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 المستخلص

عمممل المبمممدعي  تمممرتبن تنميمممة اقادمممة اببمممداع بالبيئمممة المحيامممة بمممالةرد ت دممملذا كانممم  البيئمممة تهمممتم بعمليمممة اببمممداع وتر

وتشممممجعهم دمممملن ذلممممل سممممو  يمممم دى إلممممل تنميممممة اببممممداع ، أممممما إذا كنمممم  البيئممممة المحياممممة ال تشممممج  اببممممداع وال تهممممتم 

 بالمبدعي  دلن ذلل سو  ي دى إلل ضعف عملية اببداع وتقليصها .

ريمممة لا لمممة ت طاقمممات وإميانيمممات دي، حيمممم يمتلمممل التالميممم    وتسمممهم المدرسمممة بمممدور واضمممق دمممل تنميمممة اقادمممة اببمممداع

دممملذا مممما ألتيحممم  لهممما درصمممة االنامممالج والنممممو دلنهممما تتةجمممر محققمممة إبمممداعات لا لمممة دمممل البيئمممة مممم  حمممولهم 
i

. ويةمممر  

الواقمم  علممل المدرسممة أن تاممرس اقادممة ابببممداع لممدى تالميمم لا ت لمم   الثقادممة التممل يجممم أن يشممار  ديهمما المعلممم ومممدير 

سمممية داعممممة لوبمممداع وأال تعتممممد علمممل الحةمممأ والتلقمممي  دقمممن ، وأن تتممموادر المدرسمممة ، كمممما يجمممم أن تيمممون المنمممال  الدرا

واسممممتلدم   دممممل المدرسممممة الوسمممما ة التينولوجيممممة التممممل تللممممت تحممممديعا ببممممداع التلميمممم  وتجعلمممم  يتالمممم  علممممل الجديممممد .

بسمممياة الدراسمممة الممممنه  الوصمممةل وممممنه  دراسمممة الحالمممة.كما اعتممممدت الدراسمممة علمممل صمممحيةة االسمممتبانة ،والمالح مممة ال

( مةممممردة ممممم  المعلمممممي  100،والمقابلممممة المتعمقممممة كمممملدوات لجممممم  البيانممممات . وطلبقمممم  الدراسممممة علممممل عينممممة قوامهمممما  

( حالمممة مممم  التالميممم  المبمممدعي  وأسمممرلم بمحاد مممة المنوديمممة . وتوصمممل  الدراسمممة إلمممل 20بالممممدارس االبتدا يمممة وعمممدد  

تاة ت  ممممما يشمممير إلمممل ضمممعف اقادمممة اببمممداع دمممل المجتمممم  ، وجمممود مقوممممات كثيمممرة لوبمممداع دمممل البيئمممة ، ولينهممما ال تلسممم

كمممما أوضمممح  الدراسمممة  تممملاير البيئمممة علمممل عمليمممة اببمممداع عنمممد الاةمممة ت مممم   مممال  ألميمممة تمممودير ابميانيمممات الالزممممة 

للاةممممة ممممم  أدوات يمممممارس بهمممما موالبمممم  وإبداعاتمممم  ، وأ هممممرت الدراسممممة أن عممممدم وضمممموح مةهمممموم اببممممداع ممممم  ألممممم 

اببممممداع ، حيممممم إن مةهمممموم اببممممداع عيممممر واضممممق لممممدى المعلمممممي  ولممممدى ا سممممرة  ، كمممم لل أوضممممح   معوقممممات اقادممممة

الدراسمممة أن القيمممادات التربويمممة ال تمثمممة قمممدوة مممم  حيمممم اببمممداع دمممل العممممة ، ممممما يمممد  علمممل وجمممود قصمممور شمممديد لمممدى 

 القيادات التربوية دل رؤيتها وممارستها لوبداع .

 

Abstract 
 

The development of a culture of creativity is related to the environment surrounding the 

individual, If the environment is interested in the process of creativity and encourages the 

Creative it will lead to the development of creativity. 
 

The school has important role in developing a culture of creativity where pupils have great 

creative potential and achieve great creativity in the environment around them . In fact, the 

school has to instill a culture of creativity  for pupils His culture  must be shared by the 

teacher and school's director .And curricula must also help creativity. 
 

Consequently, the study aimed to identify the components of the environment that affect 

the culture of creativity for child, identify the mportant obstacles facing the culture of 

creativity in primary schools ,and identify mechanisms to develop a culture of creativity 

among primary school pupils .The researcher used descriptive method and the case study 
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method , And the the study also relied on the questionnaire and the in-depth interview as tools 

for data collection. 
 

The study was depend on a sample of (100) single teachers in primary schools , and the 

number of (20) cases of creative pupils and their families in the Menoufia governorate . 
 

The study found that there are many elements of creativity in the environment, but not 

exploited. The study showed the effect of the environment on the process of creativity to the 

child. The study showed that the lack of clarity of the concept of creativity is one of the most 

important obstacles to the culture of creativity, that educational leaders do not represent 

models of creativity in work . 
 
 

 مقدمة

ال شمممل أن المجتمممم  مسمممئو  مسمممئولية كبيمممرة عممم  نشمممر اقادمممة اببمممداع مممم   مممال  م سسمممات  الملتلةمممة ت وبلاصمممة 

سممماعدتهم دمممل إبمممراز إبمممداعاتهم لمممدى الاةمممة حيمممم إن طةمممة اليممموم لمممو شممماب الامممد ، وبممم لل دممملن رعايمممة ا طةممما  وم

وتاويعهممما لصمممالق المجتمممم  لمممو مسمممئولية المجتمممم  بم سسمممات  المتعمممددة . ويحتممماث  الاةمممة إلمممل بيئمممة عنيمممة بمممالمثيرات 

التمممل تسممماعد دمممل إ همممار موالبممم 
ii
وبنممماعع علمممل ذلمممل دممملن اببمممداع من وممممة تتامممم  عمممدة ميونمممات مترابامممة ومتدا لمممة،  

نة لل مممالرة اببداعيمممة وبمممدونها تنعمممدم الةمممرن لوبمممداع. كمممما أن تممموادر البيئمممة والبيئمممة بجميممم  عناصمممرلا تمثمممة الحاضممم

ل احتممممماالت التوصمممة إلممممل نتاجممممات إبداعيممممة. وتعممممد المدرسمممة لممممل الم سسممممة التربويممممة التمممم   المناسمممبة والرعايممممة تقمممموا

دة الن مممر دممم  تنممموب عممم  المجتمممم  دممم  رعايمممة أبنا ممم  وتمممربيتهم علمممل التةييمممر واببمممداع، ولممم ا دممملن الحاجمممة ماسمممة بعممما

الممدور المم ل يجممم أن تقمموم بمم  المدرسممة دمم  تربيممة أبنمماع المجتممم  لعصممر بممات التايممر ديمم  سمممة أساسممية، وأصممبح  ديمم  

القدرة علل اببداع متالبعا ال بد من  بنجاز عملية التييف بي  الةرد ومجمة المتايرات المحياة ب 
iii
 

 

 إشكالية الدراسة :

ممما مممم   ممما لامع المممموارد البشمممرية التمممل يجمممم االلتممممام بهمممم مممم  أجمممة تقمممدم المجتمممم  ، وعلمممل  يشمممية المبمممدعون قااعع

الممرعم ممم  التةمموج العممددى للممبالد العربيممة ممم  حيممم حجممم عممدد السمميان إال أن المالحممأ أن أعممداد المبممدعي  ال تتناسممم 

  أن  المممدارس ممم  لمم ا العممدد وذلممل بعيممف ممما نممرا  دممل الممدو  الاربيممة حيممم يمممداد أعممداد المبممدعي  ، ومممما الشممل ديمم

ا شممديعدأ دمممل تنميتهمما اقادممة اببمممداع عنممد التالميمم  ت ولممم لل دالحاجممة ماسمممة  االبتدا يممة بممالرعم مممم  ألميتهمما ، تعممانل قصمممورع

 للتعر  علل مقومات اقادة اببداع دل الم سسات التعليمية م  أجة تةعليها وك لل اليشف ع  معوقات تنمية ؟
 

 أهداف الدراسة: 

 ت البيئة الم ارة دل اقادة اببداع لدى الاةة التعر  علل ميونا .1

 الوقو  علل ألم المعوقات التل تواج  اقادة اببداع دل المدارس االبتدا ية .2

 اليشف ع  آليات تنمية اقادة اببداع لدى تالمي  المدارس االبتدا ية .3
 

 أهمية الدراسة :

ضممموع اببمممداع ومممما يمثلممم  مممم  ألميمممة دمممل حيممماة تممملتل ألميمممة الدراسمممة الرالنمممة كونهممما مممم  الدراسمممات التمممل تهمممتم بمو

المجتمعممات دممل الةتممرة الرالنممة ، كممما تسممالم دممل تممودير معلومممات عمم  دور البيئممة دممل تنميممة اقادممة اببممداع لممدى الاةممة 

. وتسممماعد دمممل دهمممم ال مممرو  البيئيمممة الالزممممة لنممممو الشلصمممية المبدعمممة وبالتمممالل تمممودير ال مممرو  ا سمممرية والتعليميمممة 

 لها ورعايتها.المناسبة لصق
 

  تتضمن الدراسة عدًدا من المفاهيم ااإلجرائية وهي: مفاهيم الدراسة:

 

 بلنممم  المممدور المممو يةل المممم دى دمممل الواقممم  ،ت الممم ى ت ديممم  البيئمممة المحيامممة بالاةمممة ، كمممما أنممم  المممدور  مفهوووال الووودور :

 اةة  .الملمو  م  قبة التالمي  المبدعي  وأسرلم والمعلمي  وال ى يسالم دل إبداع ال

 : لمم  ابطممار العممام المحممين بتلميمم  المرحلممة االبتدا يممة المم ل يتةاعممة معمم  ، ويمم ار ديمم  ويتمملار بمم  مممما  مفهووال البيئووة

 يتامن  م  متايرات طبيعية واجتماعية واقادية ، والتل ت ار علل اقادة اببداع لدي .
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 : بعمممل التالميممم  ، والتمممل تمممرتبن بالبيئمممة  بلنممم  مجموعمممة مممم  القمممدرات واالسمممتعدادات والسممممات لمممدى مفهوووال اإلبوووداع

 الابيعية والثقادية واالجتماعية ، مما ي دى إلل اتلاذلم أساليم مبتيرة دل الةير أو السلو  .
 

 الدراسات السابقة :

 الدراسات العربية :

  دراسوووة را يوووا إموووال ماووو فى : فعاليوووة بر وووامل كوووائم علوووى ا  ووو ة الوووع ا ات المتعووودد  فوووى تنميوووة االبوووداع

2013عال المجال لدى تالميع المرحلة االبتدائية ،  - خاص
iv

 

لمممد  الدراسمممة إلممم  التحقمممت مممم  داعليمممة برنمممام  قممما م علمممل أنشممماة الممم كاعات المتعمممددة دممم  تنميمممة اببمممداع 

وقممد توصممل  الدراسممة إلممل التحقممت ممم  داعليممة .   ممان ع عممام المجمما  لممدى تالميمم  الصممف اللممامف االبتممدا  

 لمجا  و ان المجالة  تنمية اببداع. البرنام  التدريب  عام ا

  ، 2012دراسة سعاد فرج شبيك : التن ئة االجتماعية واإلبداع التقنى
v

 

لمممدد  الدراسمممة إلمممل التعمممر  علمممل ممممدى اسمممتلدام ا مهمممات والمعلممممات  سممماليم التنشمممئة التمممل تنممممل اببمممداع 

عينمممة مممم  ا مهمممات دمممل ا سمممرة دمممل المجممما  التقنمممل عنمممد ا طةممما . وأوضمممح  الدراسمممة أن عالبيمممة أدمممراد ال

الليبيمممة التمممل تسمممتلدام أسممماليم التنشمممئة االجتماعيمممة والممارسمممات التربويمممة التمممل تنممممل اببمممداع التقنمممل لمممدى 

ع ، كممممما أ هممممرت الدراسممممة أن أعلممممم معلمممممات ريمممما  ا طةمممما   ا بنمممماع كممممان مسممممتوى اسممممتلدامه  متوسمممماا

ل تسمممهم دمممل تنميمممة وتحةيمممم اببمممداع التقنمممل لمممدى بمجتمممم  الدراسمممة كمممان اسمممتلدامه  لوسممماليم التربويمممة التممم

ا .  ا طةا  منلةاع

   دراسووووة عووووال  م:موووود عموووور : دراسووووة مسووووتقبلية لوووودور المعلووووم فووووي تنميووووة اإلبووووداع لوووودى تالميووووع الموووودار

2009،  اإلبتدائية
vi
 

  لمممدد  الدراسمممة إلمممل التعمممر  علمممل ا دوار التممم  ينباممم  أن يقممموم بهممما المعلمممم دممم  تنميمممة اببمممداع لمممدى تالميممم

واليشمممف عممم  المعوقمممات التممم  تقمممف دون قيمممام المعلمممم بمممدور  دممم  تنميمممة إبمممداع التالميممم . ،  الممممدارس االبتدا يمممة

وتوصمممل  الدراسمممة الميدانيمممة إلمممل وجمممود مجموعمممة مممم  العواممممة المممم ارة دممم  قيمممام المعلمممم بهممم ا المممدور ولممم : 

صمممممة بمممممالمنه  الدراسممممم ، العواممممممة اللاصمممممة بلسمممممرة التلميممممم ، والعواممممممة اللاصمممممة بمممممالمعلم والعواممممممة اللا

 والعوامة اللاصة بابدارة المدرسية وابميانيات المتاحة، والعوامة اللاصة بالتلمي .
 

  ،  2008دراسة ا جاد ش:اد  بلاا ي : دور اإلدار  المدرسية في تنمية اإلبداع في المدار
vii
 

دممم  الممممدارس الحيوميمممة . لمممدد  لممم   الدراسمممة إلمممل التعمممر  علمممل دور ابدارة المدرسمممية دممم  تنميمممة اببمممداع 

ا جمممدعا ، وأن مجممما  ابدارة  والبيئمممة  وقمممد توصمممل  الدراسمممة إلمممل أن مجممما  المعلمممم دممم  تنميمممة االبمممداع كمممان كبيمممرع

ا . وأن مجا  المنال  التعليمية د  تنمية اببداع كان متوساا .  المدرسية كان كبيرع

 هـ 1429، داع لدى أطفالها دراسة سلاى بنت أحمد الع ا  : إسهامات األسر  في تربية اإلب
 viii

 

سمممنة لالسمممتةادة منهممما دممم   12:٦لمممدد  الدراسمممة إلمممل اليشمممف عممم   صممما   النممممو لمممدى ا طةممما  مممم  سممم  

تحقيممممت التربيممممة اببداعيممممة . وأ هممممرت الدراسممممة أن القممممدرة اللياليممممة لممممدى ا طةمممما  دمممم  مرحلممممة الاةولممممة 

لنممممو لمممدى أطةالهمممما لممم  ع ممميم الةا مممدة دممم  المتوسممماة والمتمممل رة واسمممعة. كمممما أن إلممممام الوالمممدي  بلصممما   ا

 تدريم أطةالهما علل اببداع. كما أن  يمي  أن ييون اآلباع قدوة إبداعية  طةالهم.
 

 الدراسات األجنبية

    دراسةJahnke, Isa  2013األجهز  النقالة واإلبداع
ix

 

اع .وبينممم  النتممما   أن اببمممداع عنمممد لمممدد  الدراسمممة إلمممل اليشمممف عممم  دور ا جهممممة التينولوجيمممة النقالمممة دمممل اببمممد    

المعلممممم كممممان لمممم  دور بممممارز دممممل التصممممميم التينولمممموجل  لونشمممماة وا لعمممماب والممممدروس التعليميممممة . كممممما أ هممممرت 

النتممما   أن التحمممو  مممم  طمممرج التعلممميم التقليديمممة والةصمممة التقليمممدى إلمممل طمممرج المممتعلم التينولوجيمممة يسمممالم دمممل تنميمممة 

 .اببداع عند الاالب 
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  دراسة Smolensky, Kleiner  ، 2005: اإلبداع المرتبط بم:يط العمل واالتجاهات :
x

 

لمممدد  الدراسمممة إلمممل القيمممام بةحممم  اببمممداع الممممرتبن بمحمممين العممممة واالتجالمممات المشمممتركة. وأ همممرت الدراسمممة أن     

 تممممدريم الاممممالب علممممل وسمممما ة اببممممداع يميمممم  أن يةممممتق مجمممماالت جديممممدة لتجريممممم أسمممملوب جديممممد. كممممما أوضممممح 

 الدراسة ألمية تاوير قدرات الاالب علل التةيير اببداع  وحة المشاكة باريقة إبداعية. 
 

  اإلطار النظرى للدراسة :

 اعتمدت الدراسة علل الن رية التةاعلية الرممية ، والسلوكية الجمعية ون رية التعلم االجتماع .       
 

 منهل الدراسة وأدواتها 

لممممنه  الوصمممةل وممممنه  دراسمممة الحالمممة ، كمممما اعتممممدت علمممل االسمممتبيان والمقابلمممة اسمممتلدم  الدراسمممة كمممالع مممم  ا

 المتعمقة كلداتيي  لجم  البيانات م  مجتم  البحم.
 

 مجاالت الدراسة :

o حيمممم ا تمممارت الباحثمممة امممالث ممممدارس بممملدارة الشمممهداع التعليميمممة بمحاد مممة المنوديمممة ولمممل :  المجوووال المكوووا ى :

مدرسممممة سرسممممنا  –مدرسممممة بشممممتامل االبتدا يممممة   –تدا يممممة مدرسممممة دنشممممواى المشممممتركة االب

 االبتدا ية  

o حالمممة مممم  تالميممم  20( مةمممردة مممم  معلممممل الممممدارس االبتدا يمممة  ، وعمممدد  100: عينمممة قوامهممما   المجوووال الب ووورى )

نةمممف المرحلمممة وأسمممرلم لليشمممف عممم  دور البيئمممة دمممل تنميمممة اقادمممة اببمممداع لمممدى تالميممم  لممم   

 المرحلة 

o 2017وانته  دل شهر مارس  201٦: حيم بدأت الدراسة دل شهرسبتمبر  المجال الزمنى . 
 

 

  تائل وتاصيات الدراسة

 أوالً : مكا ات البيئة المؤثر  فى ثقافة اإلبداع لدى ال فل

كشممة  التحلمميالت عمم  وجممود مقومممات كثيممرة لوبممداع دممل البيئممة ، ولينهمما ال تلسممتاة ت  مممما يشممير إلممل ضممعف اقادممة  -

اببممداع دممل المجتممم  ، دعلممل الممرعم ممم  وجممود مقومممات كثيممرة لوبممداع إال أن الواقمم  الةعلممل ييشممف عممدم اسممتاال  

ميانيمممات التينولوجيمممة المتممموادرة بيثمممرة دمممل البيئمممة لممم   المقوممممات واالكتةممماع بالممارسمممات التقليديمممة . وتتمثمممة دمممل اب

، كممما تتمثممة دممل البيئممة الابيعيممة التممل يتميممم بهمما الريممف ، ولمم ا ا مممر يتالممم ضممرورة تبصممير الاةممة بابميانممات 

الابيعيمممة دمممل البيئمممة المحيامممة ، وكيةيمممة االسمممنةادة منهممما بلقصمممل درجمممة عممم  طريمممت اسمممتلدام اللاممممات وا مممماك  

عيمممة ديهممما ، كمممما أشمممارت البيانمممات إلمممل عمممدم االسمممتاال  ا مثمممة للحيممماة الةيريمممة والثقاديمممة دمممل الريمممف والمنممما ر الابي

ا ، ولمممل إميانمممات  ا للثقادمممة ومتحةعممما ومسمممرحع مثمممة دور الثقادمممة والمتممماحف ت حيمممم يوجمممد دمممل قريمممة دنشمممواى قصمممرع

 اقادية تساعد بال شل دل تنمية اببداع إذا ألحس  استااللها .

ت أن عالبيممممة عينممممة الدراسممممة  تممممرى عممممدم تمممموادر الم سسممممات والجمعيممممات التممممل ترعممممل وتهممممتم كشممممة  التحلمممميال -

بالمبممممدعي  ، حيمممممم تيتةمممممل مع ممممم الم سسمممممات والجمعيمممممات با عممممما  الليريمممممة أو المسممممماعدات التقليديمممممة دون أن 

 تتارج لمجا  اببداع .

ألميمممة تمممودير ابميانيمممات الالزممممة  أ همممرت التحلممميالت تممملاير البيئمممة علمممل عمليمممة اببمممداع عنمممد الاةمممة ت مممم   مممال  -

للاةممة ممم  أدوات يمممارس بهمما موالبمم  وإبداعاتمم  مثممة تممودير أدوات الرسممم والميممان المم ى يمم دى ديمم  ممما يبدعمم  ممم  

أعمممما  ، كمممما أ همممرت التحلممميالت ألميمممة تمممودير البيئمممة النةسمممية المشمممجعة للاةمممة لممارسمممة اببمممداع ، ممممما يممم دى إلمممل 

  روث ا عما  اببداعية . 

كشممة  التحلمميالت  أن البيئممة بهمما اليثيممر ممم  ا شممياع التممل يميمم  إعممادة اسممتلدامها دممل أعممما  إبداعيممة ماديممة ت مثممة  -

ا وراج والمعلبمممات الةارعمممة وبعمممل الحبممموب وبعمممل قاممم  اللشمممم والمالبمممف والمجاجمممات والليممموط وعيرلممما ، 

 والتل يصن  منها أعما  إبداعية. 
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 ااجه ثقافة اإلبداع فى المدار  االبتدائيةثا يًا : أهم المعاكات التى ت

كشممة  التحلمميالت أن عممدم وضمموح مةهمموم اببممداع ممم  ألمممم معوقممات اقادممة اببممداع ، حيممم إن مةهمموم اببممداع عيمممر  -

واضمممق لمممدى المعلممممي  ولمممدى ا سمممرة كممم لل ، ولمممو مممما يعممموج انتشمممار اقادمممة اببمممداع ، إذ البمممد مممم  اسمممتيعاب مةهممموم 

 ي  التعامة م  المبدعي  .اببداع و صا ص  حتل يم

أوضمممح  التحلممميالت أن الاالبيمممة الع ممممل مممم  عينمممة الدراسمممة تمممرى عمممدم تممموادر المعلممممي  المبمممدعي  دمممل الممممدارس ،  -

مممممما يممممد  علممممل حاجممممة المممممدارس إلممممل معلمممممي  مبممممدعي  دممممل شممممرح الممممدروس ، وعممممر  ا ديممممار ، واسممممتلدام 

 االستراتيجيات التل تحةم اببداع عند التالمي .

التحلممميالت أن عالبيمممة عينمممة الدراسمممة تمممرى عمممدم قيمممام مسمممئولل التربيمممة والتعلممميم بتمممدريم المعلممممي  علمممل أ همممرت  -

أسممماليم التةييممممر اببممممداعل ، مممممما يممممد  علممممل حاجممممة وزارة التربيممممة والتعلمممميم إلممممل تيثيممممف بممممرام  التةييممممر والممممتعلم 

ن تيمممون لممم   البمممرام  مسمممتمرة ، وأن اببمممداعل ، وعمممدم االقتصمممار علمممل البمممرام  التدريبيمممة التقليديمممة ، كمممما يجمممم أ

 يحصة المعلمون ديها علل حوادم مادية ومعنوية ، حتل ييون لها مردود إيجابل .

حريممة المعلمممي  دممل التعامممة ممم  المبممدعي  ، وذلممل بسممبم  كشممة  التحلمميالت أن عالبيممة عينممة الدراسممة تممرى عممدم   -

هتممممي  باببمممداع ،  ممممما يجعلهمممم ال يسمممتايعون التعاممممة اللممموا ق والقمممواني  الجاممممدة ،  وعمممدم وجمممود المسمممئولي  الم

بحريمممة ودمممت مممما يرونممم  يلمممدم ألمممدا  التربيمممة اببداعيمممة ، حيمممم إنهمممم مرتبامممون بممممم  وممممنه  دراسمممل محمممدد ، 

بابضمممادة إلمممل قلمممة ابميانيمممات ، وتيمممدس الةصمممو  ، والتممممام المسمممئولي  بالشممميليات  ، ولمممو مممما يوضمممح  الجمممدو  

 التالل .
 

 (1جدول ركم )

 ياضح آرا  عينة الدراسة حال أسباب عدل حرية المعلمين فى التعامل مع المبدعين

أسووووباب عوووودل حريووووة المعلمووووين فووووى التعاموووول مووووع 

 المبدعين

العووود

 د

النسووووووو

بوووووووووووووووووووووة 

 المئاية

ا :وووووووووووووووراف 

 معياري

 61 61 اللاائح والقاا ين الجامد 

26 

 9 9 عدل وجاد المسئالين المهتمين باإلبداع

 30 30 كلة اإلمكا يات

10 اإلجمالى

0 

100 

أشمممارت التحلممميالت إلمممل ألميمممة التممممام المسمممئولي  ووسممما ة ابعمممالم بعمليمممة اببمممداع ، حيمممم إن التممممام المسمممئولي   -

ا يشج  اببداع .  ا عامع  يللت منا ع

دمممل وضمممح  التحلممميالت أن عالبيمممة عينمممة الدراسمممة تمممرى أن القيمممادات التربويمممة ال تمثمممة قمممدوة مممم  حيمممم اببمممداع ا   -

العممممة ، ممممما يمممد  علمممل وجمممود قصمممور شمممديد لمممدى القيمممادات التربويمممة دمممل رؤيتهممما وممارسمممتها لوبمممداع ، ولمممو مممما 

يممم ار سممملبعا علمممل التالميممم  ، كمممما يحمممد مممم  اببمممداع دمممل الممممدارس ت إذ البمممد للقيمممادات التربويمممة مممم  ممارسمممة اببمممداع 

تدريبيمممة ، ومتابعمممة القيمممادات المدرسمممية ، دمممل العممممة مممم  حيمممم توجيممم  المعلممممي  ، ووضممم  اللامممن ، والبمممرام  ال

وا نشمممماة الصممممةية والالصممممةية ، وذلممممل كلمممم  لمممم  يتسممممنل إال بوجممممود قيممممادات تربويممممة واعيممممة بمةهمممموم وممارسممممات 

 اببداع ، وقادرة علل تةعيل  دل الم سسات التعليمية. 

 وها ما ياض:ه الجدول التالى :
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 (2جدول ركم )

 أن القيادات الترباية تمثل كدو  من حيث اإلبداعياضح آرا  عينة الدراسة حال 

 ا :راف معياري النسبة المئاية العدد القيادات الترباية تمثل كدو  فى اإلبداع

 7 7  عم

 93 93 ال 43

 100 100 اإلجمالى
 

يحقمممت  قيمممام إدارة المدرسمممة بتوصممميف و ممما ف المعلممممي  بمممما كشمممة  التحلممميالت أن عالبيمممة عينمممة الدراسمممة تمممرى عمممدم -

اببممداع ، مممما يممد  علممل عممدم قممدرة إدارة المدرسممة علممل الممتحيم دممل و مما ف المعلمممي  بممما يحقممت اببممداع دممل النهايممة ، 

ولممم ا يمممد  علمممل أن ا عمممما  ابضمممادية التمممل تلسمممند إلمممل المعلممممي  تمممتم بشمممية روتينمممل ، حتمممل ال تمممتم مسممماعلة الممممديري  

عمممما  التمممل تهمممتم بالمبمممدعي  ت مثمممة ابشمممرا  علمممل المولممموبي  ، مممم  قبمممة اللجمممان والقيمممادات ، مممم  أنممم  يوجمممد بعمممل ا 

 ومشردل ا نشاة ، ونادى العلوم االستيشادل.
 

 خامًسا : آليات تنمية ثقافة اإلبداع لدى ال فل
 

أ هممرت  التحلمميالت ألميممة دور ابذاعممة المدرسممية دممل تنميممة اببممداع عنممد الاةممة وذلممل  نهمما تيشممف عمم  التالميمم   -

همممر إبمممداعاتهم مممم   مممال  إلقممماع التالميممم  للةقمممرات ابذاعيمممة ، ومممم  حيمممم أنهممما تجعمممة التالميممم  يبحثمممون المبمممدعي  وت 

 تحةيم التالمي  علل إ راث إبداعاتهم عند رؤيتهم لممال هم .  ع  المعار  والمعلومات ، وم   ال 

ل الم سسمممات التعليميمممة أوضمممح  التحلممميالت أن الميتبمممة إحمممدى المقوممممات الهاممممة دمممل تربيمممة اببمممداع لمممدى الاةمممة دممم -

 ، ولل عامة لام لج ب ا طةا  إلل عالم القراعة .

كشممممة  التحلمممميالت عمممم  ألميممممة دور كممممة ممممم  ا  صمممما ل االجتممممماعل والنةسممممل دممممل تنميممممة اقادممممة اببممممداع دا ممممة    -

المدرسممممة ، حيممممم يسممممتايعان رعايممممة التالميمممم  المبممممدعي  ممممم   ممممال  دراسممممة حمممماالتهم وتمممم لية الصممممعوبات التممممل 

 هم دا ة المدرسة ، والتواصة م  أولياع أمورلم.تواجه

المسممابقات دممل تنميممة اببممداع عنممد  أشممارت التحلمميالت إلممل أن الاالبيممة الع مممل ممم  عينممة الدراسممة تممرى ألميممة دور   -

الاةممة، ، حيممم إنهمما تسمماعد دممل إبممراز الجوانممم اببداعيممة عنممد الاةممة ، وممم  اممم ييتسممم الثقممة دممل نةسمم  ، ويلممرث 

 ند  ، وبلاصة عندما يتلقل التيريم بعد الةوز دل المسابقات . أداة ما ع

أوضمممح  التحلممميالت أن آليمممات تنميمممة اببمممداع عنمممد الاةمممة تيمممم  دمممل وجمممود منمممال  دراسمممية تنممممل اببمممداع ، يليهممما   -

تمممداع تشمممجي  ا سمممئلة المنالقمممة عيمممر المقيمممدة ، امممم تمممودير ا دوات الالزممممة للاةمممة لممارسمممة إبداعممم  والتمممل ، امممم االق

بالنمممماذث الناجحمممة ، يلمممل ذلمممل اسمممتلدام طمممرج جديمممدة دمممل التمممدريف مممم  قبمممة المعلممممي  ، امممم تحديمممد واجبمممات منمليمممة 

تنممممل اببمممداع ، يليهممما تاممموير بمممرام   اصمممة بعمممداد المعلممممي  المبمممدعي  ، امممم ممارسمممة ا نشممماة المتنوعمممة ، امممم 

بالناحيمممة الصمممحية ، امممم ابجابمممة علمممل تسممماؤالت تصمممميم بمممرام  تدريبيمممة  اصمممة لتنميمممة اببمممداع ، يليهممما االلتممممام 

ا زيممارة ا ممماك  الجديممدة . وتشممير لمم   البيانممات إلممل  ا طةمما  ، يلممل ذلممل ممارسممة ا طةمما   لعمماب جديممدة ، وأ يممرع

أن تنميمممة اببمممداع تامممال  بهممما ا سمممرة والمدرسمممة والمجتمممم   ، كمممما تشممممة النمممواحل العقليمممة والصمممحية والمعرديمممة 

 ةة .والترديهية للا

 التاصيات 

 التلل  ع  المركمية ومنق ابدارات التعليمية والمدارس حرية أكثر لتنمية اببداع -

 االلتمام بالمعلم ماديعا ومعنويعا وتوسي  مساحة الحرية لللت بيئة إبداعية للتالمي  .  -

 توسي  مراكم لالبتيار واببداع د  كة م ساسات الدولة.  -

 مستمرة د  المدارس والجامعات والم سسات.تن يم الم تمرات اببداعية ال -
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 المراج  :

                                                           

: المدرسممممة  والمجتممممم  ، دار اللريجممممل للنشممممر والتوزيمممم  ، الممليممممة 1998مصمممماةل محمممممد متممممولل وآ ممممرون  -

 17٦العربية السعودية ،  ، ن 

: التةييمممر العلممممل وصمممناعة المعردمممة ، : التةييمممر العلممممل 2013علمممل حبممميظ وحمممادأ شممممف المممدي  عبمممد الولممماب  -

 155وصناعة المعردة ، الهيئة المصرية العامة الليتاب ، القالرة ،  ، ن 

: تابيقممممات عمليممممة دمممم  تنميممممة التةييممممر اببممممداع  باسممممتلدام ن ريممممة الحممممة االبتيممممارل 2004صممممالق أبممممو جممممادو -

  95:  ٦0، ن للمشيالت، عمان: دار الشروج للنشر والتوزي  ،  

 -: دعاليمممة برنمممام  قممما م علمممل انشممماة الممم كاعات المتعمممددة دمممل تنميمممة االبمممداع  مممان 2013رانيممما إممممام مصممماةل  -

 علم النةف ،  -كلية التربية  -عام المجا  لدى تالمي  المرحلة االبتدا ية ،رسالة ماجستير ، جامعة أسيوط 

تقنمممل ، كليمممة اآلداب ، قسمممم االجتمممماع ، جامعمممة عمممي  : التنشمممئة االجتماعيمممة واببمممداع ال2012سمممعاد دمممرث شمممبيل  -

 شمف ، 

: دراسمممة مسمممتقبلية لمممدور المعلمممم دممم  تنميمممة اببمممداع لمممدى تالميممم  الممممدارس 2009عمممالع محممممد ربيممم  محممممد عممممر  -

 اببتدا ية ، رسالة دكتورا  ، كلية التربية ، جامعة المنيا ،  

تنميمممة اببمممداع دممم  الممممدارس الحيوميمممة دممم  محاد مممات : دور ابدارة المدرسمممية دممم  2008انجمممود شمممحادة بلممموان   -

شمممما  دلسممماي  ومعيقاتهممما مممم  وجهمممة ن مممر ممممديريها ، رسمممالة ماجسمممتير ، كليمممة الدراسمممات العليممما ، جامعمممة النجممماح 

 الوطنية دلساي  ، 

سممملوى بنممم  أحممممد عبمممد س العاممماس : إسمممهامات ا سمممرة دممم  تربيمممة اببمممداع لمممدى أطةالهممما مممم  من مممور التربيمممة  -

ميممممة الميرمممممة ، قسممممم التربيممممة ابسممممالمية  –المية ، رسممممالة ماجسممممتير ، جامعممممة أم القممممرى ، كليممممة التربيممممة ابسمممم

 لع 1429والمقارنة ، 

 

- Jahnke, Isa , Teaching Practices in iPad-Classrooms: Alignment of Didactical Designs, 

Mobile Devices and Creativity , meå University, Faculty of Social Sciences, Department 

of applied educational science, Interactive Media and Learning (IML) , Vol. 5, no 3, 1-17  

- Smolensky, Kleiner: How to train student to think more creativety, Development Review, 

Volume 8, number 6 ,p.p 28-33,2005 

 

 

 

 

 

 

 


