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يف تفعيل الرتبية  االبتدائيةاسرتاتيجية مقرتحة لدور املدرسة 
 اإلبداعية لدى تالميذها مبحافظة أسوان

 أمحد شريفة السباعي طه

 مستخلص
هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع دور المدرسة االبتدائية في تحقيق التربية 

االبتدائية في تنمية التربية اإلبداعية، وتقديم توصيات ومقترحات لتفعيل دور المدرسة 
اإلبداعية، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي؛ لمناسبته طبيعة البحث، وتمثلت أداة 

( معلم 400البحث في استبانة )من إعداد الباحثة( تم تطبيقها على عينة مكونة من )
د م، وق2019/2020ومعلمة من المدارس االبتدائية بمحافظة أسوان بالعام الدراسي 

أسفرت نتائج البحث الميدانية عن وجود بعض المعوقات التي تحول دون تطبيق التربية 
اإلبداعية تتمثل في: اإلدارة المدرسية, ومن أهمها: عدم تقبل مدير المدرسة التغيير 
كظاهرة طبيعية, ومن أهم المعوقات التي تتعلق بالمعلم: عدم تقبله النقد من مدير 

ات التي تتعلق باألنشطة التعليمية من أهمها: اهمال االنشطة المدرسة، وأخيرا المعوق
المدرسية الكتشاف المبدعين في المدرسة, وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثة عدة 
توصيات ومقترحات لتفعيل دور المدرسة االبتدائية في تحقيق التربية اإلبداعية لدى تالميذ 

 ظة أسوان.الحلقة األولى من التعليم االبتدائي بمحاف
 .التربية اإلبداعية –المدرسة االبتدائية  -استراتيجية مقترحة  الكلمات المفتاحية:
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A proposed strategy for the primary school’s role in 
activating creative education among its pupils in Aswan 

Governorate 
Sherifa Al-Sebaei Taha Ahmed 

Abstract 
The current study aimed to identify the contents of creative 
education by presenting the concept, its dimensions, objectives, 
foundations and theories, identifying the reality of the role of the 
elementary school in achieving creative education, and making 
recommendations and proposals to activate the role of the 
primary school in developing creative education, and the 
researcher used the descriptive method. Due to its relevance to 
the nature of the study, the study tool was represented in a 
questionnaire (prepared by the researcher) that was applied to a 
sample of (400) teachers from primary schools in Aswan within 
2019/2020. 
The results of the field study resulted in the presence of some 
obstacles that prevent the application of creative education, 
represented in: school administration, the teacher, and 
educational activities, and in light of the results of the study, 
the researcher made several recommendations and proposals to 
activate the role of the primary school in achieving creative 
education among the students of the first cycle of education 
Elementary, Aswan Governorate.  
Key Words: A Proposed Strategy -Elementary School - Creative 

Education.  
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 البحث:مقدمة 

طار إلترتبط با التييعيش العالم اليوم جملة من التغييرات والتحوالت العالمية المتالحقة 
 ،التعقيد والدينامية فيإنساني ا غاية  اوتتشابك وتتضاعف لتشكل وصف   واإلقليمي الدولي

شملت كل  التيالمتالحقة  والمتغيراتكما يتصف العصر الذى نعيشه بتعدد التحديات 
مما  ؛علمية ومعرفية التحديات ما يعيشه العالم اليوم من ثورة ومن هذه ،مجاالت الحياة

وصلت إلى حد الطفرة  التيجعل البعض يطلقون عليه عصر التكنولوجيا الهائلة 
 .وتأثير ا هائال   اتغيير  فيه  من مجاالت الحياة إال وأحدثت لم تبرح مجاال   التيالتكنولوجية 

وعلى رأسها الثروة  ،تسعى األمم جاهدة الستثمار طاقتها المتنوعةمن أجل ذلك 
 ممألتقدم ا فيفعال  ر  منهم بشكل خاص، لما لهم من دوبشكل عام والمبدعون البشرية 
يدين العالم للمبدعين من أبنائه بكل ما أحرزه من  حيث، المجاالت المختلفة في وتطورها
، دول العالم على االهتمام بفئة المبدعين حرصت معظم؛ لذا شتى مجاالت الحياه فيتقدم 

إذا وجدت رعاية  التيحيث إنهم من الطاقات البشرية ، للكشف عنهم ورعايتهم والسعي
للمشكالت القائمة والمتوقعة من التصدي طوير المجتمع و ت تصبح قوة دافعة نحو اواهتمام

ريهام مصطفى سيد ) أجل وضع الحلول الناجعة لها، وتقليص أضرارها إلي أدنى حد ممكن
 .(485 ،2017، السالمونى

ارس ألن اإلبداع يتأثر في دور ا كبير ا في صقل تالميذ المدوتلعب التربية اإلبداعية 
من العوامل التي يمكن تصنيفها إلي عوامل ذاتية ترجع إلي ذات التلميذ  بالعديدنشأته 

وشخصيته على اختالف جوانبها الجسمية والعقلية واالنفعالية، وعوامل بيئية ترجع إلي 
ارس هذه العوامل هي المد أهمعل معه، ومن ويتفا التلميذالوسط الطبيعي الذي يعيش فيه 

    (.46، 2010الء محمد العبيدي، آمحمد جاسم محمد وباسم محمد العبيدي و )
ولدى طالب  ،ية لدى االفراد بصفة عامةاإلبداعالتربية  أصبحت قضيةومن هنا 

تسعى المجتمعات  التياألهداف التربوية الهامة  أهماالبتدائية بصفة خاصة أحد  المدارس
، اإلبداعفالتعليم هو سبيل األمم إلى تقدمها و ، إلى تحقيقها من خالل برامجها التعليمية

 .(244 ،2017 ،محمد األصمعي محروس سليم) ومعبر األجيال نحو المستقبل
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كيفية دفع الطالب إلى أن  تغيير فلسفة التعليم ليدور حول الضروري من لذا أصبح 
قد  على انطالق معرفة جديدة تساعد بين األشياء لخلق عالقات جديدةيفكر ويحلل ويربط 

 .(13 ،2002 ،)محمد حسنى رسمي اإلبداعاألفكار و إنتاج تؤدى إلى 
االهتمام بالتعبير عن الذات  هاأهمالتربوية الحديثة على عدة مبادئ  قامت الفلسفة وقد

والتعليم عن طريق الخبرة  ،الخارجيواستبدال النشاط الحر بقواعد النظام ، وتنمية الفرد
نها وسائل أواالهتمام بتنمية المهارات على  ،من التعليم عن طريق الكتب والمدرسين بدال  

واستبدال ، من التدريب بصورة آلية ومباشر ا بدال   احيوي   لتحقيق أهداف يقبلها المتعلم إقباال  
وهكذا فإن المدرسة يمكنها أن  ،التطوراألهداف والمواد الجامدة بالتعرف على عالم دائم 

تكون موقد  وأن ،األكبر ياإلبداعتمثل المجتمع  التيية الصغرى اإلبداعتكون البيئة 
 .(398 ،2016 ،فهيمة السعيد محمد)تنميته ورعايته  واالبتكار من خالل اإلبداع

التجارب  حيث إن ؛منطقة من العالم أي فيية التربية محل جدل أهمولم تعد مسألة 
وأن ، التربية هيللشك أن بداية التقدم الحقيقية  مجاال   عال يدالمعاصرة أثبتت بما  الدولية

ية اإلبداعحتى أن الدول المتقدمة تضع التربية ، كل الدول تقدمت من بوابة التربية والتعليم
تطوير األنظمة  فييتمثل  العالميمقدمة أولويات برامجها وسياساتها فجوهر الصراع  في

ضرورة  اإلبداعوالشك أن التفكير و  ،(5538، 2013، محمد أحمد عبداللطيف) التربوية
البيئة التربوية  فيتظهر  التيية اإلبداعالتعليمية بالتربية  للتغلب على المشكالت حتمية

 .Mahdi, Sukarman, and Yok  ( 2015)وهذا ما أكدته دراسة  ،والتعليمية
 مرحلة التعليم االبتدائي من المراحل الهامة في التعليم؛ ألنها تساعد التلميذ في تعتبرو 

المؤسسة الثانية التي تتولى التلميذ برعاتها، وبذلك تكوين شخصيته، ألن المدرسة ُتعد 
تتطور إال من ال فهي تسهم في تكوين عاداته وسلوكياته، ألن شخصية الفرد ال تنمو و 

االجتماعي مع البيئة التي يعيش فيها، واحتكاكه باألفراد اآلخرين في خالل تفاعله 
المجتمع، ومن هنا تتضح أهمية هذه المرحلة التعليمية؛ إذ إنها تحدد شخصية الفرد في 

 مراحل التعليم التالية، وفي الحياة بصفة عامة.
يات أحد الضرور  اإلبداعأن تربية  (153، 2006) أبو الوفاجمال محمد كما أكد 

وتعدد الحاجات ، المدرسة االبتدائية العصرية نظر ا لتزايد الطموحات فيوالعناصر المهمة 
 ،وما فرضته من تحديات في شتى مناحي الحياة، ونتيجة تشكل ظاهرة العولمة، وتنوعها

وكان البد من  ،لدى المتعلمين اإلبداعومن أجل تنمية المعلمين والطالب من خالل تربية 
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األنماط واألساليب التربوية واالمكانات المادية من مبان وتكنولوجيا وقوى بشرية توفير 
  .المدرسية الفاعلة الواعية اإلدارةاإلعداد الجيد للمعلمين و  في ممثلة

 بحث:مشكلة ال
بما  افي ميدان العلم، وأصبح وزن الدولة وتأثيرها مرهون   كبير ايشهد العالم اليوم سباق ا 

بداعات، وقد خطى العالم اليوم قفزات واسعة في ميدان التقدم  تقدمه لإلنسانية من علوم وا 
متصورة قبل سنوات قليلة، وكان العماد األساسي لهذه النهضة هم  واإلبداع لم تكن

المبدعون، فاإلبداع ليس ترف ا فكري ا يمكن االستغناء عنه؛ بل ُيعد اإلبداع دعامة أساسية 
اإلبداع وخاصة  في العملية التربوية، ية أهمجتمع، وال يتأتى ذلك إال بوعي كامل بلرقي الم

وتحويل التدريس من االقتصار على التلقين إلي ثقافة اإلبداع حتى ُنعد التالميذ ليكونوا 
 مفكرين ومبدعين.

تنمية وتعزيز عمليات التربية  في وعلى الرغم من الدور المهم للمدرسة االبتدائية
إال أنها  ؛المجتمع المحيط بالمدرسة فيداخل المدرسة و  اإلبداعية ونشر ثقافة اإلبداع

الداعم  المؤسسيضعف مقومات المناخ : هاأهممن التحديات والمعوقات من  تواجه العديد
: مثل اإلبداععلى توفير البيئة المادية الالزمة لعمليات  اإلدارةعدم قدرة و ، لإلبداع
والتجهيزات  ،والمسرح، وصاالت الفنون ، والمالعب، والمكتبات، والمختبرات، الساحات

وضعف  ،وشبكات اإلنترنت ،وتكنولوجيا التعليم، اإللكترونية والوسائل السمعية والبصرية
بها لدعم وتنمية  االلتزامممارسة األدوار اإلدارية الواجب على إدارة المدرسة  فيالفاعلية 

 فيوعدم توافر أنشطة تعليمية تسهم  ،يةاإلبداعوتعزيز الممارسات  ،العاملين بالمدرسة
وضعف االستفادة من  ،المناقشات التقويمية فيوعدم إشراك الطالب  ،اإلبداعتنمية 

وكذلك  ،التقنيات الحديثة وما توفره من فرص عالية لتفاعل ومشاركة المتعلمين إيجابي ا
، نور الدين محمد نصار) وتوظيفاتها المختلفةكنولوجيا استخدام الت فيوجود قصور 

2017 ،335.) 
الطالبية  الكثافة :هاأهمرس االبتدائية من اعدة مشكالت تهدد مستقبل المدوهناك 

المدرسية غير  اإلدارةو  ،من الحصص األسبوعيونصاب المعلم  ،داخل الفصل الواحد
يكلف بها  التيواألعباء اإلدارية  ،للمعلم واالجتماعي والوظيفي الماديالوضع و  ،المتعاونة
)كمال كامل أبو سماحة وسعد حمد  وعدم التعاون واالهتمام من الطالب والمعلم ،المعلم

 (.42، 2000الكواري، 
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بأوضاعها  أنهاالمدرسة االبتدائية المصرية الدراسات التي أجريت على  قد أكدت و 
وهذا الوضع يحرم  ،دى قدرات العقلالحالية ال تستطيع إال أن تنمى الذاكرة الحافظة كإح

تعجز  وبالتاليومستقبله،  الحضاري على بعده  مما ينعكس ؛المجتمع من طاقات أبنائه
 والتيالمدرسة االبتدائية بأوضاعها الحالية عن تنمية كل الطاقات الموجودة عند األبناء 

 .(399، 2016فهيمة السعيد محمد، يمكن تنميتها )
وليس حصر ا على بعض األشخاص دون بعض،  ،عوامل وراثيةواإلبداع ليس نتيجة 

أن قدرة إلي  Banaji, Cranmer and Perrotta (2013, 12-13)أشار كل من حيث 
موجودة بصورة كافية عند كل  هيبل  ،نخبة من الناس فيليست موهبة محصورة  اإلبداع
ذا علم ذلك فإن العناية باألفراد قدر ما يستطيعون  أطفالنا فيلذا بمقدورنا التأثير  ،األفراد وا 

حيث  ،على أن يبدعوا ويخرجوا ما لديهم من مهارات وقدرات واالهتمام بهم مطلب لتحفيزهم
ا، بدرجة ما اإلبداععلى  إن كل شخص يمتلك قدرة على هذه  كما أن البيئة تؤثر تأثير ا هام 

 القدرة وصقلها
ا على القائمين على   اإلبداعاالهتمام بصقل قدرات  االبتدائيالتعليم  لذا فأصبح لزام 

من المعلم إلى المدرسة إلى  من خالل جميع المكونات التعليمية يةاإلبداعوتنمية التربية 
المواقف المختلفة  فيوتوظيفها  إلى الوسائل التعليمية وطريقة استخدامها التعليميالمنهج 

ومن  شتى المجاالت. فيسالة العلم والمعرفة بتفوق ونبوغ ر لتقديم جيل قوى مشرف يحمل 
شأن التربية اإلبداعية الخالقة إمداد المجتمع باألفراد المبدعين والمؤهلين للمساهمة 

يمتلكونها  إحداث نهضة مجتمعية من خالل إمدادهم بالقدرات اإلبداعية التى فيالفاعلة 
 لمواجهة التحديات المعاصرة.

ل أن موضوع التربية اإلبداعية لدى التالميذ بدأ يفرض ويمكن القوبناء على ما سبق 
لدور المدرسة  ومتكاملة استراتيجية واضحة والبد من ،التعليمينفسه على النظام 

وهذا ما دفع الباحثة للقيام بهذا  .لدى تالميذهاتفعيل التربية االبداعية  فياالبتدائية 
 :التاليعلى النحو  بحثومن هذه الزاوية يمكن طرح أسئلة ال ،البحث

 أدبيات التربية؟ فيالمدرسة االبتدائية  فيية اإلبداعللتربية  ما اإلطار المفاهيمى -1

  ية؟اإلبداع تنمية التربية فيما واقع دور المدرسة االبتدائية  -2

تنمية التربية  فيتفعيل دور المدرسة االبتدائية ل التوصيات والمقترحات الواجب اتباعهاما  -3
 ؟يةاإلبداع
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 بحث:أهداف ال
 :الحالي فيما يلى البحثأهداف تمثلت 

 وأهدافها وأسسها ونظرياتها. اية وأبعادهاإلبداعالتربية  التعرف على مفهوم -1
 .يةاإلبداعتحقيق التربية  في االبتدائيةالتعرف على واقع دور المدرسة -2
 .يةاإلبداعتنمية التربية  فيتوصيات ومقترحات لتفعيل دور المدرسة االبتدائية  تقديم-3

 بحث:ية الأهم
خاصة أننا نعيش مرحلة اإلصالح والتغيير  ،يتناول البحث الحالي موضوعا  مهما  للدراسة  -1

رعاية جادة من القائمين على  فيتحسين العملية التربوية، و  فيمما قد يسهم  ،والبناء
 التعليم االبتدائي للتالميذ المبدعين.

الحالية حول دور المدارس االبتدائية حيث أنها أهم المراحل التعليمية الهامة  البحثدور ي -2
 تكوين شخصية المتعلم وحياته المستقبلية. في

تفعيل التربية  فيمساعدة المسئولين عن المدارس االبتدائية  فيالبحث  يسهم هذا -3
 .ضوء خبرات بعض الدول فياإلبداعية من خالل تقديم استراتيجية متكاملة األبعاد 

 بحثمنهج ال
اعتمدت الباحثة في هذا البحث على المنهج الوصفي بما يتضمنه من وصف وتحليل 
الجوانب المختلفة للظاهرة وتفسير وتحليل مبادئ وأسس ونظريات التربية اإلبداعية, حيث 

هدفه ال يتوقف عند وصف الظاهرة أو المشكلة ولكنه يتجاوز ذلك إلي تفسير الظاهرة إن 
 ومقارنتها بغيرها من الظواهر.

 مصطلحات البحث 
 " Educational creation  التربية االبداعية  

  االصطالحيتطور مفهوم وتعريف التربية االبداعية وتباينت اآلراء حول المفهوم 
 :التاليويمكن تناول البعض منها على النحو  ،لها

تقوم  والتي"أحد أشكال التربية  :بأنها (20، 2008) المشرفيعرفتها انشراح ابراهيم 
ت والطالقة والمرونة شكالثارة العقل لالتجاه إلى تفكير مخالف يتميز بالحساسية للمإعلى 

وتركز هذه  ،البحث عن حلول أو نواتج أصيلة فيوتوجه هذا التفكير رغبة قوية  ،واألصالة
  .الذى يمكنه تعدد االستجابات" التباعديالتربية على اكساب الطفل مهارات التفكير 
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كفاءة وطاقة واستعداد يكسبه  بأنها: " ( 35، 2006) فهيم مصطفيعرفها في حين 
  .األطفال من خالل تركيز منظم لقدرتهم العقلية وارادتهم وتجاربهم ومعلوماتهم"

استخدام أساليبها  فيتحقق  التيويمكن تعريف التربية االبداعية بأنها: " التربية 
 العلمي البحث والنقض واالبتكار من أجل مواكبة التقدم في اإلبداعيتنمية مهارات التفكير 

 . (70، 2013)ثائر سليمان طامي،  ومواجهة تحديات المستقبل
يمكن من خاللها صناعة الشخصية  التي" الوسيلة  وتعرف التربية االبداعية بأنها:

طور مسيرة يتعليم فال ،زمان ومكان، والتعليم هو أداتها لبلوغ هذا الهدف أي فيالمطلوبة 
" المبتكر المبدع ي بسيط إلى ذلك االنسان العبقر  يبدائنسان في الحياة من مجرد كائن إل ا

  (.215، 2001)فؤاد قنديل، 
أهدافها وفلسفتها في تحقق  يالحالي بأنها: التربية الت البحثعرفها يفي حين 

  .االبداع واالبتكار فيتتجسد  التيوأساليبها ومحتوياتها المتطلبات الوظيفية 
 (  Roleالدور: )

 ار  ر مصدر د  وُ في المدرس بأنه: " د   الكافيجاء في كتاب بدعم  اللغوي التعريف 
 "  هارُ دو  وجمعه أ  بعض   بعضه فوق   ر  الدائ   الشيءما كان عليه والطبقة من  يأ يءشعود ال

علي أنه: " مجموعة من ( 22، 2008تها بشرى خلف العزي )في حين عرف
 ،ميةيفي العملية التعل أداؤهالتربوي الواجبات والمسئوليات المحددة سلفا التي يتعين علي ا

وتوجه السلوك في ضوء قواعد ومحددات معينه تتغير بتغير الظروف المحيطة بالعملية 
 نسانية.إمية تربوية أو إدارية أو اجتماعية أو يمية سواء أكانت جوانب تعليالتعل

الحالي بأنه: "مجموعة األعمال واألنشطة واإلجراءات والمهام  البحثعرفه يو
 .بداعيةالمدارس االبتدائية لتحقيق نظريات التربية اإل ليو ئبها مسوم والتوجيهات التي يق
  Strategyاالسرتاتيجية: 

تطور مفهوم وتعريف مصطلح االستراتيجية وفقا لتباين المجاالت المطبقة فيها، 
 فيها علي النحو التالي:اول البعض نويمكن ت

بأنها:" عملية تكييف المنظمة  (17، 2009) عرفها عبد الحميد عبد الفتاح المغربي
وتطويره في  هتوالعمل علي تنمي مع بيئتها لتحقيق الغايات التنظيمية وتأكيد بقاء التنظيم،

  البعيد من خالل تدعيم و تعزيز قيمة منتجات المنظمة ومكانها في المجتمع. ىالمد
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علي أنها: " خطة للتفاعل مع البيئة  (165، 2007) ويعرفها علي شريف وآخرون 
 .التنافسية التي تعمل فيها المنظمة بغرض تحقيق أهداف طويلة األجل

ناول ميدانا توالمبادئ التي تويمكن تعريف االستراتيجية بأنها: " مجموعة األفكار 
اللة مع وسائل العمل دمن ميادين النشاط اإلنساني بصورة شاملة ومتكاملة أو تكون ذات 

بالمستقبل )أحمد ومتطلباته واتجاهات مساره لغرض الوصول إلي أهداف محددة مرتبطة 
  (.278، 1999ماهر، 

يب والتخطيط والمناهج وتعرف االستراتيجية بأنها: "مجموعة من السياسات واألسال
)فالح حسن المتبعة من أجل تحقيق األهداف المسيطرة في أقل وقت ممكن وبأقل جهد 

 .(220، 2000عداي، 
واإلمكانيات  ى " فن وعلم تطوير واستخدام القو  :الحالي بأنها البحث اعرفهيفي حين 

على المدى  وية المنشودةالمادية والبشرية للمدرسة لتحقيق الغايات واألهداف الترب
 .البعيد"

 الدراسات السابقة 
والمرتبطة  ،عربية واألجنبية الحديثةال لعدد من الدراسات السابقة البحث الحاليعرض ي

 على النحو التالي: الحالي البحثبموضوع 
 :الدراسات العربية والأ
  (2004) دراسة احمد علي كنعان (1) 

والتربية  اإلبداعالعوامل المؤثرة في  أهمو  ،اإلبداعالي تحديد مفهوم  الدراسة تهدف
وبرامج وطرائق  أساليبدخال إبضرورة  الدراسة تصأو التفكير والبحث, و  وتعليم ،يةاإلبداع

واالهتمام بالتربية  ،متطورة في مجال الدراسة المعرفية, والكشف عن المواهب منذ الصغر
التلميذ علي التجديد ورفض  ية في جو من الحرية والحوار والمناقشة, وتنمية قدرةاإلبداع

ضرورة االهتمام بالمبدعين دعت الدراسة إلي و  ،المألوف المبتذل والتسليم بالحلول الجاهزة
 ل الجهات الحكومية وغير الحكومية.ورعايتهم من قب

 
  (2005) محمود أحمددراسة مجدي  (2)

لدي تالميذ المدرسة االبتدائية الحكومية للتغلب  اإلبداعتنمية روح  إليالدراسة هدفت 
علي السلبيات العامة والقضايا السياسية والمجتمعية لتحقيق التقدم لمصر, وفي سبيل 
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المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي والمنهج الباحث تحقيق هذه الدراسة استخدم 
عالقة بين لالشخصية ل المستقبلي لمعالجة هذه الدراسة, واعتمد الباحث علي مالحظاته

كما تتبعها من خالل المصادر  ،منها اإلبداعضاع االجتماعية والتعليمية وموقف و األ
واالبحاث العلمية المختلفة, واقتصرت حدود الدراسة المكانية علي جمهورية مصر العربية 
ي خاصة الجنوب وبالتحديد المناطق ذات التجمعات السكانية الصغيرة واقتصرت العينة عل

 :جمالها فيما يليإمجموعة من التوصيات يمكن  الدراسة المدارس الحكومية بها, وقدمت
المعرفة موجودة في الواقع ودور المدرسة والنظام التربوي يتحدد في تعلم  بأنيمان إلا

واالهتمام بالتربية الوجدانية التي تساعد االفراد  ،الحصول علي المعرفة هجاومن أساليب
إلى التركيز علي االصالح السياسي  باإلضافة ،ذواتهم وشعورهم باالنتماءفي بحثهم عن 

انعكاسه علي صناعة و  اإلبداعلتحقيق الكثير من الجوانب التعليمية والتربوية وعلي راسها 
  .التقدم في مصر

 (2012) ( دراسة عبد هللا بن عوض العفيفي3)
ودور التربية المؤثر والفعال في  ،لألبداعالعالمية  يةهمالبحث من خالل األ يةأهمتبرز 
بيان مسئولية التعليم االبتدائي  إليويهدف البحث  ،في العملية التربوية والتعليمية تأثيراته

واستخدم  ،اإلبداعومعالجة معوقات  اإلبداعوتنمية  اإلبداعفي الكشف عن المواهب و 
ن مسئولية التعليم إ :عدة نتائج منها إليالباحث المنهج الوصفي وتوصل الباحث 

ويكون من خالل اكتشاف التالميذ الموهوبين  ،يةاإلبداعاالبتدائي تحقيق التربية 
التربوية  ساليبوالمبدعين وتنمية مواهبهم وابداعاتهم واتباع مجموعة من الطرق واأل

ن التعليم أو ، الطرق الموضوعية والطرق الذاتية :وهما ،ساسيينأتندرج تحت نوعين 
االبتدائي يضطلع بمسئولياته في تنمية المواهب من خالل التدريب علي استخدام طرق 

ي وعرض المواد التعليمية بطرق ابداعية وبذل المزيد من االهتمام اإلبداعالتعليم 
عقد دورات تدريبية متخصصة للمعلمين للتعامل مع  :التوصيات أهمو ، بالمبدعين ورعايتهم

والمبدعين وزيادة المؤسسات التربوية التي تعني بتنمية ورعاية المواهب فئة الموهوبين 
ات والمواهب وتعمل علي صقل اإلبداعالرعاية لألبناء ذوي  األسرةات وتولية اإلبداعو 

 .مواهبهم
 (2013) دراسة ثائر سلمان طامي (4)
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المعوقات التي  أهمهدافها و أوبيان  اإلبداعالتعرف علي مفهوم تربية  ليهدفت الدراسة إ
برز تحديات القرن الحادي والعشرين ودورها في مواجهة تحديات القرن الواحد أتواجهها و 
، عدة استنتاجات إليعتمد الباحث علي المنهج الوصفي, وتوصل الباحث أو  ،والعشرين
عنها  تنتج ووجود تحديات ،اإلبداعهناك تصور في التوجه العربي نحو تربية  :ومنها

في مواجهة تحديات القرن الحادي  اإلبداعقرن الحادي والعشرين, ودور تربية متطلبات ال
وتعميم برامج  ،اإلبداعتكثيف البحوث والدراسات نحو تربية ، وأوصت الدراسة بوالعشرين
 األطفالوطبيعة مجتمعاتنا العربية االسالمية, واالهتمام بمواهب  يتالءمبما  اإلبداعتنمية 

جراء إوابداعاتهم من خالل فتح مراكز رعاية الموهوبين والمتميزين وضرورة العمل علي 
  .تخطيط للمستقبل لمواكبة التقدم ومواجهة التحديات

 (2013) سناء العطاري  (5)
واستنتجت الدراسة  اإلبداعفي تشجيع  األطفالدب أالكشف عن دور إلي هدفت الدراسة 

 األطفالن الكشف عن أكما ، ية الروحية الصحيةاإلبداعيدعم بقوة التربية  األطفالدب أن أ
التربوي وحشد هائل للطاقات المادية والبشرية, ويقع للتخطيط المبدعون ورعايتهم يحتاج 

ورعايتهم  األطفال احتضانوالمدرسة كمؤسسين تربويين مسئولية  األسرةعلي عاتق 
بداعية تعبر عن افكارهم إعمال أوجعلها تظهر في  ،والبحث باستمرار عن القدرات الكائنة

ومن مميزات  اإلبداعصت الدراسة بضرورة توفير البيئة المناسبة للتنمية و أو و ، ومشاعرهم
النفسي الذي يستطيع في  دعمشخصية الطفل, وتوفر له التكشف مالمح نها أهذه البيئة 

علي الصبر والمثابرة  األطفالوضرورة تنمية وتدريب ، وتجاربهفكاره أن يعبر عن أظله 
  .وبذل الجهد المتواصل فالمبدعون يتميزون دائما بالقدرة الفائقة علي تحمل العناء

 (2016دراسة فهيمة السعيد محمد ) (6)
في المدرسة االبتدائية في جمهورية  اإلبداعتحديد متطلبات تربية  إليهدفت الدراسة 

عدة نتائج من  إليوتوصلت الدراسة  ،تبعت الدراسة المنهج الوصفيأو ، مصر العربية
فاق العقلية المعرفية ألن الطفل في مرحلة الطفولة الوسطي يتسم باتساع اأ :هاأهم

ونمو حواسه بشكل  ،ياإلبداعو  التركيبيالتخيل  إليلهامي إل فيتحول تخيله من النوع ا
والمنهج  ،كثر واقعيةأيمكنه من الحصول علي كم ضخم من المعلومات التي توجد بيئة 

ويسمح بتنوع  ،هو المنهج الذي يجعل التلميذ محور العملية التعليمية اإلبداعالذي ينمي 
التدريس ويركز علي الفهم والتصنيف وتعلم مهارات التفكير والتعلم الذاتي, وتنمية  أساليب
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ن مصادر أويسمح بممارسة العمل الجماعي, كما  اإلبداعالمهارات المختلفة, ونشر ثقافة 
في بيئة  اإلبداعاالشياء التي تساعد علي تربية  أهمالتعليم بمختلف اشكالها وصورها من 

فهي كل ما يمكن استخدامه لتيسير عملية التعلم من كتب ومكتبات  ياإلبداعالتعليم 
  .جهزة مدخالت وزيارات وغيرهاأوادوات و 

  (2017) قسام عاشور محمد محمدأدراسة  (7)
 األطفالية في رياض اإلبداعالتعرف علي واقع تفعيل التربية  إليهدفت الدراسة 

المعوقات التي تحول دون تفعيلها, ومن ثم بناء تصور مقترح  أهمو  ،سوانأبمحافظة 
والملحقة  األطفالية في مؤسسات رياض اإلبداعللمتطلبات التربوية لتفعيل التربية 
، التحليليواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، سوانأبالمدارس االبتدائية في محافظة 

بيقها علي عينة مكونة من المعلمات حيث تم تط اله كأداةاالستبانة واستخدمت الدراسة 
 إليوتوصلت الدراسة  ،سوان التعليميةأ بإدارة األطفالوالمشرفات وموجهات رياض 

هناك حاجة ماسة وضرورة ملحة لتفعيل التربية أن : هاأهممجموعة من النتائج من 
وذلك بسبب التطورات المذهلة في الناحية التكنولوجية  ،األطفالية في رياض اإلبداع

كما أن بيئة الروضة مسئولة عن تبني استراتيجية واضحة المعالم ، وشتي مناحي الحياة
جهود واضحة مع  األطفالوتبذل مؤسسات رياض  ،بها لألطفالتستهدف تربية ابداعية 

ديد من المعوقات التي تحول لديهم وتوجد الع اإلبداعجل تعليمهم وتنمية أمن  األطفال
 ،ضعف الميزانية :ومن هذه المعوقات ،ية للطفل في الروضةاإلبداعدون تفعيل التربية 
في الروضات, كما  لإلبداعوقلة االمكانيات الضرورية والالزمة  ،لألطفالوالكثافة العددية 

 األطفال،ية مع اإلبداعوالبرامج  األنشطةن بيئة الروضات ال تساعد المعلمة علي تفعيل أ
لديه وذلك بسبب وجود الروضات  اإلبداعوال يتوفر الجو والمناخ الصحي للطفل حتي ينمو 

  .جواء مليئة بالضوضاء داخل المدارس االبتدائيةأفي 
 (2017) دراسة ريهام مصطفي السيد السالموني (8)

 يةاإلبداعتصور مقترح لتفعيل دور معلم المدرسة االبتدائية في تحقيق التربية  :بعنوان
في  الحاليالتعلم بشكله  :توصلت فيها الباحثة إلى عدة نتائج منها، بمحافظة بور سعيد

ويرجع ذلك لبعض  ؛مصر غير كاف لتطوير مهارات التفكير وتنميتها عند التالميذ
الكثافة  :المدرسة االبتدائية داخل حجرة الدراسة منها مدرسعاني منها ت التي يالمشكال

والفروق الفردية بين التالميذ والعوامل السياسية واالقتصادية والتهوية واالضاءة، 
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هداف ألوكل هذه المشكالت وغيرها يؤثر علي تحقيق ا ،واالجتماعية التي يمر بها المجتمع
رس كجزء من المنهج التعليمي, والتربية وعلي تنمية مهارات التفكير في المدا ،التعليمية
المدرس القادر علي القيام بدوره في  أوية تتطلب وجود المعلم الكفء المؤهل اإلبداع

ثراء بيئتهم التعليمية ا  و  ،وتوفير الرعاية التربوية الالزمة المناسبة لهم ،اكتشاف المبدعين
 ،اقصي حد يمكن إليم بداعهم وقدراتهإالتي تساعد علي تهيئة افضل الطرق لتنمية 

ي برنامج أالن النتائج المتحققة من تصميم  التالميذلدي  اإلبداعوللمعلم دور في تربية 
الذي يمارسه المعلم داخل  األسلوب ي توقفت بدرجة كبيرة علي نوعيةاإلبداعالتفكير  داعم
بتأثير  عند المعلم حتي يصبر مقتنعا لإلبداعية إيجابيمن تنشئة اتجاه  كذلك البد ،الفصل

يكون  ويتعامل معهم كل يوم ويؤثر فيهم وبذلك ،الذي يتصل بهم لدى تالميذهالسلوك  اهذ
مبدع  جيلخلق فضل من خالل ألا في اتجاه المستقبل امناسب   الناتج من العملية التعليمية

  ومتميز.
 (2018) الفتاحعبد  إسماعيلدراسة  (9)

وذلك  ؛ية وتنميتهااإلبداعالتعرف علي دور المعلم في رعاية القدرات  إليهدفت الدراسة 
عدة  إليوتوصل الباحث  اإلبداععلي  األطفالمن خالل الدور المهم للمعلمين في تربية 

 :نتائج
حد أ األطفالي عند اإلبداعوالتفكير  اإلبداعح هدف تنمية بن يصه من المهم أنأ -1

 .المدارس هداف الرئيسية إلعداد معلميألا
دور المعلم في اشاعة الجو المالئم الذي يسمح فيه لطالبه للطاقات  يةهمأل باإلضافة -2

عداد المهني ويتبع إلترة افن يعبر عنها بنفسه, والتدريب علي ذلك أ لألطفالية اإلبداع
توفير المواد التعليمية التي  لكذلك بالضرورة تصميم هذه المؤسسات التعليمية, وكذ

ميدان  إليالتعليمية القدرة قبل خروجهم  األنشطةتسمح للمدرسين بممارسة هذه 
 .العمل

لطفل علي المدرس ببعض الصفات التي تساعد ا يتحلى أنذلك ينبغي  إليباإلضافة 
تاحة ا  , و األطفالفكار المثيرة غير العادية التي قد يبديها ألاحترام ا :ي مثلاإلبداعالتفكير 

هذا  ،فكارهمأبداء آرائهم والتعبير عن إ ىعل األطفالالفرصة لتنمية هذه المهارات وتشجيع 
بداء اآلراء إمثل الشجاعة في  ،بعض السمات لديهم المبدعين األطفالن أوجد وقد 

والرغبة في استطالع مجاالت جديدة, وطرح تفسير وتساؤالت قد تبدو مختلفة عن 
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الفضول و خصائصهم االستعالم, وتفتح العقل للخبرات الجديدة,  أهمن من أكما  ،خرينآلا
  .عدم التعصب إليباإلضافة  ،العقلي

 (2018) مدراسة فاطمة عبد الغني عبد هللا عبد الداي( 10)
 أهموكان من  ،األطفالفي مؤسسات رياض  لألطفال اإلبداعموضوع ت الدراسة تناول
واستخدمت  ،األطفاللهؤالء  اإلبداعالتعرف علي واقع دور المعلمة في تنمية  هاأهداف

ها ما أهمسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أو  ،( معلمة50الباحثة استمارة مقابلة لعدد )
ومن خاللها  لألبداعل البيئات المدرسية الخاصة أوتكون  األطفالمؤسسات تربية  :يلي

وأن  ،األطفالصفة مشتركة بين جميع  اإلبداعف ،لدي اطفالها اإلبداعيتم اكتشاف وتنمية 
ا لدي أطفال الرياض في وجود   اإلبداعنواع أكثر أف ،اإلبداعكل طفل يتمتع بجزء من 

  .بصوره المتعددة التعبيري  اإلبداع
 الدراسات االجنبية :ثانيا
  Runco and Marka (2006)دراسة ( 1)

ا التعرف علي يض  أو  ،يةاإلبداعالتصرفات غير  همالتحليل النظري أل إليهدفت الدراسة 
 اإلبداعنظريات : هاأهموتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من  ،يةاإلبداع األطفالمواهب 

ي تؤدي اإلبداعن التركيز علي نظريات التعليم أغير مناسبة لتنميته بشكل جيد, كما 
وال  نتائج مضللة إليداء الفعلي يؤدي ألبشكل فاعل, بينما التركيز علي ا اإلبداعلتعزيز 

 اإلبداعوهناك عالقة وثيقة بين نظريات  ،يمكن االستعانة بها في تحقيق االحتماالت
واذا ما كان هذا التصور  ،ية فيستطيع كل طالب بناء تصور ذهنياإلبداعمكانات إلوا

 إليوعليه يمكن التوصل  ،اإلبداعالذهني مفيد ومبتكر ويتوافق مع منتجات وتفسيرات 
فكار خاصة لهم عندما تتاح لهم الفرصة أنتاج إيستطيعون  األطفالن أفرضية مؤداها 

العاديين منها وليسوا  لألطفال فكار أصيلةأومع ذلك ربما تكون هذه  ؛للعب بشكل خيالي
نماط التفكير غير التقليدية أعلي  اإلبداعيركز معظم المعلمين عند تنمية و  ،المبدعين

 إلى أن الدراسة تتوصل وأخير ا ،والدوافع الذاتية وعدم التركيز علي المهارات المعرفية
وتطبيقها علي البيئة التعليمية  اإلبداعوجهات نظر عملية مختلفة لتنمية  ىاالعتماد عل

ضرورة  ، منهاوقدمت الدراسة عدة توصيات ،فضل بكثير من االعتماد علي نظرية واحدةأ
النظريات الخاصة بكل منهم وعدم  إليي مسندة اإلبداععمليات التفكير الناقد لدعم التعليم 
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م االعتماد علي التالميذ فئران تجارب بل عليه اعتبارعدم  ،االعتماد علي االداء فقط
 .نظريات مجربة وحقيقية للتعليم

 Raboud Teacher Academy (2010) دراسة( 2) 
التالميذ في الصفوف العليا  دىالفردي والجماعي ل اإلبداعتنمية  إليهدفت الدراسة 

ا كاديمي  أا لتثقيف المعلمين كاديمية راديورد برنامج  أفقدمت  ،من المدارس الثانوية العامة
سئلة الدراسة أوتمثلت  ،ثناء الخدمة في الصفوف العليا من التعليم الثانوي الهولنديأقبل و 
وما هي العوامل  ؟اإلبداعما هي الظروف االيكولوجية والسياسية والشخصية لتطوير : في

، ياإلبداعوالتعليم  اإلبداعوما هي نتائج  ؟وكيف يتم قياسها ؟اإلبداعوجود  إليالتي تشير 
 اإلبداعن المدخل والمنهج الذي يطبق فيه ، أهاأهمعدة نتائج من  إليالدراسة  وتوصلت

نه ال تزال اآلراء أكما  ،بعيد كل البعد عن الممارسات الشائعة وبخاصة في التعليم الثانوي 
مناسبة  االختباراتالمطروحة والمتقاربة تركز علي المعلم في التعليم وفي الغالب تراقبها 

قابلة للقياس للطالب في جميع  عليه يتم التركيز علي نتائج تعلم وبناء   ؛ارمتزايدة باستمر 
 لألبداعدراسة حديثة  (90) إليا مستندة فيه كاديمية برنامج  أل قدمت او  ،المواد الدراسية

بداع في سياق التعلم لإل المعرفة بالبيئة المفاهيمية الحصول علي مزيد من إليهادفة 
 من اإلبداعا في تنمية ا هام  كما يلعب المعلم دور  ، الثانوي بصفة خاصةوالتعليم  بشكل عام

  .التعليمية في مجال التعليم الخاص بهم خالل تقديم تطبيقات داعمة لالبتكارات
  Tan and Gopinathous (2010) دراسة( 3)

المستقبلية والمعضالت التي تواجه نظام  التحديات أهمهدفت الدراسة التعرف علي 
ي اإلبداعصت اللجنة االقتصادية لوزارة التجارة والصناعة بالتعليم أو و  ،التعليم في سنغافورة

 إلي ولعل ذلك يرجع للحاجة ؛لتحقيق القدرة التنافسية في سنغافورة في االقتصاد القومية
والتنافسية بين  ،ولتحقيق االستقاللية المدرسية ،ية للتسويق المتزايد للتعليماإلبداعالتنمية 
 األخرى وظهور المدارس المستقلة, وتعتبر المدارس المستقلة قدوة للمدارس  ،المدارس

تطبيق ما يسمي "مدارس التفكير" التي تركز علي ، و التي تسعي لتحسين جودة التعليم
وقادرين علي  ،تنمية جميع الطالب ليصبحوا متعلمين نشطين لديهم مهارات التفكير الناقد

ي والناقد داخل المدارس, والحد من محتوي الموضوع, ومراجعة اإلبداعثقافة التفكير تنمية 
من التركيز علي النتائج  أكبر علي العمليات بدال  التفكير المتبعة, والتركيز بقدر  أساليب

دمج تكنولوجيا المعلومات في التعليم في  يةأهم إليوتوصلت الدراسة ، عند تقييم المدارس
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الحكومة توفير بنية  ىعلقدمت الدراسة عدة توصيات، من أهمها أن المجاالت, و جميع 
في  انترنت كاملة تثبيت شبكةو  ثناء الخدمة,أوتدريب مسبق للمعلمين  جيدة، تحتية مادية

 اإلبداعوتوفير جهاز حاسوب لكل طالب, والتركيز علي استراتيجيات  ،جميع المدارس
جراء تعديالت جوهرية في المناهج إوكذلك ضرورة  ،واالبتكار في المدارس والطالب

وتنمية  ،يةاإلبداعوتدريب الطالب علي مهارات حل المشكالت  ،الدراسية في سنغافورة
 عديدة وكشف العالقات بين البيانات المهارات التحليلية والتفكير الناقد والتعرف على أنماط

  .مألوفة للمشكالت المقدمةيجاد حلول غير إفي  من المعرفة المقدمة واالستفادة
  Suclu Titues (2014) دراسة( 4)

سمات  أهمو  ،يةاإلبداعالعوامل المؤثرة علي التربية  أهم إليهدفت الدراسة التعرف 
واستخدمت الدراسة  ،اإلبداعوكذلك التعرف علي وسائل تحفيز  ،المعلم والطالب المبدع

وتوصلت الدراسة  لجمع البيانات، كأداةاالستبانة واستخدمت  ،المنهج الوصفي التحليلي
ا ن يكون متحمس  أية يجب اإلبداعن المعلم في ظل التربية أها أهمعدة نتائج من  إلي

ن أويجب  ،واهتماماته بكل ما يحدث داخل دائرة نفوذه ،ا للدراسةللحقل الدراسي ومتلهف  
فكاره خطوة بخطوة ويدير طالبه أيراعي تتبع العمليات العقلية لطالبه, حيث يتم اكتشاف 

تفاعل  إليالجماعي يؤدي  اإلبداعالن  ؛التعاونيبعناية من خالل استراتيجيات التعليم 
ثارة دافعية التعلم ا  عمليات التعلم, و  منها تحفيز ،ينتج عنه نتائج ايجابية للعملية التعليمية

معدالت من االهتمام لدي علي أوتحقيق  ،ل ثقافة الجامعةوفضل وتعزيز التحفيز قبأبشكل 
 ،التطبيق العملي يفوق األطر الفكرية والنظريةأن  أيوصي الباحث بتطبيق مبد، و طالبه
بد من الربط بين ألو  ،والتطبيق هو النشاط العملي ،ةن المحتوي هو النظريأخري أبعبارة 

والتطبيق ما  ،ما يتم مناقشته داخل الفصل إليا فالمحتوي يشير عموم   ،المحتوي والتطبيق
 .ا من المحتوي المكتوبيتم تطبيقه غالب  

 Sohlberg (2015) دراسة( 5)
لدي طالب المرحلة  اإلبداع العوائق التي تحد من تنمية إليهدفت الدراسة التوصل 

ثالثة حواجز تعد اكثر  إليالمنهج الوصفي, وتوصلت الدراسة واستخدمت  ،الثانوية
أما عوامل  ؛ساس االختباراتأوالمحاسبة علي  (،العمومية )التوحيدو ، المنافسة هي ،اتعقيد  

، التعلم من االخطاءو  ،والمخاطرة ،ية فهي التعارفاإلبداعتمكين الطالب من قيمة المهارات 
تكون المدرسة بيئة خصبة من خالل تعلم الفنون والموسيقي واللعب  نأوتوصي الدراسة ب

https://mathj.journals.ekb.eg/


 اإلبداعية لدى تالميذها بمحافظة استراتيجية مقترحة لدور المدرسة االبتدائية في تفعيل التربية
 شريفة السباعي طه أحمد                                                                        أسوان

135 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

ن أرساء قاعدة مفاداها ا  و  ،المناهج الدراسيةجزاء مختلفة من أوطرح المشكالت في 
ية ما لم يتم منحهم الفرص الحقيقية لقيام بها اإلبداع األنشطةالطالب لن يشاركوا في هذه 

من محورين  التأكد، و اإلبداعويجب علي القائمين علي النظام العقلي قياس  في المدرسة,
  .إلبداعلووجود سياسات وممارسات  ،شياء قابلة للقياسأوجود  هما رئيسين

 Wayne Morries (2018) دراسة( 6)
راء أوأيضا التعرف علي  ،سمات الطالب المبدعين أهمهدفت الدراسة إلى التعرف علي 

المعوقات التي حالت دون تحقيق التربية  أهمالخبراء في مجال التعليم بأمريكا لتحديد 
ها ما أهمعدة نتائج من  إليوتوصلت الدراسة  ،القائمية في ظل النظام التعليمي اإلبداع
 ،سئلة متوافرةألديهم منها أن  السمات خاصة بالطالب المبدعين,هناك مجموعة من  :يلي

وعالقات وقدرة علي ربط  ،جراء اتصاالتإولديهم قدرة علي  ،وحب استطالع ،وتحديات
معرفة  إلنتاججساد والعقول أليحدث عندما تسعي ا اإلبداعو  ،جزاء ذات الصلة ببعضهاألا

لفعل نفس  المدرسة تشجيع طالب إليؤدي يبداعي إن وجود فصل دراسي أجديدة, كما 
 ،توفير بيئة صفية مثيرة وجذابة :ها ما يليأهمعدة توصيات من  الدراسة وقدمت ،الشيء

ومساحة كافية  ،في وقت الحق إلكمالهوتوفير مساحة للطالب لترك العمل غير المكمل 
وكذلك  ،ميزانية الكافيةالإلى توفير  باإلضافة ،وتوفير الموارد والمواد الكافية ،للمعامل

لماذا ) صالح وسائل وطرق التعليم بحيث يشجع الطالب علي سلوك معرفة السببإ
الدور الهام في المؤسسات التعليمية, وتطوير الفصول الدراسية  استعادة, وكذلك (نعرف

لجعل الفصول  ،ما لديهم لوالبيئات الصفية حتي يظهر المعلمين والطالب أفضللمدارس 
جواء أويوفر لهم  ،ن يحترم المجتمع المعلمين المدراءأيجب ، و ماكن اكثر جاذبيةأالدراسية 
  .مبدعين كأفرادليقوموا بدورهم  مناسبة

 :تعليق عام على الدراسات السابقة
 ها أهداف: من حيث موضوع الدراسة و أوال  

 ،ية باهتمام كبير من الباحثين على مستوى العالماإلبداعلقد حظى موضوع التربية 
باعتباره أحد االتجاهات  والغربيوالعربي  ،فتناوله الباحثون على مستوى المجتمع المصري 

وكما تبين من العرض السابق مدى االختالف بين الدراسات السابقة  ،التربوية الحديثة
بعض الجوانب بين  فيوكذلك وجود نوع من التشابه  ،بعض الجوانب فيوالدراسة الحالية 

 السابقة والدراسة الحالية:ات الدراس
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 :كل  من ية مثل دراسةاإلبداعرعاية القدرات  فيدراسات ركزت على دور المعلم  -1
وهناك  ،(2017) وريهام مصطفى السيد السالمونى ،(2018) عبد الفتاح إسماعيل

دراسة ثائر  :ها مثلأهدافية و اإلبداعبعض الدراسات السابقة ركزت على مفهوم التربية 
تنمية التربية  في األطفالهناك دراسات ركزت على دور أدب  ،(2013) سلمان طامى

مؤسسات  في اإلبداعدراسات تضمنت تنمية (، و 2013) ية مثل سناء العطارى   اإلبداع
 أقسام عاشورو (، 2018) الدايم عبدعبد الغني عبد هللا فاطمة  :مثل األطفالرياض 

 (.2017محمد محمد )
 ات المستقبلية مثل دراسة كل  من:المعوقات والتحدي أهمدراسات ركزت على  -2

Sahlberg (2015), Tan and Gopinathan (2016), Suciu (2014), Wayne 

 RABOAD، ودراسات ركزت على اإلبداع الفردي والجماعي، مثل دراسة (2018)

Teachers ((2006). 
 المدارس االبتدائية مثل دراسة فيية اإلبداعدراسات ركزت على متطلبات التربية  -3

 (.2016)فهيمة السعيد محمد 
 فيعبد هللا بن عوض العفي: اتفقت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية مثل دراسةوقد 

تحقيق التربية  في االبتدائيتناول فيها الباحث مسئوليات التعليم  التي (،2012)
سابقة تناولت استراتيجية تطوير دور المدارس  اتتوجد دراس ال؛ في حين يةاإلبداع

 .ضوء خبرات بعض الدول األجنبية فيية اإلبداعالتربية  فياالبتدائية 
 من حيث منهج وأدوات الدراسة : ثاني ا

ت التربية لتناو  التياتفقت الدراسات السابقة فيما بينها وخاصة الدراسات العربية 
وكذلك األدوات حيث  ،التحليلي فيية حول المنهج المستخدم وهو المنهج الوصاإلبداع
جمع على استخدام االستبيان باعتباره أداة من أدوات  معظم الدراسات السابقة اقتصرت
 Runco Mark: بينما اعتمدت بعض الدراسات على دراسة الحالة مثل دراسة ،البيانات

 ،Suciu (2014): الشخصية مثل دراسة على المقابالت واعتمدت دراسات أخرى ، (2006)
 (.2018عبد هللا عبد الدايم ) دراسة فاطمة عبد الغنىو 

 
 من حيث عينة الدراسة : ثالث ا
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 ،عضاء هيئة التدريس بالكلياتأو  ،ينيعلى المشرفين األكاديماقتصرت بعض الدراسات 
ورؤساء األقسام بديوان عام وزارات  ،المدارس الثانوية معلميو  ،األطفالومعلمات رياض 
 مديري و  معلميالحالي سوف يتم تطبيقها على عينة من  البحثأما  ،التربية والتعليم

 .المدارس االبتدائية
  البحثحدود : ارابع  

حيث تم  ،الحدود الموضوعية والجغرافية والزمنية وكذلك ،البحثاختلفت مجتمعات 
الواليات المتحدة األمريكية  –بعض الدول األجنبية مثل )بريطانيا  فيإجراء تلك الدراسات 

المملكة -)سوريابعض الدول العربية مثل فيو ، هولندا(-نيوزلندا -اليابان –سنغافورة  –
 ؛(بور سعيد-طنطا–المنصورة  –وجمهورية مصر العربية )القاهرة  (،-العربية السعودية

ٌطبقت بمحافظة  التي (2017محمد محمد ) أقسام عاشور: نها اتفقت مع دراسةأال إ
 .أسوان

 :مدى االستفادة من الدراسات السابقة
من حيث موضوع الدراسة أو  الحالي سواء   البحثرغم االختالف بين الدراسات السابقة و 

الدراسات  دراسة من أي ورغم عدم تقديم ،أو الحدود أو العينة هدافمشكلة الدراسة أو األ
إال أن  ،يةاإلبداعتنمية التربية  فيالسابقة استراتيجية لتطوير دور المدارس االبتدائية 

ويتضح ذلك  ،توصلت إليها التيومن النتائج  ،الدراسة الحالية استفادت من هذه الدراسات
 :فيما يلى

 والمبادئية من حيث العناصر والمفاهيم اإلبداعللتربية  النظري التعرف على اإلطار 
تحول دون تطبيق التربية  التيالمعوقات  أهمتحديد ، و وكيفية تنميتها ومجاالتها

موضوع الدراسة  فييمكن االستفادة من الدراسات السابقة ، وومتطلبات تطبيقها ،يةاإلبداع
ا و  ،يةاإلبداعالمقدم عن التربية  النظري اإلطار  فيالحالي   البحثبناء أدوات  فيأيض 
التعرف على فلسفة التعليم  فين الدراسات السابقة يستفاد م، كما وتفسير النتائج ،الحالية

  :فيتتمثل  التيمصر و  في االبتدائي
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 :اإلطار النظرى للبحث
  :االبتدائيفلسفة التعليم  

تستند فلسفة التعليم االبتدائي بجمهورية مصر العربية إلي مجموعة كبيرة من المبادئ 
أبو  براهيمإ) واألسس واالعتبارات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتربوية نذكر منها:

 ( 41 ،2003 ،سنبلو حامد الخير

في تهيئة التالميذ للمشاركة  ه ليكون أكثر فاعليةأساليبتطوير التعليم االبتدائي و  -1
  .النشطة في الحياة العامة في مجال الخدمات واالنتاج والتنمية الشاملة

فضل الطرق التربوية أ, و االبتكارات العلمية المعاصرةاالطالع العلمي والتربوي علي  -2
 النظرية والعلمية لكي يتكامل تكوين التلميذ في الجانبين ساليبوالجمع بين األ ،المثمرة

  .الفكرة والعلمي التطبيقي

  .الربط بين ما يجري داخل المدرسة وما يجري في البيئة من أنشطة مختلفة -3

سردها  نمجموعة من المبادئ واالسس يمك علىكما ترتكز فلسفة التعليم االبتدائي 
  :(61 ،2015 ،عبدالرحيمفراج محمود سيده ) علي النحو التالي

 وصدقت عليها عصبة األمم عام م،1923 عامن شرعة حقوق الطفل التي صدرت أ -1
الدولي لرعاية  االتحاد, ونقحها فيما بعد م1946ومنظمة األمم المتحدة عام  م،1924
تنص علي ضرورة تيسير أسباب النمو الطبيعي من النواحي المادية التي الطفل 

  .في العالم األطفالوالخلقية والروحية لكافة 

لعامة للتربية التي تعقد باستمرار تركز في توصياتها كما أن المؤتمرات الدولية ا  -2
يتها في تكوين شخصية أهمو  ،المختلفة علي ضرورة التربية في المرحلة االبتدائية

  .المجتمع ككل ىذلك عل وانعكاسالفرد 

تعتبر القوي البشرية أثمن موارد الدولة, لذلك وجبت رعاية وتربية وتعليم وتدريب  -3
 ؛منذ بداية حياتهم لالستفادة من هذه التربية في تنمية طاقاتهم وقدراتهم األطفال

  .ويؤدي هذا إلي تنمية مجتمعهم

نسانية وعلوم العصر الذي يعيشون إل تعليمهم وتدريبهم واكسابهم خالصة التجارب ا -4
حتي يمكنهم التكيف والتفاعل مع  ؛اوذلك إلي جانب تربيتهم وتنشئتهم اجتماعي   ،فيه

  .قوي المجتمع المحيطة بهم
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الذاتية  األنشطةتوفير بيئة مناسبة تمكن هؤالء الصغار من النمو والتعلم وممارسة  -5
  .واالهتمام بها من خالل المراقبة السليمة

لذلك وجب  ؛ساس السليم للمواطنة السليمة الصالحة البناءةألالتربية مدي الحياة هي ا -6
ل الرعاية التامة لألطفال منذ حداثة عهدهم ليشبوا علي هذه القيم االنسانية بذ

مع اتجاهات التربية اليوم نحو خلق الوعي تجاه الديمقراطية  االسامية انسجام  
  .واالستقالل والسالم القائم علي العدل والخير بين الشعوب

حد من مدي شمول مما ي ؛اليوم نحو تقليص واضح في عدد أفرادها األسرةتتجه   -7
فرادها في أ انشغالاليوم نحو المزيد من  األسرةالبيئة االجتماعية لألطفال, كما تتجه 

نتاجية خارج المنزل لتحسين وضعها االقتصادي, والشك أن هذا االتجاه يعزز إعمال أ
كبيئة اجتماعية موسعة تعوض  األطفالالدور الذي تكسبه المدارس االبتدائية ورياض 

  .الكثير من القصور االجتماعي الناجم عن هذه المشكلة

معظم دول العالم واتجاهها نحو تنمية مواردها المادية والبشرية بسرعة,  استقاللن إ -8
ن تكون أستدعي أمما  ؛األطفالتاحتها لكافة ا  إلي انتشار الفرص التعليمية و  ىقد أد

ق نحو مزيد من التعليم لوال غني عنها في أي منط ،ميةالمرحلة االبتدائية الزا
  .والتدريب

 -كمكافحة األمية –ن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول وخاصة النامية منها إ -9
وذلك باستيعاب المدارس االبتدائية لكافة أطفال ممن هم في سن  ،تستدعى أن تعزز

المدرسة االبتدائية, وبذلك تضمن تلك الدول عدم فرز المجتمعات ألعداد جديدة من 
  .األميين

كما أنها  ،التعليم االبتدائي أهدافن هذه الفلسفة تتوافق بشكل كبير مع أوتري الباحثة 
تراعي في نفس الوقت الحاجات  كذلك ،تركز علي الجوانب المختلفة لنمو الشخصية

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية للجميع.
  Creative Education :يةاإلبداعالرتبية 

فمنهم من نظر  ،بتعدد الكتاب والباحثين الذين تناولوه يةاإلبداعالتربية  تعددت مفاهيم
التي تقوم علي إثارة العقل لالتجاه إلي تفكير مخالف يتميز ، أحد أشكال التربيةك اإليه

بالحساسية للمشكالت والطالقة والمرونة واألصالة, وتوجه هذا التفكير رغبة قوية في 
البحث عن حلول أو نواتج أصيلة, وتركز هذه التربية علي اكساب الطفل مهارات التفكير 
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لذي يمكنه من تعدد االستجابات, وهذا التفكير الذي يتعامل مع الخيال الناقد التباعدي ا
مما يتيح رؤية عالقات جديدة بين األشياء مما يساعد علي ظهور أفكار أو منتجات 

ي بما يجعل الفرد اإلبداعنمط تربوي يهدف إلي تنمية الجانب  اعتبرها، وهناك من جديدة
في  وأدق عمال   ارقي بها, حتي يكون أكثر انتاج  يحسن تدبيره ألموره, ويبدع في مهنته وي

التربية التي تحقق في تنظيماتها  اعتبرها، وهناك من أقصر وقت وبأقل تكلفة وجهد
تدريسها وتقويم تحصيلها المتطلبات الوظيفية التي يتجسد بها  أساليبومحتوياتها و 

محروس  محمد األصمعي، في حين يرى في تكوين وتعليم التلميذ اومنتج   امسلك   اإلبداع
قوم بتنمية جوانب نتلك العملية التي عن طريقها ية اإلبداعأن التربية ( 16، 2002) سليم

قدر ا من  امتالكالشخصية االجتماعية لكي تصبح مرنة ومتقبله لذاتها, وقادرة علي 
االستقاللية واالكتفاء الذاتي والحساسية تجاه المشكالت, تلك الشخصية االجتماعية 

وتعدد ميولها وتميزها في امتالك قدرات الطالقة والمرونة  ،ميزة بارتفاع مستوي طموحهامت
ية علي اإلبداعواالصالة واالتقان بالصورة التي تحقق لهذه الشخصية االجتماعية القدرة 

 .وبما يتمشى مع مواهبها ،العمل المنتج الهادف في جميع المجاالت
ية بمثابة نمط تربوي يهدف إلي تنمية الجانب اإلبداععلي ما تقدم فإن التربية  وبناء  
ولها الدور  ،مما يجعل الفرد يحسن تدبيره ألموره, ويبدع في مهنته ويرقي بها ؛ياإلبداع

تعمل علي  كما أنها ،االختراعية واالستكشافية لدي النشء االكبر في تكوين القدرات
 .ة المجاالت التي تخدم مجتمعاتهملديهم ليتمكنوا منها في كاف اإلبداعاستثارة كوامن 

 ية اإلبداعالرتبية  مبادئ
 المبادئمجموعة من تستند إلي  يةاإلبداعلتربية أن ا Garber (2005, 28-29)وذكر 
  :التصورات النظرية التالية يتتمثل ف التياألساسية 

ثقافتهم لتمثل عطاء  تزويد المتعلمين بالمعرفة والوعى الالزمين يةأهمالتأكيد على  -1
دراك جوهر تلك الثقافة وقيمها الروحية ومدلولها  ،القومية وتراثهم المشترك وا 

 .ومعانى وثمرات التواصل بينها وبين ثقافات العالم ،الحضاري 
المنظومة التربوية  مناحي فيواألخذ بالثقافة  ،العمل على سيرورة المعلوماتية -2

 استجابة لروح العصر ومواكبة لمتطلباته.
أبنيته ومراحله وأنواعه وسنوات الدراسة فيه وأعمار  فيالمرن  التربوي بناء النظام  -3

 المتعلمين ومناهجه وتقنياته وسائر مقوماته.
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ا دائما عن طريق التربية المستمرة -4 بالتعلم  العناية يةأهموتأكيد  ،تجديد التربية تجديد 
جادة  ،الذاتي  ه وتقنياته.أساليبوا 

 .والتركيز على كيفية التفكير ،المدرسة االبتدائية في اإلبداعالعناية بتربية  -6
تمكنهم من  التياالهتمام لدى المتعلمين بتكوين المواقف واالتجاهات اإليجابية الفعالة  -7

 وكفاياته. اإلبداعوامتالك مهارات  ،والتكيف مع الجديد ،ير أيا كانمواجهة التغي
للمعرفة  قلاوتغيير دوره من ن ،ا من أجل تعزيز مكانتها وتدريب  إعداد  العناية بالمعلم  -8

تحصيل المعرفة ووسائل  أساليبومدرب لهم على  ،إلى منظم لنشاطات التالميذ
لقدراتهم الذاتية وللفكر الناقد  وتنمية ،ومكون لمواقفهم واتجاهاتهم وقيمهم ،معرفتها
 .لديهم

 ية اإلبداعالرتبية  يةأهم
كبيرة في مسيرة التفوق العلمي ومن أبرز فوائدها علي وجه  يةأهمية اإلبداعللتربية 

 (444 ،2002 ،الحازميحامد )خالد  :العموم ما يلي
  :االبتكار -1

ية, لما فيه من االختراع غير المسبوق, اإلبداعيعتبر االبتكار من أبرز ثمار التربية 
واالبتكار ال يأتي في أغلب ، االبتكار في دائرتهالذي كان  في المجال االذي يتولد عنه تقدم  

االحوال إال من أولئك الذين تلقوا تربية نموذجية متفوقة, أو أُتيحت لهم الفرصة للتعليم 
فإن المعلم عندما ؛ لذا والتفكير, السيما إذا كان ذلك في إطار توجيه تربوي متألق فاعل

, فإن المعلمون يغيرون وحوافزهمقابليتهم يعط الفرصة لتالميذه للتعلم بطرائق تتناسب مع 
تتوافق مع قابلية التالميذ فإنهم يحققون فيهم  من طرقهم في التعليم إلي طرق ذات معنى

فيتحقق لألمة الفئة المبدعة المبتكرة في جميع الفنون, بما ، ية المتألقةاإلبداعالتربية 
  .من القوة والرفعة والسبق التربوي  ايخدم جميع المجاالت التي تحقق لها قدر  

  :التطوير -2

وهذا التطوير ، التطوير هو إدخال التحسين علي االشياء بما يحقق فيها االنتفاع االمثل
في افرادها الميل إلي التطوير والتحسين والبحث يتحقق ية التي اإلبداعمن سمات التربية 

التطوير في اللوائح واالنظمة لذا يجب أن يتم  مع عدم الوقوف عند المألوف والمعتاد,
التفكير وأدواته ومنهجيته وغير ذلك, والنزعة التطويرية هي من ثمار  أساليبوطرق و 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 اإلبداعية لدى تالميذها بمحافظة استراتيجية مقترحة لدور المدرسة االبتدائية في تفعيل التربية
 شريفة السباعي طه أحمد                                                                        أسوان

142 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

التدريسية والمعرفية التي تحقق  ساليبالتربية إذا أحسنت المؤسسات التربوية استخدام األ
 .ذلك

  :لوياتو ترتيب األ -3

وحسب الحاجة إليها من  ،يتها, وحسب قوة تأثيرهاأهملويات حسب و عد ترتيب األيُ 
ية عند الفرد أو عند المجموعة, فالشخص الذي يحسن ترتيب اإلبداعالدالئل واالشارات 

المؤثر يعتبر شخصية مبدعة في  أومفردات اقواله عند التحدث حسب تدرجها المنطقي 
شخصيات تحسن ترتيب تكون من األفراد  التيية هي اإلبداعفالتربية  ،عرض اآلراء

نتج عن ذلك قوة التأثير وحسن االستثمار يلويات, حتي و القضايا حسب األ أواألشياء 
لويات باب واسع, وللتربية أثر فاعل و فترتيب األ، المتاح أو توفير الوقت والجهد والتكلفة
التعليمية المتنوعة التي إذا احسن استخدامها  ساليبفي تحقيقه لدي المتربي من خالل األ

 .أفرزت النتائج المرجوة
  :حسن االختيار -4

اختيار الفاضل علي المفضول في زمن أو مكان تكتنفه عوامل من الغموض أو 
ابداعه الختيار  التشابه, أو مغبة أمر غير ظاهرة, دليل علي حذق الفرد ونباهته وعلو

 .االشياء
وهذا االمر يمكن أن ينطبق علي الكثير من معامالتنا وتعاملنا مع االحداث وفي قراراتنا 

عمق التربية  يأتيوهنا  ،أنهم أساءوا االختيار مستكشفون المثالية, فكم من التالميذ 
في حسن االختيار, الذي يحفظ وقت وجهد اإلنسان  اإلبداعالمدرسية مع توليد وتحقيق 

 .من الضياع والتبذير
  :ق المنهج العلمييحقت -5

مما يبعد المرء من  ؛هدار, مع االعتماد علي االدلةإلعد عن اية البُ اإلبداعتحقق التربية 
االنجراف وراء التيارات, وبريق المزيفات, من االعمال واالقوال والمنتجات, فيحفظ ذلك 
عليه وقته وماله وجهد, ومن جانب آخر يربى فيه المنهجية العلمية, فالتأكد واالعتماد 

 عدة ولذلك فهذا المنهج االستداللي الذي يشار فيه إلى ؛علي الدليل والبرهان الصادق
 .قضايا تنتج عنه بالضرورة دون الصيرورة إلي تجربة
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  :يةاإلبداعحتقيق الرتبية  يف االبتدائيةدور املدرسة 
عد المدرسة االبتدائية منظومة متكاملة األدوار ما بين التلميذ والمعلم والمناهج تُ 

التربوية الصيفية  األنشطةالتقويم و  أساليبالمدرسية والبيئة الفنية و  اإلدارةالدراسية و 
ية اإلبداعوالالصيفية وسوف تتناول الباحثة ما يمكن تسميته منظومة المدرسة االبتدائية 

وتقويم تحصيلها المتطلبات  تدريسها أساليبالتي تحقق في تنظيماتها ومحتوياتها و 
على تناول دور كل  البحث اهذ فيوتقتصر الباحثة  ،اإلبداعالوظيفية التي يتجسد فيها 

  .(التعليمية األنشطة – المدرسية اإلدارة -المعلم المبدع ) :من
واًل   املعلم املبدع :أ

ها لدرجة كبيرة علي فاعلية أدوار المعلم وكفاءته هدافية ألاإلبداعتحقيق التربية يتوقف 
لذا فهناك  ؛يةاإلبداعفي القيام بهذه األدوار, كما يعتبر المعلم الحجر االساسي في العملية 

 ،الخطيب يوسف )عامر ها ما يلي:أهمعدة خصائص يتشبه بها المعلم المبدع من 
2019، 4 ) 

  .ومتقنا له هبمتطلبات عمل اأن يكون ملم   -1

  .لما يقوم به من نشاط اواعي   ايقظ   اأن يكون نشيط   -2

  .أن يكون لديه الميل والدافع لإلنجاز والتحصيل -3

  .خرينألفي تعامله مع ا اولطيف   ايتمتع بحس سليم ودود   -4

  .لالستطالع امحب  و  اوفضولي   اومبادر   او مبدع   أن يكون بناء   -5

  .اوصادق   اعاطفي  و  امتوازن  و  اأن يكون حازم   -6

  .ومظهر الئق ،أن يتمتع بصحة جيدة -7

  .أو مع تالميذه غهأن يكون لديه هوايات متعددة يمارسها في وقت فرا -8

 .وحدس قوي  ،أن يتمتع بخيال خصب -9

ا لها فيما يتعلق  اومقدر   ،خريناآلية بداعوا  نحو جهد  ان يكون حساس  أ -10 ومدعم 
  .اإلبداعبالبرامج الدراسية أو بتنمية وتطوير التفكير و 
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 ،محمود منسي) ية:اإلبداعدوار للمعلم في تنمية القدرات أبينما أشار منسى إلى عدة 
1996، 3) 

  .فكار بطريقة جيدة ومفيدةألوالموضوعات واشياء ألتشجع التالميذ علي استخدام ا -1

سلوب الذي يتبعه في حل المشكالت المرتبطة ألأن ال يجبر التالميذ علي استخدام ا -2
  .بالمقرر الذي يقوم بتدريسه للتالميذ

  .أن يكون قدوة لتالميذه في مجال التفتح العقلي في تناول القضايا المختلفة -3

استجابات  ىالجديدة عندما يقوم بالتعليق عليستحسن أن يستعرض المعلم الحلول  -4
  .وحل سؤال معين في الفصل ،التالميذ

فكار الجديدة ألعند التالميذ, كأن يتحدث عن ا اإلبداعأن يخلق المواقف التي تثير  -5
 التي تبدو غريبة, وأن يقدم أسئلة مفتوحة للتالميذ. 

دباء والشعراء, والفنانين ألأن يشجع التالميذ علي االطالع على مبتكرات العلماء, وا -6
  .اإلبداعحتي يستثير ذلك فيهم واقعية 

يجابية لذواتهم, بحيث يجعلهم يقومون إأن يساعد التالميذ علي اكتساب مفاهيم  -7
دارة الفصل أالحرية لهم للتعبير عن  بإتاحة, وذلك اإيجابي   اانفسهم تقويم   نفسهم وا 

 .المتبادل بين المعلم والتالميذإدارة ديمقراطية قائمة علي االحترام 

الفرصة لتشجيع التالميذ  إتاحةيراعي ضرورة  يجب أن علي ما سبق فالمعلم وبناء  
ي في الموضوعات ذات الصلة بمادة تخصصه حتي يمكنه تحقيق اإلبداععلي التفكير 

 ية بمدرسته والتالميذ. اإلبداعالتربية  أهداف
  :يةاإلبداعشروط معلم الرتبية 

, اجيد   اعداد  إلم عداد المعإ يةأهمإلي  (375، 2003) حنورةمصري عبد الحميد أشار 
مداده و  وتنشئة دوافعه وميوله واهتماماته تنشئة تجعلها ذات  ،والوسائل المناسبة باألدواتا 

وهذا من شأنه أن يكون ذا مردود وعائد إيجابي  ،قيمة متوجهة نحو الجدية والمستقبلية
 ابداعية لديه حتي يصير مقتنع  إوالبد من تنشئة قيم  ،في اتجاه بناء مستقبل أفضل
وفي ممارسته  ،في حياته اليومية أو في عالقته االجتماعية بممارسة هذا السلوك سواء  

من أبنائه أو  ه سواء  تحريك سلوك الناس المتصلين ب فيالمهنية في مجال التدريس, أو 
وفي مقدمه الجميع تالميذه الذين يتصل بهم ويتفاعل  ،نسان يتعامل معهإمعارفه أو أي 
  .معهم كل يوم
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  يةاإلبداعدور املعلم يف حتقيق الرتبية 
 ،تمكن المعلمين من مواجهة التحديات المختلفة التي ية األداة الهامةاإلبداعتعد التربية 

المتطلبات الواجب  أهممن  اإلبداعفالمقدرة على  ،ليتم استغاللهاوتحويلها إلى فرص 
يجب  إذ ؛هم لتحمل مسئولية القيام باألعمال الموكلة إليهم بكل يسر وسهولةيتوافرها ف

ويرسمون  ،كونهم هم الذين يصنعون القرارات ،ياإلبداعتسليط الضوء على المستوى 
المناسبة لإلبداع والتخلص من العقبات لذلك البد من تهيئة أفضل الظروف  ،المستقبل

إلى زيادة قدرات  وصوال   اإلبداعوتحديد أفضل البدائل المطلوبة لدعم  ،تحول دونه التي
 .المدرسة على مواجهة التغيرات المتالحقة

لكونه  لدى تالميذه اإلبداع تنمية فيساسي للعملية التربوية ألويعتبر المعلم القطب ا
داراتها التنفيذيةيحقق التكامل بين  كثر قدرة أل وهو العنصر ا ،ضوابط السياسة التعليمية وا 

علي التفاعل مع المنهاج التعليمي, ويمكن للمعلم أن يقوم بتكوين تالميذ مبدعين 
  .(93,  2016 ،مزهودنجاة ) وتشجيعهم عن طريق:

لزيارة المجال أمامهم من خالل فتح  مساعدة التالميذ علي ممارسة البحث العلمي -1
ماكن السياحية, والبحث في الماضي البعيد عن هذه ألاو المتاحف, و , المكتبات مثال  

 .حدائق العامة, وحدائق الحيواناالثار, وزيارة ال

مساعدة التالميذ ودفعهم لتنمية مهاراتهم وابداعاتهم, وحثهم علي التفكير في االبتكار  -2
  .بإنشاء ورشات ونوادي في فن الرسم والمسرح واالكتشاف

دفع التالميذ المبدعين إلي مستوي أعلي أو أكثر فاعلية عن طريق االهتمام بكل  -3
  .شيء يتعلق بشخصيتهم وانفعاالتهم

ا: 
ً
  يةاإلبداعرتبية وال دارة املدرسيةاإلثاني

وبغيره ال  ،المدرسةلذي يعتمد عليه تقدم اساسي ألالمدرسية هي المرتكز ا اإلدارةتعد 
كما ينظر إلى مدير  ،صالح حقيقي في هذه المدرسةإيمكن تحقيق أي تغير فعال أو 

 والمحرك لطاقتها يقوم عليه كيان المدرسة المدرسة على أنه الركن األساس الذى
مكاناتها البشرية والمنسق لهذه الطاقات واإلمكانات لبلوغ الغايات  والموجه والمادية وا 

كما  ،المعين لإلدارة التربوي والقائد  اإلداري فهو  ،تسعى المدرسة إلى تحقيقها التيالتربوية 
 .أنه الشخص الذى ارتبطت به مهمة رئاسة هذه المؤسسة وقيادتها من الناحية الرسمية
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 دوار والمهام التالية:المدرسية المبدعة القيام باأل اإلدارةفإنه يقع علي عاتق  ومن ثم  
  .(98 – 88 ،2010 ،ومحمد رشدي أحمد المرسي عبدالباسط خضير)
والطلبة في اتخاذ القرارات, حيث تشير أدبيات الفعالية  واآلباءاشراك المعلمين  -1

ورفع مستويات الطلبة  ،في تعزيز قدرات التفكير المدرسية إلي أن المدارس الفعالة
  .هي تلك التي تتيح للمعلمين والطلبة واآلباء الفرصة في صنع القرارات

أنه طريقة خالقة في  ىشراف تعاوني والنظر إلي التعلم والتعليم علإاستخدام  -2
  .االستقصاء واستخدام مهارات التفكير يخلق جوا من الثقة

مديرو المدارس الفعالة نظرة واضحة  يحمل :في التعلم لألبداعحفز دافعية المعلمين  -3
ا في نشاطات تقويمية للتعلم,  عما يمكن أن تكون عليه مدارسهم فهم ينخرطون دوم 

لهام في خلق بيئة مدرسية إل ويمكن للمديرين ا ،ويركزون علي القيادة التدريسية
 :مناسبة لتعزيز التفكير عن طريق

مراقبة النشاطات التعليمية وتقويمها بهدف تحسينها, وذلك من خالل تخطيط الدروس  -أ
 لمستويات امعرفية, وترتيب تسلسل استراتيجيات التدريس وفق   اأهداف  بحيث تشمل 

  .الطلبة, واختيار مواد تعليمية تثير سلوك حل المشكالت لدي الطلبة تفكير

دارية مراقبة وتنسيق إلمن خالل مواقعهم ا تنسيق عناصر المنهج إذا يمكن للمديرين  -ب
امكانهم ي التربوية المحددة, ف هدافجه العالقة بين قرارات المعلمين التعليمية واألأو 

  .السعي نحو مزيد من تنسيق صعوبة المهمات التعليمية الموجهة نحو تعزيز التفكير

غالل وقت ي يمكن استاإلبداعاستخدام اجتماعات المعلمين لمناقشة التفكير  -ج
  .تعزيز قدرات الطلبة العقلية فياالجتماعات مع المعلمين 

وأن تكون االجتماعات  ،شعار المعلمين بتقدير االبتكارية والتدريب والتعليم االبتكاري إ -د
المدرسية وسيلة لتقويم األداء بكل أمانة وأن يسهل االتصال بين مدرس المدرسة 

  .وسائر المدرسين الذين يعملون في المدارس األخرى المهتمين بتنمية االبتكار

المدرسية للوسائل والسبل الحديثة التي تؤدي إلي تشجع وتنمية القدرات  اإلدارةتبنى  -ه
  .االبتكارية لدى التالميذ

ا
ً
لث   التعليمية األنشطة :ثا
عبارة عن مجموعة من الحجرات  ية لن تكون اإلبداعالتربية  مبادئظل تطبيق  في

نما هناك جوانب كثيرة من التربية تتطلب أن  ،تلقى فيها الدروس فحسب التيالدراسية  وا 
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موجهة إلى أماكن كثيرة خارج حجرات الدراسة  يقوم المتعلمون بنشاطات متنوعة ومختلفة
كبناء المدرسة وحديقتها ومسارحها ومالعبها وممراتها ومعاملها ومخابزها وورشها 

 رج أسوار المدرسة.بل وتمتد إلى البيئة خا ؛المختلفة
ية لدي المعلمين والمتعلمين إلي مجموعة اإلبداعالخبراء المهتمون بالقدرات  وقد توصل

التي يقوم بها المعلم المبدع ويتفاعل معها الطالب الراغب في تنمية قدراته  األنشطةمن 
  (14، 2016 ،عبد الفتاح إسماعيل) :األنشطةز هذه أبر ية ومن اإلبداع

ليغرس فيه نماذج متعددة وكثيرة تعامل  األنشطةاالهتمام بتوسيع وزيادة مساحة حقل  -1
ومثل هذا التنوع من شأنه  األنشطةاهتمامات المتعلمين ومستوي قدراتهم فمثل هذه 

  .ي وايقاظه وزيادة عدد قنواته ومجاالتاإلبداعحفز التفكير 

 ؛القائمة علي الذاكرة التي تعتمد علي الحفظ واالستظهار األنشطةتجنب التركيز علي  -2
عد المرجو من التعلم, فالمعلم المبدع يُ  اإلبداعنشطة تحقيق ليس بمقدور هذه األ  نهأل 

  .التعليل من أنشطة الذاكرة

بداعات المعلمين إقامة معارض متعددة تشترك فيها كافة المؤسسات التعليمية وتضم إ -3
  .والتالميذ في عمل وتطوير الوسائل التعليمية, ووضع جوائز مجزية للمبدعين

ضرورة قيام المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين بوضع خطط مناسبة  -4
 الستخدام الوسائل التعليمية يقلل من مضيقات استخدامها.

شباع إلمن ثقافة الذاكرة وا بدال   اإلبداعتكون ثقافة االبتكار و  فيالحرة تسهم  األنشطةف
المواقف  فيحسن التصرف  فيواالبتكار تتمثل  اإلبداعفالذكاء و  ،واالستظهار أو الحفظ
األنسب للمواقف  فيوالقدرة على حل المشكالت بعد إعمال التفكير وابتكار الحل  ،الجديدة
عالم  في المستقبلية تحتوى على مشكالت ما تعينهم على مواجهة مواقف حياتهم التي
المدرسة من خالل  فيالمختلفة  األنشطةبتطبيق  المدرسة االهتمام وعلى إدارة ،متغير
 .المادية وتسهيل اإلجراءات الخاصة بتطبيقها اإلمكانات توفير

ويتطلب ذلك تصميم أنشطة تعليمه مختلفة لتلبية االحتياجات الخاصة بالمبدعين وتتم 
وتشمل هذه المعرفة  (،Resources Room) من خالل ما يسمى حجرة مصادر المعرفة

م أا كاديمي  أكان أ ي نشاط سواء  أاألدوات واألجهزة واآلالت والمواد الخام الالزمة لممارسة 
حيث يمضي فيها التلميذ  ،برنامج المدرسة العادية إلثراء اتستخدم هذه الحجرة غالب  و ا فني  
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 خبراته التعليمية ثم يعود إلي فصله الدراسي المعتاد إلثراءالمبدع فترة قليلة من الزمن 
 .(201 ،1998 ،السحماري  ابتسام محمد محسن)

طالق خيال الطفل قصص الخيال العلمي, وألعاب الحل إومن المصادر التي تؤدي إلي 
مصادر التعلم  أهموالتركيب والفنون البصرية بصفة عامة, والرسم بصفة خاصة, ومن 

المكتبة المدرسية حيث تساعد علي زيادة حصيلة  اأيض   اإلبداعالتي تساعد علي تربية 
فكارهم وزيادة الطالقة, وتكسبهم القدرة أمما يتيح لهم فرصة التعبير عن  ؛اللغوية األطفال

فمعظم  حسب القراءة األطفالوتكسب  اإلبداعشروط  أهمعلي التعلم الذاتي الذي هدفه 
عبد الغني عبد هللا عبد  طمةفا)  المبدعين كانوا قراء نهمين منذ وقت مبكر من أعمارهم

  .(20، 1998الدايم، 
 الدراسة امليدانية 

 أداة البحث:
للبحث، واستعراض األدبيات العربية واألجنبية  النظري  من خالل هدف البحث واإلطار

( 42المتعلقة بهذا الموضوع، تم بناء االستبانة في صورتها األولية، والتي تألفت من )
البحث تم عرضها على مجموعة  ةعبارة موزعة على ثالثة أبعاد، وللتحقق من صدق أدا

، وذلك لالسترشاد بآرائهم ( استاذ ا في جامعات مختلفة17عددها ) من أساتذة التربية بلغ
بداء الرأي حول التعديل الالزم  ومالحظاتهم حول مالئمة عبارات االستبانة لهدف البحث، وا 

مع هدف البحث من حذف أو إضافة أو اقتراح ما يرونه مناسب ا من عبارات تتماشى 
ا إل ي وطبيعته، وفي ضوء آراء السادة المحكمين، اجريت التعديالت المناسبة استناد 
( 30المقترحات والمالحظات المطروحة، وفي ضوء ذلك وصل عدد مفردات االستبانة إلي )

 عبارة، موزعة على ثالثة أبعاد كالتالي:
البعد األول: دور اإلدارة المدرسية في تفعيل التربية اإلبداعية لدى تالميذها، ويتضمن  -1

 ( عبارات.10)
( 10بية اإلبداعية لدى تالميذها، ويتضمن )دور المعلم في تفعيل التر البعد الثاني:  -2

 عبارات.
البعد الثالث: دور األنشطة التعليمية في تفعيل التربية اإلبداعية لدى تالميذها،  -3

 ( عبارات.10ويتضمن )
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من خالل تطبيق االستبانة على  ،صدق االتساق الداخلي لالستبانةكما تم حساب 
( معلم ومعلمة من معلمي المرحلة االبتدائية بمحافظة 30عينة استطالعية قوامها )

الختبار مدى تماسك مفرداتها،  لالستبانة ويستخدم صدق االتساق الداخلي أسوان،
ذي ويقاس باستخدام معامل االرتباط بين درجة العبارة الواحدة والدرجة الكلية للُبعد ال

والدرجة الكلية  الكلية للبعددرجة المعامل االرتباط بين حساب يتضمنها من ناحية، و 
 .(، يوضحان هذه االرتباطات2(، )1وجدول )لالستبانة من ناحية أخرى، 

 (1جدول )

 (30للبعد الذي تنتمي إليه )ن=معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

 : األنشطة التعليميةالثالثالبعد  المعلم: الثانيالبعد  البعد األول: اإلدارة المدرسية

1 0,588** 
1 

0,516** 
1 

0,634** 

2 0,665** 
2 

0,459* 
2 

0,515** 

3 0,689** 
3 

0,511** 
3 

0,554** 

4 0,545** 
4 

0,558* 
4 

0,617** 

5 0,669** 
5 

0,563** 
5 

0,746** 

6 0,648** 
6 

0,501** 
6 

0,729** 

7 0,582** 
7 

0,678** 
7 

0,724** 

8 0,575** 
8 

0,563** 
8 

0,822** 

9 0,560** 
9 

0,516** 
9 

0,686** 

10 0,566** 
10 

0,426* 
10 

0,723** 

8 0,563** 
8 

0,800** 
8 

0,564** 

9 0,516** 
9 

0,528** 
9 

0,624** 

10 0,426* 
10 

0,729** 
10 

0,521** 

 0,05* دالة عند                                                0,01** دالة عند 
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لكل أن جميع قيم معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية ( 1يتضح من جدول )
(، أو مستوى الداللة 0,01سواًء عند مستوى الداللة ) ،كانت موجبة ودالة إحصائًيا ُبعد
 .أبعادها  (؛ مما يدل على اتساق جميع العبارات مع0,05)

(2) 
 (30الدرجة الكلية لكل ُبعد والدرجة الكلية لالستبانة )ن= معامالت االرتباط بين

 األنشطة التعليمية المعلم اإلدارة المدرسية األبعاد

 **0,804 **0,583 **0,806 االستبانة ككل

                             (0,01** دالة عند مستوى )
الدرجة الكلية لكل ُبعد أن جميع قيم معامالت االرتباط بين ( 2يتضح من جدول )
مما  ؛(0,01كانت موجبة ودالة إحصائي ا عند مستوى الداللة ) والدرجة الكلية لالستبانة
 االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.أبعاد يدل على اتساق جميع 

 Alphaمن خالل حساب معامل ألفا كرونباخ  كما تم حساب ثبات االستبانة

Cronbach، ( ؛ مما يؤكد ثبات االستبانة 0.938وكانت قيمة معامل ألفا لالستبانة ككل)
 .وصالحيتها للتطبيق

م، وُطلب 2019/2020خالل العام الجامعي  تطبيق االستبانة: تم توزيع االستبانة
من أفراد العينة إبداء آرائهم حول دور المدرسة االبتدائية في تفعيل التربية اإلبداعية لدى 

غير متحقق(، وبلغ عدد  -إلي حد ما-تالميذها على مقياس ليكرت الثالثي )متحقق
بتدائية الحكومية بعض المدارس االاالستبانات الموزعة على المعلمين والمعلمات في 

ادفو( بمحافظة  –نصر النوبة  –كوم أمبو  –دراو  -باإلدارات التعليمية الخمس )أسوان
( استبانة 42( استبانة فقط، كما تم استبعاد )442( استبانة، تم تلقي عدد )460) أسوان

معلم ( 400ت العينة النهائية )لغوبالتالي ب، لنقص البيانات وعدم استيفاء جميع العبارات
 ومعلمة.

  المعالجة اإلحصائية:
حيث تم حساب كل  ،(SPSS V. 22)تم إدخال البيانات في برنامج الحزم اإلحصائية 

من التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة البحث لكل عبارة من عبارات االستبانة، 
كما تم حساب متوسط االستجابة لكل عبارة، ومن أجل وضع تقديرات لفظية لوصف 

متوسط االستجابة لكل عبارة، ثم حساب حدود الثقة وتحديد درجة تحقق العبارات في ضوء 
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مطبقة بالبحث ولعينتها من خالل المعادلة التالية )فؤاد أبو حطب وأمال لالستبانة ال
 (:320، 1991صادق، 

 x 1.96الخطأ المعياري  ±حدود الثقة لمتوسط االستجابة= نسبة متوسط االستجابة
عند  %95هي المساحة تحت المنحنى االعتدالي عند درجة ثقة  1.96حيث إن 
 .0.67ط االستجابة لمقياس ليكرت الثالثي= (، ونسبة متوس0.05) مستوى داللة

 ب xالخطأ المعياري=                أ 
 ن )عدد أفراد العينة(                         

 0.67حيث: أ نسبة متوسط شدة االستجابة لعبارات االستبانة، وهي = 
 0.33(= 0.67-1أ(= )-1ب باقي النسبة المئوية من الواحد الصحيح، )     
 (400ن= عدد أفراد العينة )    

ومن خالل المعادالت السابقة وجد أن حدود الثقة لنسبة متوسط االستجابة لكل عبارة من 
 عبارات االستبانة:

 0.716(= X 1.96 0.024+ )0.67الحد األعلى للثقة=  -

 0.624 (=X 1.96 0.024) -0.67الحد األدنى للثقة=  -

   وبناء  على ذلك فإنه:
نسبة متوسط االستجابة ألفراد العينة على العبارة أكبر أو تساوي الحد إذا كانت  -

 ( فإن العبارة متحققة.0.716األعلى لحدود الثقة )

منحصر بين الحدين  إذا كانت نسبة متوسط االستجابة ألفراد العينة على العبارة  -
 .اإلي حد م فإن العبارة متحققة (0.716، 0.624لحدود الثقة )األعلى واألدنى 

أقل من الحد األدنى إذا كانت نسبة متوسط االستجابة ألفراد العينة على العبارة  -
 متحققة.غير ( فإن العبارة 0.624لحدود الثقة )

ثم االستبانة على حدة،  أبعادمن  ُبعدوتم حساب نسبة متوسط االستجابة لكل 
 إلجمالي االستبانة من خالل حساب ما يلي:

 / عدد البدائل(1ك X 1) (+2ك X 2)(+ 1ك X 3متوسط االستجابة = ) -1
 : مجموع تكرارات البديل األول لعبارات الُبعد/ استبانة.1حيث ك 

 : مجموع تكرارات البديل الثاني لعبارات الُبعد/ استبانة.2ك      
 / استبانة.الُبعد: مجموع تكرارات البديل الثالث لعبارات 3ك
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 عدد أفراد العينة(. Xاألبعاد ابة/)عدد نسبة متوسط االستجابة= متوسط االستج -2
 :ومناقشتها نتائج البحث

ا ألهداف البحث ومحاولة اإلجابة على تساؤالته، يستعرض الباحث النتائج على  تحقيق 
النحو التالي، تمت اإلجابة على التساؤل األول في اإلطار النظري والدراسات السابقة، 

بدور المدرسة في تفعيل التربية اإلبداعية لدى  ولإلجابة على التساؤل الثاني والمتعلق
تالميذها، فقد تم تحليل بيانات االستجابة على االستبانة التي وزعت على عينة البحث، 

 وجاءت نتيجة التحليل اإلحصائي لكل تساؤل فرعي من تساؤالت االستبانة كالتالي:
بداعية تفعيل التربية اإل التساؤل األول: والذي ينص على " ما دور إدارة المدرسة في -أ

 لدى تالميذها، وجاءت النتائج كالتالي:
 (3) جدول

 (400)ن=                  البعد األول: اإلدارة المدرسية                                
 العبارة م

المتوسط  غير متحقق إلي حد ما متحقق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الترتيب االستجابة

مدى 
 % ك % ك % ك التحقق

1 
يتقبلللللللللللللل مللللللللللللللدير 
المدرسلللللة الت ييللللللر 
 كظاهرة طبيعية.

 م4 0,56 0,824 1,69 54 216 28,8 91 23,2 93
غير 
 متحقق

2 
للل   ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل   براتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يوظل
للة  ل ل ل ل ل ل ل للابقة لمواج ل ل ل ل ل ل ل ل السل
للل   ل ل ل ل ل ل ل لللاالت ومواقل ل ل ل ل ل ل ل حل

 مشاب ة.

40 10 81 20,3 279 69,7 1,40 0,665 0,46 10 
غير 
 متحقق

3 
يللللللللللنظم االفكللللللللللار 
ويربط للللللللللا وفللللللللللق 
 طلللس اسللللتراتيجية 

 معينة.

50 12,5 164 41 186 46,5 1,66 0,690 0,55 6 
غير 
 متحقق

4 
يمتلللا القللدرة علللل  
ات لللللللللات القللللللللللرارات 

 الم مة. 

 متحقق 2 0,79 0,820 2,41 21,5 86 16,5 66 62 248

5 

يبتكلر فل  أسللالي  
الحلللللوار والمناقشلللللة 
عنللللللللللللد عرضللللللللللللل  
للموضلللللللللللللللللللللللوعات 

 التربوية. 

123 30,8 118 29,4 159 39,8 1,91 0,836 0,63 3 
إل  حد 
 ما

6 
يطبلللللللق التجلللللللار  

 4 0,56 0,789 1,71 49,5 198 30,5 122 20 80 المدرسية. التربوية
غير 
 متحقق
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 العبارة م
المتوسط  غير متحقق إلي حد ما متحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الترتيب االستجابة

مدى 
 % ك % ك % ك التحقق

7 

يع  اولويات تنفيت 
البلللللرامد التدريبيللللللة 
للمعلملللللللللين وفللللللللللق 
االمكانللللللللللللللللللللللللللللللات 

 المتاحة. 

 متحقق 1 0,81 0,755 2,46 16 64 21,7 87 62,3 249

8 
المواقلللللللللل   يتقبلللللللللل

الجديللدة فلل  أغلللل  
 االحيان.

 م 8  0,54 0,719 1,64 50,5 202 35,3 141 14,2 57
غير 
 متحقق

9 
ي ير موقف  عندما 
يقتنلللللللللللللللع بعلللللللللللللللدم 

 صحت .

 م6 0,55 0,778 1,66 52,7 211 28,1 113 19 76
غير 
 متحقق

10 

يطلللرس أسلللئلة تات 
اجابلللللات مفتوحللللللة 
الن ايللللللللللللة حللللللللللللول 
المشلللللللللللللللللللللللللللللللكالت 

 المطروحة.

43 10,8 116 41,4 191 47,8 1,63 0,652 0,54 8 
غير 
 متحقق

المتوسط المرجح للُبعد 
 1.82 ككل

االنحراف المعياري للُبعد 
 0.179 ككل

للُبعد  متوسط االستجابة
 0.61 ككل

 غير متحقق مدى التحقق

 .0.73 ≤متحقق 0.726إل  أقل  0.624إل  حد ما= من   0.624غير متحقق= أقل من   مدى التحقق:*
حول الُبعد األول  البحث( الذي يوضح استجابات عينة 3رقم ) بيانات جدولباستقراء 

"اإلدارة المدرسية" يتضح أن هذه االستجابات تتوزع توزيع ا إحصائي ا وفق مجموع التكرارات 
 متوسط االستجابة(، وكذلك 1,82المرجحة، والمتوسط الحسابي للُبعد ككل، والذي بلغ )

 (.0,61التي بلغت )
ا للترتيب التالي: البحثوجاءت استجابات عينة   للُبعد األول وفق 

لويات تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين وفق االمكانات أو "يعي  (7) حصلت العبارة رقم -1
(، ونسبة إلي حد ما %62,3المتاحة" على الترتيب األول، حيث كانت نسبة التحقق )

وأظهرت توى الداللة )متحقق(، (، وكان مس%16(، ونسبة عدم التحقق )21,7%)
 يوفرها مدير التيالبرامج التدريبية  يةأهمب واقتناعهم البحثعينة  موافقة هذه النتيجة
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والذى يتولى مهام االشراف عليها بما يتناسب مع اإلمكانات المادية  ،المدرسة
  .والبشرية لمدرسته

يمتلك القدرة علي اتخاذ القرارات المهمة"، لى "تنص ع والتي (4) العبارة رقم حصلت -2
 ،(%16,5(، ونسبة إلى حد ما )%62نسبة التحقق ) حيث كانت الثانيعلى الترتيب 

تشير إلى أن  والتي ،متحقق() الداللة وكان نسبة ،(%21,5ونسبة عدم التحقق )
قرارات مهمة خالل  تمكنهم من اتخاذ التيالمدارس يمتلكون القدرات  مديري  معظم
لتنظيم سير العملية التعليمية  أو على مدار الخطة الدراسية بشكل عام الدراسياليوم 

 .عد القدرة على اتخاذ القرات المصيرية من مهارات المدير القائد المبدعتُ و 
الحوار والمناقشة عند  أساليبتنص على "يبتكر في  التيو  (5العبارة رقم ) حصلت -3

التحقق  حيث كانت نسبة ،على الترتيب الثالث عرضه للموضوعات التربوية"
( وكان نسبة %39,8ونسبة عدم التحقق ) (%29,4(، ونسبة إلى حد ما )30,8%)

 ن بعض المديرين يفتقدون إلى حد ماأتشير إلى  التيو  ،(إلى حد ما) الداللة
وكذلك عدم منح  ،عرض الموضوعات التربوية على معلميهم لمناقشتها في االبتكارية

التعبير عن بعض القضايا والمعضالت التربوية  فياآلخر  والرأي الرأيالبعض حرية 
المدارس  مديري وقد يرجع ذلك إلى عدم اقتناع  ،تعترض التالميذ والمعلمين التي
 .الشأنذلك  فيآراء المعلمين  يةأهمب

المدرسية" على  تنص على "يطبق التجارب التربوية التي( و 6رقم ) حصلت العبارة -4
ونسبة  ،(%30,5ونسبة إلى حد ما ) ،(%20الترتيب الرابع حيث كانت نسبة التحقق )

يشير ذلك إلى اقتناع و ،(غير متحقق) وكانت نسبة الداللة (%49,5عدم التحقق )
منظومة التعليم فقط دون نجاح إالمدارس االبتدائية على  ي بأن مدير  البحثعينة 

ولعل  المدرسي اإلبداعإدارة  فيهو جديد  تطبيق كل ما في النظر إلى تنمية مهاراتهم
 فيعلى إدارة المدرسة من تطبيق كل ما هو جديد  القائمينهذا يعزى إلى تخوف 

 .التربوي الحقل 

تنص على "يتقبل مدير المدرسة التغيير كظاهرة طبيعية"  والتي (1حصلت العبارة رقم ) -5
( ونسبة إلى حد ما %23,2على الترتيب الرابع مكرر حيث كانت نسبة التحقق )

ويشير  ،(غير متحقق) الداللة ( وكانت نسبة%54ونسبة عدم التحقق ) ،(22,8%)
المدارس يقامون ويعارضون بشدة التغييرات بل يرفضون  مديري إلى أن معظم  ذلك
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داراته للتوافق مع مجريات العصر اعتقاد  و التغيير  التعامل مع ا منهم أن التغيير يجلب ا 
وهذا من  ،الوظيفية مستوياتهم كما أنه ينعكس سلب ا على ،لهم مهام ومسئوليات أكثر

 .تعلمينللم ياإلبداعو  فيشأنه أن يقلص من فرص النمو المعر 

تنص على "ينظم االفكار ويربطها وفق خطط استراتيجية  التي( و 3) رقم حصلت العبارة -6
ونسبة إلى حد ما  (%12,5) حيث كانت نسبة التحقق ،معينة" على الترتيب السادس

ويشير  ،( وكانت نسبة الداللة غير متحقق%46,5ونسبة عدم التحقق ) ،(41%)
وترتيب  صياغة وحبك في يفتقدون الرؤية الفكريةذاتهم  معظم المديرين أن ذلك إلى

ا لمدى زمنى معين من خالل استراتيجيات قصيرة  سواء   األفكار وأولويات تنفيذها وفق 
 .أو متوسطة أو طويلة المدى

تنص على "يغير موقفه عندما يقتنع بعدم صحته" على  التي( و 9) رقم حصلت العبارة -7
ونسبة إلى حدما  ،(%19التحقق ) نسبة حيث كانت ،الترتيب السادس مكرر

ويشير  ،( وكانت نسبة الداللة غير متحقق%52,7ونسبة عدم التحقق ) ،(28,3%)
تغيير رأيه وهو  فيالمدارس االبتدائية  مديري معظم  ذلك إلى العزوف الشديد من قبل

بداعية مبتكرة إ حين أن بعض المعلمين يطرحون حلوال   فيبصدد قضية تربوية معينة 
لذا هذه الممارسات السيئة  ؛اإال أنه لشعوره فقط بقلة الخبرة أمامهم يرفضها تمام   ؛لها

لدى المعلمين ومن ثم  اإلبداعتعوق دون تحقيق التطور واالزدهار للمدرسة وتقتل 
  .ينعكس سلب ا على تالميذهم

" يطرح أسئلة ذات اجابات مفتوحة النهاية  :تنص على التيو  (10) حصلت العبارة رقم -8
 ،(%10,8حيث كانت نسبة التحقق ) ،حول المشكالت المطروحة" على الترتيب الثامن

( وكانت نسبة الداللة %47,8(، ونسبة عدم التحقق )%41,4ونسبة إلى حد ما )
 ال يلقون  المدارس مديري بأن معظم  البحثاقتناع عينة  غير متحقق، ويشير ذلك إلى

محاولة إيجاد حلول لمشكالت  فيية لديهم اإلبداعنحو تطوير وتنمية القدرات  باال  
 .تؤرقهم التييركزون فقط على حلول تقليدية للمشكالت المدرسية  وانما ؛قائمة

المواقف الجديدة في أغلب االحيان"  تنص على " يتقبل التي( و 8حصلت العبارة رقم ) -9
ونسبة إلى حد ما  ،(%14,2حيث كانت نسبة التحقق ) ،على الترتيب الثامن مكرر

ويشير  ( وكانت نسبة الداللة غير متحقق،%50,5ونسبة عدم التحقق ) ،(35,3%)
كل ما هو جديد  إلى تقبل تحتاج اإلبداعبأن ثقافة  البحثعينة  اقتناعذلك إلى 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 اإلبداعية لدى تالميذها بمحافظة استراتيجية مقترحة لدور المدرسة االبتدائية في تفعيل التربية
 شريفة السباعي طه أحمد                                                                        أسوان

156 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

ألن  ،وكذلك العمل على نشر كل ما هو جديد بين العاملين ،مع هذه التغييرات والتوافق
فالغالبية العظمى من المدراء يتمسكون بقوة بل ما  ومن ثم   ،نسان عدو ما يجهلإل ا

ية بهذه اإلبداعومن ثم تتأثر منظومة التربية  ،لديهم عليه هو قديم ومألوف ومتعارف
 .األنماط والممارسات اإلدارية الخاطئة

يوظف خبراته السابقة لمواجهة حاالت تنص على " التي( و 2العبارة رقم )حصلت  -10
ونسبة إلى  ،(%10حيث كانت نسبة التحقق ) ،العاشر على الترتيب "ومواقف مشابهة

 ( وكانت نسبة الداللة غير متحقق،%69,7ونسبة عدم التحقق ) ،(%20,3حد ما )
المدارس  مديري بوجود قصور لدى معظم  البحثويشير ذلك إلى اقتناع عينة 

مواجهة بعض  فيحصلوا عليها من مواقف سابقة  التيتوظيف الخبرات  فياالبتدائية 
المدرسية على مختلف المستويات  اإلدارةتواجه  التيالمشكالت والقضايا الطارئة 

 أعضاء الهيئة التدريسية أم التالميذ أم المجتمع المحلى أكان على مستوى  سواء  
المحيط ولعل ذلك يرجع إلى جمود بعض المديرين وتحجرهم وعدم مواكبتهم لروح 

مما يؤدى إلى قتل المبادأة  ؛وذلك عن طريق مقاومة النزاعات التجديدية ،التطور
 .إلى تدهور روحهم المعنوية وبالتالي ؛فيهم اإلبداعو 

النظرية وما  البحثوباستقراء هذه النتائج يمكن القول بأنها تتوافق مع ما جاءت به 
 فيوفهيم مصط، Ventral, Adam (2013)(، 2008) ذكره كل من انجود شحادة بلوانى

ية اإلبداع عدم تحقق التربية أهملى أن من إأشارت  التيو  ،(2012وخالد عرب ) ،(2006)
 المدرسية اإلدارةبعض جوانب القصور بوظائف  ظهور يرجع إلى االبتدائيةالمدرسة  في

والبيروقراطية والتحجر وعدم مواكبة روح التطور وذلك عن طريق  اإلداري وتفشى الروتين 
 .مقاومة النزاعات التجديدية

التساؤل الثاني: والذي ينص على " ما دور المعلم في تفعيل التربية اإلبداعية لدى  -ب
 تالميذها، وجاءت النتائج كالتالي:
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 (4جدول )
 (400)ن=                  المعلم: الثانيالبعد                                 

 العبارة م
المتوسط  غير متحقق إلي حد ما متحقق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 االستجابة

 الترتيب
مدى 
 % ك % ك % ك التحقق

1 
يتصلللللللل  بمظ لللللللللر 
 ش ص  مناس .

196 49 35 8,8 169 42,2 2,07 0,954 0,69 2 
إل  
 حد ما

2 
مصلداقية فلل   يكلون 

التعامللللللللللللللللل مللللللللللللللللع 
 التالميت.

164 41 94 23,5 142 35,5 2,06 0,874 0,68 3 
إل  
 حد ما

3 
ينملل  لللدت التالميللت 
االعتللللللللخاخ والف لللللللللر 
بمبللللللللللللللادئ م فلللللللللللللل  

 المدرسة.

160 40 63 15,8 177 44,2 1,96 0,918 0,65 5 
إل  
 حد ما

4 
يتحلللى بالصللبر فلل  

 م ام .انجاخ 
149 37,3 89 22,2 162 40,5 1,97 0,882 0,66 4 

إل  
 حد ما

5 
يظ للر المرونللة فللل  

 م 8 0,55 0,846 1,66 58,3 233 17,3 69 24,4 98 عمل .
غير 
 متحقق

6 
يتحكم بمشاعره عند 
حلللللللدوا تجللللللللاوخات 
غيلللر مقصلللودة ملللن 

 تالميته.

109 27,3 132 33 159 39,7 1,88 0,810 0,63 6 
إل  
 حد ما

7 
يتقبلللللللل النقلللللللد ملللللللن 

 مدير المدرسة.
75 18,8 112 28 213 53,2 1,66 0,776 0,55 8 

غير 
 متحقق

8 
وظائفلللل   فلللل  يبللللد 

 بكل شفافية.
77 19,2 92 23 231 57,8 1,62 0,790 0,54 10 

غير 
 متحقق

9 

مبللللللللللللاد   يتنلللللللللللاول
الت طلللللللللليس الجيلللللللللللد 
المللللدروو لمواج للللة 
الموقللللللل  التعليمللللللل  

 بثقة وفعالية.

108 27 90 22,5 202 50,5 1,77 0,849 0,59 7 
غير 
 متحقق

10 
يطبللللللللللللق القللللللللللللوانين 
واالنظملللة المعمللللول 
 ب ا ف  المدرسة.

 متحقق 1 0,82 0,755 2,46 16 64 21,7 87 62,3 249

المتوسط المرجح للُبعد 
 1.91 ككل
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االنحراف المعياري للُبعد 
 0.230 ككل

للُبعد  متوسط االستجابة
 ككل

0.64 

 ماإلى حد  مدى التحقق

 .0.73 ≤متحقق 0.726إل  أقل  0.624إل  حد ما= من   0.624مدى التحقق:  غير متحقق= أقل من *
 الثانيحول الُبعد  البحث( الذي يوضح استجابات عينة 4رقم ) باستقراء بيانات جدول

"المعلم " يتضح أن هذه االستجابات تتوزع توزيع ا إحصائي ا وفق مجموع التكرارات 
 متوسط االستجابة(، وكذلك 1.91المرجحة، والمتوسط الحسابي للُبعد ككل، والذي بلغ )

 (.0.64التي بلغت )
ا للترتيب التالي: الثانيللُبعد  البحثوجاءت استجابات عينة   وفق 

يطبق القوانين واالنظمة المعمول بها " :تنص على التيو  (10) حصلت العبارة رقم -1
(، ونسبة إلي حد %62,3" على الترتيب األول، حيث كانت نسبة التحقق )في المدرسة

(، وهذا يدل وكان مستوى الداللة )متحقق ،(%16ونسبة عدم التحقق ) (%21,7ما )
بحرفية التنفيذ الصارم للقوانين المنظمة لسير العملية  على التزام معظم المعلمين
والمناهج والمقررات وكذلك  للحصص الدراسية القانونيالتعليمية من حيث النصاب 

ليه ولعل السبب يرجع إوخالفه من أعمال مسندة  اليوميواالشراف  األنشطةخطط 
 .لخوفه الشديد من التعرض للمسألة القانونية

على  "يتصف بمظهر شخصي مناسب" :تنص على التيو  (1)حصلت العبارة رقم  -2
ونسبة ، (%8,8(، ونسبة إلي حد ما )%49حيث كانت نسبة التحقق ) ،الثانيالترتيب 

تشير إلى الحرص  التيو  ما( وكان مستوى الداللة )إلى حد ،(%42,2عدم التحقق )
الشديد للمعلمين للظهور بشكل الئق أمام تالميذهم حيث أنهم يمثلون القدوة والمثل 

 .في ذلك األعلى لهم

مصداقية في التعامل مع  يكون " :تنص على التي( و 2حصلت العبارة رقم ) -3
(، ونسبة إلي حد ما %41حيث كانت نسبة التحقق ) ،" على الترتيب الثالثالتالميذ

ا نظر  ، (وكان مستوى الداللة )إلى حد ما ،(%35,5ونسبة عدم التحقق ) (23,5%)
ية عند المتعلمين الصغار فقد يطرحون اإلبداعالختالف المستويات العقلية والقدرات 

إلى عدم إعطاءهم  هممما يضطر  ؛ر المعتادةيعلى معلميهم بعض األسئلة الصادمة وغ
 .إجابات وافية
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" على يتحلى بالصبر في انجاز مهامه" :تنص على التي( و 4حصلت العبارة رقم ) -4
، (%22,2(، ونسبة إلي حد ما )%37,3حيث كانت نسبة التحقق ) ،الترتيب الرابع

ولعل السبب يرجع ، (وكان مستوى الداللة )إلى حد ما ،(%40,5ونسبة عدم التحقق )
 االبتدائية من مهاملكثرة الضغوط العملية والنفسية والمهام المسندة إلى معلم المرحلة 

دارية وفنية و  تعليمية) شراقيةا  ما أثناء تواجده في  تجعله أحيانا يفتقد الصبر إلى حد (وا 
 .المدرسيالصف  ةحجر 

ينمي لدي التالميذ االعتزاز والفخر  " :تنص على التي( و 3حصلت العبارة رقم ) -5
(، %40حيث كانت نسبة التحقق ) ،" على الترتيب الخامس بمبادئهم في المدرسة
وكان مستوى الداللة  ،(%44,8ونسبة عدم التحقق )، (%15,2ونسبة إلي حد ما )

فقط  الدراسيتشير إلى أن معظم المعلمين يركزون على النجاح  التيو ، ()إلى حد ما
االنتماء  :تتمثل في التيو  ،ى تالميذهمددون النظر إلى تنمية بعض القيم اإليجابية ل

في  ابالمدرسة والمعلمين والزمالء على الرغم من أن ذلك يلعب دور ا هام   واالعتزاز
 .العملية التعليمية نجاح

يتحكم بمشاعره عند حدوث تجاوزات " :تنص على التي( و 6حصلت العبارة رقم ) -6
، لها حيث كانت نسبة التحقق " على الترتيب السادسغير مقصودة من تالميذه

وكان مستوى  ،(%39,7ونسبة عدم التحقق )، (%33حد ما ) (، ونسبة إلي27,3%)
مع أنماط مختلفة من  التعليمييتعامل المعلمون داخل الحقل  ،(الداللة )إلى حد ما

وتشير هذه النتيجة  ،التالميذ والبعض منهم يثير المشكالت الطارئة لجذب انتباه أقرانه
المشكالت  بمشاعرهم في تخطىالمعلمين يتحكمون  بأن بعض البحثإلى اقتناع عينة 

  لها. يتعرضون  التياليومية 

مبادئ التخطيط الجيد المدروس  يتناول" :تنص على التي( و 9حصلت العبارة رقم ) -7
حيث كانت نسبة التحقق  ،" على الترتيب السابعلمواجهة الموقف التعليمي بثقة وفعالية

وكان مستوى  ،(%50,5ونسبة عدم التحقق )، (%22,5(، ونسبة إلي حد ما )27%)
الرؤية المتكاملة للمعلم في التخطيط  يشير ذلك إلى غيابو ،(الداللة )غير متحقق

تتمثل  التيو  القدرات العقلية لدى بعض المعلمين ضعف وكذلك اليوميةلدروسه  الذهني
وما يترتب عليها  ،لمواقف مستقبليةالقبلية في القدرة على التخيل والتصور والمحاكاة 
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 ،التعليميمثل فقدان ثقة البعض منهم في السيطرة على الموقف  ،آثار نفسيةمن 
دارة الصف    .المدرسيوضبط وا 

" على يتقبل النقد من مدير المدرسة" :تنص على التي( و 7حصلت العبارة رقم ) -8
، (%28(، ونسبة إلي حد ما )%18,8حيث كانت نسبة التحقق ) ،الترتيب الثامن

وتدل نتائج هذه  (،وكان مستوى الداللة )غير متحقق ،(%53,2ونسبة عدم التحقق )
شارات ا  العبارة على أن المعلمين أنفسهم يرفضون كل ما يوجه إليهم من عبارات و 

رشادات توجيهية يقدمها مدير إيمثل  ن كان هذا النقدا  تحمل في طياتها نقد حتى و 
التفكير  مبادئا مع تنمية وهذا يتعارض تمام   ،المدرسية لتحسين سير العملية التعليمية

 .لدى تالميذهم ياإلبداع

على الترتيب  ،يظهر المرونة في عمله"" :تنص على التي( و 5حصلت العبارة رقم ) -9
( %17,3ونسبة إلى حد ما ) ،(%24,4حيث كانت نسبة التحقق ) ،الثامن مكرر

، تشير هذه العبارة (متحققوكان مستوى الداللة )غير  ،(%58,3ونسبة عدم التحقق )
يتعرض  إلى أن المعلم يفتقد القدرة على وضع خطط بديلة لمواجهة مشكالت يومية

وذلك لسيطرة ما يسمى الروتين  ،اقدة ألبعاد عملية التعلمالنكما أنه يفتقد الرؤية  ،لها
كما أن  ،االبتدائيوتفشى نمط البيروقراطية كأحد األنماط السائدة في التعليم  اليومي
  .لمعلميهم في صورة تعليمات مشددة أوامرهمالمدارس غالب ا ما يوجهون  مديري بعض 

على  وظائفه بكل شفافية" في يبدع" :تنص على التي( و 8حصلت العبارة رقم ) -10
 ،(%23ونسبة إلى حد ما ) ،(%19,2حيث كانت نسبة التحقق ) ،الترتيب العاشر

ولعل ذلك يرجع  ،(مستوى الداللة )غير متحققوكان  ،(%57,8ونسبة عدم التحقق )
لدى المعلمين من خالل تشجيعهم على  اإلبداععجز إدارة المدرسة في نشر روح  إلى

 التيالتعلم  أساليباستراتيجيات و  التنافس في البحث عن موضوعات إبداعية واستخدام
 .تميزهم عن غيرهم

أن  أبرزت نتائجها التي(، 2009) محمد ربيع وتتفق نتائج هذا البعد مع دراسة عالء
معقدة أو  إجابات في البحث عن على التنافس كثير ا من المعلمين ال يشجعون تالميذهم

وال يشجعون تالميذهم على بيان أوجه التشابه واالختالف بين  ،المطروحةجديدة لألسئلة 
ط موضوعات الدروس المختلفة فهم ال يشغلون بالهم وال يجهدون أنفسهم في رب

جابات غير تقليدية إالتالميذ الذين يعطون  وال يكافئون  ،االموضوعات بعضها بعض  
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كذلك تفق هذه ، فيوال يستخدمون طرائق تدريسية متنوعة في النشاط الص ،وصحيحة
 أهم( حيث أكدت على أن من 2017النتائج مع دراسة ريهام مصطفى السيد السالمونى )

أو الدفاع عن الممارسات  ،المعلم تكوين تحالفات ضد اإلبداعو معوقات عملية التطوير 
وتكوين اتجاهات سلبية نحو مهنة التعليم  ،أو االدعاء بأن التطوير يعارض الواقع ،السائدة

والظروف  ،تعيق عملية التجديد التيالمشكالت  وذلك بالتقليل من حجم هذه المهنة وافتعال
بالنسبة  اإلبداعالدولة تؤثر بالسلب على تحقيق  تمر بها التياالجتماعية واالقتصادية 

وغياب العمل بروح الفريق يؤثر سلبيا  ،انعدام روح التعاون بين المعلمين وكذلك ،للمعلم
 سهيل رزق دياب مع دراسة البحثوتتفق أيضا نتائج هذه  ،يةاإلبداععلى تحقيق التربية 

تتمثل  ،لدى المعلمين إلبداعاعدة معوقات من شأنها قمع هناك حيث أشار إلى  (2005)
وعدم إلمامه  ،لدى تالميذه اإلبداعفي عدم توافر دورات تدريبية للمعلم تتعلق تنمية 

وعدم  االلقائية، واعتماده في تدريسه على الطريقة ،ياإلبداعتنمية التفكير  باستراتيجيات
المعلم لتالميذه على عدم التنافس  تشجيعوعدم  ،للتفكير في اإلجابة الكافياعطاءه الوقت 

وعدم  ،وعدم توجيه المعلم لتالميذه الستغالل أوقات فراغهم بما ينمى قدراتهم ،يما بينهمف
  .لدى تالميذه اإلبداعتنمية  يةأهماقتناعه ب

التساؤل الثالث: والذي ينص على " ما دور المعلم في تفعيل التربية اإلبداعية لدى  -ج
 النتائج كالتالي:تالميذها، وجاءت 

 (4جدول )
 (400)ن=               األنشطة التعليمية: الثالثالبعد                                 

المتوسط  غير متحقق إلي حد ما متحقق العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
مدى  الترتيب االستجابة

 % ك % ك % ك التحقق

1 
تتناول المناهد التعليمية 

 مباد  التربية اإلبداعية. 
غير  م6 0,54 0,779 1,60 58,7 235 23 92 18,3 73

 متحقق

2 
 القدرات تحاول الكش  عن
 االبداعية لدت التالميت.

82 20,5 103 25,8 215 53,7 1,67 0,796 0,56 4 
غير 
 متحقق

3 
ي صص برامد لتربية االبدا  
 والحا عل  ممارست  ف 

 المدرسة.

13 3,3 146 36,4 241 60,3 1,43 0,558 0,48 10 
غير 
 متحقق

4 
يطرس مدير المدرسة 
استراتيجيات مبتكرة لتحقيق 

 .اهداف المناهد

غير  8 0,53 0,738 1,59 56,5 226 28,5 114 15 60
 متحقق

ت تم االنشطة المدرسية  5
 باكتشاف المبد  ف  المدرسة.

غير  6 0,54 0,759 1,60 56,5 226 26,7 107 16,8 67
 متحقق

 تراعى تحديات المستقبل. 6
غير  9 0,49 0,625 1,47 59,7 239 33,3 133 7 28

 متحقق
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7 
يتناول التالميت المبدعين 
موضوعات دراسية من الص  
 األعلى غير صف م الحال .

غير  5 0,55 0,705 1,66 47,8 191 38,8 155 13,4 54
 متحقق

العلوم يتشكل المن د عل   8
 المرتبطة بالعصر.

 متحقق 3 0,79 0,782 2,38 18,8 75 24,4 98 56,8 227

ينظم المن د بما يمكن الفرد  9
 من التعلم التات .

 متحقق 2 0,84 0,679 2,51 10,5 42 28 112 61,5 246

10 
احتياجات  طس التنمية  تف م

المنسجمة مع التربية 
 المستقبلية.

 متحقق 1 0,85 0,616 2,54 6,5 26 33,3 133 60,2 241

 1.84 المتوسط المرجح للُبعد ككل
 0.207 االنحراف المعياري للُبعد ككل

 0.62 للُبعد ككل متوسط االستجابة
 إلى حد ما مدى التحقق

 .0.73 ≤متحقق 0.726إل  أقل  0.624إل  حد ما= من   0.624مدى التحقق:  غير متحقق= أقل من *
حول الُبعد الرابع  البحث( الذي يوضح استجابات عينة 7رقم ) باستقراء بيانات جدول

 " يتضح أن هذه االستجابات تتوزع توزيع ا إحصائي ا وفق مجموع "األنشطة التربوية
متوسط (، وكذلك 2,03التكرارات المرجحة، والمتوسط الحسابي للُبعد ككل، والذي بلغ )

 (.0,68التي بلغت ) االستجابة
ا للترتيب التالي: الثالثللُبعد  البحثة وجاءت استجابات عين  وفق 

"تطبق انماط تعزيز مختلفة لمشاركة  :تنص على التي( و 9حصلت العبارة رقم ) -1
(، ونسبة %61,2التالميذ االيجابية" على الترتيب األول، حيث كانت نسبة التحقق )

(، وكان مستوى الداللة )متحقق ،(%10,5ونسبة عدم التحقق ) (%28إلي حد ما )
توافر جو من التعاون والمشاركة الفعالة بين المعلمين لتنفيذ بعض  وهذا يدل على

تتم خارج حجرات  التي األنشطةللمواد الدراسية أو  الصفية المصاحبة األنشطة
  .الصفوف الدراسية

استخدام التقنيات والوسائل التعليمية " :تنص على التيو  (10) حصلت العبارة رقم -2
(، ونسبة إلي حد ما 56,5حيث كانت نسبة التحقق ) ،الثاني" على الترتيب الحديثة

(، وهذا يدل وكان مستوى الداللة )متحقق ،(%15,5ونسبة عدم التحقق )، (28%)
 –السمعية ) وجود بعض الوسائل المعينة يةأهمعلى اقتناع معظم المعلمين بالمدرسة ب

 .إلثارة انتباه المتعلمين تحفيزهم على التعلم بشكل فعال (السمعية البصرية –البصرية 

" على تربط الدروس باألحداث الجارية" :تنص على التيو  (4) حصلت العبارة رقم -3
، (%28,3(، ونسبة إلي حد ما )%55,3حيث كانت نسبة التحقق ) ،الترتيب الثالث
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(، وهذا يدل على تكامل وكان مستوى الداللة )متحقق ،(%16,4ونسبة عدم التحقق )
من موضوعات دراسية بحيث يركز المعلمون على  يدرسه التالميذ التربوية مع األنشطة

لما  الفعليتجسد الواقع  التيالتعليمية  األنشطةبالقيام ببعض  تكليف تالميذهم
 .يدرسونه

نشطة تشجع علي التفكير أتجدد " :تنص على التيو  (1) حصلت العبارة رقم -4
(، ونسبة إلي حد ما %57حيث كانت نسبة التحقق ) ،على الترتيب الرابع" العلمي

(، وهذا يتم وكان مستوى الداللة )متحقق ،(%26,3ونسبة عدم التحقق )، (16,7%)
يمكن من خاللها تنفيذ أنشطة إبداعية  التيواآلالت الحديثة  من خالل توفير األجهزة

صرحوا به من توافر المواد  البحث فيماا مع آراء عينة وهذا يتوافق تمام   ،متنوعة
 .يحتاج إليها المعلمون لتنفيذ ما يتمنون من أنشطة إبداعية التيواآلالت 

" على الترتيب يةاإلبداعتطرح االسئلة " :تنص على التيو  (2) حصلت العبارة رقم -5
ونسبة عدم ، (%22,8(، ونسبة إلي حد ما )%50حيث كانت نسبة التحقق ) ،الخامس
 البحث(، وهذا يدل على اقتناع عينة وكان مستوى الداللة )متحقق ،(%27,2)التحقق 

والتالميذ وبعضهم  ،بوجود تفاعل مباشر واتصال فورى بين كل من المعلم والتالميذ
 توجيه المعلم لمجموعة من األسئلة المباشرةو  ،المطلوبة األنشطةالبعض في تنفيذ 

 .للمتعلمين اإلبداعوهذا من شأنه تحقيق  ،انتباههمتسترعى  التيغير المباشرة 
" على تقترح انشطة العمل التعاوني" :تنص على التيو  (3) حصلت العبارة رقم -6

، (%19,2(، ونسبة إلي حد ما )%49,5حيث كانت نسبة التحقق ) ،الترتيب السادس
(، وهذا يدل على المعرفة وكان مستوى الداللة )متحقق ،(%31,3ونسبة عدم التحقق )

التكليفات المسندة للتالميذ وهم بصدد تنفيذ  همالكافية لمعظم المعلمين بالمدرسة أل
التعليمية الصفية وغير الصفية وكذلك توزيع األدوار عليهم وتوعيتهم  األنشطةبعض 

  .على ذلك وتشجيعهم التعاون والمشاركة الفعالة والعمل بروح الفريق يةأهمب
" توظف الخبرات في المواقف الحياتية" :تنص على التيو  (6) حصلت العبارة رقم -7

(، ونسبة إلي حد ما %20,3حيث كانت نسبة التحقق ) ،على الترتيب السابع
(، وهذا غير متحقق) وكان مستوى الداللة ،(%54,4ونسبة عدم التحقق ) ،(25,3%)

بل خلو مصادر اشتقاقها تماما من المواقف  المدرسية األنشطةغالبية  افتقاديدل على 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 اإلبداعية لدى تالميذها بمحافظة استراتيجية مقترحة لدور المدرسة االبتدائية في تفعيل التربية
 شريفة السباعي طه أحمد                                                                        أسوان

164 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

مما يدفعهم إلى النفور  ؛يمر بها التالميذ وبعدها عن الواقع الملموس التياليومية 
 الدقيق.  المؤسسيهذا يعود إلى فقدان الفكر المنظومى والعمل و عنها 

" ياإلبداعتتناول بعض مهارات التفكير " :تنص على التيو  (5) حصلت العبارة رقم -8
(، ونسبة إلي حد ما %16,3حيث كانت نسبة التحقق ) ،على الترتيب الثامن

(، وهذا غير متحقق) وكان مستوى الداللة ،(%58,4ونسبة عدم التحقق )، (25,3%)
ال تعمل بشكل متناغم ووفق قواعد تربوية منظمة  التربوية األنشطةيدل على أن بعض 

 للكشف عن ية وال تتيح الفرصة للمتعلميناإلبداعإلثارة انتباه المتعلمين وشحذ قدراتهم 
 .المبدعين من التالميذ

تهتم بأنشطة تشعرهم بتحمل " :تنص على التيو  (8) حصلت العبارة رقم -9
(، ونسبة إلي حد %15,5حيث كانت نسبة التحقق ) ،"على الترتيب التاسعالمسئولية

وهذا ، (غير متحقق) وكان مستوى الداللة ،(%59ونسبة عدم التحقق )، (%25,5ما )
التربية  مبادئ أهمالتربوية لم تدعم  األنشطةبأن  البحثيشير إلى اقتناع عينة 

وتحقيق االستقالل  ،وتحمل المسئولية ،االعتماد على النفس :تتمثل في التيية اإلبداع
ا إلنجاح العمل  تمثل عائقا األنشطةومن ثم فإن مثل هذه  ،للمتعلمين الفكري  رئيس 

 .المؤسسي

على  "بداعيةإنشطة تعليمية أتصنف " :تنص على التيو  (7) حصلت العبارة رقم -10
 (%31,5(، ونسبة إلي حد ما )%10,5حيث كانت نسبة التحقق ) ،الترتيب العاشر

يشير إلى أن  وهذا ،(غير متحقق) وكان مستوى الداللة ،(%58ونسبة عدم التحقق )
يرجع  ولعل ذلك ،تتم داخل المدرسة تصنف بأنها أنشطة غير إبداعية التي األنشطة

وكذلك غياب اإلجراءات الضرورية  ،يةاإلبداع األنشطةإلى غياب الدعم الالزم لممارسة 
 .األنشطةلتوفير األدوات واألجهزة الالزمة لممارسة هذه 

 تواجه المدرسة التيوجود العديد من المعوقات  إلى الحاليتوصلت نتائج البحث كما 
  :يلى تفعيل التربية اإلبداعية، ومن هذه المعوقات ما في االبتدائية

اتخاذ القرارات التربوية يعتبر عائقا  أمام تفعيل التربية اإلبداعية  فيسيادة المركزية  -1
اتخاذ أية  فيحيات مدير المدرسة الوذلك لما يترتب عليه من تقليص ص ،لدى التالميذ

 .بالمدارس االبتدائية لإلبداعقرارات من شأنها تنفيذ أنشطة منهجية داعمة 
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 فياإلدارات التعليمية (  –المديريات  –عدم ثقة المسئولين على مستوى ) الوزارة  -2
معهم كمفتشين  والتعاملللمديرين  المدرسية وعدم منح الصالحيات الكافية اإلدارة
 .تنمية اإلبداع في يعقيهم

والالمنهجية تشكل عائقا   ،النشاطات اإلبداعية فيعدم وجود معلمين متخصصين  -3
 .كبيرا  أمام تنمية اإلبداع

 المعلمين وكثرة المهام واألعباء اإلدارية واألعمال المكتبية المسندة إلى كثرة المهام -4
لتهيئة أنشطة من شأنها تنمية في توافر لديهم الوقت الكايحيث ال  همالملقاة على عاتق

 المدارس. فياإلبداع لدى التالميذ 
، وعدم المبادرة والمسارعة  -5 الحق  تأجيل المعلم لألعمال والمهام المقررة إلى وقت  

 الوقت المخصص. في إلنجازها
 وجه فيالموجه لتنفيذ أنشطة إبداعية حيث يشكل عائقا  أساسيا   الماديقلة الدعم  -6

حيث تحتاج برامج تنمية اإلبداع إلى إمكانات مادية  ،المدارس فيتنمية اإلبداع 
 .من مجرد أفكار إبداعية إلى نشاطات تعليمية يمكن تنفيذها على أرض الواقعلتحويلها 

عدم توفير بيئة مدرسية مالئمة تحتوى على المرافق الالزمة لتنفيذ األنشطة مما  -7
وهذا يدل على أهمية توفير بيئة مدرسية مجهزة  ،مية اإلبداعئقا  كبيرا  أمام تنيشكل عا

 لتنمية اإلبداع وخلق جيل مبدع متميز.

 التوصيات واملقرتحات 
عدة الباحثة  مدتق النظرية والميدانية من نتائج، البحثضوء ما توصلت إليه  فيو 
 فيلمقترحة لتفعيل دور المدرسة االبتدائية اات تنفيذية لتطبيق االستراتيجية جراءا  خطوات و 

 :التاليبداعية على النحو تحقيق التربية اإل
 الوزاري على المستوى  االبتدائيتشكيل لجنة عليا دائمة لتطوير وتحسين التعليم  -1

بجمهورية مصر العربية بصفة عامة ولجان فرعية على مستوى مديريات التربية 
شراف على وضع وتحديد الرؤية لية اإلوالتعليم بالمحافظات تتولى مسئو 

 االبتدائيمنظومة التعليم  إلصالحالمستقبلية واألهداف والخطط االستراتيجية 
إلى مراقبة فاعليتها وضبطها باستمرار لتواكب المتغيرات العالمية  باإلضافة

 :المتالحقة من خالل
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وتوفير قاعدة  ،المدارس االبتدائية فيبداعية للتربية اإل الفعليتقييم الواقع  (أ)
بداعية لتحقيق القيادة اإل العلميبداية االنطالق  فيتسهم  التيللبيانات الواقعية 

 .االبتدائيمدارس التعليم  في

تفعيل دور المؤسسات المختلفة وضمان مشاركتهم الجادة والفاعلة وفق خطط  (ب)
 .بداعوشراكة استراتيجية مع مراكز تنمية اإل

 إيجابيخلق مناخ  فيالتنسيق مع المؤسسات اإلعالمية للمشاركة الفاعلة  (ج)
 ،تجاه اإلبداع والمبدعين وتوظيف البرامج والمواد اإلعالمية لنشر ثقافة اإلبداع

وتقديم نماذج سلوكية لشخصيات وحياة المبدعين، والتركيز على تقديم البرامج 
إلى توعية كافة فئات وشرائح  بداعية، إضافةتستثير وتنمى القدرات اإل التي

ومؤسسات المجتمع بالحاجة الملحة لالختراعات واألفكار اإلبداعية لمواكبة 
  .التطورات والتغيرات

العمل على أن تكون هناك شراكة بين عناصر المؤسسات التعليمية الخاصة  -2
بناء الشخصية الريادية  الرئيسيالمحلية والعالمية من أجل وضع برنامج هدفه 

والتميز واالبتكار واالستفادة من الخبرات والتجارب  لإلبداعوفير بيئة محفزة وت
 بداع.تهتم بتربية اإل التيالمحلية والعالمية 

لإلبداع  سنوي ....طريق التمييز "ليكون مشروع .تبنى شعار " تربية مبدعة -3
ا يطلق عليه " يوم اإلبداع القومى يكون  ،القومي بداية العام  فييخصص له يوم 
وبرامج يشارك  من كل عام بحيث يكون بداية النطالق فعاليات وأنشطة الدراسي

وتقام  ،اعدادها وتنفيذها كل مؤسسات المجتمع وتنظم فيه المسابقات في
وتمنح  وتكرم فيه المواهب والطاقات ،وتسجل االختراعات ،المعارض والمهرجانات

وم بداية النطالق المواجهة العلمية ويكون هذا الي .الجوائز وتشجع القدرات
 .المنظمة لتوفير األجواء الصحية والبيئة المناسبة لنمو الطاقات اإلبداعية

 .المستمرة لفعالية وكفاءة األداء التقويم والمراجعة -4
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 املراجع 
 المراجع العربية :أوال  

(. "أساليب تربية اإلبداع لتالميذ التعليم االبتدائي 1998ابتسام محمد محسن السحماري )
 .229-188(، 12)6, مجلة العلوم التربويةفي مصر". 

(. "دراسة مقارنة للتعليم االبتدائي في كل من مصر 2003براهيم أبو الخير حامد سنبلو )إ
ندونيسي  , كلية التربية, جامعة طنطا. رسالة ماجستير". اوا 

 (.52)12, مجلة جامعة دمشق(. "اإلبداع والمبدعون والتربية". 2004أحمد علي كنعان )
 الدار :. القاهرةاالستراتيجية اإلدارة في بخطوة خطوة المدير دليل(. 1999) ماهر أحمد

 .الجامعية
مجلة الوعي ، ديسمبر(. "اإلبداع من خالل العملية التربوية". 2016إسماعيل عبد الفتاح )

 .15-12(، 619) 54, االسالمي
(. "التربية اإلبداعية لطفل الروضة في ضوء تعاليم 2017أقسام عاشور محمد محمد )

, كلية التربية, جامعة رسالة ماجستيراالسالم والخبرات العالمية المعاصرة". 
 أسوان.

مرشد األسرة والمعلمة في التربية االبداعية. (. 2008انشراح إبراهيم المشرفي )
 اإلسكندرية:  مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع.

 التعليم في الجودة معايير ضوء في المعلم كفايات (. "تطوير2008) العزي  خلف بشري 
 ،والنفسية التربوية للعلوم السعودية اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية العام".

 الرياض.
 الحادي القرن  تحديات مواجهة في ودورها اإلبداع "تربية(. 2013) طامي سلمان ثائر

(، 58، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة ديالي، )ديالي مجلة والعشرين".
50-76. 

(. "تربية االبداع ودورها في مواجهة تحديات القرن الواحد 2013ثائر سليمان طامى )
 .75-50(، 58) مجلة ديالى،والعشرين". 

(. "دور قيادات المدرسة االبتدائية في تنمية اإلبداع 2006جمال محمد أبو الوفا )
ية مجلة مستقبل التربالجماعي لدى العاملين بها لمواجهة تحديات العولمة". 

 .275-153(، 42)12، العربية
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مجلة (. "التربية اإلبداعية من منظور التربية االسالمية". 2002خالد بن حامد الحازمي )
 (. 116)34، الجامعة االسالمية

، يونيو(. "تصور مقترح لتفعيل دور معلم المدرسة 2017ريهام مصطفى سيد السالمونى )
(، 22، )جامعة بورسعيد-مجلة كلية التربيةاإلبداعية".  ةاالبتدائية لتحقيق التربي

483-502. 
 (.16, )مجلة رؤى تربوية(. "أدب األطفال والتربية اإلبداعية". 2013سناء العطاري )

 في األساسية المرحلة طلبة لدى اإلبداع تنمية "معوقات(. 2005) دياب رزق  سهيل
الفلسطيني بين تحديات المؤتمر التربوي الثاني بعنوان الطفل . غزة" قطاع مدارس

-22، الجامعة اإلسالمية بغزة )في الفترة الواقع وطموحات المستقبل بكلية التربية
 (. 440-421نوفمبر، ص ص  23

(. "معوقات التربية اإلبداعية بالمرحلة االبتدائية في 2015سيدة فراج محمود عبد الرحيم )
, كلية التربية لة ماجستيررساضوء بعض المتغيرات المعاصرة" " دراسة ميدانية". 

 بقنا, جامعة جنوب الوادي.
االبتكار: محفزاته (. 2010عبد الباسط متولي خضر ومحمد رشدي أحمد المرسي )

. القاهرة: دار ومعوقاته في البيئة األسرية والمدرسية: المتطلبات النظرية والعملية
 الكتاب الحديث.

 التربية تحقيق في االبتدائي التعليم (. "مسئوليات2012) العفيفي عوض بن هللا عبد
 المنورة. بالمدينة االسالمية الجامعة التربية، دكتوراه، كلية رسالة اإلبداعية".

لمواجهة تحديات القرن "دارة االستراتيجية اإل(. 2009) المغربي الفتاح الحميد عبد عبد
 ة.القاهرة: مجموعة النيل العربي ."والعشرين الحادي

(. "دراسة مستقبلية لدور المعلم في تنمية اإلبداع لدى تالميذ 2009عالء محمد ربيع )
 المدارس االبتدائية". رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنيا. 

 الحديث. الجامعي االسكندرية: المكتب المعاصرة.  اإلدارة(. 2007وآخرون ) شريف علي
، ابريل(. "دور معلمة رياض األطفال في 2018م )فاطمة عبد الغني عبد هللا عبد الداي
, جامعة المنصورة, مجلة كلية التربية بالمنصورةتنمية اإلبداع لدي الطفل". 

(91.) 
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 عملياتها مداخلها، االستراتيجية "مفاهيمها، اإلدارة(. 2000) عداي الحسيني حسن فالح
 للنشر. وائل عمان: دار المعاصرة".
القاهرة: دار الفكر العربي للطباعة  الطفل والتربية االبداعية.(. 2006فهيم مصطفى )

 والنشر والتوزيع.
مجلة كلية ، يناير(. "تربية اإلبداع في المدرسة االبتدائية". 2016فهيمة السعيد محمد )

 . 427-397(، الجزء الثاني، 61، )جامعة طنطا-التربية
 المصرية الهيئة القاهرة: الشروط.( العوامل) مصر في التقدم صناعة(. 2001قنديل ) فؤاد

  األسرة. للكتاب، مكتبة العامة
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 .49-42(، 12، )مجلة آفاق تربوية
(. "تنمية اإلبداع لدي تالميذ المدرسة االبتدائية 2005مجدي أحمد محمود ابراهيم )

المجلة العلمية بكلية التربية مية, وانعكاسه علي صناعة التقدم في مصر". الحكو 
 (. 347جامعة المنصورة, )بدمياط, 

، ابريل(. "اكتشاف وتنمية أساليب اإلبداع واالبتكار عند 2013محمد أحمد عبد اللطيف )
كلية الخدمة  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،الطفل". 

 . 5566-5535(، الجزء الخامس عشر، 34االجتماعية، جامعة حلوان، )
، يناير(. "نمط البيئة المدرسية الالزمة لتوفير 2002محمد األصمعي محروس سليم )

، كلية التربية بسوهاج-المجلة التربويةشروط التربية اإلبداعية" "دراسة ميدانية". 
(17 ،)243-277. 

اإلبداع والتفكير (. 2010وباسم محمد العبيدي وآالء محمد العبيدي ) محمد جاسم محمد
 . عمان: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.االبتكاري وتنميته في التربية والتعليم

. القاهرة: دار الطريق إلى نهضة مصر )الجزء األول((. 2002محمد حسنى رسمي )
 البيان للطباعة والنشر.

(. "المدرسة واإلبداع العام والخاص لدي عمان الشرق". 1996) محمود عبد الحليم مسني
 , القاهرة. المؤتمر العلمي الخامس عشر

. القاهرة: مكتبة اإلبداع وتنميته من منظور متكاملي(. 2003مصري عبد الحميد حنورة )
 األنجلو المصرية.

https://mathj.journals.ekb.eg/


 اإلبداعية لدى تالميذها بمحافظة استراتيجية مقترحة لدور المدرسة االبتدائية في تفعيل التربية
 شريفة السباعي طه أحمد                                                                        أسوان

170 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

مجلة الفكر، ، يناير(. المدرسة ودورها في اكتشاف الطفل المبدع. 2016نجاة مزهود )
 .93-92(، ص ص 13مركز العبيكان لألبحاث والنشر، )

(. "تحديات اإلبداع في المدرسة العربية وسبل مواجهتها" 2017نور الدين محمد نصار )
 .348-326(، 1)6، المجلة الدولية التربوية المتخصصة)دراسة تحليلية(. 

  :المراجع االجنبية :اثاني  
Banaji, S., Cranmer, S., & Perrotta, C. (2013). What’s stopping 

us? Barriers to creativity and innovation in schooling across 
Europe. In Handbook of research on creativity. Edward 

Elgar Publishing. 
Garber, D. H. (2005). "Networking among principals: Astudy of 

Established practices and relationships "، Paper presented 
at the Annual Meeting of the national conference of 

professor of Education Adminstration. (45th ،fargo, ND, U.S 
Louisiana), pp 28-29. 

Henriksen, D., Mishra, P., & Fisser, P. (2016). "Infusing creativity 
and technology in 21st century education: A systemic view 
for change". Educational Technology & Society, 19(3), 27-

37. 

Mahdi, R., Sukarman, S. S., & Yok, M. C. K. (2015). "Fostering 
creativity through innovation engagement in science and 
technology education: Case study of Universiti Teknologi 

MARA students". Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 167, 256-260. 

Morris, W. (2006). Creativity–its place in education. New 
Zealand. 

Raboud Teacher Academy (2016). Cultivating Creativity in 
Education Interactions between Teaching and Learning.  

Runco & Marka (2006). Creativity and Education, California 
State University, fullerton. 

Sohlberg, P. (2018). The Role of Education in Promptly 
Creativity. Potential Barriers and Enabling Factory. 

Tan, J., & Gopinathan, S. (2000). Education reform in Singapore: 

Towards greater creativity and innovation?. 

Wayne, M. (2018). Creativity (Its Place in Education) Future 
edge, LTD , Based in New Plymouth new Zealand.  

 

https://mathj.journals.ekb.eg/

