
 
 

 :مقدمة
يمعب التعميـ الفني دوًرا ميًما في إعداد القوى البشرية الالزمة لسوؽ العمؿ؛ إذ 
تيتـ مدارسو بالجوانب والتدريبات العممية والتطبيقية وتنمية الميارات التخصُّصية أكثر 
مقارًنة بما يتـ في مدارس التعميـ العاـ. وُيَعد االىتماـ بالتعميـ الفني اىتماـ عالمي 

في إعداد القوى البشرية الُمدَربة المطموبة لكؿ  -ب التعميـ العاليبجان –لدوره 
قطاعات المجتمع. ولعؿ أوضح مثاؿ عمى ذلؾ ىو اتجاه معظـ الدوؿ األسيوية إلى 
مدارس التعميـ الفني وتطويرىا ودعميا مادًيا ومعنوًيا، إذ كاف ذلؾ احد اإلتجاىات 

كثير مف تمؾ الدوؿ، ومف ثـ ظيور الرئيسية التي أدت إلى نمو اقتصادي ىائؿ في 
ما يسمى بالنمور األسيوية حينذاؾ. ووفًقا ألىداؼ ومحتوى ذلؾ التعميـ وتنوعو، فيو 
أنسب ما يكوف لمتعميـ والتدريب لتنمية االبتكار بإستخداـ التمثيؿ المعرفى لممعمومات. 

يوليـ ، عمى قدر ما تختمؼ مطرؽ التمثيؿ المعرفى لممعموماتفعمى قدر اختالؼ 
 واتجياتيـ المينية التي مف الممكف مواجيتيا مف خالؿ تخصصات التعميـ الفني. 

موضػػوع  ةوث والتطػػوير التربػػوي عمػػي مسػػتوي الػػدوؿ العربيػػحػػوقػػد تبنػػت مراكػػز الب
، واصػبح لزامػا ةالمدرسػ ة، ممػا زاد مػف مسػؤليذالتفكير العميا لػدي التالميػ ميارات ةتنمي

أىميػػة التمثيػػؿ  ، ومػػف ىنػػا جػػا تالميػػارات لػػدي تالميػػذهف ينمػػي ىػػذه عمػػي كػػؿ معمػػـ ا
، فػبعض األفػراد قػد لمعمومػات واسػتراجاعيا وقػت الحاجػةدوره فػى االحتفػاظ بالػالمعرفى 

ليس لدييـ القػدرة عمػى اسػتدعائيا، وىػذا يرجػع إلػى كيفيػة  يكوف لدييـ المعمومات ولكف
رة طويمػػػة المػػػدى، ومػػػف ىنػػػا ، وتجييػػػزه وتخزينػػػو لممعمومػػػات فػػى الػػػذاكاكتسػػابو، وتمثيمػػػو

 . ظير أىمية التمثيؿ المعرفى الكؼ ت
ميػػا أو يطابقيػػا كمػػا ىػػى فػػى أف التمثيػػؿ المعرفػػى لرفكػػار أو الموضػػوعات ال يماث

نمػػا التمثػػيالت الداخميػػة لرشػػيا  تختمػػؼ عمػػا ىػػى بػػالواقع فالمعمومػػات عنػػدما الواقػػع ، وا 
ثػـ تختػزف بالػذاكرة فػى صػورة  ،المسجالت الحسية يحدث ليػا ترميػز تستقبؿ عف طريؽ

وعػػػدـ مالئمػػػة  المدرسػػػىويعتبػػر فقػػػر المنػػػاخ ، تختمػػؼ عػػػف تمػػػؾ الصػػػورة المسػػػتقبمة بيػػػا



 

81 

 

، ةات التعميميػػ، وفقػػدانيا العديػػد مػػف الميػػارات واالسػػتراتيجيات والمثيػػر ةالمنػػاىا الدراسػػي
وكػذلؾ تهىيػؿ  ،(ةػ االصػال ةػ المرونػ ة)الطالقػالتػي تسػتثير ميػارات التفكيػر االبتكػاري 

 قطاع التعميـ الفنى.التي يعاني منيا  ةمف اىـ المشكالت المعرفي المعمميف،
لػي ألالتفكير مف خالؿ التطبيػؽ ا مياراتتتعامؿ مع  حالياً  ةالتعميمي ةوالزالت البيئ

 ةواالىتمػػػاـ بالمعرفػػػ ةفػػػي الػػػذاكر  ةسػػػترجاع المعمومػػػات المخزنػػػإك بةلممعمومػػػات المكتسػػػ
تيتـ  ةالحالي ةف المناىا الدراسيأ، و التفكيرة ميارات ال تعمؿ عمي تنميو  سابقاً  ةالمتعمم

لتعمػػيـ التفكيػػر مػػف  ةسػػتخداـ مػػداخؿ وطػػرؽ جديػػدإالبػػد مػػف فا .بػػالتعميـ التمقينػػي والحفػػظ
ترتكز عمػي عػرض المفػاىيـ  ةف الطرؽ الحاليأحيث  ،التفكير العميا ميارات ةجؿ تنميأ

، ممػػا يجعػػؿ التالميػػذ  يػػر عػػف بعضػػيا الػػبعض ةمنفصػػم ةوالتعميمػػات والقػػدرات بطريقػػ
 بينيا . دةدراؾ العالقات المتعدإقادريف عمي 

وتعمـ  وتحصيؿ المواد  يعانى الكثير مف الدارسيف في الطرؽ المناسبة لمذاكرةو 
بال جدوى  لمتعمـيكوف البعض معتاًدا عمى طرؽ أقؿ فاعمية   ، وقدالميارات والخبرات

طريقة مبتكرة، فريدة مف  نقدـ مف خالؿ ورقة العمؿ ىذه تتناسب مع المجيود المبذوؿ،
إشراؾ   يتـ، حيث التعميـ الفنى تساعد عمى تعمـ الميارات والخبراتفى ، نوعيا

نماذج المحاكاة لعدد مف العروض بعض ل  تحضير  عداد وإالطالب فى 
مف خالؿ مجموعات متعددة كؿ مجموعة تقـو ، بدراستيا  التى يقوموف  التعميمية

واجيزة الكمبيوتر، والمؤثرات   ، مف خالؿ استخداـ التكنولوجياا النموذجبعرض ليذ
بطرؽ مختمفة وذلؾ خبرة وميارة يراد تعمميا، والصوتية التى تتوافؽ مع كؿ   المرئية

سموب يولد ف ىذا االأ ، حيثلتنمية قدراتيـ االبداعية و االبتكارية فى التحصيؿ
المنافسة بيف الطالب ويساعدىـ فى اكتساب خبرات و ميارات   الحماسة و روح

 . جديدة فى االحتفاظ بالمعمومة و استعراضيا بطرؽ مختمفة
 



 
 

 التمثيل المعرفى لممعمومات: ماىية
كيفية تشفير المعمومات وربػط المعمومػات الجديػدة بمػا  بهنو التمثيؿ المعرفى يعرؼ

ترتيبيا وتنظيميا وتصنيفيا السػتنتاج معمومػات و  لمتمميذ،ىو موجود فى البنية المعرفية 
صػور( أو رمزيػة -رسػوـ-)اشػكاؿ شػكميةجديدة يمكف توظيفيا والتعبير عنيا فى صورة 

كػػالحفظ )التخػػزيف(،  عمميػػات عقميػػة بسػػيطة ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿرمػػوز(-كممػػات-)مفػػاىيـ
والتصػػػػػنيؼ )ربػػػػػط المعمومػػػػػات(، والفيػػػػػـ )المعنػػػػػى(، واالشػػػػػتقاؽ )التوليػػػػػد(، والتوظيػػػػػؼ 

 )االستخداـ الفعاؿ(، والتقويـ الذاتى .
بميػارات ومعػارؼ وخبػرات  المتعمـالجيود المنظمة والمخطط ليا لتزويد  حيث أنو

تغيرات إيجابية مستمرة فى خبراتو واتجاىاتو وسموكو مف اجؿ متجددة تستيدؼ إحداث 
 .ئوأداتطوير كفاية 

ة، مالتربويػػػة المرتبػػػة المسمسػػػ واألنشػػػطةمجموعػػػة مػػػف اإلجػػػرا ات  ويعػػػرؼ إجرائيػػػاً 
االصػالة(،  –المرونػة  –والتى تيدؼ إلػى تحسػيف ميػارات التفكيػر االبتكػارى )الطالقػة 

 .لدى طالب التعميـ الفنى
 فى تنمية االبتكار لدى طالب التعميم اودورى تمثيل المعرفىنظريات ال

 :الفنى
والػػػذى  ،أف التعمػػػيـ الفنػػػى نتػػػاج رئيسػػػي لعمميػػػة الػػػربط بػػػيف التعمػػػيـ والعمػػػؿ المنػػػتا

مع تػوفير القػوى البشػرية  ،يتطمب بدوره إقامة مجتمع منتا وتنمية اقتصادية واجتماعية
التشجيع عمػى االبتكػار واسػتحداث طػرؽ القادرة عمى اإلنتاج وتحقيؽ التنمية مف خالؿ 

 وذلؾ فيما يمى :  لتحقيؽ ىذه األىداؼ جديدة لمتعمـ
 مػػف يػػتـ  االفػػرادتعمػػـ لمنمػػو المعرفػػى عمػػى أف  حيثثث تؤكثثد نظريثثة اثثان بياايثثو

أي إدخاؿ الخبرة الجديدة لمبنا  المعرفي وىذه  ،خالؿ عمميتي التمثؿ والموا مة
ذا لـ  العممية يطمؽ عمييا بالتمثؿ تحقؽ ىػذه العمميػة فهنػو يعمػؿ عمػى تغييػر توا 
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الجديػػدة التػػي يواجييػػا ويطمػػؽ عمػػى ىػػذه  البنػػا  المعرفػػي ليتناسػػب مػػع الخبػػرات
عتبػار با تعمػـ الرياضػياتفػي  و تشتمؿ االستراتيجية البنائية، العممية بالموا مة

 عمى المراحؿ التالية:الرياضيات مادة اساسية فى التعميـ الفنى 
عمى  و تشتمؿ المرحمة التنشيطية "طرح المسهلة" إثارة الدافعية لموضوع المسهلة:  - أ

 األنشطة التالية:
عمـ في ىذه المرحمة انتباه المتعمميف، و يثير دافعيتيـ نحو مسهلة ما، مال ويوج .1

رافية أو بعرض المعمـ عمى الطمبة بعض الصور الفوتو أف يتـ ذلؾ  و يمكف
 .بعض األحداث المتناقضة

 التعرؼ عمى ما لدييـ مف أفكار سابقة تتعمؽ بالمسهلة. .2
 و تشتمؿ عمى األنشطة التالية: مرحمة األنشطة التعاونية "االستكشافية": - ب

 .لى مجموعات تعاونية صغيرة  ير متجانسةإتقسيـ الطمبة  .1
مجموعة بممارسة عمميات البحث العممي بتنفيذ أنشطة المالحظة تقوـ كؿ  .2

جابات ا  والقياس والتجريب لحؿ األسئمة الخاصة بذلؾ، ويستكشفوف حموؿ و 
 المسهلة.

يمتئـ الصؼ في جمسة عامة، وتعرض  مرحمة اقتراح التفسير والحموؿ "المشاركة": -ج
ة، ىنا يتبادؿ طمبة المجموعات اقتراحاتيـ وتفسيراتيـ وحموليـ حوؿ المسهل

الصؼ األفكار بينيـ حوؿ ما وصموا إليو مف اجابات وحدوث تعديالت في 
 أبنيتيـ ) تراكيبيـ( المعرفية.

يستطيع الطمبة في ىذه المرحمة توسيع مفاىيميـ  مرحمة اتخاذ االجرا  " التوسيع": -د 
ثرا  معارفيـ عف موضوع الدرس، مف خالؿ ربطيا بالمف اىيـ السابقة التي تعمموىا وا 

لمتهكد مف اف  وتطبيقيا عمميا المواقؼ الرياضية المختمفة تطبيقيا عمىو لدييـ 
ىذا فضال عف تقويـ المتعمميف قد استوعبوا ما تـ طرحو خالؿ درس الرياضيات 

وفى ىذا النشاط  ،حيح نقاط ضعفو وقوتوصالطمبة ألنفسيـ، حيث يستطيع كؿ متعمـ ت



 
 

انغماس ب يتـ تمثيؿ المعمومات والخبرات كما تـ ادراكيا مف خالؿ حواس المتعمـ 
باالستمرارية تتسـ  ات تعمـالطمبة في ميمات ذات قيمة ومعنى، و تبدو كنشاط

 .والواقعية
فى لممعمومات وىى العمؿ تناولت طرؽ التمثيؿ المعر  أما نظرية برونر

أي أنو يتـ تمثيؿ المعمومات كما  إدراكياتـ يتمثيؿ المعمومات كما  حيث والحركة،
تنظيـ واستخداـ المعمومات ب تـ إدراكيا بحواس اإلنساف وتناوؿ كيؼ تقـو أذىاننا

أشير النماذج  عف ىذا العالـ ويشمؿ التمثيؿ المرئي والمفظي لممعمومات ومف
والمخططات  التصور العقمى والمسح التصويرى والخرائط المعرفية، -والتجارب :

قالب  لعقمية تمثؿ فيـ عاـ لموقؼ أو شخص ما مف خالؿ تصغير الخبرات فيا
والتعامؿ مع البيئة دوف الحاجة إلى التعامؿ مع كـ ىائؿ مف  ،يسمى بالتكيؼ

دا  التعميـ الفنى حيث التنقؿ بيف أوىو محور  ،االستجابة ثـ ومف المعمومات
والخياالت، والمغة والرموز، الصور الورش والمزارع والمصانع والشركات، وكذلؾ 

ثيالت العممية والحركية، وأف عممية تشكيؿ التمثيؿ المعرفى تمر بمراحؿ منيا التم
لتمثيالت االيقونية أو الصورية، والتمثيالت الرمزية، وأف االنساف يستخدـ كؿ وا

النمط  معرفى )الحركى، الصورى، والرمزى(،االشكاؿ الثالثة مف التمثيؿ ال
ي ىذا النمط يعرؼ المتعمـ بعض جوانب واقع حياتو بدوف استخداـ وف الحركي:

 ةالصور أو الكممات التي عرفيا مباشرة، فيو يتضمف إذا تمثيؿ األحداث السابق
ويعتمد ىذا النمط  النمط التصوري والبصري:أما  .ةف خالؿ استجابات حركيم

شكاؿ: ينقؿ أو األ مف الصور ةمثؿ بمجموعتت ةعمي التصور الداخمي، فالمعرف
واألشكاؿ التي تعبر عف مفيوـ معيف، ولكنيا  ةذىني ةالواقع الخارجي الي صور 

، فمثال: شكؿ الدائر  ، ويعتمد ةيمثؿ مفيـو الدائري ةليست تعريفا كامال لممفيـو
ستخداـ إب ةو  يره مف التنظيمات الحسيأالتمثيؿ التصوري عمي التنظيـ البصري، 

الفرد عمي  ةيتمثؿ في قدر  النمط الرمزي المارد:صور تمثؿ مفاىيـ معينو. 
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، ةىرمي ةالتفكير المجرد بدال مف التفكر العياني، والنظر الي المفاىيـ كبني
 ة.المتاح ةمف البدائؿ المختمف ةواالفاد

لمتمثيؿ المعرفى عمى التعمـ ذو المعنى  نظرية ديفيد أوزوبل فى حين تؤكد .1
نا  المعرفى، وطبيعة العالقات بيف القائـ عمى محاور أساسية منيا: الب

المعمومات السابقة والمعمومات الجديدة، ومنظومة التعمـ سوا  التعمـ 
حيث يتـ التعمـ بالتعميـ الفنى بربط الجانب باالستقباؿ أو التعمـ باالستكشاؼ، 

النظرى بالتطبيقى واالستكشافى لربط المعمومو والخبرة المكتسبة بالميارة المراد 
حيث يؤكد اوزوبؿ عمى سرعة وفاعمية التمثيؿ المعرفى لممتعمـ، كى  تعمميا،

ابقة يكوف التعمـ فعاؿ وذلؾ بمدى ارتباط المعمومات الجديدة بالمعمومات الس
 داخؿ البنا  المعرفى لممتعمـ.

بصفة خاصة عمى التعمـ مف خالؿ التكرار  تحث نظرية التعمم السموكيةو  .2
والممارسة والتدريب، وىذا ما يتوفر في مدارس التعميـ الفني أكثر وفًقا 
لطبيعتيا، إذ يتـ بالفعؿ التكرار والممارسة والتدريب الكتساب ميارات حياتية 
بعينيا حسب تخصص المدرسة، وىذا بدوره ُيَعد مف أنسب الطرؽ والمداخؿ 

 الًبا ما تقبؿ مدارس التعميـ الفني التالميذ ، و ت التفكير االبتكارىلتنمية ميارا
ذوي القدرات التعميمية المحدودة، ومف ثـ فيي في فمسفتيا ُمعدة لتعميـ وتدريب 
ىؤال  حسب قدراتيـ، وبذلؾ ُتعد بيئات مناسبة لتعمـ الميارات واكتساب 

 الخبرات.
  :  Creative Thinkingالتفكير االبتكاري ماىية 

نتػػاج إيركػػز ىػػذا االتجػػاه عمػػى أف االبتكػػار يعػػد  :ابتكثثارى كإنتثثاج االبتكثثار .1
شئ ما عمى أف يكوف ىذا الشئ جديدًا فى صيا تو ويتميز بهكبر قدر مف الطالقػة 

ستجابة لمشكمة أو موقؼ مثير إوالمرونة واألصالة وبالتداعيات البعيدة و ير ذلؾ ك
ويعنػػػي ىػػػذا االتجػػػاه بالنػػػاتا االبتكػػػاري ذاتػػػو عمػػػػي  الفػػػرد والجماعػػػة.مػػػرتبط بحيػػػاة 



 
 

افتراض أف العممية االبتكارية ستؤدي فػي النيايػة إلػي نػواتا ممموسػة مبتكػرة بصػورة 
يػة أو اكتشػاؼ أو نظريػة أو نوحػة فال لبس فييا سوا  كانت عمػي شػكؿ قصػيدة أو ل

 .ابتكار عممي
يمجػػػػه أصػػػػحاب ىػػػػذا االتجػػػػاه عنػػػػد  :االبتكثثثثار كسثثثثمات مبصثثثثية لممبتكثثثثر .2

محػػػاولتيـ تحديػػػد مفيػػػـو االبتكػػػار إلػػػى سػػػرد بعػػػض خصػػػائص وسػػػمات المبتكػػػريف، 
حيػػػث يتسػػػـ الفػػػرد المبتكػػػر بمجموعػػػة مػػػف الخصػػػائص والسػػػمات الشخصػػػية المميػػػزة 
والتػػػي تميػػػزه عػػػف  يػػػره مػػػف األفػػػراد العػػػادييف والتػػػي تسػػػاعده فػػػي عمميػػػات االبتكػػػار 

ز المبتكػػر عػػف  يػػره مػػف العػػادييف منيػػا أنػػو: محػػب مػػف الخصػػائص تميػػو المختمفػػة، 
دراؾ أوجو النقص فػي المواقػؼ إلالستطالع، لديو القدرة عمى  كتشاؼ المشكالت، وا 

أو الػػنظـ أو األشػػيا ، لديػػو قػػدرة كبيػػرة مػػف المرونػػة الذىنيػػة فػػي معالجتػػو لممشػػكالت 
مثػػابر المختمفػػة حيػػث ينظػػر لممشػػكمة مػػف أكثػػر مػػف جانػػب. واع بهىدافػػو الخاصػػة و 

عمػػػى تحقيقيػػػا، ويتميػػػز بػػػالتفكير التػػػهممي والتمقائيػػػة فػػػي السػػػموؾ، الشػػػعور بالحريػػػػة 
وتحمػػػؿ المخػػػاطرة واالسػػػتقاللية فػػػي الفكػػػر، يتميػػػز بالثقػػػة بػػػالنفس، واالنطػػػالؽ فػػػي 
التعبيػػر عػػف مشػػاعره وأفكػػاره، وأكثػػر انفتاحػػًا عمػػى الخبػػرة، وأكثػػر ر بػػة فػػي تحقيػػؽ 

لػػػنفس والتمقائيػػػة فػػػي التصػػػرؼ، وأكثػػػر قػػػدرة عمػػػى الػػػذات وأكثػػػر مػػػياًل لمتعبيػػػر عػػػف ا
الوصوؿ إلي حموؿ لما يواجو مف مشكالت ولديو أفكار  ريبة و يػر مهلوفػة ولكنيػا 
ذات قيمػػة وفائػػدة، يتميػػز بارتفػػاع مسػػتوى الػػذكا ، واالعتقػػاد بػػهف معظػػـ المشػػكالت 

 يمكف حميا.
ـ حػدوثيا والتػي االبتكار في ضػو  العمميػة التػي يػت االبتكار كعممية عقمية: .3

مرحمػة اإلعػداد أو التييػؤ أو  :بتقسيميا إلػى مراحػؿ وقامواينتا عنيا ناتجًا ابتكاريًا، 
االستعداد حيث يتـ تجميع الحقائؽ والبيانات التػي يحتاجيػا المفكػر. مرحمػة الكمػوف 
أو االختيػػار أو االحتضػػاف وتمثػػؿ حالػػة اسػػترخا  عقمػػي وىنػػا ال يبػػذؿ المفكػػر جيػػدًا 
لموصػػوؿ إلػػى حػػؿ المشػػكمة التػػي يعالجيػػا بػػؿ يتػػرؾ الموقػػؼ عقميػػًا حتػػى يػػهتي الحػػؿ 
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. مرحمة اإللياـ أو االستبصار أو اإلشراقة حيث يفاجئ المفكر بظيور الحؿ. تمقائياً 
 مرحمة التحقيؽ وفييا يخضع اإلنتاج لعممية التقويـ.  

مػػػف المواىػػػب  ةمجموعػػػ بهنػػػوالتفكيػػػر  يمكػػػف تعريػػػؼومػػػف خػػػالؿ ماتقػػػدـ      
قتصػػر لػػدي جميػػع االفػػراد وال ت ة، وىػػذه القػػدرات موجػػودةوالقػػدرات والميػػارات المعرفيػػ

اف بعضػػيـ يمتكميػػا بقػػدر  اإل ة، فػػالجميع لػػدييـ قػػدرات ابتكاريػػدوف اخػػري ةعمػػي فئػػ
 :  وتتمثل ىذه القدرات فيكبر مف البعض االخر أ ةودرج

الفرد عمػي التفكيػر فػي اكبػر عػدد ممكػف مػف االفكػار حػوؿ  ةىي قدر  : ةالطالق
 . انتاج االفكارو  ة، اي سيولةمعين ةو مشكمأ ةقضي

 ةو الموقػػؼ مػػف زوايػػا كثيػػر أ، ةالفػػرد عمػػي رؤيػػة المشػػكم ةقػػدر  ىػػي:  ةالمرونثث
، وتقػػاس مػػف خػػالؿ عػػدد مػػرات تغيػػر اتجػػاه ، مػػف خػػالؿ تغيػػر اتجػػاه تفكيػػرهةمتعػػدد

 التفكير.
و يػر  ةشػائع  يػر ةالفػرد عمػي انتػاج حمػوؿ او افكػار جديػد ةىػي قػدر  :ةاالصال

 .لدي اقرانو ةلوفهم
  :ودوره فى التعميم الفنى االبتكارى ىمية التفكيرآ

يػػؤدى إلػػى تحسػػيف الػػذات وتنميتيػػا  :يعثثد االبتكثثار أسثثموب مثثن أسثثاليب الحيثثاة .1
جػوده كمػا ينبغػي أف يعيشػو ويدفع الفرد إلى االكتماؿ ويساعده فػي أف يعػيش و 

عظػػػـ  ثػػػروة أمػػػة مػػػف االمػػػـ ىػػػي أي أفكػػػار البنػػػا ة المنتجػػػة فػػػي ألفا، اإلنسػػػاف
 .مف سمفو  ؿعظـ ىبة يتسمميا الجيأو 

ويمكف تحقيؽ ىذا ، ليا استراتيجياً  التفكير ىدفاً  ةيجب اف يصبح التعميـ لتنميو  .2
 ةالتفكيػػػر مػػػاد ميػػػارات ةاليػػػدؼ فػػػي احػػػد إتجػػػاىيف: أوليمػػػا؛ جعػػػؿ تعمػػػيـ وتنميػػػ

مف المواد في جميع مراحؿ التعميـ، يتعمـ مف خالليا التمميػذ معمومػات  ةأساسي



 
 

وثانييمػػا؛ احتػػوا  المػػواد ، اعػػي تعممػػوو وماىيتػػو ودعػػف قػػدرات التفكيػػر وأىميتػػو 
 لميارات التفكير االبتكارى. ةعمي أنشط ةالدراسي

ال تسػػتطيع دولػػة  : والحضثثارات آىميثثة التفكيثثر االبتكثثارى الرتقثثاع الماتمعثثات .3
فػػػػػي عصػػػػػرنا الحػػػػػالي اف ترتقػػػػػي وتتنػػػػػافس دوف الحاجػػػػػة الممحػػػػػة لالشػػػػػخاص 

لصناعية .... واالجتماعية، وا التعميمية د متزايدة في المجاالتاالمبتكريف باعد
 .و يرىا مف المجاالت

كثثاري ىثثدفا اساسثثيا تعمثثل الثثنظم تاصثثبت تنميثثة التفكيثثرة وباصثثة التفكيثثر االب .4
، وذلػػػؾ بوضػػػع عمثثثي تحقيقثثثو بكثثثل مؤسسثثثاتو المبتمفثثثة التعميميثثثة المتقدمثثثة

والماديػػػة، الخطػػػط و البػػػراما والبػػػدائؿ المتنوعػػػة، وتػػػوفير االمكانيػػػات البشػػػرية 
التعميمية المتعػددة المصػاحبة لممػنيا الدراسػي،  وتطبيؽ ذلؾ مف خالؿ البراما

سػػػػػموب محتػػػػػوي المػػػػػنيا المدرسػػػػػي، حيػػػػػث اصػػػػػبحت التربيػػػػػة أو مػػػػػف خػػػػػالؿ أ
ىػػـ مرتكػػزات التطػػور العممػػي الراقػػي أاالبتكاريػػة بافاقيػػا الرحبػػة المتجػػددة إحػػدي 

د مجتمػػع  مػػا بمعػػاني التربيػػة جي، والقيمػػي فبقػػدر مػػا يتشػػبع افػػراو بشػػقيو التكنولػػ
االبتكارية العمميػة المثمػرة بقػدر مػا يصػدؽ عمػييـ القػوؿ ببمػوغ النيضػة العمميػة 

سػػيـ اإلبتكػػار فػػي تطػػور قػػدرات االفػػراد ووصػػوليـ الػػي صػػقؿ أالمثاليػػة، وكممػػا 
 .الخبرات التعميمية المثقفة، بما يسمح ببنا  مفاىيـ إيجابية عف الذات

 التوصيات:
االبتكار بيف جميع فئات التعميـ الفني والتدريب الميني عمي كافة نشر ثقافة  .1

 .مف خالؿ تفعيؿ دور نوادى االبتكار بالمدارس التخصصات
تنمية روح اإلبتكار واإلبداع لدي الطالب مف خالؿ آليات لعرض وتنمية  .2

 وتنمية الروح التنافسية والعمؿ فى فريؽ.  ابداعاتيـ وابتكارتيـ
 .تغيير النظرة المجتمعية لمتعميـ الفنى والتدريب المينيالمساىمة في  .3
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