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أثر المناقشة االلكترونية القائمة علي استراتيجية توليد األفكار(ٍ )Scamperفي تنمية
مفاهيم التسويق االبتكاري ومهارات التنظيم الذاتي لدي طالب المدرسة الثانوية التجارية.
أ.م.د /حنان السيد عبد الرحمن الحجري*
المستخلص
هدف البحث قياس أثر المناقشة االلكترونية القائمة علي استترايييية يلليتد األفكتا لكتكاربر علتي ينميتة
رفاهيم التكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي لدي طالب المد سة الثانلية التيا يتة وقتد يتم اعتدا
قائمتتة بمفتتاهيم التكتتليق االبتكتتا ي تتمل  )21رفهلرتتا ر ئيكتتيا ر و  )43رفهلرتتا ر فرعيتتا ر ويتتم اعتتدا
رلضلعات التكتليق االبتكتا ي باستتاداا المناقشتة االلكترونيتة القائمتة علتي استترايييية يلليتد األفكتا
لككاربر ويم اعدا اختبا رعرفي لقيتاس رفتاهيم التكتليق االبتكتا ي ورقيتاس لقيتاس رهتا ات التنظتيم
الذايي ويم التطبيق علي عينة عد ها  )36طالبة قكم عشلائيا الي ريملعتين ييريبيتين االولي يد س
باستاداا المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا لكتكاربر) والثانيتة يتد س باستتاداا
المناقشة االلكترونية العا ية) وطبق أ وات القياس قبليا ر وبعديا ر علي الميملعتين التيتريبيتين واستفرت
نتائج البحث عن يفلق الميملعة التيريبية األولي علي الميملعة التيريبية الثانية فتي لتم رتن االختبتا
المعرفي البعدي للتكليق االبتكا ي ورقياس رها ات التنظيم الذايي البعدي رما يدل علي لبتر جيتم أثتر
المناقشة االلكترونية القائمة علي يلليد األفكا لكتكاربر فتي ينميتة رفتاهيم التكتليق االبتكتا ي ورهتا ات
التنظيم الذايي لدي طالب التعليم التيا ي .وأوصتي البحتث بوترو ع اعتا ع النظتر فتي رنتاهج المد ستة
التيا يتتة بحيتتث ينمتتي رفتتاهيم التكتتليق االبتكتتا ي ورهتتا ات التنظتتيم التتذايي لتتدي الطتتالب واستتتاداا
استراييييات يد يس رتنلعة يعتمد علي االساليب التكنلللجية الحديثة التي يكاهم ويكاعد علي ذلك رثم:
المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا لككاربر.
كلمات مفتاحية :المناقشة االلكترونية استرايييية يلليتد األفكتا ستكاربر التكتليق االبتكتا ي رهتا ات
التنظيم الذايي.
المقدمة:
يتميتتز العتتترر التتتذن نعتتتي فيتتت بتالتيير المتتتكتمر والتطتتتل التكنللتتتلجي التتتكريع وقتتتد
يتتتترثرت رنظمتتتتات وهيتتتتتات الميتمتتتتع بكتتتتم رتتتتا هتتتتل جديتتتتد فتتتتي ريتتتتال يكنلللجيتتتتا المعللرتتتتات
وااليتتراالت األرتتر التتذن فتترض ضتترو ع رلالبتتة ذلتتك التطل وا ل الكثير رن ول العالم أن
العلم والتكنلللجيا يكهمان بد جة لبيرع في التقدا واالز هتا والرفاهيتة لتدي الشتعلب لتذا فتان التطتل
العلمي والتكنلللجي ال يمكن يحقيق االعن طريق التعليم وينبيي يعليم الطلبة ركتا ات التفكيتر الماتلفتة
لللصلل الى المعللرات المتاجة بدال رن جفظها واسترجاعها ويلجيههم التى يبنتي أستاليب يلليتد الحلتلل
باستاداا رها ايهم العقلية في رلاجهة األوضاع اليديدع التي ييابهلنها.
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد  -كلية التربية – جامعة حلوان( شعبة التعليم التجاري)
البريد االلكتروني drhananeducation233@gmail.com :
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لما هد العرر الحالي يطل ا ر سريعا ر ورتالجقا ر في تى رياالت الحياع ذلك نتيية للثل ع المعللرايية
والتقنية األرر الذي يلقى على التربية ركتللية جكمية في يلبية جاجاينا الى يربية فعالة يعمم علتى ينشتتة
رتعلمتتين يتكتتملن بمرونتتة التفكيتتر واالنتقتتال رتتن جالتتة الكتتلبية والتلقتتي والامتتلل التى النشتتاط والحيليتتة
رحمل  2015ص.)1
وفى ضلء هذه التكنلللجيا الحديثة والمتطل ع ووسائم التعليم والتعلم اليديدع وظهتل تبكة اتنترنت
وردن فعاليتها في العملية التعليمية تسهارها بالطرق واالستراييييات التي ساعدت المعلمتين علتى القيتاا
بلاجبايهم بد جة عالية رن الكفاءع والفعاليتة ويتتلفر لافتة هتذه الاتدرات فتي التعلتيم االلكترونتي والتذي
يتوح أهميت في يلفيره استراييييات يد يس جديدع يعتمد على المتعلم وقد اي واجتياجاي لما أنت يلعتب
و ا ر لبيرا في اصالح ويطلير العملية التعليمية والبررييات المكتادرة بها الشرقاوي  2013ص.)14
ويعد المناقشات اليماعية اجدن طرق التفاعم التي يكمح بتبا ل األفكا اخم سياق واجد رقدا عن
طريق المعلم الذي يقلا بدو الميكر وهذه الطريقة يتبع رنه ريا يمقراطيرا ويكمح لكم فر بالمكاهمة
برفكا ه ويبا لها رع اآلخرين وعندرا يتلاجد ريملعة رن األ ااص رعرا في ركان واجد فكلف يبدأون
في التحدث رع بعوهم البعض وأفوم طريقة تييا اجابات عن أستلتنا هي أن يتحدث أجدنا رع اآلخر
ابراهيم  2013ص .) 219لما أن المناقشة رلقف يعليمي يشترك في المعلم رع المتعلمين في فهم
ويحليم ويفكير ويقليم رلضلع أو فكرع ازاء عمم أو رشكلة را وبيان رلاطن االختالف وااليفاق فيما
بينهم رن أجم اللصلل الى قرا جيث يتحلل الطالب اخم الميملعة الى رحللين وناقدين ورتاذي
قرا ييمعلن البيانات والمعللرات لبناء يعلمهم وأجيانا يعمم الطالب بمفر ه لتشكيم فكرع أو يحليم
رلقف وهي اجدن طرق التفاعم التي يكمح بتبا ل األفكا اخم سياق واجد رقدا عن طريق المعلم الذي
يقلا بدو الميكر وهذه الطريقة يتبع رنهيا َ يمقراطيا َ ويكمح لكم فر باتسهاا برفكا ه ويبا لها رع
اآلخرين الكيد  2018ص .)61لما يعرف علي أنها جلا ونقاش بين الطالب يظهر في الدو
اتييابي اللاضح لهما لتحقيق أهداف التعلم وذلك ارا بتلجي وضبط رن قبم المعلم أو باعتما
الميملعة على ذايها رما قد يكهم في يحكين التعلم وركتلن االناراط في التعلم فا س  2016ص
.)364
ويكاعد الم ناقشات اتلكترونية في الحرلل على المعللرات بطرائق ربتكرع ويتيح خبرات ألثر رتعة
وا ييابية يمكن رن خاللها يطلير رها ات الطالب و فع ركتلن الثقة لديهم فوال عن يلفير فرصة
لبناء المعرفة ويبا ل األفكا ووجهات النظر ويعزيز المشا لة ويحكين التعاون و عم يعلم المفاهيم
جيث يكهم يعلم األقران في يحكين الفهم وقد أسك النظرية البنائية االجتماعية لفييليككي Vygotsky
على أن التعلم والنمل المعرفي يريبطان بشكم رتكارم رع التفاعالت االجتماعية جيث أنها يؤ ي و ا ر في
التعلم فيكتكب الطالب رعرفتهم رن بعوهم البعض وأن لم وظيفة في النمل المعرفي يظهر رريين
األولى على المكتلن االجتماعي جيث التفاعم بين اص وآخر ألثر خبرع ورعرفة والثانية على
المكتلن الفر ي جيث يحدث التعلم على ركتلن العمليات الداخلية خميس  2013ص.)27
صا للطالب لبناء
ويالجظ رن رنظل النظرية البنائية االجتماعية أن المناقشات اليماعية يالق فر ر
المعاني رعرا و رج المعرفة اليديدع الى ييا بهم الكابقة فالمناقشات هي بمثابة رنرة لتفاعم الطالب
والمعلمين في بيتة اجتماعية يتاطى جدو الزران والمكان ويشيع على التفكير والمشا لة البناءع .
) (Baran & Correia, 2009,p430وقد ألدت العديد رن الد اسات علي و المناقشة االلكترونية
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واسهارها في العملية التعليمية رثم :سعيد  2015القطان  2016علي Ryan, 2013 2018
 (Lindberg & Brown ,2020لما يمكن يطبيق المناقشة االلكترونية رن خالل العديد رن
االستراييييات التعليمية الحديثة رثم :المشا يع والتعلم التعاوني و سكاربر).
ويعد استرايييية سكاربر))  (Scamperاجدي استراييييات التعلم النشط التي يهتدف التى اييابيتة
المتعلم ويفعيم و ه رن خالل العمم والبحث و بط رتع البيتتة التتي يعتي فيهتا ويمكينت رتن رهتا ات
التفكير التي يكاعده على رلاجهة المشكالت ويؤلد علتى فاعليتة و ه واستتاداا المهتا ات التتي يعلمهتا
ليما سها في المد سة البي النا ي الميتمع الشيدي  2018ص .)11
ويقلا فلكفة استترايييية ستكاربر) SCAMPERعلتى فكترع ركتاعدع الطتالب علتى يلليتد األفكتا
اليديدع أو البديلة وركاعدع الطالب على طرح األستلة التي يتطلب رنهم التفكير ختا الرتندوق وهتي
أ اع ررنة يحث على يلليد وجهات نظر راتلفة أثناء جم رشكلة رعينة بطريقتة ابداعيتة ولتم جترف رتن
األجرف الكبعة يشير الى الحرف األول رن الكلمات أو المهتا ات التتى يشتكم فتى ريملهتا ةقائمتة يلليتد
األفكتا ة وهتى لالتتالى :اتستتبدال  Substituteالتيميتع  Combineالتكييتف Adaptالتطتلير
 Modifyاتستادارات اآلخترن  Put to other usesالحتذف  Eliminateالعكتس  Reverseاعتا ع
الترييب.)Serrat, 2017,p312 Rearrange
وقد ألدت العديد رن الد اسات علي فاعلية استرايييية سكاربر) في ينمية العديد رن جلانب العملية
التعليمية لالتحريم والمفاهيم والمها ات والتفكير برنلاعة رثم  :رحمل  2017رريلحي وأبل
عبدهللا  2018جكن و الريس  2018خليم و جاسم )2019
)(Kaytez & Aytar, 2016 Alikhawaldeh, 2018 Al-Zuwaini , 2019
وبالنظر الي المناقشة االلكترونية واسترايييية سكاربر) يالجظ وجل ايفاق وا تراك في االهدف
التي يكعي لم رنهما الي يحقيقها رثم :يحقيق يحفيز المتعلمين على يلليد األفكا جلل رلضلع را أو
القوايا التي يعرض عليهم وجعم المتعلمين رفكرين ناقدين وينمي رلاهبهم وينمية رها ع المتعلم في
طرح التكاؤالت التحفيزية الماتلفة ويعليد المتعلمين على االستفا ع رن أفكا اآلخرين رن خالل
يطليرها والبناء عليها والكماح للمتعلمين بالتعبيرعن أفكا هم ويقبم أفكا اآلخرين رع رزيد رن الحرية
والكهللة ويفعيم و المتعلم في الملاقف التعليمية ويحقيق الدو اتييابي لكم عول رن أعواء
الميملعة والتد يب على طرق التفكير الكليمة والتمكن رن المشا لة بالمناقشات في أي وق وفي أي
ركان يتلفر في عملية االيرال فكم رنهما يدعم اآلخري رما فع الباجثة الي استاداا المناقشة
االلكترونية القائمة علي استريييية يلليد الألفكا سكاربر).
ولما يتمتع ب استراييية سكاربر) رن العديد رن المميزات فقد يم استادارها في العديد رن المياالت
التعليمية الماتلفة رثم الفقة والعللا والييرافيا والهندسة واالقترا المنزلي رما فع الباجثة الي
استاداا المناقشة االلكترونية القائمة علي استريييية يلليد الألفكا سكاربر) في التكليق االبتكا ي.
وي عد التكليق االبتكا ي رن االيياهات الحديثة التي يعبر عن يطل الفكر التكتليقي التذي لتم يعتد
رحرل ر ا بد اسة اجتياجات الكلق وصياغة رزيج يكليقي يلبي جاجات و غبات المكتتهلك بتم يطتل
الى للن نشاط رتكارم يهدف الى خلق الحاجة بدفع المكتتهلك التى الشتعل برنت لتم يكتن رتد رلا جاجتت
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لمنتج را رما يدفع الى اقتناء هذا المنتج رع الشعل برن يمتلتك قيمتة ورنفعتة لتم يكتبق لت وان يحرتم
عليها رن قبم) .) Sharon & Thierry, 2020,p764وقد ستاهم التحتلالت اتقترتا ية العالميتة فتي
زيا ع جدع المنافكة بين المؤسكات اتقترا ية خاصة فتي بيتتة الثابت فيهتا هتل التييتر جيتث األستلاق
يتحلل التكنلللجيا يتطل المنتيات يتقا ا والعمليات يتيير بكرعة ويعتبر االبتكا في ريال التكليق
رن األساليب الحديثة التي يقل عملية التييير بما يومن للمؤسكة التفلق والتميز ويينب خطتر المنافكتين
وأيوا القد ع على التكيف رع المكتيدات المعاصرع عبد القا ولشرو  2017ص .)658
وعلي اليانب اآلخر يتكم التكليق االبتكا ي بعد رن الارائص أهمها:أن ال يقف عند يلليد أو
اييا الفكرع وانما يتعدن ذلك الى وضع هذه الفكرع رلضع التطبيق العملي وال يقترر التكليق
االبتكا ي على ريال يكليقي رعين وانما يمتد ألي ريال أو رما سة يكليقية وييب أن يكتيم التكليق
االبتكا ي األفكا اليديدع بنياح جتى يكلن رفيدرا للمنظمة) .)Medrano et al.,2020,p2
وقد ألدت العديد رن الد اسات عبد القلي  2008فل ع  2012ررسي  )2019علي أهمية اسة
التكليق لطالب التعليم التيا ي والعمم علي يطليره و بطة بالمكتيدات والمكتحداثات التكنلللجية
العدا هم لملالبة التطل ات المذهلة في لافة رياالت الحياع.
ويعد اال يقاء بمكتلن الطالب في لافة المراجم التعليمية رن المطالب الهارة التي يكعى اليها
المكتللين عن العملية التعليمية وهل را فع التربليين والباجثين للبحث عن طرق بناء القد ات ويعزيز
القيم والتكاب الكللليات والمها ات التي رن رنها ركاعدع الطالب على يشكيم ركتقبلهم برنفكهم عن
طريق ينمية بعوا ر رن المها ات العقلية والتعليمية التي يكاعدهم في التعارم رع المعللرات ويمكنهم رن
جم المشكالت وايااذ القرا ات ولعم رن أهم المها ات التي يتلقع يحقيقها را يكمى بالمها ات
التنظيمية وعمليات التنظيم الذايي التي يعد جلقة اللصم بين الطالب والبيتة المحيطة رن ناجية واأل اء
الحقيقي رن جهة أخرن ال ين  2009ص.)142
لما يعد رها ات التنظيم الذايي أجد المكلنات األساسية للنياح ورن المتفق علي أن بعض األفرا
ألثر ينظي رما رن غيرهم بشكم فطري طبقرا لنظرية الفروق الفر ية جيث يكاعد على يكيف الطالب رع
جلا رن النظاا في جياي للها
رناخ رليء باللاجبات والمهاا ويوفي بنية خاصة على ركان يلاجده ويالق ر
بشكم عاا ويكاعد علي يلسيع قد ات الطالب العقلية في يازين واسترجاع البيانات لما يكاهم في
اجكاس المتعلم بالثقة بالنفس لما يتعل علي رن رها ات يراجب طلال رراجم يعلم فهل يعلم رريبط
بشارية المتعلم ورراجب ل طلال فترع يعلم ويكاعد علي ينمية قد ات المتعلم األ ائية في الملا
التعليمية رن خالل ينظيم رراجم التعلم وايماا لم ررجلة على جدع ).( Cuncic , 2020
ورن ناجية أخري فان الطالب المنظملن ذاييرا لديهم العديد رن القد ات والكللليات رثم يحديد االهداف
والتاطيط لها وا ا ع اللق واليهد واللعي بمتطلبات انياز المهاا ويحليم المهاا النيازها بدقة
ويلليد األفكا ذاييرا والتي يتناسب رع أهداف التعلم ولديهم غبة رلحة في التحكين المكتمر ورما سة
استرايييية التقليم الذايي المكتمر ألعمالهم وأفكا هم جابر وآخرون  2014ص .) 504وهذه
الارائص ذات أهمية لبيرع رما فع الباجثة للعمم علي ينميتها رن خالل المناقشة االلكترونية القائمة
علي استرايييية يلليد االفكا سكاربر).
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االحساس بالمشكلة -:
عرت الباجثة بلجل رشكلة البحث رن خالل:
 الد اسات الكابقة :جيث ألتدت العديتد رتن الد استات الكتابقة علتي ضترو ع يطتلير المنتاهج التعليميتةويحديثها بكم را هل جديد في ريال التكليق بما يومن يحقيق أهداف الما ع والتكاب الطتالب المهتا ات
التكليقية التي يمكنهم رن أ اء اعمالهم ورهارهم المكتقبلية عند التحاقهم بكلق العمم ورن هذه الد اسات:
رز وع  2007عبد القلي  2008فل ع  2012عبد العزيز  2013علتي  2013أجمتد 2014
أجمد  2016ررسي  .)2019رما فع الباجثة اجراء بحث عتن التكتليق االبتكتا ي لملالبتة التلجهتات
الحديثة والمعاصرع في ريال التكليق.
 قار الباج ثة بتحليم رحتلي لتب رقر التكليق في الرف األول والثاني والثالث التيا ي وقد يبينخللها رن رفاهيم التكليق االبتكا ي وذلك علي الرغم رن اهميتها وضرو ع يد يكها للطالب تعدا هم
لحيايهم العلمية والمهنية.
 اجراء رقابلة رفتلجة غير رقننة رع عد  )30رن رلجهي را ع التكليق في التعليم التيا ي والمعلملنفي المدا س التيا ية ويمكن يلضيح نتائج المقابلة في اليدول التالي:
جدول ( )1نتائج المقابلة مع موجهي ومعلمي مادة التسويق في التعليم التجاري
المحور
 -1ردي أهمية يد يس التكليق االبتكا ي لطالب التعليم التيا ي ووضع في رناهج
التعليم التيا ي.
 -2رياالت ورتطلبات التكليق االبتكا ي.
 -3رراجم ورها ات التكليق االبتكا ي.
 -4أهمية ينمية رها ات التنظيم الذايي لدي الطالب.

نسبة االتفاق
%95
%90
%93
%95

 الجظ الباجثة عد  )10رن المعلمين القائمين بتد يس را ع التكليق خالل الحرص ويمكنيلضيح نتائج المالجظة في اليدول التالي:
جدول( )2نتائج المالحظة للمعلمين القائمين بتدريس مادة التسويق
بنود المالحظة
-1عدا ا راك الطالب في ينفيذ الد س.
 -2عدا القد ع على التيلب على لثير رن الرعلبات التي يلاج الطالب في التكليق.
 -3عدا المتابعة لليديد في التكليق.
 -4عدا رراعاع الفروق الفر ية بين الطالب

النسبة
%85
%80
%90
%85

وفي ظم جائحة لل ونا اصبح الحرص غير لافية لتد يس الما ع رما يقدا يتبين الحاجة الى يد يس
التكليق االبتكا ي لطالب المدا س التيا ية باستاداا المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد
األفكا سكاربر).
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مشكلة البحث:
يتحد رشكلة البحث في عدا يومين رناهج التكليق لطالب المدا س الثانلية التيا ية لمفاهيم التكليق
االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي رما يتطلب يحديد أثر استاداا المناقشة االلكترونية القائمة علي
استرايييية يلليد األفكا )  (Scamperفي ينمية رفاهيم التكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي لدي
طالب المد سة الثانلية التيا ية.
تساؤالت البحث :يحاول البحث اتجابة علي التكاؤالت اآليية:
-1
-2
-3
-4

را رفاهيم التكليق االبتكا ي التي ييب ينميتها لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية؟
را الترل المقترح للمناقشة االلكترونية القائمة على استرايييية يلليد األفكا سكاربر) المالئمة
لتنمية رفاهيم التكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية؟
را أثر المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا ) (Scamperفتي ينميتة رفتاهيم
التكليق االبتكا ي لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية؟
را أثر المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا ) (Scamperفي ينمية رهتا ات
التنظيم الذايي لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية؟

فروض البحث:
 -1يلجتتد فتترق ذو اللتتة اجرتتائية عنتتد ركتتتلي  )0.01بتتين رتلستتطي جتتات طالبتتات الميملعتتة
التيريبيتتتة األولي التتتتي يتتتد س باستتتتاداا المناقشتتتة االلكترونيتتتة القائمتتتة علتتتي استتتترايييية يلليتتتد
االفكا سكاربر) والميملعة التيريبية الثانية التي يد س باستاداا المناقشتة االلكترونيتة العا يتة) فتي
جات االختبا المعرفي للتكليق االبتكا ي البعدن لرالح الميملعة التيريبية األولي.
 -2يرم جيم الترثير الي نكبة أعلي رن )0.8عند القياس بمعدل رربع ايتا في
للتكليق االبتكا ي البعدن للميملعة التيريبية األولي.

جات االختبا المعرفي

 -3يلجتتد فتترق ذو اللتتة اجرتتائية عنتتد ركتتتلي  )0.01بتتين رتلستتطي جتتات طالبتتات الميملعتتة
التيريبيتتة األولي التتتي يتتد س باستتتاداا المناقشتتة االلكترونيتتة القائمتتة علتتي استتترايييية يلليتتد االفكتتا
سكاربر) والميملعة التيريبية الثانية التي يد س باستاداا المناقشة االلكترونية العا ية) فتي جتات
رقياس رها ات التنظيم الذايي البعدن لرالح الميملعة التيريبية األولي.
 -4يرم جيم الترثير الي نكبة أعلي رن )0.8عند القياس بمعدل رربع ايتا في
التنظيم الذايي البعدن للميملعة التيريبية األولي.

جتات رقيتاس رهتا ات

أهداف البحث :يهدف البحث الى:
 -1قياس اثر استاداا المناقشة االلكترونية القائمة علتي استترايييية يلليتد األفكتا
رفاهيم التكليق االبتكا ي لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية.

ستكاربر) علتي ينميتة

 -2قياس اثر استاداا المناقشة االلكترونيتة القائمتة علتي استترايييية يلليتد األفكتا
رها ات التنظيم الذايي لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية.

ستكاربر) فتي ينميتة
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أهمية البحث  :قد يفيد هذا البحث في:
 -1نمل رفاهيم التكليق االبتكا ي لدي طالب المدا س الثانلية التيا ية رما ييعلهم قا ين علتي ابتكتا
أساليب ووسائم يكليقية جديدع وفعالة.
 -2زيا ع نمل رها ات التنظيم الذايي لدي طالب المدا س الثانلية التيا ية رما يزيد قد يهم على اتنيتاز
لألعمال التي يكلفلا بها ويزيد رن ثقتهم برنفكهم.
 -3يقديم ليم للمعلم يكاعد علي استاداا المناقشة االلكترونيتة واستتراييية يلليتد االفكتا
الفرم المد سي أثناء العملية التعليمية.

ستكاربر) فتي

 -4يقديم أ وات لقياس اليانب المعرفي للتكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي يمكتن استتادارها فتي
يقليم يعلم الطالب.
 -5يلجي اهتماا القائمين علي العمليتة التعليميتة رتن راططتي ورنفتذي المنتاهج والبترارج التعليميتة التى
ضرو ع استاداا االستراييييات القائمة علي يلليد االفكتا ستكاربر) واستتاداا األستاليب التكنلللجيتة
الحديثة و ريها في العملية التعليمية رما يزيد رن جماسة الطالب وقد يهم علي االبتكا والتنظيم الذايي.
حدود البحث  :أقترر البحث علي الحدو اآليية:
حدود بشرية :طالب الرف الثاني رن طالب المدا س الثانلية التيا ية.
حدود زمانية :يم اجراء البحث في الفرم الد اسي األول .2021/2020
حدود مكانية :ريملعة رن طالبات رد سة النيم الثانلية التيا ية للبنات بالقاهرع.
حدود موضوعية :رفاهيم التكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي.
منهج البحث  :يتبع هذا البحث:
 المنهج الوصفى التحليلى  :رن خالل استة ويحليتم الد استات والبحتلث العلميتة العربيتة واألجنبيتةالمريبطة بمحاو البحث وهتي  :المناقشتة االلكترونيتة استترايييية يلليتد االفكتا ستكاربر) التكتليق
االبتكا ي رها ات التنظيم الذايي.
 المنننهج التجريبننى  :رتتن ختتالل قيتتاس أثتتر المناقشتتة االلكترونيتتة القائمتتة علتتي استتترايييية يلليتتداألفكا ) (Scamperفي ينمية رفاهيم التكليق االبتكا ي والتنظيم التذايي لتدي طتالب المد ستة الثانليتة
التيا ية.
مجتمع وعينة البحث -:يكلن ريتمع البحث رن طالبتات الرتف الثتاني بمد ستة النيتم الثانليتة التيا يتة
للبنات با ا ع ررر القديمتة التعليميتة ويكلنت ريملعتة الد استة رتن  )36طالبتة ويتم يقكتيمهما التي
ريملعتين ييريبيتين.
التصنميم التجريبنني للبحننث  - :استتتادا البحتتث الترتتميم التيريبتتي ذو الميمتتلعتين التيتتريبيتن لمتتا فتتي
اليدول التالي:
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جدول(  ) 3التصميم التجريبي المستخدم في البحث
تنفيذ التجربة
مجموعات البحث
التجريبية األولي.

التجريبية الثانية.

المعالجة التجريبية

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

استاداا المناقشة االلكترونية القائمة
 االختبتتتتا المعرفتتتتي االختبتتتتتا المعرفتتتتتي علتتي استتتراييية يلليتتد االفكتتاللتكليق االبتكا ي.
سكاربر).
للتكليق االبتكا ي.
 رقيتتتتتاس رهتتتتتا ات رقياس رها ات التنظيمالتنظيم الذايي.
الذايي.
استتتتتادا المناقشتتتتة االلكترونيتتتتة
العا ية.

إجراءات البحث-:
لإلجابة على أستلة البحث واختبا ردن صحة فروض ايبع البحث الاطلات التالية:
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8
.9

اسة ويحليم الد اسات واأل بيات العربية واألجنبية المحلية والعالمية المريبطة بمحتاو البحتث
وهتتي :المناقشتتة االلكترونيتتة واستتترايييية يلليتتد االفكتتا ستتكاربر) والتكتتليق االبتكتتا ي
ورها ات التنظيم الذايي.
اعدا قائمة بمفاهيم التكليق االبتكا ي الالزرة لطتالب المتدا س الثانليتة التيا يتة وعرضتها
علي الكا ع المحكمين واجراء التعديالت المطللبة ووضعها في صل يها النهائية.
اعدا رلضلعات التكليق االبتكا ي وفقا ر السترايييية يلليد االفكتا ستكاربر) لتطبيقهتا علتي
الميملعتتة التيريبيتتة األولتتي وعرضتتها علتتي الكتتا ع المحكمتتين واجتتراء التعتتديالت المطللبتتة
ووضعها في صل يها النهائية.
اعدا رلضلعات التكليق االبتكا ي وفقتا ر للمناقشتة االلكترونيتة العا يتة وعرضتها علتي الكتا ع
المحكمين واجراء التعديالت المطللبة ووضعها في صل يها النهائية.
اعدا اختبا رعرفي لقياس ردي نمل رفاهيم التكتليق االبتكتا ي لتدي الطتالب وعرضت علتي
الكا ع المحكمين ووضع في صل ي النهائية.
اعدا رقياس رها ات التنظيم التذايي لقيتاس رتدي نمتل رهتا ات التنظتيم التذايي وعرضت علتي
الكا ع المحكمين ووضع في صل يي النهائية.
اختيا عينة البحث عشلائيا ر رن طالب المد سة الثانلية التيا ية الرف الثتاني ويقكتيمها التي
ريملعتين ييريبتين األولي يد س باستاداا المناقشة االلكترونية القائمة علتي استترايييية يلليتد
االفكا سكاربر) والتيريبية الثانية يد س باستاداا المناقشة االلكترونية العا ية.
يطبيق أ وات القياس االختبا المعرفي للتكتليق االبتكتا ي ورقيتاس رهتا ات التنظتيم التذايي)
قبليا ر علي عينة البحث.
التد يس للميملعتين التيريبيتين.

.10يطبيق أ وات القياس بعديا ر.
.11يكييم النتائج ورعاليتها اجرائيا ر ويفكيرها.
.12يقديم التلصيات والمقترجات.
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مصطلحات البحث:
المناقشة االلكترونية :Online Discussions
يعرفها الباجثة علي انها عبا ع عن خطة واجراءات رنظمة يكعي لتحقيق ريملعة رن األهداف
التعليمية المحد ع في فترع زرنية رحد ع رن خالل بيتة يعليمية نشطة يتيح للطالبات النقاش والتفاعم رع
زرياليهم ورعلميهم ورلا هم التعليمية الكترونيا ر وذلك ارا بتلجي وضبط رن قبم المعلم أو باعتما
الميملعة على ذايها رما يكاعد علي نمل رها ات التكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي لدي
الطالبات.
استراتيجية توليد األفكار): (Scamper
يعرف اجرائيا ر في هذا البحث علي أنها ريملعة رن األستلة الملجهة التي يكتثير يفكيتر الطالبتات رتن
خالل طرح رشكالت رتعمقتة فتي التكتليق االبتكتا ي والتعترف عليهتا تييتا جلتلل ابتكا يتة للمشتكلة
المطروجة رن خالل االجابة عن بعض األستلة المحفتزع التابعتة ل  (Scamperوالتتي يشتير اللتها التى:
االستبدال التيميع التكييف التطلير االستادارات األخرن الحذف اعا ع الترييب أو العكس.
التسويق االبتكاري: Innovation Marketing
يشير أبل جمعة  2010ص  )3الي أن التكليق االبتكا ي هل يرميم وينفيذ ريملعة رن األفكا
الاالقة وغير التقليدية ويحليلها الى يطبيقات عملية في أجد رياالت المزيج التكليقي لالمنتج أو
التكعير أو الترويج أو التلزيع .وقد يبن الباجثة هذا التعريف لمالئمت لطبيعة البحث ولطالب الرف
الثاني الثانلي التيا ي.
مهارات التنظيم الذاتي: Self- Regulation Skills
يعرف رها ات التنظيم الذايي اجرائيا ر في هذا البحث :برنها سلكلة االجراءات التي يتمكن رن خاللها
الطالبة رن استاداا ويلظيف المها ات التي يكاعدها علي التاطيط ووضع األهداف والتنظيم والعمم
اليماعي والبحث عن المعللرات وا ا ع اللق رما ييعم الطالبة نشطة واييابية خالل العملية
التعليمية ويحرم علي أفوم النتائج وبالتالي زيا ع ثقتها بنفكها رما يؤ ي الى زيا ع القد ع اتنتاجية
للعملية التعليمية ويقاس بالد جة التي يحرم عليها الطالبة في رقياس رها ات التنظيم الذايي.
االطار النظري للبحث
يتناول اتطا النظري للبحث المحاو اآليية :استرايييية يلليد االفكا سكاربر) ويطبيقها رن خالل
المناقشة االلكترونية والتكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي وفقا ر لما يلي:
المحور األول :استراتيجية توليد االفكار ( سكامبر) و المناقشة االلكترونية:
يتناول هذا المحل استرايييية سكاربر) و و ها في العملية والتعليمية وفي ينمية رفاهيم التكليق
البتكا ي لدي المتعلمين لما يلضح ليفية يرميم المناقشة التعليمية االلكترونية وفقا ر لمبا ئ وأسس هذه
االسترايييية وفقا لما يلي:
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استراتيجية ( سكامبر):
نشرت هذه اتسترايييية عاا 1971ا رن قبم ألكس أوسبل ن  Alex Osbornوبلب ايبريتم Bob
Eberleبهدف يعزيز القد ات االبتكا ية لدن األطفال اال أنها جازت هرع واستعة فتي اآلونتة األخيترع
ونفذت في جميع أنحاء العالم رن اجم االستادارات التي يتطلب التفكير في يلليد األفكا اليديدع في قطاع
األعمال).) Toraman & Altun, 2013,p. 168
ويعتتد استتترايييية ستتكاربر)) (Scamperاجتتدي استتتراييييات التتتعلم النشتتط التتتي يهتتدف التتى
اييابيتتة المتتتعلم ويفعيتتم و ه رتتن ختتالل العمتتم والبحتتث و بطت رتتع البيتتتة التتتي يعتتي فيهتتا ويمكين ت
رتتن رهتتا ات التفكيتتر التتتي يكتتاعده علتتى رلاجهتتة المشتتكالت ويؤلتتد علتتى فاعليتتة و ه واستتتاداا
المها ات التي يعلمها ليما سها في المد سة البي النا ي الميتمع الشيدي  2018ص .)11
ويقتتتلا فلكتتتفة استتتترايييية ستتتكاربر) SCAMPERعلتتتى فكتتترع ركتتتاعدع الطتتتالب علتتتى يلليتتتد
األفكتتا اليديتتدع أو البديلتتة وركتتاعدع الطتتالب علتتى طتترح األستتتلة التتتي يتطلتتب رتتنهم التفكيتتر ختتا
الرندوق فتككبهم رفاهيم التكليق االبتكا ي والتنظيم الذايي.
ويعرف )(Motyl & Filippi, 2014,p 244استرايييية سكاربر) برنها :ةطريقة لحم المشتكالت
يهدف الى المكاعدع في يلليد أفكا ابداعية جيث يكتادا قائمة رتن األستتلة الملجهتة والمحفتزع لألفكتا
بهدف اقتراح بعض اتضافات أو التعديالت لشيء رلجل بالفعم.
لما يشير رحمل  2015ص )24علي أنها نشاطات يكتادا لمكاعدع التالريذ على يلليد أفكا جديدع
أو بديلة ويدعم التفكير اتبداعي المتشعب التايلي.
ويقرد بالحروف الماتررع  SCAMPERرا يلي

روان  2014ص) 88

حرف األول :االستبدالS Substitute:
وهل التفكير باستبدال جزء رن المشكلة أو المنتج بشيء آخر والنظر التى البتدائم التتي يمكتن يطليرهتا
برفكا جديدع واركانية يييير األ ياء واألرالن رثم:راذا يحدث لل يم استبدال البنزين في الكتيا ع بالمتاء أو
الثلج؟هم يمكننا يييير رياالت التكليق االبتكا ي واستبدالها بمياالت أخري؟
الحرف الثاني :الجمعC Combine:
وهل التفكير في جمع جزأين أو ألثر رن المشكلة تنتا رنتج أو عملية راتلفة رثم :هم يمكن اليمع
بين االبتكا في ريال الكعر واالبتكا في ريال المنتج؟ را الذي يمكن ييميعة في الهايف الذلي لينتج
بملاصفات أعلي وبكعر أقم؟ هم يمكن صنع رشروب ييمع بين الحليب والتمر ؟
الحرف الثالث :التكيفA Adapt:
وهل يييير األفكا لتناسب الهدف المرا يحقيق لتييير األ ياء المرللفة والتفكير في يطابق األفكا
الملجل ع لحم المشكلة رثم :را األ ياء الممكن يعديلها في البيع الشاري واالعالن لتحقيق التكليق
االبتكا ي والحرلل علي رعللرات عن الزبائن المريقبين؟ را التيييرات التي يمكن اجرائها علي
المروجة لكي يكتادا في التدفتة؟
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الحرف الرابع :التعديلM Modify:
وهل يعديم األفكا أي التفكير بعدع طرق لزيا ع الفكرع أو يكبيرها رثال :ليف يمكن استاداا الحفز الكلبي
في يحقيق رتطلب يحفيز االفرا علي االبتكا التكليقي؟ ليف يمكن يحليم الهايف الذلي الي جهاز
عرض فلق أسي الدايا ل)؟
الحرف الخامس :االستخدامات األخرىP Put to other uses:
وهل وضع الفكترع الحاليتة واستتادارها ألغتراض راتلفتة أو التفكيتر فتي األ تياء التتي يمكنتك اعتا ع
استادارها بررالن أخرن رثم :هم يمكن استاداا المشروبات اليازية في استادارات أختري رثتم عمليتات
التنظيف المنزلية وفي عمليات صباغة الشعر؟راهي المرتا غيتر المتلقعتة التتي يمكتن استتادارها فتي
اللصلل الي األفكا االبتكا ية في التكليق؟
الحرف السادس :اإللغاء أو الحذفE Eliminate:
وهي التالص رن األفكا غير المناسبة رن خالل التفكير فيما قد يحدث اذا يم الياء أو جذف أجزاء رن
الفكرع رثم :را الذي يمكن االستيناء عنة في الالب التلب جهاز قراءع األسطلنات أا الياء االسالك رن
الماوس أو للجة المفاييح؟ راهي المها ات التي يمكن استبعا ها رن رها ات التكليق االبتكا ي ؟ ورا هي
اآلثا المتريبة علي ذلك؟
الحرف السابع :إعادة الترتيبR Rearrange:
وهل التفكير في را يكتطيع أن يفعم اذا لان جز رءا رن المشكلة أو المنتج يعمم بالعكس أو العمم
بترييب راتلف ويتم هنا قلب الشيء أو جعل في وضع رناقض رثال :هم يمكن ينفيذ رراجم التكليق
االبتكا ي بالعكس؟هم يمكن استاداا الكلم الكهربائي في االيياهين الرعل والنزول؟هم يمكن صنع
قماش يرلح للشتاء والريف في أن واجد؟
ويمكن يلضيح هذه العمليات الدالة علي جروف االسترايييية في الشكم التالي:
S
Substitut
e
R
Rearrange

C Combine

SCAMPER
E Eliminate

A Adapt

M
Modify

P Put to
other uses

شكل ( )1عمليات استرتيجية ( سكامبر)SCAMPER
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ويعرف استرايييية سكاربر) اجرائيا ر في هذا البحث علي أنها ريملعة رن األستلة الملجهة التي
يكتثير يفكير الطالبات رن خالل طرح رشكالت رتعمقة في التكليق االبتكا ي والتعرف عليها تييا
جللل ابتكا ية للمشكلة المطروجة رن خالل االجابة عن بعض األستلة المحفزع التابعة ل
(Scamperوالتي يشير اللتها الى :االستبدال التيميع التكييف التطلير االستادارات األخرن
الحذف اعا ع الترييب أو العكس.
خطوات استخدام استراتيجية ( سكامبر) :
يمكن يحديد خطلات استاداا استرايييية سكاربر) في التد يس لما يلي :رحمل  2015ص 12
العنزي  2015ص 72رحمد  348 2016أبل لبن  2016ص (Luenendonk, 2019 273
 إثارة المشكلة :يكتادا المعلم اللسائم التعليمية المتاجة والشرح النظري لعرض اليلانتب المريبطتةبالمشكلة ويشيع الطالب على البحث عن جم لها .رثم رشكلة يحقيق االبتكا في ريال المنتيات.
 تحديد المشكلة وصياغتها :ويعتمد هذه الاطلع على اختيا المعلتم للمشتكلة التتي يتناستب رتع المتا عالد اسية ورع المعرفة العلمية للمتعلمين جيث يقلا المعلم وريملعات الطالب التي يتراوح بتين -3
 5طالب برياغة المشكلة بشكم واضح وجمع المعللرات الالزرة لرتياغتها رثتال ان يطلتب المعلتم
رن الطالب البحث عن ليفية يحقيق االبتكا في ريال المنتيات؟
 توليد األفكار :وفيها يعمم الطالب في ريملعات -با راف المعلم -علتى يقتديم ألبتر عتد رمكتن رتناألستلة المحفزع المعتمدع على قائمة سكاربر) واستادارها لرساس للحللل المحتملة أو فروض لحتم
المشكلة وجمع المعللرات ررع أخرن واجراء التيا ب للتحقق رن صحة هذه الفتروض ويعترض
لم ريملعة أفكا ها ورا يلصل الي أراا زرالئهم رع يينب يقييم األفكا ونقدها في هذه المرجلتة
والترليز على لم األفكا وليس الكيفية ورثال لألفكا التي يلصم اليهتا الطتالب ليفيتة االبتكتا فتي
انتا رنتج جديد للكلق أو يحكين المنتج الحالي واضافة رزايا الي أو اضافة خطلط انتا جديدع.
 تقييم األفكار ومراجعتها :يتم يقييم األفكا المطروجة و رج األفكا المتشابهة وجذف التي يبدو غيررناسبة أو رتكر ع.
 حل المشكلة ومناقشته :يعرض المعلم رلاتص رتا يتم التلصتم اليت رتن جلتلل للمشتكلة واليلانتبالنظرية المريبطة ب ويناقشها رع طالب .
ويشير العديد رن الكتابات الي رزايا استاداا استرايييية سكاربر) في التعلم في النقاط اآليية:
)صالح  2015ص  193أبل لبن  2016ص)271
 -يفعيم و المتعلم في الملاقف التعليمية.

 يحفيز المتعلمين على يلليد األفكا جلل رلضلع را أو القوايا التي يعرض عليهم. ينمية رها ات التفكير بشكم عاا لدن المتعلمين. -أثا ع جب االستطالع ويحمم المااطر.

 ينمية رها ع المتعلم في طرح التكاؤالت التحفيزية الماتلفة. ينمية الايال وبااصة الايال االبتكا ي لدن المتعلمين.- 328 -
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 يكلين ايياهات اييابية لدن الطالب نحل يعلم الما ع الد اسية ونحل التفكير والايال واالبتكا . -يعليد المتعلمين على االستفا ع رن أفكا اآلخرين رن خالل يطليرها والبناء عليها.

 ركاعدع المتعلمين على يعميم الابرات المكتكبة في رلاقف جيايية راتلفة بعد يقديمها لهم فيسياقات رتنلعة.
وهذه المزايا المتعد ع ساعدت علي استادارها فتي العديتد رتن الميتاالت التعليميتة الماتلفتة رثتم الفقتة
والعللا والييرافيا والهندسة واالقترا المنزلي ولذلك الطالب الملهلبلن والمتفلقلن ورنهتا :رحمتد
 2017العريمي  2018بشاي ) Alikhawaldeh, 2018 2018
وقد أثبت االستريييية فعاليتها في ينمية العديد رن المها ات رثتم استة )Kaytez & Aytar, 2016
(التي ألدت فعالية استرايييية سكاربر ) في ينمية رها ات االبداع لدي األطفتال فتي ستن الااركتة و)
أبل زيد  (2017جيث أستادر استاداا استرايييية  SCAMPERفي ينمية رها ات التفكير اتبداعي
واالييتتاه نحتتل اتبتتداع لتتدن الطالبتتات رعلمتتات يتتاض األطفتتال بكليتتة التربيتتة بكتتلها ولتتذا
القلعاوي  (2019أثب يرثير استاداا استرايييية سكاربر)  SCAMPERفي يتد يس الييرافيتا علتي
ينمية رها ات التفكير اليانبي وبعض عا ات العقم لتالريذ المرجلة اتعدا ية و )خريكات (2019 ,التي
أثبت أثر استاداا استرايييية سكاربر) ) (SCAMPERفي يحكين رها ات ستم الاترائط المفاهيميتة
لدن طالبات الرف الكا س األساسي في األ ن لذلك يم استادارها في لافة المراجم التعليمية الماتلفتة
بداية رن ررجلة ياض األطفال و المرجلة االبتدائية والمرجلة االعدا ية والمرجلة اليارعية.
ويتمثم و المعلم وفقا ر السترايييية سكاربر) في أن يتيح الفرصة للحلا والمناقشتة ويتقبتم األفكتا
اتبداعية ويكتييب ألستلة الطالب وأفكا هم ويمثم أجد ررا المعللرات ويعمم على ينظتيم اللقت
التعليمي لتلفير فرص التد يب المناسب وركتشا البتكا المنتيات واالختراعات بمتا يتناستب وطبيعتة
الد س ويتيح الفرصة للطالب لتقليم أعمالهم وأعمال زرالئهم .) Drapeau , 2014,p 21
وبالرجلع للد اسات الكابقة وفي جدو علم الباجثة يتوح عدا استاداا استرايييية ا سكاربر) في
ينمية رفاهيم التكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي لدي طالب المد سة التيا ية .ويمكن استاداا
سكاربر) في الفرلل التعليمية العا ية لما يمكن استادارها خا الفرلل
استرايييية يلليد االفكا
التعليمية وخاصة في ظم جائحة لل ونا التي رنع الطالب رن الحول الي الفرلل الد اسية بانتظاا
ولان هذا اعي للبحث عن أساليب التعلم عن بعد والتي يتيح للمتعلمين فرصة التحاو والتناق والتعلم
رن خاللها ورن هذه األساليب المناقشة االلكترونية والتي يتم يناولها في التالي:
المناقشة االلكترونية القائمة علي استراتيجية توليد األفكار ( سكامبر):
يناول العديد رن الكتابات المناقشة االلكترونية فيعرفها الشرقاوي  2013ص )26برنهاعبا ع عن
خطة واجراءات رنظمة يكعى لتحقيق ريملعة رن األهداف التعليمية المحد ع في فترع زرنية رعينة
يتبعها المعلم والطالب في العملية التعليمية بحيث يشتمم على ريملعة رن األنشطة والعمليات التي يتم
رن خاللها يلصيم المحتلن العلمي للمتعلم بكهلل ويكر باستاداا اللسائط اتلكترونية .لما يعرف علي
أنها جلا ونقاش بين الطالب يظهر في الدو اتييابي اللاضح لهما لتحقيق أهداف التعلم وذلك ارا
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بتلجي وضبط رن قبم المعلم أو باعتما الميملعة على ذايها رما قد يكهم في يحكين التعلم وركتلن
االناراط في التعلم فا س  2016ص.)364
لما يري الكيد  2018ص )60أنها بيتة يعليمية نشط يتيح للطالب النقاش والتفاعم رع زرالئهم
ورعلميهم ورلا هم الد اسية الكترونيا ر ويتم رن خاللها ابداء الرأي والحلا في رلضلعات رحد ع رما
قد يكهم في يحكين التحريم والتفكير االستداللي لديهم وذلك ارا بتلجي وضبط رن قبم المعلم لتلجي
الطالب نحل يحقيق الهدف رن المناقشة أو باعتما الميملعة على ذايها لتحقيق التعلم المطللب.
لما يعرفها الباجثتة اجرائيتا ر برنهتا عبتا ع عتن خطتة واجتراءات رنظمتة يكتعي لتحقيتق ريملعتة رتن
األهداف التعليمية المحد ع في فترع زرنيتة رحتد ع رتن ختالل بيتتة يعليميتة نشتطة يتتيح للطالبتات النقتاش
والتفاعم رع زرياليهم ورعلميهم ورلا هم التعليمية الكترونيا ر وذلك ارا بتلجي وضبط رن قبم المعلم أو
باعتما الميملعة على ذايها رما يكاعد علي نمل رها ات التكتليق االبتكتا ي ورهتا ات التنظتيم التذايي
لدي الطالبات.
أنواع المناقشة اإللكترونية :يناول العديد رن الكتابات أنلاع المناقشة االلكترونية رثم :
نتتتلبي  2013ص 96ابتتتل العتتتال ورتتترا  2017ص 473الكتتتيد Eglin,2018 63 ,2018
 . ) wilton& Brett,2020وقكمتها الي عدع يقكيمات رنها :المناقشة الملجهة والمناقشتة التشتا لية
والمناقشات االلكترونية الموتبلطة والمناقشتات المتمرلتزع جتلل الميملعتة لمتا يقكتم التي المناقشتة
المنظمة والمناقشة الحرع والمناقشة التزارنية والمناقشة غير التزارنية .وقد استادر الباجثة في البحتث
نتتلع المناقشتتة االلكترونيتتة الموتتبلطة والمناقشتتة االلكترونيتتة المتمرلتتزع جتتلل الميملعتتة وقتتد يتتم
استادارهما وفقا ر للتالي.
المناقشات اإللكترونية المضبوطة :رناقشتات يتتم بشتكم الكترونتي يتديرها ويتتحكم فيهتا ويكتطر عليهتا
المعلم ويلج فيها الطالب نحل يحقيق الهدف رن المناقشة ويتطلب ذلك رن المعلم يحديد أهداف النقاش
ووضع ريملعة رن القلاعد والتعليمات لكم نقاش يقلا بت الطتالب ويلاتيص رتا نتتج عتن النقتاش رتن
رعللرات ويقديم التيذية الراجعة الفل ية للطالب ووفقا ر لهذا النتلع يطترح الملضتلع رتن قبتم المعلتم
ويكيطر على ايياه المناقشة والذي ينتقم رن اليزء الى الكم ويتؤ ن التى اللصتلل التى نتتائج رحتد ه
وينظم ي لقيتات المناقشة جلل لم فكرع أو رلضلع وقد وعي ذلتك عنتد يرتميم المناقشتة االلكترونيتة
الموبلطة وقد يم استاداا هذا النلع في البحتث فتي بعتض رلضتلعات التكتليق االبتكتا ي التتي يتكتم
بالرعلبة والتعقيد ليكهم يلضيح را هل غارض وصعب رنها علي الطالبات وينظيم عملية المناقشة رثتم:
رتطلبات التكليق االبتكا ي ورها ات التكليق االبتكا ي.
المناقشات اإللكترونية المتمركزة حول المجموعة :رناقشات يتم بشكم الكتروني يديرها ويتحكم فيها
ويكطر عليها الطالب أنفكهم جيث يتم المناقشة بحرية يارة في أي ايياه بدون يحكم المعلم ويتميز باياجة
الفرصة لتبا ل أطراف الحلا واألفكا في جل رن األلفة والمل ع بين أعواء الميملعة ورن ثم
فالطالب يكاعد بعوهم بعوا لفهم الملضلع واللصلل الى قاعدع رشترلة رن المعللرات واألفكا
ويمكن ا ا يها رن قبم أجد طالبات الميملعة لتقلا بدو الميكر لعملية النقاش ويشيع زرياليهاعلى
را في نهاية لم نقاش ويقلا المعلم بدو المراقب وقد
المشا لة ويكتعرض أفوم األفكا ويقدا يلاي ر
يكيم و فعم طالب لتكلن ررجع عند يقييم أ ائهم في رناقشة الجق الكيد  2018ص .)63
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وقد يم ايوا استاداا هذا النلع رن المناقشة االلكترونية جتي يتاح للطالبات االعتما علي انفكهن
وينظيم ويرييب الحلا وجرية التعبير وبالتالي يمكنهن رن ينمية رها ات التنظيم الذايي وقد يم يد يب
الطالبات على ليفية قيا ع الميملعة وات راف على عملية المناقشة والترليد على ضرو ع أن يتلفر في
نهاية المناقشة يحقق لالهداف المحد ع في البداية واألخذ في االعتبا أن بعض الطالبات قد يحتا الي
ركاعدات يعليمية يقدا لهن رن قبم زرياليهن وأن يوع بعض المبا ئ التلجيهية في بداية المناقشة
ويكلن التلجي نحل يحقيق نتائج رعينة وأن يترلد رن أن جميع المشا لين قد عبروا عن أفكا هم.
مميننزات المناقشننات اإللكترونيننة :يشتتير لتتم رتتن الشتترقاوي  2013ص 31النتتلبي  2013ص 96
 )Jimenez,2020الي رميزات المناقشة االلكترونية فيما يلي:
 يكعى الى جعم المتعلمين رفكرين ناقدين وينمي رلاهبهم. يكمح للمتعلمين بتبا ل الابرات خا جيرع الد اسة. يشيع علي التفاعم والتعلم النشط ويكاعد على زيا ع يفاعم الطالب رع بكة اتنترن . يتم رنح المشا ك اللق الالزا للتفكير في القوايا والمشكالت المعروضة للمناقشة . يلفر وسيلة لتعزيز المها ات المعرفية لدن الطالب ووسيلة لتقييم نتائج التعلم. يكمح لألفرا بالتعبير عن أفكا هم ويقبم أفكا اآلخرين رع رزيد رن الحرية وسهللة. يكهم في فع وح التعاون وجب العمم اليماعي عند الطالب. يمكن المشا لة بالمناقشات في أي وق وفي أي ركان يتلفر في عملية االيرال. الدو اتييابي لكم عول رن أعواء الميملعة والتد يب على طرق التفكير الكليمة. يحتلي على عملية اثا ع للمعا ف الكابقة ويقلا بتثبي المعا ف اليديدع لدن الطالب. يمكتتن اليميتتع رتتن قتتراءع ورتابعتتة عمليتتة يفكيتتر اآلختترين وييعتتم األفكتتا لهتتا يتترثير علتتى جميتتعالمشا لين.
ولما يتمتع ب المناقشات االلكترونية رن رميزات قد يم االستفا ع رنها في العديتد رتن الد استات فتي
لافة المياالت التربلية رثم  :الفقي  2016الكند ي  2017جرب 2018
)Fossum &Graven ,2011 Abul Magd, 2015 Oh, 2018
وهذه المزايا العديدع فع الباجثة الي استادارها فتي ينميتة رفتاهيم التكتليق االبتكتا ي ورهتا ات
التنظيم الذايي لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية.
المحور الثاني :التسويق االبتكاري :Innovation Marketing
التلصم الى ضبط رفهلا التكليق االبتكا ي يتطلب التطرق أوالر الى رفهلري التكتليق واالبتكتا
للنهما األصم لهذا الفرع.
مفهوم التسويق :Marketing
هل ريملعة رن األنشطة واليهل التتي يقتلا بهتا جتال التكتليق رتن أجتم ا تباع جاجتات و غبتات
األفرا واليماعات والمشروعات رن الكلع والادرات رن خالل عملية التبتا ل التتي يحقتق أهتداف جميتع
األطراف في اطا ا ا ي واجتماعي وفي ظم التطل ات الحا ثة في الميتمع اجمد  2014ص.)23
يعرف لليلر برن عملية يحديد الحاجات والرغبات واالهتمارات الااصتة باالستلاق المكتتهدف ويكتليم
المكتلي المرغلب رن اال باع بطريقة ألثر فعالية ولفاءع رن المنافكين بحيث يؤ ي ذلك التي المحافظتة
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علي يقلية لم رن رن فاهية الميتمتع عبتاس و الكمتيم  2015ص .)18ويعرفت اليمعيتة االرريكيتة
للتكليق علي أن وظيفة ينظيمية يتكلن رن ريملعة أنشطة تييا االيرتال والتفاعتم والتترويج ويكتليم
قيمتتت للزبتتتلن وا ا ع العالقتتتة رعتتت للتحقيتتتق المنتتتافع للمنظمتتتة وأصتتتحاب المرتتتالح لافتتتة عبتتتد
هللا  2016ص.)10
لما يعبر التكليق عن ريمم اليهل المبذولة بهدف يحليم ويلبيتة اجتياجتات األستلاق المكتتهدف
رن خالل يقديم رنفعة في كم رنتج سلعة خدرة فكرع أرالن أ ااص) رتع صتياغة وينفيتذ بتاقي
الكياسات التكليقية المكملة للمزيج التكليقي رن يكعير يلزيع ويرويج رتع الحترص علتى يحقيتق
أهداف وغايات و سالة المؤسكة في نفس اللق بن زايد  2016ص.)258
مفهوم االبتكار: Innovation
أصبح االبتكا جلهريا ر رن أجم البقاء في بيتة أعمال ستريعة التييتر وألن بقتاء المنظمتة هتدف
استرايييي فان جميع االبتكا ات يعد استرايييية فالمنظمتة التتي ال يمتلتك القتد ع علتى االبتكتا فتي
ريال عملها ستلاج بالترليد يحديات لبيرع وصعبة وذلك ألن رنافكيها يقلرلن باالبتكتا والتحكتين
المكتمر لمنتيايهم وخدرايهم وعمليايهم فاالبتكا ليس رير فكرع جديدع وفقط انما هل التطبيق العملي
لألفكا اليديدع في الكلق أو اخم المؤسكتة بحيتث يكتلن المؤسكتة هتي الكتباقة التى يلتك األفكتا
والتطبيقات رما يحقق لها قيمة عالية رقا نة رع المنافكين .) Yohn , 2019
التسويق االبتكاري :Innovation Marketing
قد ظهر رفهلا التكليق االبتكا ي نتيية ألهمية وجل رفهلري التكليق واالبتكا رعا في نفتس
اللق  .وذلك لما لهما رن و رهتم فتي ضتمان استتمرا ية المؤسكتة ويفعيتم نياجهتا ويفلقهتا علتى
المنافكين وفي يلبية جاجات و غبات المكتهلك الذي ال يلبث أن يكتتقر علتى غبتة جتتى يظهتر لت
الحاجة التى يلبيتة غبتات أخترن) . ( Midgley ,2015,p12ويعترف التكتليق االبتكتا ي برنت
القد ع على يقديم ألبر عد رمكن رتن المنتيتات وبكترعة ألبتررن المنافكتين وبمتا يحقتق زيتا ع فتي
الحرة الكلقية للمؤسكة  .)Hill&Jones,2019,p244لما يري عبد القا ولشرو  2017ص
 ) 658ان التكليق االبتكا ي هل االستيالل الناجح لألفكا اليديدع التي يعمم علتى يقتديم رنتتج غيتر
يقليتتتدي وراتلتتتف للكتتتلق ويشتتتمم االبتكتتتا فتتتي جميت تع عناصتتتر المتتتزيج التكتتتليقي المنتتتتج
التكعير التلزيع الترويج) لما يوم التشاف األسلاق اليديدع وهذا را ييعتم المؤسكتة راتلفتة عتن
المنافكين .
لما يشير التكليق االبتكا ي الي الكيفية التي يتم رن خاللها وضع األفكا اليديدع أو غير المرللفة
رلضع التطبيق الفعلي في المما اسات والكياسات التكليقية أي أن التكليق االبتكتا ي هتل عمليتة
استيالل واستثما لألفكا اليديدع في ريال التكليق وقد يكلن نشاط التكليق االبتكتا ي فتي أجتد أو
لتم عناصتتر المتتزيج التكتليقي وقتتد ينرتتب علتي عنرتتر المنتتتج أو الكتعير أو التتترويج أو التلزيتتع
جتترا ات  2019ص .)128وباستتتعراض التعريفتتات نيتتد انهتتا جميعهتتا ايفق ت علتتي أن التكتتليق
االبتكا ي هل الكيفية التي يتم رن خاللها يطبيق االفكا االبتكا ية في لافة عناصر المتزيج التكتليقي
أو أجد عناصرع بهدف زيا ع واستمرا القلع التنافكية للمنظمة.
ويرجع أهمية التكليق االبتكا ي الي ركاهمت في فع المكتلن المعيشي وزيتا ع النتايج القتلري
سا على التنمية المبنية على االبتكا لهذا فهل يعتبر سمة رن ستمات االقترتا
وبناء اقترا يقلا أسا ر
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الحتتديث وعارتتم ركتتاعد علتتى يكتتا ع وييتترع التنميتتة االقترتتا ية لمتتا يزيتتد رتتن ستترعة التتدو ع
االقترا ية(.)Ungerman et al.,2018,p138
ويتكم التكليق ا البتكا ي بعد رن الارائص أهمها:أن ال يقف عند يلليد أو اييتا الفكترع وانمتا
يتعدن ذلك الى وضع هذه الفكرع رلضع التطبيق العملي وال يقترر التكليق االبتكتا ي علتى ريتال
يكليقي رعين وانما يمتد ألي ريال أو رما سة يكليقية وييب أن يكتيم التكليق االبتكا ي األفكا
اليديدع بنياح جتى يكلن رفيدا للمنظمة هللي  2018ص.)66
مجاالت التسويق االبتكاري :
رياالت االبتكا التكليقي يعد جير األساس لمفهلا التكليق االبتكا ي جيث يقرد بهتا الميتا ين
والمحاو التي يريكز عليها االبتكا ات في المؤسكة االقترا ية لالق والتكاب رزايا ينافكتية بحيتث
يعطي لها فرصة اال يقاء باأل اء الكلي عارة واأل اء التكليقى خاصة رمتا ييعلهتا رتفتر ع ورتميتزع
وقا ع على رلاجهة المنافكين .وفي را يلي عرض لهتذه الميتاالت :برلتاني  2017ص ص -24
)Joueid & Coenders, 2018, Sullivan& Roach 2019,p432
-1االبتكار في مجنال المنتجنات :يشتمم اتبتكتا فتي الكتلع والاتدرات ويكتلن بتالطرق التاليتة :طترح
رنتيات جديدع ألول ررع واضافة خطلط رنتيات جديدع و يلسيع خطلط المنتيتات الحاليتة و يحكتين
المنتيات الحالية).( Midgley,2015,p163
-2االبتكار في مجال التسعير :ويتمثم أساليب االبتكا في ريال التكعير فيما يلتي :المكتتهلك يوتع ستعر
المنتج بنفك ويكعير الحزرة والبيع بالتيزئة بكعر اليملة والتكعير الكيكلللجي التكعير النفكي).
-3االبتكار في مجال الترويج:يتمثم أساليب في:االبتكا في ريال اتعالن وفتي ريتال البيتع الشارتي
وفي ريال ينشيط المبيعات وفي ريال النشر وفي ريال العالقات العارة.
-4االبتكار في مجال التوزيع :قد يكلن االبتكا في طريقة جديدع وغيرررللفة في يلزيع المنتيات أو في
يرميم أو كم رنفذ التلزيع نفك وقد يكلن االبتكتا فتي الترتميم التداخلي لمنفتذ التلزيتع أو فتي اليتل
المحيط بعملية التلزيع والذي يؤثر على الزبائن بد جة أو برخرن.

المحور الثالث :مهارات التنظيم الذاتي): (Self- Regulation Skills
يناول العديد رن الكتابات يعريف رها ات التنظيم الذايي ورنها :هي ريملعة الاطلات أو األفعال أو
الكللليات التي يما سها المتعلم عل ا ر رن أجم التكاب المعللرات ويازينها واالجتفاظ بها واسترجاعها
عند الحاجة اليها أي يعني نقم ركتللية التعليم المبا رع الى المتعلم نفك رما يشكم افعا ر قليا ر لدي في بتذل
أقرى طاقاي للحرلل على أفوم النتائج وبالتالي زيا ع ثقت بنفك رما يؤ ي الى زيا ع القتد ع اتنتاجيتة
للعملية التعليمية وبالتالي از ها الميتمع اليرابية  2010ص .)96
لما يعرف برنها سلكلة رن العمليات التي ينمتي لتدن الطتالب بعتض المهتا ات والتتي يبقتي الطتالب
نا طين في التعلم بحيث يتدعملا برستللب نظتاري سلكتلة عمليتايهم المعرفيتة وستللليايهم ليطتلل بقتاء
نشاطهم ويتمثم هذه المها ات في رها ع التاطيط رها ع المراقبة الذايية رها ع التكميع رها ع التنظيم
واتسهاب رها ع الترييب البيتي رها ع ا ا ع اللق رها ع يعلم األقران رها ع البحث عتن المعللرتة)
لما يتحد رن خالل جة الطالب بمقياس التنظيم الذايي للتعلم أجمد  2013ص.)480
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ويري البنا  2013ص )118أنها قتد ع التلميتذ علتي استتاداا االستتراييييات المعرفيتة التتي يتوتمن
رها ات التكميع – اتستهاب – التنظتيم ) واستتاداا استتراييييات رتا و اء المعرفتة والتتي يتوتمن
رها ات التاطيط )رراقبة الذات -التقليم التذايي ) ولتذلك استتاداا استتراييييات ا ا ع المرتد والتتي
يتومن رها ات ينظم بيتة التعلم وا ا ع اللق – ينظيم اليهد – البحث عن ركاعدع – يعلتم األقتران )
رما يؤ ي الي يطلير أ اءه األلا يمي.
ويشير بد وآخرون  2015ص )600الي أن رها ات التنظتيم التذايي هتي قتد ع علتى رراقبتة
الفر يعلم رعرفيا -را و اء رعرفي -أ ائيا ر -وجدانيا ر -وا ا يا ر لبيتة التعلم) ويلجي سللل ويكييف في
عالقت بالبيتة المحيطة بيرض يحقيق هدف التعلم بكفائة ويقاس بمكتلن استيابات التلميتذات ختالل
رقياس رها ات التنظيم الذات.لما يعرف رها ات التنظيم الذايي برنها سلكتلة االجتراءات التتي يتتمكن
رن خاللها الطالب رن استاداا ويلظيف المها ات التي يكاعدهم على التاطيط والتكميع والفهتم
والمراقبة الذايية وطلب المكاعدع االجتماعية على أفوم النتائج وبالتالي زيا ع ثقت بنفك رما يؤ ي
الى زيا ع القد ع اتنتاجية للعملية التعليمية وبالتالي از ها الميتمع العطلي  2020ص.)6
باستعراض التعريفات الكابقة يتوح انها قد اختلف فيما بينها في يحديتد رهتا ات التنظتيم التذايي
فايفق لم رن اليرابية  2010أجمد  2013اسماعيم  2015العطلي  )2020علي أن رها ات
التنظيم الذايي هي التاطيط والتكميع والفهم والمراقبة الذايية وطلب المكتاعدع االجتماعيتة وا ا ع
اللق وررقبتتتتتة عمليتتتتتات التتتتتتعلم بينمتتتتتا ايفتتتتتق لتتتتتم رتتتتتن البنتتتتتا  2013بتتتتتد 2015
 )Greene, 2017,23,علي أن رها ات التنظيم الذايي ينقكم الي رها ات رعرفية ورها ات رتا و اء
رعرفية ورها ات يتعلق بالبيتتة التنظيميتة لمتا قكتم التي رهتا ات التنظتيم التذايي ويقيتيم التذات
ورراقبة الذات.
ويعرف الباجثة رها ات التنظيم الذايي في هتذ البحتث برنهتا :سلكتلة االجتراءات التتي يتتمكن رتن
خاللها الطالبة رن استاداا ويلظيتف المهتا ات التتي يكتاعدهم علتي التاطتيط ووضتع األهتداف
والتنظتتيم والعمتم اليمتتاعي والبحتتث عتتن المعللرتتات وا ا ع اللقت رمتتا ييعتتم الطالبتتة نشتتطة
واييابية خالل العملية التعليمية ويحرم علي أفوم النتائج وبالتالي زيا ع ثقتها بنفكها رما يؤ ي التى
زيا ع القد ع اتنتاجية للعملية التعليمية ويقاس بالد جة التي يحرم عليها الطالبة في رقياس رها ات
التنظيم الذايي.
وقد استادر الباجثة المها ات الرئيكية التالية :التاطتيط ووضتع األهتداف والتنظتيم والمكتاعدع
االجتماعية أوالعمم اليماعي والبحث عن المعللرات وا ا ع اللق جيث أنها يتناسب رع طبيعة البحث
الحالي ويتم يناول هذه المها ات بشيئ رن الفريم وفقا ر للتالي:
.1التخطيط ووضع األهدافGoal setting and planning:
وهي يشير الى يحديد الطالبة ألهدافها رن المناقشة واعدا ها خطة لتحقيقها ويتمثم ذلك في التفكير في
را يحتاج المناقشة قبم البدء فعالر فيها أو وضع ويحديد أهدافا ر رحد ع قبم البدء فيها بيرض االستفا ع رنهتا
في ينظيم العملية التي يقلا بها.
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.2التنظيمOrganization:
ويتومن رحاوالت الطالبة الظاهرع والوتمنية تعتا ع ينظتيم ويرييتب المعللرتات المقدرتة لكتي يكتهم
فهمها بيرض يحكين عملية التعلم ويتم بط المعللرات اليديدع بالمعللرات الكابق يعلمهتا رمتا يكتاعد
علي يحقيق المناقشة الهدافها.
 .3العمل الجماعيCooperative learning:
المقرل بالعمم اليماعي رشا لة الطالبة في المناقشات اليماعية رن أجم المال رهمة في الميملعتة
ويمكن رن ختالل وضتع أهتداف رشتترلة والمشتا لة فتي الحرتلل علتى المعللرتات والمتلا ويعيتين
األ وا ويحتا الطالبات الى القياا بعمم جقيقي رعا ر يعمللن رن خالل على زيا ع نياح بعوهن بعوا ر.
 .4البحث عن المعلوماتInformation Searching:
البحث عن رعللرات اضافية يفيد في يحقيق المزيد رن الفهم للما ع المقر ع أو العمم المطللب.
 .5إدارة الوقت Time management
يحاول الطالبة هنا جدولة اللق ويقكيم في صل ع يتيح لها االستاداا األرثم ل جتى ال يشعر برن
اللق المتاح لها ال يكفي لكم األعمال المطللبة.
أهمية مهارات التنظيم الذاتي والتسويق االبتكاري.
يتمثم أهمية رها ات التنظيم الذايي للمتعلمين والمعلمين فالمتعلملن الذين يمتلكلن رهتا ات التنظتيم
الذايي ألثر نشاطا ر عقليا ر أثناء عملية التعلم اييابيلن في استقبال المعللرات ويتمتعتلا بد جتة عاليتة رتن
الوبط الذايي وألثر يحقيقا ر ألهدافهم .وبالنكبة للمعلمين يحقق لهم النمل المعرفي والمهني ويكاعدهم علي
اختيا االستراييييات التعليمية المناسبة أجمد  2013ص .)482والطالب المنظملن ذاييرا لديهم العديد
رن القد ات والكللليات رثم يحديد االهداف والتاطيط لها ا ا ع اللق واليهد اللعي بمتطلبات انيتاز
المهاا يحليم المهاا النيازها بدقة يلليد األفكا ذاييرا والتي يتناسب رع أهداف التعلم ولديهم غبة رلحة
فتتتي التحكتتتين المكتتتتمر ورما ستتتة استتتترايييية التقتتتليم التتتذايي المكتتتتمر ألعمتتتالهم وأفكتتتا هم
).(Nilson,2013,p2
لما يريبط رها ات التنظيم الذايي ا يباطا ر قليا ر بمها ات التاطيط ويحديد األهداف ورها ات ا ا ع
اللق والتعلم اليماعي والتنظيم والبحث عن المعللرات لما أن لها يرثيرا ربا را في يشكيم ارية
الطالب الد اسية والعملية ويحكين أ اؤه األلا يمي ولذلك االستفا ع رنها في جياي اليلرية وجياي
العملية أثناء الد اسة وبعد االنتهاء رنها و خلل الى رياالت العمم.
وقد ألدت العديد رن الد اسات علي أهمية رها ات التنظيم الذايي وضرو ع ينميتها لدي الطالب
لان  2015عزاا  2018طلبة Lea, 2018 2019
رنها :ال ين  2009البنا 2013
( Gorgoz & Tican, 2020 Liman & Tepeli, 2019
لذلك اهتم البحث بالعمم علي ينمية هذه المها ات رتن ختالل استتاداا المناقشتة االلكترونيتة القائمتة علتي
استرايييية يلليد االفكا سكاربر).
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إجراءات البحث
أوالً :إعداد قائمة مفاهيم التسويق االبتكاري رن خالل:
 -1اسة ورراجعة بعض لتب التكليق علي المكتلن المحلي والعالمي.
 -2اسة ورراجعة الد اسات واالبحاث واال بيات العربية واالجنبية الااصة بالتكليق االبتكا ي.
ويم يحديد أهم هذه المفاهيم ورنها  :التكليق االبتكا ي عناصتر االبتكتا عناصتر التكتليق االبتكتا ي
رتطلبات التكليق االبتكا ي رقلرات نياح التكليق االبتكا ي ورها ات التكليق االبتكا ي).
 -3اجراء المقابالت رع أعواء هيتة التد يس بكلية التيا ع والمعلمين بالمدا س التيا يتة لللقتلف علتي
أهم رفاهيم التكليق االبتكا ي التي ييب ينميتها لدي الطالب.
 -4ويم وضع قائمة ربدئية مل  )21رفهلا ئيكي و  )46رفهلا فرعي.
 -5عرض القائمة المبدئية على ريملعة رن الكا ع المحكمين رن أعواء هيتة التد يس باليارعات وبعض
المتاررين وبعض رلجهي التكليق وبعض المعلمين واقترح الكا ع المحكملن جتذف بعتض المفتاهيم
رثم :المؤسكة ليزء رن التثمن اللعتد االبتكتا ي و عتم اال عتاء) جيتث أنهتا ال يتناستب رتع طبيعتة
البحث واللاقع الفعلي .رلحق )1
 -6لتحديد نكبة أهمية المفاهيم يم يطبيق قائمة المفاهيم  )45رن رديري التكتليق بتبعض ترلات التدعايا
واالعالن والملجهين المتاررتين لمتا ع التكتليق والمعلمتين القتائمين بتتد يس المتا ع وبعتض أعوتاء
التد يس رن للية التربية وللية التيا ع ويم جكاب نكبة األهمية وبتحديد نقطة القطع عنتد نكتبة ) %80
يبين أهمية جميع المفاهيم التي يتومنتها القائمة جيث ان جميعها لان نكبة أهميتها ألبر رن نقطة القطع.
2
والى جانب جكاب نكبة األهمية لزيا ع في التدعيم لألهمية يم استاداا اختبا لا 2وبالبحث في جدول لتا
عند جة جرية  ) 2وركتلن  0.01وجد أنها  )9.2وجيث أن لتا 2المحكتلبة ألبتر رتن اليدوليتة لكتم
المفاهيم وهذا يدل على أن لا 2ذات اللة اجرائية وهتذا يتدل علتي أهميتة جميتع المفتاهيم التتي يتوتمنها
القائمة  .رلحق )2
 -7وضع القائمة في صل يها النهائية بعد التعديم في ضلء أ اء الكا ع المحكمين التي يتناستب رتع طبيعتة
البحث واللاقع الفعلي و مل قائمة المفاهيم  )21رفهلا ئيكي و  )43رفهلا فرعي .رلحق )3
وبذلك يكلن يم اتجابة عن السؤال األول للبحث وهو :ما مفاهيم التسويق االبتكاري التي يجب تنميتها
لدي طالب المدرسة الثانوية التجارية؟
ثانياً :تصميم المناقشة االلكترونية القائمة علي استراتيجية توليد األفكار ( سكامبر):
يم االطالع على العديد رن الترميمات التعليمية الااصة بالمناقشتة االلكترونيتة والتتي يتم استتادارها فتي
العديد رن االبحاث والد اسات رنها  :نلبي 2013ابتل العتال و رترا  2017الكتيد  )2018وثبتت
فاعليتها وقد استفا ت الباجثة رن هذه الد اسات بعد فحرتها ويحليلهتا لتحديتد خطتلات يرتميم المناقشتة
االلكترونية في خمس رراجم يتم عرضها فيما يلي:
 -1مرحلة التحليل :وقد ا تمل هذه المرجلة علي الاطلات التالية:
1/1تحليل وتحديد المشكلة:
يحد ت المشكلة في وجل قرل في الماا طالب المد سة الثانلية التيا ية بمفاهيم التكليق
االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي والتي يكاعدهم في التمكن رن العمم التكليقي الذي يمثم األن
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عنررا ر رهما ر في الحياع االقترا ية علي المكتلي الشاري وعلي ركتلي الميتمع ويرجع ذلك الي عدا
اجتلاء المناهج الحالية علي رفاهيم التكليق االبتكا ي ولذلك لد اسايهم را ع التكليق بطريقة ال يراعي
الفروق الفر ية واختالف انماط التعلم بين الطالب ولذلك عدا ايباع االساليب التكنلللجية الحديثة التي
يمثم عنرر جفز واثا ع ويشليق للطالب.
 2/1تحليل األهداف العامة:
يحد الهدف العاا في البحث الحالي في ينمية رفاهيم التكليق االبتكا ي ورهتا ات التنظتيم التذايي
لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية رن خالل استاداا المناقشة االلكترونية القائمة علي استترايييية
يلليد االفكا ستكاربر) لمتا يتم يحديتد االهتداف العارتة للتكتليق االبتكتا ي فتي :التكتاب رفتاهيم
التكليق االبتكا ي ويحديد رتطلبتات التكتليق االبتكتا ي واستتيعاب رراجتم التكتليق االبتكتا ي
وايقان رها ات التكليق االبتكا ي.
 3/1تحليل خصائص المتعلمين:
يم يحديد العينة المكتهدفة للبحث وقد وعي خرائص الطالبات رن خالل را يلي :جميع الطالبات في
الرف الثاني الثانلي التيا ي رمن يد سلن رقر التكليق وقد يم رقابلة بعض رن هؤالء الطالبات
لمناقشتهن في بعض الملضلعات التي لها عالقة بالبحث الحالي وقد أ ا ت نتائج هذه المقابالت الى أن
الطالبات يمتلكن جكاب على بكة التلاصم االجتماعي فيس بلك خاص بهم ويملكلن رلبايالت ذلية
وأجهزع لمبيلير خاصة بهم وجكاب علي اللايس.
4/1تحليل وتحديد خصائص المناقشة االلكترونية:
يتتم استتتاداا نمطتتي المناقشتتات اتلكترونيتتة المناقشتتات الموتتبلطة /المناقشتتات المتمرلتتزع جتتلل
الميملعة) وقتد يتم استتاداا النتلع األول المناقشتات الموتبلطة ) فتي البحتث فتي بعتض رلضتلعات
التكليق االبتكا ي التي يتكم بالرعلبة والتعقيد ليكهم يلضيح را هل غارض وصعب رنها علي الطالبات
وينظيم عملية المناقشة رثم :رتطلبات التكليق االبتكا ي ورها ات التكليق االبتكا ي لما يتم استتاداا
النلع الثاني المناقشات المتمرلزع جلل الميملعتة) جتتي يتتاح للطالبتات االعتمتا علتي انفكتهم وينظتيم
ويرييب الحلا وجرية التعبير وبالتالي يمكنهم رن ينمية رها ات التنظيم الذايي ويمكن يلضيح خطتلات
لم نمط في الشكم التالي:
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المناقشة المتمركزة حول المجموعة

يطرح المعلم موضوع المناقشة
يتابع المعلم المناقشة

يجيب المعلم علي األسئلة
يقدم المعلم الدعم

يقدم المعلم لتغذية الراجعة
يطرح قائد المجموعة موضوع
المناقشة
يتابع القائد المناقشة

تبحث المجموعة عن إجابة األسئلة
تقدم المجموعة الدعم لنفسها

يقدم االقران التغذية الراجعة
شكل( )2مراحل نمطي المناقشة االلكترونية
 -2مرحلة التصميم :وقد ا تمل على الاطلات التالية :
1/2تحديد األهداف السلوكية :
ييب صياغة األهداف صياغة رالئمة يكاعد على يلجي وضبط عملية التعلم واختيا المحتتلن
وأ وات القياس المناسبة وينبيي أن يكلن في صتل ع عبتا ات ستلللية يحتد بدقتة التييتر المطلتلب
اجداث في سللك المتعلم بحيث يكلن قابلة للمالجظة والقياس وقد وعي ذلتك عنتد يحديتد االهتداف
الكلللية لملضلعات التكليق االبتكا ي.
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2/2تحديد المحتوى التعليمي :
يم يحديد المحتلن بحيث يريبط باألهداف الكابق يحديدها وقد وعي أن يكلن المحتلن رناسبا
للمتعلمين وصحيحا ر رن الناجية العلمية وقابالر للتطبيق ولافيا ر تعطاء فكرع قيقة وواضحة عن الما ع
العلمية وقد وعي ذلك عند اعدا المحتلي وقد يم اعدا المحتلن التعليمي للتكليق االبتكا ي وقد يم
يقكيم المحتلن الى أ بعة رلضلعات يمثل في .رفاهيم التكليق االبتكا ي رتطلبات التكليق
االبتكا ي رراجم التكليق االبتكا ي رها ات التكليق االبتكا ي).وللترلد رن صدق المحتلن
والمناقشات المريبطة ب يم عرض على ريملعة رن المتاررين في ريال المناهج وطرق يد يس
الملا التيا ية ويكنلللجيا التعليم .رلحق )1جيث عرض عليهم الد وس األ بعة رع أهداف لم س
والمناقشات المريبطة بها وذلك بهدف استطالع أيهم في ردن ا يباط المحتلن التعليمي باألهداف
وردي لفاية المحتلن لتحقيق األهداف والرحة العلمية للمحتلن ووضلج ورالئمة لارائص
المتعلمين وردن رالئمة يرييب أجزاؤه وردن رالئمة المناقشات لملضلعات المحتلن ويحقيق أهداف
وقد أ ا المحكملن ببعض التعديالت في صياغة واعا ع يرييب بعض المحاو اخم الد وس وقد يم
اجراء هذه التعديالت ويم يحديد رلضلعات المناقشات العلمية المريبطة بالمحتلن في  )4رناقشات
يكتمر لم رنها أسبلع لكم رلضلع رن رلضلعات التكليق االبتكا ي وقد يم يلضيح ذلك في ليم
الطالب .رلحق )4
 3/2تحديد استراتيجية التعلم :
سكاربر) جيث
قد يم يحديد استرايييية التعلم في البحث الحالي وهي استرايييية يلليد االفكا
يتناسب هذه االسترايييية رع أهدف البحث التي يكعي يحقيقها وقد يم استاداا بنل االستريييية الكبعة
وهي االستبدال اليمع التكييف التعديم أو التطلير االستادارات األخري واعا ع الترييب.هذا رع
الميملعة التيريبية األولي بينما يم االعتما علي المناقشة العا ية ون بطها باطلات استرايييية
يلليد االفكا سكاربر) في الميملعة التيريبية الثانية وقد يم يد يب الطالبات في لم رن الميملعتين
علي اجراءات المناقشة وخطلات ينفيذها في اللقاء االسبلعي بالمد سة خالل الحرة االسبلعية
المبا رع .ويم الترليد علي عدا خرو الطالبات عن رلضلعات المناقشة ويشييع الطالبات والعمم على
زيا ع افعيتهن لالستمرا بفاعلية في المناقشة.
 4/2تصميم أنماط اإلدارة في المناقشات اإللكترونية :
اقترر البحث الحالي على نمطين ت ا ع المناقشات اتلكترونية المناقشات الموبلطة /والمتمرلزع
جلل الميملعة) .وقد يم رجهما بالتفريم في خطلع يحليم خرائص المناقشة اتلكترونية.
 5/2تصميم بيئة المناقشة االلكترونية:
في هذه المرجلة يم عملية ياطيط المناقشات ويقكيمها التى أ بعتة رناقشتات ويتكتلن بدايتة لتم
رناقشة رن رقدرة يتومن أستلة رثيرع ورحفزع للنقتاش ورتن ختالل هتذه الاطتلع يتم أيوتا استتاداا
استرايييية يلليد األفكا سكاربر) في ينفيتذ المناقشتات ويتم يحديتد رلضتلعات المناقشتات العلميتة
المريبطة بالمحتلن في  )4رناقشات يكتمر لم رنها أسبلع وقد يم استاداا بنتل االستترايييية رتن
خالل المناقشة االلكترونية وفقا ر للتالي:
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جدول (  ) 4مثال المناقشات موزعة على بنود إستراتيجية ( سكامبر)
المناقشات

بنود إستراتيجية
(سكامبر)
-1االستبدال.

المناقشة االولي:مجاالت التسويق االبتكاري :راذا يحدث لل يم استبدال البنزين في الكيا ع بالماء أو
الثلج؟  -هم يمكننا يييير رياالت التكليق االبتكا ي واستبدالها بمياالت أخري؟ هتتم يمكتتن اليمتتع
بين االبتكا في ريال الكعر واالبتكا في ريال المنتج؟ را الذي يمكتتن ييميعتتة فتتي الهتتايف التتذلي
-2الجمع.
لينتج بملاصفات أعلي وبكعر أقم؟
 -3التكييف.
را األ ياء الممكن يعديلها في البيع الشاري واالعالن لتحقيق التكليق االبتكتتا ي والحرتتلل علتتي
رعللرات عن الزبائن المريقبين؟
المناقشة الثانية :متطلبات التسويق االبتكاري :را األرل التي يمكن ييييرهتتا فتتي اال ا ع العليتتا؟ رتتا
-1التكييف.
التيييرات التي يمكن اجرائها علي المروجة لكي يكتادا في التدفتة؟ ورا المتريتتب علتتي ذلتتك؟ ليتتف
-2التعديل.
يمكن استاداا الحفز الكلبي في يحقيق رتطلب يحفيز االفرا علي االبتكا التكليقي؟ هم يمكن يييير
بنل يقييم االبتكا ات التكليقية؟ ورا االرل المتريبة علي ذلك؟ ليف يمكن يحليم الهايف الذلي الي
جهاز عرض فلق أسي الدايا ل)؟
المناقشة الثالثة :مراحل التسويق االبتكاري :ليف يمكن اليمع بين رراجم التكليق االبتكا ي ورا
-1الجمع.
-2االسنننننننتخدامات النتائج المتريبة علي ذلك؟ هم يمكن استاداا المشروبات اليازية في استادارات أخري رثم عمليات
التنظيف المنزلية وفي عمليات صباغة الشعر؟ راهي المرا غير المتلقعة التي يمكن استادارها
االخري.
في اللصلل الي األفكا االبتكا ية في التكليق؟ هم يمكن ينفيذ رراجم التكليق االبتكا ي عككيار؟
-3إعادة الترتيب.
المناقشة الرابعة :مهارات التسويق االبتكاري :را هي المها ات التي يمكن اضافتها الي رها ات
-1االستبدال.
-2االلغننننننننننننناء أو التكليق االبتكا ي؟ راهي المها ات التي يمكن استبعا ها رن رها ات التكليق االبتكا ي ؟ ورا هي
اآلثا المتريبة علي ذلك؟ را الذي يمكن االستيناء عنة في الالب التلب جهاز قراءع األسطلنات أا
الحذف.
الياء االسالك رن الماوس أو للجة المفاييح؟

ويتومن بيتة المناقشات االلكترونية جميع أنلاع التفاعالت رع المعلم والزريالت والمحتلن جيتث
يكلن التفاعم األساسي للطالبتة يفتاعال رتع التزريالت رتن ختالل المناقشتة االلكترونيتة ويفتاعال رتع
المحتلن جيث أن المناقشات ينبع رن قوايا رريبطة بملضلعات التكليق االبتكا ي يطرجها المعلم
للمناقشة لتذلك هنتاك يفتاعال رتع المعلتم يظهتر فتي يلجيهتات المعلتم ويعزيتزه للطالبتات ويتتم هتذه
التفاعالت رن خالل اتركانيات المتعد ع التي يتيحها بكة التلاصم االجتماعي فتيس بتلك والتلايس
اب وقد وعي هذه األرل في المناقشة لكم رن الميملعتين التيريبيتين.
 -3مرحلة اإلنتاج والتطوير:
في هذه المرجلة يم اعدا العناصر التي يم يحديدها رن خالل الاطلات الكابقة وهي ررجلة يتتم فيهتا
انتا بيتة التعلم يمهيدا ر الستتادارها رتن قبتم عينتة البحتث وذلتك بتيهيتز البترارج التتي ستيتم بهتا لتابتة
النرلص ويحريرها لذلك رعالية الرل المحملة رن االنترن جيث يم استاداا برنارج Microsoft
 Wordفي لتابة النرلص ويم يحميم بعض الرل لالعالنتات رتن االنترنت لتتدعيم التد وس ويتم
اجراء بعض التعديالت عليها ويم يرميم بعض الرسلرات واأل كال ثم يم يحميم الد وس على جكتاب
الباجثة بالكحابة االلكترونية جلجم ايف  Google driveواياجة الرابط الاتاص بهتا للطالبتات ويتم
يكلين ا بع ريملعات يحمم لم رنهما اسم التكليق االبتكا ي  1 2أثنين فتي الفتيس بتلك وأثنتين بتنفس
االسم في اللايس اب جيث يتتيح هتذا النتلع رتن الميملعتات ألعوتاء الميملعتة فقتط اللصتلل اليهتا
واالطالع على المشا لات.
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 -4مرحلة التقويم:
في هذه المرجلة يم يقليم المناقشات بعدع طرق قبم اجراء عملية التطبيق وبعدها وهي على النحل
االيي:
 يم عرض رلضلعات المناقشة على ريملعة رن المحكمين في المناهج وطرق التد يس يارصالعللا التيا ية ولذلك يارص يكنلللجيا التعليم .رلحق  )1وقد أسفرت عملية التحكيم عن بعض
المالجظات رنها :التعديم في صياغة بعض األستلة ويعديم بعض المناقشات لكي يكاعد في بناء
المعرفة ويحفيز المشا لة في الحلا ويم اجراء التعديالت الالزرة ثم اعدا الد وس في صل يها
وييهيزها رن خالل ليم المعلم .رلحق )5
 ررجلة التقليم النهائي :سيتم يناول الاطلات الااصة بهذه المرجلة بشكم يفريلي في اليزء الااصببناء أ وات القياس االختبا التحريلي واختبا رها ات التنظيم الذايي) واجراء ييربة البحث
األساسية.
 –5مرحلة التسليم والدعم:
يم فع الد وس على جكاب جلجم ايف الااص بالباجثة واياجة رشتا ل الترتفح فقتط العترض)
للطالبات عينة البحث .وبذلك يكلن يم اتجابتة علتي الكتؤال الثتاني للبحتث وهتل منا التصنور المقتنر
للمناقشة االلكترونية القائمة على إستراتيجية توليد األفكار (سكامبر) المالئمة لتنمية مهنارات التسنويق
االبتكاري ،ومهارات التنظيم الذاتي لدي طالب المدرسة الثانوية التجارية؟
ثالثا ً إعداد أدوات القياس:
أ -إعداد االختبار المعرفي:
الهدف من االختبار -:هدف االختبتا التى قيتاس رتدن نمتل رفتاهيم التكتليق االبتكتا ي نتييتة استتادااالمناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا سكاربر).
 تحدينند مسننتويات الننتعلم المتضننمنة فنني االختبننار :يقتتيس االختبتتا ركتتتليات التتتذلر والفهتتم والتطبيتتقوالمكتليات العليا.
 إعداد جدول المواصفات -:يم اعدا جدول الملاصفات التذي يتربط بتين المحتتلن واألهتداف ورفتر اتاالختبتا وقتتد يتتم يحديتد األهميتتة النكتتبية لكتتم رلضتلع رتتن الملضتتلعات جكتب عتتد رفتتاهيم التكتتليق
االبتكا ي الملجل ع بكم رلضلع رن رلضلعات اللجدع ويم يحديد اللزن النكتبي لألهتداف وفقتا ر لعتد
األهداف في لم ركتلي رن ركتليات األهداف المحد ع لما هل رلضح في اليدول التالي.
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جدول (  ) 5جدول المواصفات لالختبار المعرفي للتسويق االبتكاري
المحتوي العلمي

عدد مفردات االختبار وفقا لمستويات األهداف الوزن النسبي المجمنننوع
الكلننننننننني
للمحتوي
التعليمية
لمفننننردات
المستويات
التطبيق
الفهم
التذكر
االختبار
العليا

الدرس األول :مفاهيم التسويق االبتكاري

4

5

3

3

%30

15

الدرس الثاني :متطلبات التسويق
االبتكاري.
الدرس الثالث  :مراحل التسويق االبتكاري.

4

4

3

2

%25

13

4

4

3

2

%25

13

الدرس الرابع :مهارات التسويق االبتكاري.

3

3

2

1

%20

9

الوزن النسبي لألهداف.

%26

%35

%22

%17

%100

المجموع الكلي لمفردات االختبار

15

16

11

8

50

 بناء مفردات االختبار:وعي عند صياغة رفر ات االختبا األوزان النكبية المحد ع في جدول الملاصفات ولتذلك ركتتليات
التعلم المحد ع و مم االختبا  ) 50رفر ع وضم ثالثة أنلاع رن أستلة االختبتا ات الملضتلعية وهتي
أستلة اتلمال وأستلة الرلاب والاطر وأستلة االختيا رن رتعتد وقتد وعيت الشتروط الااصتة بكتم
نلع رن هذه األنلاع عند صياغة رفر ات االختبا
 تعليمات االختبار :يم اعدا يعليمات االختبا وايكم بالكهللة في األلفاظ والدقتة واللضتلح ويلضتحالهدف رن ونلعيات أستلت وليفية اتجابة عليها.
 -طريقة تصحيح االختبار :يم يقدير

جات رفر ات اتجابة عن أستلة االختبا

جة واجدع لكم سؤال.

 صدق االختبار :يقرد بردق االختبا أن يقيس االختبا را وضع رن أجل ولتحقيق الردق يم عرضاالختبا علي الكا ع المحكمين للتعرف على أيهم في االختبا رن جيث :ردي وضلح و قة يعليمات
االختبا وردي رناسبة رفر ات االختبا لمكتليات التعلم المتومنة في االختبا وردي رناسبة المفر ات
للطالب وردي ملل االختبا للمحتلي وقد أوصى المحكملن بتعديم صياغة بعض المفر ات ويم
اجراء التعديالت المطللبة في ضلء يلجيهايهم.
 حساب ثبات االختبار :بعد الترلد رن صدق االختبا لان ال بد أن يقاس ثباي وثبات االختبا يقرتد بتأن يعطي االختبا نفس الد جات اذا أعيد يطبيق ررع أخرن على نفس الميملعة وقد يم يطبيق االختبا
علي عينة استطالعية عد ها  )30طالبة رن طالبات الرف الثاني الثانلي التيا ي غير عينة البحتث فتي
 2020/10/19واعا ع يطبيقت بعتد أستبلعين فتي 2020/11/2وبتطبيتق رعا لتة اال يبتاط لبيرستلن)
لحكاب ثبات االختبا عن طريق اعتا ع االختبتا –  ,Test – Re Testوبتاجراء العمليتات اتجرتائية
ولان النتائج لما في اليدول التالي:
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جدول (  ) 6حساب الثبات لالختبار المعرفي
مج الدرجات في
التطبيق األول
(س)

مج الدرجات في
التطبيق الثاني
(ص)

مج
(س)2

مج (ص)2

مج (س ص)

معامل
الثبات

232

217

1492

1325

1390

0.89

يتوح رما سبق ان االختبا يتمتع بد جة ثبات رقبللة ويمكن استادار في البحث الحالي.
 تحديد زمن االختبار :يم جكاب زرن االختبا رن خالل التيربة االستطالعية عن طريق يكييم الزرنالذي استيرقت لم طالبة في االرتحان ويحديد الزرن عن طريق رتلسط ريمتلع األزرنتة المكتتيرقة رتن
جميع الطالبات.
زرن االختبا المعرفي = رج الزرن المكتيرق ليميع الطالب = 48.33 = 1450
30

عد الطالب
=  10+ 50قائق لقراءع التعليمات = 60قيقة

 معامل الصعوبة :يم جكاب رعارم الرتعلبة لكتم رفتر ع رتن رفتر ات االختبتا وجتاءت جميتع أستتلةاالختبا رناسبة رن جيتث جتة صتعلبتها جيتث يراوجت رتا بتين  )0.46و  )0.54وهتي نكتبة
رقبللة.
 معامل التمييز لمفردات االختبار :يم جكاب رعارم التمييز لكتم رفتر ع رتن رفتر ات االختبتا وجتاءتجميتتتع أستتتتلة االختبتتتا رناستتتبة رتتتن جيتتتث جتتتة يمييزهتتتا والتتتتي يراوجتتت رتتتا بتتتين )0.25
و  )0.81فيما بلغ رعارم التمييز لالختبا لكم  )0,53ورن ثم يشير يلك النتائج الي صالجية االختبا
لالستاداا.
 الصورة النهائية لالختبار :في ضلء النتائج الكابقة يم وضع االختبا في صل ي النهائية ركلنتا ر رتن )50رفر ع بلاقع عد  )20رفر ع المال وعد  )20رفر ع صلاب وخطر وعتد  )10رفتر ع اختيتا
رن رتعد و جت الكلية  )50جة .رلحق )6
ب إعداد مقياس مهارات التنظيم الذاتي
بالرجلع الي العديد رن الد اسات والكتابات التي يناول اعدا رقياس رها ات التنظيم التذايي واالستتفا ع
رنها :ال ين  2009البنا  2013بد وآخرون  2015بيع ورحمد  2018طلبة  .)2019قد يتم
بناء المقياس وفقا ر للاطلات التالية:
ب 1/الهدف من االمقياس  :هدف المقياس الي قياس ردي نمل رها ات التنظيم الذايي التتي يكتاعدالطالبة
علي التاطيط ووضع األهداف والتنظتيم والعمتم اليمتاعي والبحتث عتن المعللرتات وا ا ع اللقت
ويقاس بالد جة التي يحرم عليها الطالبة في رقياس رها ات التنظيم الذايي.
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ب2/صياغة المقياس والتعليمات :يم صياغة المقياس في صل ع عبا ات يقريرية يرف سللك الطالبتات
جلل رها ات التنظيم الذايي وذلك تعتدا الرتل ع المبدئيتة للمقيتاس ولتان المقيتاس ركتلن رتن )35
عبا ع رلزعة علي أبعا المقياس الامكة وبعد ذلك يم وضع يعليمات المقياس .ويتتم يلضتيح المفتر ات
التي يقيس لم بعد رن خالل اليدول التالي:
جدول ( )7مفردات مقياس مهارات التنظيم الذاتي والبعد الذي تقيسه
م

البعد

1

التاطيط ووضع األهداف

2

التنظيم

3

العمم اليماعي

4

البحث عن المعللرات

5

ا ا ع اللق

أرقام المفرادات في المقياس
35-28-26-22-8-6-4
31-30-21-18-15-11-7
34-25-20-13-9-2-1
32-29-24-23-17-10-3
33-27-19-16-14-12-5

ب3/تصحيح المقياس :يم استاداا سلم اجابة ركلن رن ثالث فتتات هتي  :ينطبتق علتي و ينطبتق علتي
اجيانا ر وال ينطبق علي جيث لان الد جة الكلية للمقيتاس فتي جالتة أن جميتع العبتا ات ةينطبتقة علتى
ر
أجيانتاة علتى الطالبتة
الطالبة يكاون  )105جة ولان الد جة في جالة أن العبا ات جميعها ةينطبق
يكاون  )70جة أرا في جالتة أن العبتا ات جميعهتاة ال ينطبتق ةعلتى الطالبتة فتكتلن الد جتة )35
جة.
ب 4/صدق المقياس:
ب 1/4/الصدق الظاهري :يم يقدير صدق الظاهري رن خالل عرض المقياس فتي صتل ي األوليتة علتى
ريملعة رن الكا ع المحكمتين تبتداء الترأي فتى ستالرة صتياغة عبتا ات المقيتاس وصتالجيتها لقيتاس
رها ات التنظيم الذايي ورالئمتها لمكتلن طالبات عينة البحث وردن وضلح يعليمات المقياس ويم يعديم
المقياس فى ضلء أ اء الكا ع المحكمين جيث يم جذف العبا ات غيتر اللاضتحة رتن جيتث الرتياغة أو
المكر ع ويم اجراء التعديالت المطللبة في ضلء يلجيهايهم ،وبعتد جتذف بعتض المفتر ات اصتبح عتد
رفر ات المقياس  )30رفر ع.
ب 2/4/الصدق الداخلي :يم جكاب صدق االيكاق الداخلي رن خالل جكاب رعارتم اال يبتاط بتين جتة
المفر ع و جة البعد الذي ينتمى الي لذلك جكاب رعارم اال يباط بتين جتة لتم بعتد و جتة المقيتاس
لكم لما يتوح رن اليدول التالي :
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جدول( )8معامالت االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد  ،ودرجة البعد ودرجة المقياس.

التنظيم

العمل
الجماعي

رقم المفردة

وضع
األهداف
والتخطيط

4
6
8
22
26
28
7
11
15
18
21
30
1
2
9
13
20
25

معامل
ارتباط
المفردة
بالبعد

معامل
ارتباط
البعد
بالمقياس

0.48
0.75
0.56
0.65
0.71
0.49
0.64
0.69
0.45
0.81
0.47
0.73
0.54
0.59
0.78
0.68
0.55
0.72

0.59

البحث
عن
المعلومات

0.76

إدارة
الوقت

رقم المفردة

البعد

البعد

3
10
17
24
23
29
5
12
14
16
19
27

معامل
ارتباط
المفردة
بالبعد

معامل
ارتباط
البعد
بالمقياس

0.45
0.57
0.44
0.69
0.54
0.62
0.66
0.58
0.72
0.56
0.54
0.44

0.73

0.57

0.65

يتوح رن اليدول الكابق أن رعارالت اال يباط بين جة لم رفر ع رن رفر ات المقيتاس و جتة البعتد
الذي ينتمى الي يتكم با يبتاط رلجتب ياتلتف قليت رتن عبتا ع ألخترن جيتث يتتراوح رتن  0.44التى
 )0.81لكم ابعا المقياس وبالنكبة لمفر ات التاطيط ووضع األهداف يتتراوح رتن  0.48التى )0.75
بالنكبة لمفر ات التنظيم يتراوح رن  0.45الى  )0.81بالنكبة لمفتر ات العمتم اليمتاعي يتتراوح رتن
 0.54التتى  )0.78بالنكتتبة لمفتتر ات البحتتث عتتن المعللرتتات يتتتراوح رتتن  0.44التتى  )0.69بالنكتتبة
لمفتتتتر ات ا ا ع اللقتت ت يتتتتتراوح رتتتتن  0,44التتتتى  )0.72لتتتتذلك يحققتت ت رعتتتتارالت ا يبتتتتاط
بمقتتدا  )0.57 0.73 0.65 0.59 0.76لألبع تا الامكتتة علتتى الترييتتب بتتين جتتات لتتم بعتتد
وا على صدق االيكاق الداخلي للمقياس.
والد جة الكلية للمقياس رما يدل أي ر
ب 5/حساب ثبات المقياس:
يم جكاب ثبات المقياس رن خالل التطبيق علي عينة عد ها  )30طالبتة غيتر عينتة البحتث ثتم اعتا ع
التطبيق بعد أسبلعين و بتطبيق رعا لتة اال يبتاط لبيرستلن) لحكتاب ثبتات المقيتاس عتن طريتق اعتا ع
التطبيق –  ,Test – Re Testوباجراء العمليات اتجرائية لان قيمة رعارتم الثبتات  )0.85لمتا يتم
استاداا طريقة التيزئة النرفية والتي يقلا علي ييزئة المقياس الي نرفين فتر ي -زوجتي) وجكتاب
رعارم اال يباط بينهما ولان قيمة رعارتم الثبتات  )0.88ويشتير يلتك النتتائج التي ان المقيتاس يتمتتع
بد جة ثبات عالية بحيث يمكن استادار في البحث الحالي.
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ب 6/الصورة النهائية للمقياس:
في ضلء النتائج الكابقة يم وضع المقياس في صل ي النهائية ركلنتا ر رتن  ) 30رفتر ع وبتذلك يتتراوح
الد جات لمقياس رها ات التنظيم الذايي بين  )30جة وهي يمثم أ نتي جتة يمكتن أن يحرتم عليهتا
الطالبة و  )90جة وهي يمثم أعلي جة يمكن أن يحرم عليها الطالبة في المقياس فتي جتين يمثتم
رتلسط المقياس  )60جة .رلحق )7
رابعاً :إجننننننراء تجنننننننربة البنننننحث
-1هدف تجربة البحث-:
هدف ييربة البحث الى قياس أثر المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا ٍ)Scamper
في ينمية رفاهيم التكليق االبتكا ي ورها ات التنظيم الذايي لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية.
-2عينة البحث :يم اختيا عينة البحث عشلائيا ر رن طالبات الرف الثاني الثانلي بمد سة النيم الثانليتة
التيا ية بنات وعتد ها  )36طالبتة ويتم ويقكتيمهم التي ريمتلعتين ييتريبتين الميملعتة التيريبيتة
األولي عد ها  )18طالبة فرم 1/2أ) وهي التي استادر المناقشة اتلكترونية القائمة علي استرايييية
يلليد األفكا ٍ )Scamperوالميملعة التيريبية الثانية عد ها  )18طالبة فرم  1/2ب ) وهي التتي
استادر المناقشة اتلكترونية العا ية.
-3التطبيق القبلي ألدوات البحث :يم يطبيق االختبا المعرفي للتكليق االبتكا ي ورقياس رها ات التنظيم
الذايي قبليا ر علي عينة البحث يلا األ بعاء  2020/11/4ويم يرحيح االختبا و صد النتائج ورعاليتها
اجرائيا باستاداا برنارج ) (SPSSاالصدا الثالث والعشرون ولان النتائج لالتالي:
جدول (  ) 9نتائج التطبيق القبلي على المجموعتين التجريبيتين في االختبار المعرفي
المجموعة

المتوسط

االنحراف
المعياري

التباين

التجريبية األولي
التجريبية الثانية

2.56
2.94

3.07
3.75

9.44
14.05

ت
المحسوبة
0.232

درجات
الحرية

ت الجدولية

نوع الداللة عند
مستوى0.01

34

2,75

غير دالة إحصائيا ً

** يتوتتح رتتن اليتتدول الكتتابق أن ت ال يلجتتد فتترق ذو اللتتة اجرتتائية بتتين رتلستتطي جتتات طالبتتات
الميملعتين التيريبيتين فتي التطبيتق القبلتي لالختبتا المعرفتي رمتا يتدل علتي يكتافؤ الميمتلعتين فتي
المكتلي التحريلي.
جدول (  ) 10نتائج التطبيق القبلي على المجموعتين التجريبيتين في مقياس مهارات التنظيم الذاتي
المجموعة

المتوسط

االنحراف
المعياري

التباين

ت
المحسوبة

درجات
الحرية

ت الجدولية

نوع الداللة عند
مستوى0.01

التجريبية األولي
التجريبية الثانية

21.8
23.66

12.02
9.72

144.38
94.47

0.496

34

2,75

غير دالة إحصائيا ً
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** يتوح رن اليدول أن ال يلجد فرق ذو اللة اجرتائية بتين رتلستطي جتات طالبتات الميمتلعتين
التيريبيتين في التطبيق القبلي لمقياس االيياهات رما يدل علي يكتافؤ الميمتلعتين فتي رهتا ات التنظتيم
الذايي.
-4الجلسة التمهيدية :يم عقد جلكة يمهيدية للطالبتات بهتدف ترح الهتدف رتن التيربتة و ترح طريقتة
الد اسة واعطاءهن بعض التلجيهات وات ا ات جلل ليفية اجراء التيربة ويم يد يبيهن على القلاعد
الرحيحة للمناقشات اتلكترونيتة لتذلك يتم يتد يب الطالبتات علتى ليفيتة اعتدا المشتا لات والتعليقتات
الييدع وليفية استاداا رها ايهن الذايية في اسة التكليق االبتكا ي.
-5تدريس موضوعات التسويق االلكتروني:
يم يد يس رلضلعات التكليق االبتكا ي و فعها على جكاب الباجثة بالكحابة اتلكترونية جلجم
ايف  Google Driveويم ينظيم العمم اخم ريملعتي البحث ويعين قائدع لكم ريملعة ويم
الترليد على ضرو ع المشا لة بالرأي والفكر وقد يم يحديد فنيات ات ا ع للمناقشات االلكترونية وفقا
تسترايييية يلليد األفكا سكاربر) وأيوا و لم رن المعلم /قائد الميملعة) والطالبات وفقرا
تسترايييية يلليد األفكا ويم االعالن عن الملاعيد المحد ع للمناقشات واستمرت التيربة األساسية
للبحث فترع أ بع أسابيع بدءا رن يلا الكب الملافق  2020 /11 / 7جتى يلا الكب الملافق /28
 2020/11جيث ل ان طالبات الرف الثاني الثانلي التيا ي بالمد سة يحور أياا الكب واالثنين
نظرا لظروف جائحة لل ونا ولان المناقشات يتم لمدع أسبلع لكم رلضلع
واال بعاء رن لم أسبلع ر
رن رلضلعات التكليق االبتكا ي .وقد واج التطبيق العديد رن الرعلبات رنها :عدا الماا بعض
الطالبات بكيفية يحميم الملضلعات علي اليهاز الااص بها ولذلك عدا انتظاا بعض الطالبات في
جول المناقشات نظرا ر لظروف االنترن واجياا بعض الطالبات عن المشا لة لالفهم رن التعرض
للنقد والكارية رن زرياليهن وقد يم رعالية ويياوز هذه األرل أثناء التطبيق.
-6التطبيق البعدى ألدوات البحث  :يم يطبيق أ وات البحث على عينة البحث في يلا الكب
 2020/12/5ويم يرحيح االختبا والمقياس و صد النتائج ورعاليتها اجرائيار.
-7نتائج التجربة وتفسيرها  -:يم اتجابة علي الكؤال األول والكؤال الثاني للبحتث ضتمن االجتراءات
الكابقة ويتم االجابة علي باقي األستلة وفقا ر للتالي:
السؤال الثالث :لإلجابة عن الكؤال الثالث للبحث ونر را يلي :ما أثر المناقشة االلكترونية القائمة علي
استراتيجية توليد األفكار) (Scamperفني تنمينة التسنويق االبتكناري لندي طالبنات المدرسنة الثانوينة
التجارية؟ يم التحقق رن صحة الفرض األول رن فروض البحث ونرت رتا يلتي" يلجتد فترق ذو اللتة
اجرائية عند ركتلي  )0.01بين رتلسطي جات طالبتات الميملعتة التيريبيتة األولي التتي يتد س
باستاداا المناقشة اتلكترونية القائمتة علتي استترايييية يلليتد االفكتا لكتكاربر) والميملعتة التيريبيتة
الثانيتة التتتي يتتد س باستتتاداا المناقشتتة االلكترونيتتة العا يتتة) فتتي جتتات االختبتتا المعرفتتي للتكتتليق
االبتكتتا ي البعتتدن لرتتالح الميملعتتة التيريبيتتة األولتتية باستتتاداا اختبتتا ت) لمتلستتطين ركتتتقلين
للتعرف علي اللة الفرق بين رتلسطي جات طالبات الميملعة التيريبية األولي والميملعة التيريبية
الثانية في االختبا المعرفي للتكليق االبتكا ي البعدي ولان النتائج لالتالي:
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جدول (  ) 11قيمة "ت" للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولي والمجموعة
التجريبية الثانية في االختبار المعرفي للتسويق االبتكاري البعدي
المجموعة

المتوسط

االنحراف
المعياري

التباين

ت
المحسوبة

درجات
الحرية

ت الجدولية

نوع الداللة عند
مستوى0.01

التجريبية األولي
التجريبية الثانية

45.16
39.39

2.02
5.42

4.85
29.43

4.06

34

2,75

دالة إحصائيا ً

ويتوح رن اليدول الكابق را يلي :أن قيمة ت المحكلبة  )4.06ألبر رن قيمة ت اليدوليتة )2.75
أي انها الة اجرائيا ر وهذا يدل علتي يحقتق الفترض األول للبحتث جيتث يفلقت الميملعتة التيريبيتة
األولي علي الميملعة التيريبية الثانية ويعزي ذلك الي استاداا استترايييية يلليتد األفكتا ستكاربر)
رن خالل المناقشة االلكترونية ويمكن يمثيم النتيية بيانيا ر لالتالي:

46
44
42
المتوسط

40
38
36
التجريبية الثانية التجريبية األولي

شكل( ) 3التمثيل البياني لمتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولي والمجموعة التجريبية
الثانية في التطبيق البعدي لالختبار المعرفي للتسويق االبتكاري
وللتحقق رن صحة الفرض الثاني للبحث ونر ة يرم جيم الترثير الي نكبة أعلي رن )0.8عند القياس
بمعدل رربع ايتا في جات االختبا المعرفي للتكليق االبتكا ي البعدن للميملعة التيريبية األولي.
يم استاداا اختبا ت) لمتلسطين رريبطين للتعرف علي اللة الفترق بتين رتلستطي جتات طالبتات
الميملعة التيريبية األولي فتي االختبتا المعرفتي للتكتليق االبتكتا ي القبلتي والبعتدي ولانت النتتائج
لالتالي:
جدول (  )12نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولي في التطبيق
القبلي والبعدي الختبار المعرفي للتسويق االبتكاري
التطبيق

المتوسط
الحسابي

متوسط
الفرق

قبلي
بعدي

2.56
45.16

42.6

االنحراف
المعياري

درجات
الحرية

3.07
2.02

17

- 348 -

ت
المحسوبة

الداللة
االحصائية

53.46

2.92
دالة

η2

0.94

حجم
التأثير
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ويتوح رن اليدول الكابق را يلي :يم جكاب  ) 2والتي بلي قيمتها  )0.94وهذه القيمة يعبر
عن وجل يرثير قلن للمتيير المكتقم نمط ا ا ع المناقشة االلكترونية القائمة على استرايييية يلليد
األفكا ) على المتيير التابع يحريم رفاهيم التكليق االبتكا ي رما يدل علي يحقق الفرض الثاني للبحث.
مناقشة النتائج الخاصة بمفاهيم التسويق االبتكاري وتفسيرها:
بتحقق الفرض األول والفرض الثاني للبحث يكلن يم اتجابة علي الكؤال الثالث للبحث وهل را أثر
المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا ) (Scamperفي ينمية رفاهيم التكليق
االبتكا ي لدي طالب المد سة الثانلية التيا ية؟ جيث ثبت فاعلية المناقشة االلكترونية القائمة علي
استرايييية يلليد االفكا سكاربر) ويفلق الميملعة التيريبية األولي التي يد س باستاداا المناقشة
االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد االفكا سكاربر) علي الميملعة التيريبية الثانية التي يد س
باستاداا المناقشة االلكترونية العا ية) في االختبا المعرفي للتكليق االبتكا ي لما ثب لبر جيم األثر
لد جات الميملعة التيريبية االولي في جات التطبيق والقبلي والبعدي لرالح التطبيق البعدي وقد
يرجع ذلك :
 أن المناقشة اتلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا سكاربر) قد ساهم في يفعيمالمد سة رن خالل اعدا هن وقيارهن
و الطالبات في العملية التعليمية اخم وخا
باال تراك في المناقشات اتلكترونية وجفزت الطالبات على يلليد األفكا جلل رلضلع
التكليق االبتكا ي والقوايا المتعلقة ب وسمح للطالبات بتبا ل الابرات خا جيرع
الد اسة خالل المناقشات.
 ينمية رها ع الطالبات في طرح التكاؤالت التحفيزية الماتلفة التي يطرجها قائدع الميملعةعلي الطالبات رما ساعد على يعميق فهمهن للما ع التعليمية وساعد على يلضيح واستيعاب
المعللرات الملجل ع بالتكليق االبتكا ي.
 سا هم في يعليد الطالبات على االستفا ع رن أفكا اآلخرين رن خالل يطليرها والبناءعليها و فع وح التعاون وجب العمم اليماعي عند الطالبات رما ساهم في رج المحتلن
الد اسي في بنيتهن المعرفية وسهل يازينها واالجتفاظ بها برلثر رن صل ع ويذلرها
واسترجاعها ويريب علي ذلك زيا ع فهمهن ويحكين ركتلن التحريم.
 استفا ات الطالبات رن خطلات استرايييية سكاربر) في اتعدا لمناقشة رلضلعاتالتكليق االبتكا ي رن اثا ع المشكلة التكليقية ويحديد المشكلة وصياغتها ويلليد األفكا
التكليقية االبتكا ية ويقييم األفكا ورراجعتها ثم التلصم جم المشكلة ورناقشت رع المعلم
والطالبات في الميملعات األخري.
 ساعدت الطالبات على يعميم الابرات المكتكبة أثناء اسة التكليق االبتكا ي في رلاقفجيايية راتلفة بعد يقديمها لهم في سياقات رتنلعة رن خالل المحتلي العلمي وعروض
الفيديل والرسلا والماطاطات التلضيحية وصل االعالنات والمناقشة اتلكترونية التي يم رن
خاللها يعزيز المها ات المعرفية لدن الطالبات.
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يتفق هذه النتيية رع اسة لم رن Ryan, 2013 :ابراهيم  2013فا س  2016الفقي 2016
الكيد  ) Lindberg & Brown,2020 2018والتي يلصل الي فاعلية استاداا المناقشة االلكترونية
في ينمية التحريم الد اسي لدي الطالب في يكنلللجيا التعليم ويرميم الملاقف التعليمية ورفاهيم
اسة اليدوي لمشروعات التحلل الرقمي ورقر العللا لما قد ايفق هذه النتيية رع اسات لم رن
 :روان  2015رحمد  Ozyaprak, 2016 2016رحمد  2017بشاي Al 2018
سكاربر) في
 Qudah 2018خريكات  ( 2019والتي الدت علي فاعلية استرايييية يلليد األفكا
التحريم في الملا الد اسية الماتلفة رثم العللا واالقترا المنزلي والهندسة ولذلك أثبت فاعليتها
في المراجم التعليمية الماتلفة.
السؤال الرابع :
لإلجابة عن الكؤال الرابع للبحث ونر را يلي :ما أثر المناقشة االلكترونية القائمة علي استراتيجية
توليد األفكار ) (Scamperفي تنمية مهارات التنظيم الذاتي لدي طالبات المدرسة الثانوية التجارية؟ يم
التحقتتق رتتن صتتحة الفننرض الثالننث ونرت :ةيلجد فتترق ذو اللتتة اجرتتائية عنتتد ركتتتلي  )0.01بتتين
رتلسطي جات طالبات الميملعة التيريبية األولي التي يد س باستاداا المناقشتة االلكترونيتة القائمتة
علي استرايييية يلليتد االفكتا ستكاربر والميملعتة التيريبيتة الثانيتة التتي يتد س باستتاداا المناقشتة
االلكترونية العا ية) فتي جتات رقيتاس رهتا ات التنظتيم التذايي البعتدن لرتالح الميملعتة التيريبيتة
األولية باستاداا اختبا ت) لمتلسطين ركتقلين للتعترف علتي اللتة الفترق بتين رتلستطي جتات
طالبات الميملعتة التيريبيتة األولتي والميملعتة التيريبيتة الثانيتة فتي رقيتاس رهتا ات التنظتيم التذايي
البعدي ولان النتائج لالتالي:
جدول ( )13قيمة "ت" للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولي والمجموعة التجريبية
الثانية في مقياس مهارات التنظيم الذاتي البعدي
المهارات

 -1وضنننننننننع األهنننننننننداف
والتخطيط
 -2التنظيم.
-3العمل الجماعي.
 -4البحث عن المعلومات.
 -5ادارة الوقت.
المقياس ككل.

المتوسط الحسابي
التجريبية التجريبية
الثانية
األولي
10.72
17.2
17
18
16.3
17.5
84.22

11.2
12.1
10.2
11.5
62.72

قيمة ت
االنحراف المعياري
التجريبية التجريبية المحسوبة
الثانية
األولي
4.63
1.09
0.75
0.95
1.16
0.65
0.85
4.77

1.1
1.15
1.65
0.95
13.25

4.14
3.12
3.6
4.7
6.3

درجات
الحرية

مستوي
الداللة
دالة
0.01

34
34
34
34
34

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

34

يتوح رن اليدول الكابق وجل فروق ذات اللة اجرائية عند ركتلن  )0.01بين رتلسطي جات
الميملعة التيريبية األولي والميملعة التيريبية الثانية في رقياس التنظتيم التذايي للتتعلم لكتم وابعتا ه
الماتلفة وضع األهداف والتاطيط -التنظيم -العمم اليماعي -البحث عن المعللرات-ا ا ع اللقت ) جيتث
ان قيمة ت المحكلبة  )6.3ألبر رن قيمة ت اليدوليتة  )2.75أي انهتا التة اجرتائيا ر وهتذا يتدل علتي
يحقق الفرض الثالث للبحث جيث يفلق الميملعة التيريبية األولي علي الميملعتة التيريبيتة الثانيتة
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في رقياس رها ات التنظيم الذايي البعدي ويعزي ذلك الي استاداا استرايييية يلليد األفكتا
خالل المناقشة االلكترونية ويمكن يمثيم النتيية بيانيا ر لالتالي:

ستكاربر)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

التجريبية األولي
التجريبية الثانية

شكل( ) 4التمثيل البياني لمتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولي والمجموعة التجريبية
الثانية في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التنظيم الذاتي
وللتحقق رن صحة الفرض الرابع رن فروض البحث ونر را يلي:ة يرم جيم الترثير الي نكبة أعلي
رن ) 0.8عند القياس بمعدل رربتع ايتتا فتي جتات رقيتاس رهتا ات التنظتيم التذايي البعتدن للميملعتة
التيريبية األولية يم استاداا اختبا ت) لمتلسطين رريبطين للتعرف علي اللة الفرق بتين رتلستطي
جات طالبات الميملعة التيريبية األولي في رقياس رها ات التنظتيم التذايي القبلتي والبعتدي ولانت
النتائج لالتالي:
جدول (  ) 14نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولي في
التطبيق القبلي والبعدي لمقياس مهارات التنظيم الذاتي
التطبيق
قبلي
بعدي

المتوسط
الحسابي

متوسط
الفرق

االنحراف
المعياري

درجات
الحرية

21.8
84.22

62.42

12.2
4.77

17

ت
المحسوبة

الداللة
االحصائية

16.2

0.01
دالة

η2

0.93

حجم
التأثير

كبير

ويتوح رن اليدول الكابق را يلي :بلي قيمة  )0.93 ) 2وهذه القيمة يعبر عن وجل يرثير قلن
للمتيير المكتقم المناقشة االلكترونية القائمة على استرايييية يلليد األفكا ) على المتيير التابع )رها ات
التنظيم الذايي( رما يدل علي يحقق الفرض الرابع للبحث.
مناقشة النتائج الخاصة بمهارات التنظيم الذاتي وتفسيرها:
وبتحقق الفرض الثالث والرابع يكلن يم اتجابة علي السؤال الرابع للبحث وهل را أثر المناقشة
اتلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد األفكا ) (Scamperفي ينمية رها ات التنظيم الذايي لدي
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طالب المد سة الثانلية التيا ية؟ جيث ثبت فاعلية المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد
االفكا سكاربر) ويفلق الميملعة التيريبية األولي علي الميملعة التيريبية الثانية في رقياس
رها ات التنظيم الذايي لما ثب لبر جيم األثر لد جات الميملعة التيريبية األولي في جات التطبيق
والقبلي والبعدي لرالح التطبيق البعدي في المقياس وقد يرجع ذلك الي أن المناقشة اتلكترونية القائمة
علي استرايييية يلليد االفكا سكاربر) قد ساهم في:
 طرح األستلة المشلق والمحفزع ساعد في التيهيز للمعللرات ورعاليتها واالجتفاظ بها ثم عرضهاواسترجاعها أثناء المناقشة رما ساهم في التكاب رها ات التنظيم الذايي.
 يحديد الطالبات ألهدافهن رن المناقشة واعدا هن خطة لتحقيقهتا ويحديتد أهتدافا ر رحتد ع قبتم البتدء فيهتابيرض االستفا ع رنها في ينظيم العملية التي يقلرن بها.
 ساهم في يعليد الطالبات على االستفا ع رن أفكا اآلخرين رن خالل يطليرها والبناء عليها و بطهابالمعللرات التكليقية الكابقة الملجل ع لديهن رما ساهم في رج المحتلن الد اسي للتكليق االبتكا ي
في بنيتهن المعرفية ويريب علي ذلك زيا ع فهمهن ويحكين رها ات التنظيم الذايي لديهن.
 بط المعللرات اليديتدع بالمعللرتات الكتابق يعلمهتا فتي التكتليق االبتكتا ي واعتا ع ينظتيم ويرييتبالمعللرات عن التكليق االبتكا ي رما سهم فهمها وساعد علي يحقيق المناقشة الهدافها.
 يكلين ايياهات اييابية لدن الطالبتات نحتل يعلتم التكتليق االبتكتا ي وزيتا ع استاليب بحتثهم عتنالمعللرات رن خالل بكة اتنترن عبر الملاقع االلكترونية الماتلفة وعدا تعل هن بالملتم ختالل
عملية التعليم.
بيع و رحمد

يتفق هذه النتيية رع اسة لم رن :ال ين  2009البنا  2013بد وآخرون 2015
.) Lea, 2018 Bagazi, 2016 Tatiana,2015 2018
والتي اثبت فعالية العديد رن أساليب واستراييييات التد يس رثم التعلم القائم علتي المشتروعات والتتعلم
االسترايييي والتعلم المنظم ذاييا ر وخرائط التفكير في ينمية رها ات التنظيم الذايي لدي الطالب.
التوصيات :في ضلء را أسفرت عن نتائج البحث يلصي البحث بما يلي-:
 -1االهتماا بتد يس التكليق االبتكا ي لطالب المتدا س التيا يتة لمتا لت رتن و فتي رلالبتة
التحلالت اتقترا ية العالمية وأيوا القد ع على التكيف رع المكتيدات المعاصرع.
 -2استاداا المناقشة االلكترونيتة القائمتة علتي استترايييية يلليتد االفكتا
الملا الد اسية الماتلفة لدي الطالب.

ستكاربر) فتي يتد يس

 -3االهتماا بتنمية رها ات التنظيم الذايي لدي الطالب في تي المراجم التعليمية لترثيرهتا المبا تر
في يشكيم ارية الطالب الد اسية والعملية ويحكتين أ اؤهتم األلتا يمي ولتذلك االستتفا ع
رنها في جيايهم اليلرية وجيايهم العملية.
 -4يد يب المعلمين وأعواء هيتة التد يس علي المناقشات االلكترونية برنلاعها واستتادارها أثنتاء
العملية التعليمية.
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بحوث مقترحة -:في ضلء نتائج البحث يمكن اقتراح البحلث المكتقبلية التالية:
 -1أثر المناقشة االلكترونية الموبلطة علي ينمية المهتا ات المحاستبية واالناتراط فتي التتعلم لتدي
طالب التعليم لتيا ي.
 -2فاعلية استاداا المناقشة االلكترونية القائمة علي استرايييية يلليد االفكا سكاربر) علتي ينميتة
قلع الكيطرع المعرفية في ا ا ع األعمال ورها ات التفكير المرن لدي طالب التعليم التيا ي.
 -3أثر المناقشتة االلكترونيتة علتي ينميتة اليتدا ات المهنيتة والرضتا المهنتي المهنيتة لتدي الطتالب
المعلمين بشعبة التعليم التيا ي بكلية التربية.
المراجع العربية:
 ابراهيم وليد يلسف  .)2013 .اختالف جيم الميملعة المشا لة في المناقشات اتلكترونية التعليميةويرثيره على ينمية التفكير الناقد والتحريم المعرفي والرضا عن المناقشات لدن الطالب المعلمين
بكلية التربية ريلة يكنلللجيا التعليم 207 -129 )3 23
أبل العال سلسن ابراهيم وررا نهى رحمل  .)2017 .أثر التفاعم بين نمط المناقشة اتلكترونية وجيمريملعات التفاعم بها بالمنرات التعليمية في ينمية رها ات انتا المحتلن اتلكترونتي ويحديتد التذات
واتندرا الد اسي لدن طالب الد اسات العليا ريلة يكنلللجيا التربية .544-459 )33
 أبل جمعة نعيم جافظ .)2010 .التكليق االبتكا ي ط 2القاهرع ررر المنظمة العربية للتنمية اال ا ية. أبل زيد لمياء عبان  .)2017 .استاداا استرايييية  SCAMPERفي ينمية رها ات التفكير اتبداعيوااليياه نحل اتبداع لدن الطالبات رعلمات ياض األطفال بكلية التربية بكلها ريلة للية التربية
جارعة المنلفية .276-240 )4 32
 أبللبن وجيت المرستى  .)2016 .فاعلية استرايييية سكاربر) في ينمية بعض رها ات التذوق األ بيوالتعبير الكتابي اتبداعي لدي طالب الرف األول الثانلي ريلة استات عربيتة فتي التربيتة وعلتم
النفس .295-251 )71
أجمد أجمد رحمد  .)2013 .أثر برنارج قائم على رها ات التنظيم الذايي في ينمية المهتا ات الحياييتةوعا ات االستذلا لدن طالب المد سة الثانلية ريلة العللا التربلية .506-496 )3 21
 أجمد عبد الها ي عبد هللا  .)2014 .فعالية استراييييات را و اء المعرفتة فتي ينميتة التحرتيم ورهتا اتالتكليق
وااليياه نحل الما ع لدن طالب المدا س الثانلية الفنية التيا ي ريلة
النفس .44-14 )51

اسات عربية فتي التربيتة وعلتم

أجمد زينب الكيد .)2016 .فاعلية استاداا استراييييات التفكير المتشعب لتد يس را ع التكتليق فتيينمية التحريم الد اسي وبعض عتا ات العقتم لتدن طتالب التعلتيم الثتانلي التيتا ي ريلتة القتراءع
والمعرفة .139-79 )174
اسماعيم جنان .)2015 .نمطان لعرض المحتلن التكيفي القائم على النص الممتد والمعتم ببيتة يعلتمالكتروني وفقا السللب التفكير التحليلي والكلي وأثرهما على ينمية بعض رها ات البرريتة والتنظتيم
الذايي ريلة يكنلللجيا التعليم .237-99 )3 25
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 بد آية رحروس اليندي أرينة الكيد و سعد عزع صالح .)2015 .فعالية خترائط التفكيتر فتي ينميتةرها ات التنظيم الذايي للتعلم في التربية األسرية لدن يلميذات المرجلة اتعدا ية ريلة البحث العلمي في
التربية .620-585 )16 1

 برلاني خللتة .)2017 .أثتر يطبيتق التكتليق االبتكتا ي علتي يحكتين األ اء التكتليقي فتي المؤسكتةاالقترا ية سالة راجكتير غيتر رنشتل ع جارعتة العربتي بتن رهيتدي لليتتتتتة العلتلا االقترتا ية
والعللا التيا ية وعللا التكيير.
 بشاي زلريا جابر  )2018 .استتاداا استترايييية ستكاربر)"  "SCAMPERفتي يتد يس الهندستةلتنمية رها ات التفكير اليانبي وايااذ القرا اتبداعي لتدن يالريتذ المرجلتة اتعدا يتة المرتد  :ريلتة
يربليات الرياضيات .94-44 )12 21
 بن زايد سا ع .)2016 .التكليق االبتكا ي ورقلرات نياج ييا ب عالمية) ريلة االقترا والتنميتةالبشرية .265-255 )14
 البنا ركة عبد المنعم  .)2013 .استرايييية رقترجة في ضلء التعلم المنظم ذاييا لتنمية رهتا ات التنظتيمالذايي والتحرتيم فتي الرياضتيات لتدي يالريتذ الرتف الثالتث اتعدا ي ريلتة يربليتات الرياضتيات
.178-112 )4 16
 جابر جابر اليندي ايمان وبدوي رني .)2014 .برنارج قائم على استراييييات التنظيم الذايي للتتعلمعقليتا رنافوتي التحرتيم .ريلتة العلتلا التربليتة -501 )1
وأثره على يقدير الذات لدن المتفلقين
ر
.523
 جرا ات ناصر رحمد .)2019 .يطبيقات التكليق االبتكا ي في الشرلات الرناعية بمحافظتة الاليتم:ات كاليات والمقترجات ريلة ؤون اجتماعية .153-127 )142 36
 جرب سليمان أجمد .)2018 .فاعلية المناقشات االلكترونية المتزارنة وغير المتزارن علي رلقتع Face bookفي ينمية رها ات اعدا البحلث العلمية لدي طلبة جارعة األقري بيزع ريلة للية فلكطين التقنية
لألبحاث والد اسات .398-373 )5
 جكن ابراهيم و الريس ايمان  :)2018 .فاعلية استرايييية سكاربر) في ينمية المعرفتة البيداغلجيتةورها ات ايااذ القرا لدن طالب للية التربية عبة الرياضيات ريلة يربليات الرياضتيات )3 21
204-157
 خريكات رها عبد المييد  .)2019 .أثر استاداا استرايييية سكاربر) ) (SCAMPERفي يحكتينرها ات سم الارائط المفاهيمية لدن طالبتات الرتف الكتا س األساستي فتي األ ن ريلتة استات
العللا التربلية اليارعة األ نية .582-563 )1 46
 خليم عاصم أجمد و جاستم والء عبتد هللا  :)2019أثتر استترايييية ستكاربر) فتي الكتاب طالبتاتالرف الرابع العلمي رها ات جتم المكترلة الرياضتية ريلتة أبحتاث لليتة التربيتة األساستية )3 15
.160 -127
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 خميس رحمد عطية  .)2013 .النظرية والبحتث التربتلي فتي يكنلللجيتا التعلتيم القتاهرع ا ستحابللنشر والتلزيع.
 بيع أنها علي اتراا و رحمد نيفين رنرتل  .)2018 .نمطتان لعترض الفيتديل بالفرتم المعكتلسالقائم على المبا ئ األولى للتعليم لميريم وأثرهما في رها ات جكاب ثبات االختبا ات باستاداا برنارج
SPSSورها ات التنظيم الذايي لدن طالبات يكنلللجيا التعليم وايياهايهن نحلهم ريلة بحلث عربيتة
في رياالت التربية النلعية .332-195 )11
 لان انيا رحمل  .)2015 .فعالية برنارج يد يبي قائم علتى رهتا ات التنظتيم التذايي فتي التتد يبعلى المشا لة في الفرم لدن التالريذ ذوي صعلبات التعلم ريلة البحث العلمي في التربيتة )16 1
.54-35
 روان جياع علي  .)2014 .أثر استرايييية سكاربر) فى ينمية التحريم ورها ات جتم المشتكالتوبعض عا ات العقم فى را ع العللا لدن يالريذ المرجلة اتبتدائيتة ريلتة استات عربيتة فتي التربيتة
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The Effect of Online Discussions Based on Idea Generation Strategy
(Scamper) on Developing Innovative Marketing Concepts
and Self- Regulation Skills for Commercial High school Students

Dr. Hanan EL Sayed Abd El Rhaman Alhagry
Assistant Professor of Curricula and Teaching Methods,
The Faculty of Education- Helwan University
Abstract :
The study investigated The Effect of Online Discussions based on Idea
generation strategy (Scamper) on developing Innovative Marketing concepts and
Self- Regulation skills for Commercial high school students. The researcher
constructed check list of Innovative Marketing concepts (21) main concepts and
(43) sub concepts. The tools used were a cognitive test of Innovative Marketing
concepts and self- regulation skills scale. The Sample consisted of (36) students
and divided in to Two experimental groups. The tools of the study were
administered after and before the experiment. Results showed there was a
statistically significant difference between the mean scores of the first
experimental group students and second experimental group students on the post
Innovative Marketing cognitive test in favour of the first experimental group .
Another statistically significant difference existed between the mean scores of
the first experimental group students and second experimental group students on
the post self- regulation skills scale in favour of first experimental group. Finally
the study recommended re-directing and re-organizing the different curricula
and subjects in commercial schools with the aim of developing student's selfregulation skills, Innovative Marketing concepts and using different strategies to
develop them.

Key words: Online Discussions, Scamper Strategy, Innovative Marketing, SelfRegulation Skills.
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