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ة بالمرحلة في مقررات اللغة العربیة والدراسات االجتماعیالمتضمنة قیم اإلبداع 
  اإلبتدائیة " دراسة تحلیلیة"  

  *)*د. دریة السید البنا (                 )*د. أمیرة عبدالسالم زاید(
 

  مقدمة الدراسة:
حیث ،یشكل التعلیم القائم على اإلبداع أساسا من أسس التقدم الحضارى        

مة الحفظ و یقتل جرثو ،یصنع الشخصیة القادرة على مواجهة تحدیات المستقبل
والتلقین الكامنة فى التعلیم المعتمد على ثقافة الذاكرة. كما یسمح للفرد بممارسة 

والقدرة على نقد األفكار والبحث عن الجدید والتجدید ،التفكیرالمستقل وتحقیق الذات
المستمر الدافع للتقدم. وال یتأتى هذا إال من عقل مبدع تصنعه التربیة فى ضوء 

مكاناتها وتوجهاتها. ،هاثقافة ثریة فى قیم   وإ
وفـــى ظــــل التحــــدیات المختلفــــة التــــى تفرضــــها العولمــــة والتغیــــرات المحلیــــة   
ـــــة التحـــــدیات  ومســـــتجدات عصـــــر المعرفـــــة یواجـــــه التعلـــــیم مجموعـــــة مـــــن والعالمی

المجتمعیةوالتربویـــــة مـــــن أهمهـــــا إعـــــادة بنـــــاء منظومـــــة التعلـــــیم مـــــن حیـــــث فلســـــفته 
داة القادرة على تطـویر امكانـات الفـرد بمـا یمكنـه على اعتبار أن التعلیم األ،وأسالیبه

من التعامل مع مستجدات العصـر بإبـداع. فاإلبـداع فـي ظـل هـذه المتغیـرات ونحـن 
فهو ،یعنى إمتالك أسـباب القـوة وضـمان البقـاء والسـیادة،فى القرن الحادي والعشرین

  بل ال حیاة وال فكر من دونه.،رائد الحركة االجتماعیة المتقدمة
ل ما تمتلكه أى أمة من العقول المبدعة الزخیرة الحیة الباعثة على ویمث  

وهى المدخل ،فهى المكونات األساسیة لبناء تعلیم مبدع،الحضاري التقدم والرقى

                                                

) أستاذ أصول التربیة  المساعد بكلیة التربیة ـ جامعھ كفرالشیخ .*(  
.المساعد بكلیة التربیة ـ جامعھ األزھر  (**) أستاذ أصول التربیة  
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لعصرالمعرفة وثورة العلم والتكنولوجیا وامتالك األسس الحقیقیة فى التعامل بحكمة 
  مع تداعیات هذا العصر. 

دمها تقاس بما لدیها من متعلمین وخریجین ذوى مستوى ن قوة األمم ودرجة تقإ
عاٍل من التأهیل. وهذا یتطلب توظیف إمكانات الفرد وتشكیله فى ضوء ثقافة 

وتعزز التمیز وتشكل إنسانا ،إبداعیة دائمة التجدد .التي تدعم االختالف البناء
ا بذاته ومجتمعه بكافة  وواعیا بدوره الفاعل كمواطن في مجتمع التنمیة،واعیً

  صورها.
أحــد المیــادین الرئیســة لتقــدم األمــم... ،والتربیــة خاصــة فــى عــالم الیوم،ویمثــل التعلیم

"إن التحـدي الكبیرالــذي یواجهـه دول العــالم الثالــث فـي األلفیــة الثالثـة؛ هــو أن تكــون 
أو ال تكـــــون. فجوهرالصـــــراع هـــــو صـــــراع تعلیمـــــي ومكـــــان حســـــمه هـــــو المؤسســـــة 

بـه أن التعلـیم مـن أهـم أدوات تنمیـة الطاقـات البشـریة...  ). ومن المسـلم١التعلیمیة"(
  وهذا یعنى ضرورة وجود تعلیم متطور كشرط أساسي لكل تنمیة. 

فالبــــد أن ،ولمـــا كــــان اإلتقـــان مبــــدأ إســـالمي یضــــمن الجـــودة فــــي أي منتج  
الـذي یمثـل تحـدیا أمـام ،تشحذ النظم التعلیمیة العربیة الهمـم وصـوال إلـى هـذا اإلتقان

فــي ،Quality Educationظم. ولــن یتــأتى ذلــك إال بــالتعلیم المتمیــز باإلبــداع تلــك الــن
عالم یموج بالمتغیرات والتحـوالت علـى كافـة األصـعدة. هـذا التعلـیم الـذي یحقـق فـى 
ــه وبداخلــــه تطــــورات تســــتوعب مســــتجدات العصــــر ومــــا یحــــیط مــــن ثــــورات فــــى  ذاتـ

  للتطلع لمستقبل أفضل. ،نةالتكنولوجیا وفى العلوم المختلفة وثورة المعرفة الراه
والتأزم منــه والتمــرد ،ولمــا كــان اإلبــداع هوالتحــام مــع الواقــع المعــاش والتفاعــل معــه

عـــادة بنائـــه،علیـــه والثورة علـــى ،النقـــدي بـــالواقع فإن هـــذا یتطلـــب الـــوعي،ثم تغییـــره وإ
ـــــــي  ـــــــل ف ـــــــداع الماضـــــــى المتمث ـــــــى إب ـــــــا بحاجـــــــة إل ـــــــروتین والجمـــــــود والمألوف.إنن ال

واالرتفــاع بـه إلــى مســتوى المعاصـرة حتــى یكــون دافعـا لإلبــداع. كمــا بانتقائـه ،التراث
ـــداع الحاضـــــــر المتمثــــــــل فـــــــى إعــــــــادة بنـــــــاء الواقــــــــع  إلــــــــى  إننـــــــا بحاجــــــــة إلـــــــى إبـــــ
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ـــــدینا ،األفضـــــل وبحاجة أیضـــــا إلـــــى اإلبـــــداع للمســـــتقبل. لنصـــــنع هـــــذا المســـــتقبل بأی
  وبظروفنا االجتماعیة والتاریخیة.

ذا كـــان اإلبـــداع تكـــوین لفكـــر وفعـــل    فإن هـــذا یتطلـــب منـــاخ مـــن ،جدیـــدانوإ
الحریــة والحــوار والفكــر المفتــوح المتســم بــالوعي. إن مســتقبل المجتمعــات رهــن بمــا 
بـــداعات تمیزهـــا عـــن غیرهـــا. ولـــذا فـــإن درجـــة تقـــدم األمـــم  تمتلكـــه مـــن اكتشـــافات وإ

ـــــا وسیاســـــیا ـــــة تفكیرها،اقتصـــــادیا وثقافی ـــــداعها ونوعی فالعالقـــــة بـــــین ،یعكس مـــــدى إب
تأثیر وتـــأثر). لـــذا فـــإن نهضـــتنا االجتماعیـــة تتطلـــب عقـــوال مبدعـــة الطـــرفین جدلیـــة(

وتوظیفها ،حیث القـدرة علـى انتـاج المعرفـة،تتحمل جزء كبیر من مسئولیة هذا التقدم
  فهم القوة الدافعة لتقدم الوطن وتحقیق رفاهته.،واستثمارها
ذا كانت القیم هي موجهات للسلوك البشري وحاكمة له   ذا كان ،وإ وإ
ن هم ركائز أساسیة وضروریة لمجتمع متقدم... فهل یستطیع التعلیم المبدعو 

من العلماء والمبدعین یمتلكون القیم الموجهه  اإلبتدائي التأسیس لبناء جیل
للسلوك اإلبداعي والتي تسهم فى بناء إنسان ذا عقل جدید مبدع فى هذا العالم 

ئیة في المملكة العربیة فالمتفحص لمناهج المرحلة اإلبتدا.؟سریع التغیر والتجدد
السعودیة یجد أنها تحتاج إلى جهود لتطویرها خاصة في ظل ما توصلت إلیه 

حیث یواجه التعلیم اإلبتدائي في المملكة العربیة نتائج البحوث التربویة والنفسیة.
بعضها یرجع إلى المدرسة اإلبتدائیة نفسها متعلقة ،السعودیة العدید من المشكالت

والمعلم...انعكست على نوعیة الخریج ومستوى ،واإلختبارات،هجبالطالب والمن
وتبذل المملكة جهودا كبیرة أدائه وكفاءته ومهاراته وقدراته على االبتكار واإلبداع. 

. وهناك بعض في إعداد وتطویرالمناهج الدراسیة بما فیها المرحلة اإلبتدائیة
 االجتماعي تنامي الطلب المشكالت األخرى یعني منها التعلیم بشكل عام ومنها:

والهدرفي نظام التعلیم مركزیة اإلدارة ،وتقلیدیة دور المعلم،التعلیم على
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ومشكلة التقویم ،ونقص فاعلیة برامج تدریب المعلمین،التعلیمیة
  .)*(..وغیرها وضعف الكفاءة الخارجیة لنظام التعلیم،واالختبارات

هذه  من،بداع من زوایا مختلفةوهناك عدید من الدراسات تناولت موضوع اإل      
فى حدود علم الحالیة الصلة بموضوع الدراسة الدراسات الحدیثة وذات 

  ما یلي:،الباحثتین
): ركزت هذه الدراسة على اإلبداع من حیث ٢) (٢٠٠٨( أبو غربیةدراسة 
 )٢٠٠٩( حجازيوطرق قیاسه ومراحله...ودراسة ،والخطوات،والدوافع،المعنى

دراسة طبیعة اإلبداع من حیث المفهوم وعالقته بالذكاء ): ناقشت هذه ال٣(
والتحصیل الدراسي. كما أوضحت خصائص اإلبداع من جوانب ،واالبتكار

وكذا المشكالت التي ،مختلفة ودور االرشاد الطالبي تجاه المبدعین والموهوبین
تواجههم... وتناولت بعض سبل تنمیة اإلبداع وعالقة ذلك 

وتناولت هذه الدراسة اإلبداع فى : )٤) (٢٠٠٩( إبراهیمراسة بالتفكیراإلبداعي..ود
من خالل عدة محاور أساسیة منها: تناول اإلبداع فى ،عالقته بالتعلیم والتعلم

والدیمقراطیة واالجتماعیة . ثم أوضحت العالقة  عالقته ببعض المتغیرات الثقافیة
ت الدراسة دور اإلبداع فى كما بین،بین اإلبداع والتعلم الفاعل والتعلم مدى الحیاة

  وتطویر المنهج التربوي.،إنماء مبدأ المواطنة لدى المتعلم
فهناك عدید من الدراسات تناولت موضوع اإلبداع منها: أما الدراسات األجنبیة: 

حیث سعت هذه الدراسة إلى التوعیة بأن ) ٥()   Carter 1992( : كارتر دراسة

                                                

التعلیم في المملكة العربیة السعودیة رؤیة الحاضر  .)٢٠٠٧في: محمد بن معجب الحامد وآخرون ( )*(
.٩٦-٩٥،الریاض،مكتبة الرشد،ص ٤واستشراف المستقبل،ط  
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ج إلى اكتشاف امكاناته من خالل توفیر الطفل لدیه استعدادت إبداعیة ویحتا
مناخ إبداعي. وأوصت بأهمیة فهم المرحلة العمریة للطفل وطبیعة العملیة 

وفهم المعلم للمناهج المطورة للقیام بدوره تجاه تنمیة اإلبداع لدى ،اإلبداعیة
وهدفت هذه الدراسة إلى توضیح ) ٦( )  David 2000( ودراسة : دیفید  الطفل.

ا أهمیة الب یئة التعلیمیة في تشجیع االبتكار وأن تلك البیئة تعتبرشرًطا ضروریً
أو العادیین. وأوصت الدراسة بضرورة  األطفال سواء الموهوبین منهم لجمیع

تضافر جهود األسرة والمدرسة لتشجیع االبتكار لدى األطفال . هذه نماذج فقط 
من الدراسات األخرى  وهناك كثیر،من األدبیات التربویة التي تناولت اإلبداع

منها دراسة الكسندر روشكا عن اإلبداع ،والتي ال تتسع الدراسة الحالیة لمناقشتها
ودراسة محمد علي عزب عن قیمة اإلبداع فى االسالم.... وغیرها ،العام والخاص

  من األدبیات سوف یفید منها البحث الحالي فى بنائه الفكري.
  مشكلة البحث:

تنا الحاضر قضیة فنیة تخص نفر قلیل من لم یعد التعلیم فى وق
بل أصبح التعلیم قضیة ،المتخصصین والخبراء والمشتغلین بالعلم التربوى فقط

تخص المجتمع بأسره... وذلك لما للتعلیم من دور ومكانة فى ،قومیة ووطنیة
ومن ،تكوین وتشكیل المواطن. فبناء البشر وصناعة العقول من أهم أدوار التعلیم

قضیة على ،قضیة تطویر نظم التعلیم ومناهجه ومعارفه وسیاساته هنا تحتل
تتشكل وتتلون حسب التوجهات العامة الحاكمة فى ،درجة كبیرة من األهمیة

). والنهوض بالمجتمع ال یمكن تصوره إال مصحوبا بالتجدید واإلبداع ٧المجتمع (
... ولذلك خاصة فى میدان التربیة والتعلیم. وهذا ینطبق على كل المجتمعات

فهناك انتقادات عدیدة موجهة للتعلیم: من حیث المضمون ؛غیر المناسب 
وحاجة ،وأنه ال یراعي مستجدات عصر العلم والتكنولوجیا،الحتیاجات التالمیذ

المجتمع إلى التطور. كما یطول النقد أیضا طرائق التعلیم  وغیرها من اعتبارات 
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رة فى میدان البحث العلمى وغیاب هدف العمل التربوى. مما یعبر عن افتقاد الخب
  تكوین العقل وتنمیة الشخصیة.

ذا كان التعلیم بطبیعته عملیة مستقبلیة   فالتلمیذ الذى یتعلم فى أولى مراحل ،وإ
التعلیم اآلن دون توافر نظام تعلیمى یتناسب مع متطلبات القرن الحادى 

دون ،هذا القرن سوف یكون قد أعد بطریقة خاطئة كمواطن یعیش فى والعشرین
أن یستوعب مستجداته ویتفاعل معها تفاعال حقیقیا واعیا.  من جهة أخرى إذا 

وقدرة یمتلكها كل فرد مع اختالف فى الدرجة ،كان اإلبداع ظاهرة عامة
بالتالى فالتعلیم منوط بتفجیر طاقات اإلبداع لدى النشء بكافة أسالیبه. ،والنوع

ذا كان اإلبداع هو فى الحقیقة   والجمود والرضا بالواقع ،ثورة على الروتینوإ
وطرق تدریس تزید ،وأسالیب،فهل ما تقدمه نظم التعلیم الراهنة من مناهج،المترد

وتوظیف استثمار معارفه ،من قدرة المتعلم على الوعى واإلدارك بمعطیات واقعة
یجاد الحلول والبدائل الفعالة  وخبراته فى سبیل مواجهة مشكالت هذا الواقع وإ
عادة بناؤه؟ أم تكرس أسالیب التعلیم قیمة الرضا بالواقع  المترد  لتطویره وإ

ومتطورة تنفذ ،والخوف من التغییر؟. إننا فى حاجة ماسة إلى مناهج حدیثة مرنة
إلى عقل المتعلم وتتجه إلى تربیة تفكیره ووجدانه لیكون أكثر وعیا وقدرة على 

  اإلبداع واالبتكار. 
إلى أي تحدد مشكلة الدراسة فى السؤال الرئیس التالى: تأسیسا على ما سبق ت

مدى یسهم التعلیم االبتدائي فى اكساب طالبه قیم اإلبداع فى ظل متغیرات 
  وینبثق عن السؤال الرئیس االسئلة الفرعیة اآلتیه: العصر؟

 معوقاته)؟  –مقوماته و شروطه  -أهمیته  -ما طبیعة اإلبداع (مفهومة - ١

  ؟ وأدوارها بتدائیة ؟ وما أهم وظائفهاما طبیعة المدرسة اإل - ٢
مــا أهــم قــیم اإلبــداع  فــى إطارالثقافــة القائمــة علــى تشــكیل اإلنســان المبــدع   -٤

  فى العصر الراهن؟



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٣  

مــا قــیم اإلبــداع المتضــمنة فــى بعــض مقــررات التعلــیم االبتــدائي الســعودي  -٥
  الراهن؟

  سة االبتدائیة ؟ما متطلبات إكساب قیم اإلبداع للطفل السعودي في المدر   -٦
  منطلقات البحث:

  ینطلق البحث من اآلتي:
من ثــم فــإن تنمیــة اإلبــداع ،األطفــال هــم الثــروة الحقیقیــة المســقبلیة للــوطن - ١

  إذا أرادت أن تنهض وترقى. ،لدیهم هدف أسمى في أیة أمة
فاإلبــداع ظــاهرة إنسـانیة عامــة ال تقتصــر علــى فــرد ،ال إنسـان بغیــر إبداع   -٢

  معین.أو فئه أو شعب 
اإلنســــان المبــــدع  محصــــلة مجموعــــة أنشــــطة  أنجــــزت فــــى ظــــل ثقافــــة   -٣

وظـــروف إبداعیـــة أعـــادت بنـــاء الواقـــع ،ومناخ  ثري،وتربیـــة واعیـــة،مبدعة
  وترتیب إمكاناته بشكل مبتكر غیر مألوف.

بناء الطفل المبدع وتشكیل عقلیة اإلبداع هدف تربوى عام یمكـن تحقیقـه   -٤
  تلفة وتتأسس فى التعلیم اإلبتدائي.فى المراحل التعلیمیة المخ

  أهداف البحث:
یهــدف البحـــث إلـــى التعـــرف علـــى المضـــامین اإلبداعیـــة "قـــیم اإلبـــداع" فـــي   

والتي تســهم فــي تشـكیل الطفــل المبــدع ..ومـن ثــم محاولــة ،مقـررات التعلــیم االبتـدائي
یـــة اقتــراح بعــض المتطلبــات التربویــة وآلیـــات تحقیقهــا والتــي تمكــن المدرســة االبتدائ

نمــاء قــیم اإلبــداع لــدى الطفــل فــي عــالم متغیــر. وتحقیــق هــذا الهــدف  مــن تكــوین وإ
  الرئیس یتطلب تحقیق األهداف الفرعیة التالیة:

وكــــذا ،التعـــرف علــــى طبیعـــة اإلبــــداع مـــن خــــالل الـــوعي بمفهومــــه وأهمیته - ١
 والوعي بمعوقاته فى سبیل التغلب علیها .،تعرف شروطة ومیسراته

 دوار المدرسة اإلبتدائیة.ووظائف وأ،تعرف طبیعة - ٢
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إســتجالء أهــم قــیم اإلبــداع فــى إطــار الثقافــة القائمــة علــى تشــكیل اإلنســان  - ٣
  المبدع  فى العصر الراهن.

تعــــرف واقــــع تضــــمین قــــیم اإلبــــداع فــــي بعــــض مقــــررات التعلــــیم االبتــــدائي  - ٤
 السعودي الراهن.

 وضــع اســتراتیجیة مقترحــة لتفعیــل دورالتعلــیم اإلبتــدائي فــى اكســاب طالبــه - ٥
  قیم اإلبداع ودعم بناء الشخصیة المبدعة فى المجتمع المعاصر.

  حدود الدراسة:
 .تقتصرالدراسة على التعلیم فى المرحلة اإلبتدائیة  
  تقتصرالدراسـة الحالیــة فـى التعــرف علـى دور التعلــیم (المقـررات الدراســیة) فــى

ن اكســـاب المتعلمـــین فـــى المرحلـــة االبتدائیـــة قـــیم اإلبـــداع حیـــث بنـــاء اإلنســـا
مـــتالك امكاناتـــه بـــإرادة  المبـــدع كمرتكزأساســـي للـــدخول إلـــى عصـــر المعرفـــة وإ

دارة مبدعة.،واعیة   وإ
  تقتصـــــر الدراســـــة علـــــى عینـــــة مـــــن مقـــــررات اللغـــــة العربیـــــة والدراســـــات

  االجتماعیة للصفین الخامس والسادس التعلیم االبتدائي.
  منهج الدراسة:

فإن الدراســـة الحالیـــة ،ینـــةلمـــا كانـــت طبیعـــة البحـــث تســـتوجب اســـتخدام منهجیـــة مع
ســوف تســتعین بــالمنهج الوصــفى وأحــد أدواتــه وهــو أســلوب تحلیــل المحتــوى. وهــذا 

  یتطلب القیام باإلجراءات المنهجیة اآلتیه:
واســـتخالص ،قـــراءة األدب التربـــوى واالطـــالع علـــى الكتابـــات المتعلقـــة باإلبداع - ١

  ضوئها. منظومة قیم اإلبداع التى سوف یتم التحلیل فى
 وطبیعة المرحلة العمریة للمتعلم بها. ،وظائف المدرسة اإلبتدائیةرصد  - ٢

تحلیــل محتــوى عینــة مــن الكتــب الدراســیة للمرحلــة اإلبتدائیــة للكشــف عــن مــدى  - ٣
  ورصد النتائج باستخدام األسالیب اإلحصائیة المالئمة.،تضمین قیم اإلبداع بها
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ي فـــى دعـــم اإلبـــداع تقـــدیم بعـــض متطلبـــات وآلیـــات تفعیـــل دور التعلـــیم االبتـــدائ  -٤
نمــــاء قیمــــه لـــــدى طالبــــه كســــاب وإ وطرح مجموعــــة مـــــن التوصــــیات فــــى هـــــذا ،وإ

  المجال.
  مصطلحات البحث:

  تناولت الدراسة المصطلحات اآلتیه:    
ــــداع: ــــین الظــــواهر واألفكــــار  اإلب ــــة تمكــــن الفــــرد مــــن إدراك العالقــــات ب "قــــدرة عقلی

ر جدیـد وفعــل والمواقـف بشــكل جدیـد وأفضــل. ممـا ینــتج عنـه مركــب مـن فكــ
جدیــد وثقافــة جدیــدة. وبالتــالى عقــل جدیــد مــن أجــل إعــادة بنــاء الواقــع إلـــى 

  األفضل".
مجموعة من المبادئ والمعاییر التـي یعنـي إكسـابها لـدى الفـرد امـتالك  قیم اإلبداع:

وكذا امـــتالك ،القـــدرة علـــى إعـــادة بنـــاء الواقـــع المعـــاش إلـــى وضـــع أفضـــل
  الواقع في شتى مجاالت الحیاة.النظرة المتجددة المبتكرة للفكر و 

  مخطط البحث:
  المحور األول:ا إلطار العام للبحث.

  المحور الثاني: اإلطار الفكري.
یتنــــاول اإلبــــداع مــــن حیــــث المفهــــوم واألهمیــــة والشــــروط والمعوقــــات . ثــــم   

ووظائف المدرســــــــة االبتدائیــــــــة. وینتهــــــــي هــــــــذا المحــــــــور ،یتنــــــــاول طبیعــــــــة
ار الثقافة القائمـة علـى تشـكیل اإلنسـان أهم قیم اإلبداع فى إط باستخالص

  المبدع  فى العصر الراهن. 
  المحور الثالث: الدراسة التحلیلیة ونتائجها.

ویتنـــاول واقـــع تضـــمین قـــیم اإلبـــداع فـــي بعـــض مقـــررات التعلـــیم االبتـــدائي   
من خـــالل تحلیـــل محتـــوى تلـــك المقـــررات للتعـــرف علـــى ،الســـعودي الـــراهن

  وتوصیاته.،ثم یتناول نتائج البحث فل.مدى إكسابها قیم اإلبداع للط
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  المحور الثاني: اإلطار الفكري للدراسة
  أوال: طبیعة اإلبداع

  یمكن التعرف على طبیعة اإلبداع من خالل عدة النقاط األساسیة التالیة:
  مفهوم اإلبداع:

إن مشكلة تحدید اإلبداع وتعریفه تتسم بالصعوبة فى إطار المنهج العلمـى. وتكمـن 
التعریف هذه فى أنه لیس هناك اتفاق من قبل البـاحثین علـى تعریـف واحـد صعوبة 

لإلبــداع. ویرجــع ذلــك إلــى محاولــة البــاحثین صــیاغة تعریفــاتهم الخاصــة التــى تؤكــد 
فـإن هـذه التعریفـات ،وجهات نظـرهم المختلفـة فـى هـذه العملیـة. ومهمـا یكـن مـن أمر

  )٨المختلفة یمكن تصنیفها كاآلتى: (
  كز على اإلنتاج اإلبداعى.تعریفات تر   -١
تعریفات تركز على العملیة اإلبداعیة أى الكیفیة التـى یبـدع مـن خاللهـا المبـدع   -٢

  عمله.
تعریفـــــات تركـــــز علـــــى الســـــمات الشخصـــــیة للمبـــــدعین علـــــى افتـــــراض أن هـــــذه   -٣

كمـــا أنهـــا تتبـــاین بتبـــاین درجـــة القـــدرات ،الســـمات الشخصـــیة تعكـــس صـــورة التفكیر
  العقلیة.

ت تركــز علــى اإلمكانیــة اإلبداعیــة والتـــى تكشــف عــن نفســها مــن خـــالل تعریفــا  -٤
  األداء على االختبارات السیكولوجیة التى تقیس قدرات األفراد.

حیـث یـرى أن  (Rogers)تعریـف روجـرز  من التعریفات ركزت على المنتج اإلبداعي
ونجــد ،اإلبـداع هــو ظهــور إنتــاج جدیــد نــاتج عــن تفاعــل بــین الفــرد وبــین مــادة الخبرة

ولكن اإلنتــاج المبــدع لــیس هـــو ،فــى اإلبــداع دائمــا طــابع الفــرد المتمیــز فــى إنتاجــه
) هـــذا وتوجـــد ٩إنمــا هـــو هـــذا النـــاتج بــین اإلثنـــین. (،وال هـــو مـــادة الواقع،الفــرد نفســـه

تعریفــات أخــرى تتبــع نفــس اإلتجــاه: كــالنظر لإلبــداع علــى أنــه النشــاط الــذى یــؤدى 
) و"أن اإلبـداع وحـدة متكاملـة لمجموعـة ١٠تمع (إلى إنتاج جدید وقیم من أجل المج

العوامل الذاتیة والموضوعیة التى تقود إلى تحقیق إنتـاج أصـیل وذى قیمـة مـن قبـل 



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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أن اإلبـداع: "هـو سـعى مجتمعـى ولــیس  حامـد عمــار). ویـرى ١١الفـرد أو الجماعـة"(
مجـــرد حـــاالت فردیـــة هـــو مـــرادف بـــدرجات متباینـــة للتطـــویر والتغییـــر االقتصـــادى 

هو تركیـــــــــب جدیـــــــــد للعالقـــــــــات واألوضـــــــــاع والمواقـــــــــف ،السیاســــــــى واالجتمـــــــــاعىو 
ولیس مجـــرد لمعـــة أو إلهـــام ،هو معانـــاة مضـــنیة فـــى التفكیـــر والتـــدبیر،والتوجیهـــات

فاإلبداع مركب من فكـر وفعـل جدیـدین وثقافـة جدیـدة فـى مجتمـع ،طارئ هنا وهناك
تأسیســـا علــــى مــــا  ).١٢كمــــا یفتحهــــا لمقـــوالت نعــــم"(،یفـــتح صــــدره لمقـــوالت ال،منفتح
فنحن ال نسـتطیع بنـاء إبـداعى حقیقـى علـى الحـدس أو اإللهـام فقـط. كمـا أننــا ،سـبق

فاإلبداع ،ال نسـتطیع بنـاء إبـداعى حقیقـى فــى الفكـر والفعـل لمجـرد عملیـة اإلصــالح
یحتـــاج إلـــى المثـــابرة وبـــذل الجهـــد والوقـــت ویحتـــاج أیضـــا إلـــى المـــوارد االقتصـــادیة 

فاإلبــداع ،میـه. ولــیس مجـرد الماعیـة ولحظـة الهـام خاطفةواالجتماعیـة مـا یدفعـه وین
تكـــوین لبنــــاء جدیــــد ولفكــــر وفعــــل جدیــــد وهــــذا یتطلــــب منــــاخ مــــن الحریــــة والحــــوار 

  والتفكیر المفتوح.
ومــن خــالل التعریفــات الســابقة لإلبــداع نجــد أنهــا جمیعــا تؤكــد علــى أهمیــة   

یــع التعریفــات علــى اإلنتــاج اإلبــداعى كمؤشــر أو كتعبیــر عــن اإلبــداع... وتتفــق جم
أن هـــذا اإلنتـــاج البـــد أن یتصـــف بالجـــدة واألصـــالة وأن یكـــون هـــذا اإلنتـــاج مفیـــدا 
وینتفع به المجتمع. وذا قیمة ویضیف "روجـرز" علـى أن هـذا اإلنتـاج المبـدع ناتجـا 
عـــن التفاعـــل بـــین الفـــرد والبیئـــة وهـــذا یؤكـــد علـــى أهمیـــة معطیـــات البیئـــة والمنـــاخ 

  المحیط بالفرد المبدع.
ومــن البــاحثین الــذین وجهــوا اهتمــامهم إلــى العملیــة اإلبداعیــة (النــوع الثــاني   

ـــــاتهم هـــــو "واالس"  ـــــم ترجمـــــوا اهتمـــــامهم هـــــذا فـــــى تعریف مـــــن تعریفـــــات اإلبـــــداع) ث
(Wallas) فیعــرف اإلبــداع مــن خــالل المراحــل األساســیة التــى یمــر بهــا المبــدع منــذ :

أربعـــــــــــة وهـــــــــــى:  بدایـــــــــــة العمـــــــــــل اإلبـــــــــــداعى وحتـــــــــــى انتهائـــــــــــه وهـــــــــــذه المراحـــــــــــل
والتحقیق. فالمبـدع بـین اإلحسـاس بالمشـكلة وحلهـا یمـر ،اإلشراق،واالختمار،اإلعداد

) وینتمــى لهــذا النــوع العدیــد مــن التعریفــات منهــا تعریــف جــولفن ١٣بتلــك المراحــل. (
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(Golvin)  اإلبـــداع هـــو العملیـــة التـــي تقـــود إلـــى مركـــب جدیـــد ذي قیمـــة كبیـــرة وهـــذا
مجموعة مـن العناصـر لـم تكـن مرتبطـة مـن قبـل ببعضـها المركب الجدید إنما یمثل 

الــبعض. ویمكــن الوصــول لهــذا المركــب الجدیــد مــن خــالل التفاعــل بــین مضــامین 
مختزنــة داخـــل الفـــرد ذاتــه وقـــدر كبیـــر مــن المعلومـــات عـــن العــالم الخـــارجى. ومـــن 

  ).١٤حصیلة هذا التفاعل یتأتى باإلبداع (
فه لإلبـداع علـى بعـض مـا یكشـف أما أصحاب االتجاه الذي یركز في تعری  

وســــماتهم ،ودوافعهم،عنــــه المبــــدعون مــــن خصــــائص نفســــیة مثــــل حاجــــاتهم وقیمهم
الوجدانیـــة ...علـــى افتـــراض أن هـــذه الخصـــائص تعكـــس صـــورة التفكیـــر. كمـــا أنهـــا 

ـــــــــــــــــدراتهم اإلبداعیـــــــــــــــــة. ( ـــــــــــــــــاین بتبـــــــــــــــــاین ق ) ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــمات: ١٥تتب
الخبـــرة. ومـــن التعریفـــات التـــى تركـــز واالنفتاح علـــى ،والمثابرة،واالســـتقالل،المخاطرة

علــى اإلمكانیــة اإلبداعیــة مــا یتبنــاه أنصــار نظریــة الســمات وعلــى رأســهم جیلفــورد. 
فقد وضع جیلفورد مجموعة من الفروض تتعلق بالقدرات التى اعتقد أنهـا تقـوم وراء 
ــــــــــــــــى اآلتــــــــــــــــى:  ــــــــــــــــذاك ف ــــــــــــــــورد آن ــــــــــــــــداع... حــــــــــــــــددها جیلف مــــــــــــــــا یســــــــــــــــمى باإلب

  لحساســــــیة للمشــــــكالت والقــــــدرات التحلیلیــــــة والتركیبیــــــةوا،واألصالة،المرونة،الطالقة
عـــــادة التحدیـــــد ) ویختلـــــف األفـــــراد فـــــى درجـــــة امـــــتالك هـــــذه العوامـــــل ١٦والتقییم (،وإ

  والقدرات ومن ثم یختلفون فى درجة ونوع اإلبداع.
شـــــأنه شـــــأن بقیـــــة القـــــدرات ،): أن اإلبـــــداع قـــــدرة عقلیة١٧ویـــــرى عبـــــدالفتاح تركـــــى (

دراك العالقــــات ... إلــــى غیــــر ،القیاس،االســــتنتاج،التركیب،التحلیل،األخــــرى: الفهم وإ
ذلــك ممــا نكتســبه بالتربیــة مــن خــالل ممارســة هــذه القــدرات فــى المواقــف والخبــرات 
المربیة" وقبول فهم كهذا معناه قبولنا بـأن كـل إنسـان یمكـن أن یكـون ذا عقـل مبـدع 

  طالما توفرت له أسباب صیاغة هذا العقل أى التربیة السلیمة.
ــهویــرى    : أن اإلبــداع هــو إدراك لعالقــات جدیــدة مــن أجــل تغییــر مــراد وهب

الواقع أو هو قدرة العقل على تكوین عالقات جدیدة فى مجال مـا وهـو نشـاط ممیـز 
). والــبعض یطلــق اإلبـداع عــادة علــى كشـف صــیغة جدیــدة لـم یكــن لهــا ١٨لإلنسـان(



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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بـداع تكییـف للماضـى واإل،وجود من قبل أو إعادة صیاغة شكل قدیم بأسلوب جدید
وهو اطــــــــراد الماضــــــــى نحــــــــو حاضــــــــر ومســــــــتقبل ،وتوظیفــــــــه لمجابهــــــــه الحاضــــــــر

  ).١٩یفضالنه"(
ــــه كإحســــاس بالمشــــكالت وحلهــــا ــــداع التــــي نظــــرت إلی كتعریف ،ومــــن تعریفــــات اإلب

فقــــــد عــــــرف اإلبــــــداع بأنــــــه عملیــــــة اإلحســــــاس بالصــــــعوبات  "Torrance"تــــــورانس 
ــــــــالنقص ــــــــى األشــــــــیاء وب ــــــــى المعلومات وبالمشــــــــكالت الموجــــــــودة ف وبالعناصــــــــر ،ف

ثم ،األمر الـــذى یـــدفعنا إلـــى محاولـــة اكتشـــافها أو تكـــوین فـــروض حلولهــــا،الناقصـــة
عــادة اختبارهــا حتــى نصــل بهــا إلــى نهایــة" ( ) . ٢٠اختبــار صــحة هــذه الفــروض. وإ

وهذا التعریف یرى أن النقص فى األشیاء أو عدم وجود الشـئ فـى مكانـه هـو الـذى 
الشـئ أو اكتشـاف الجدیـد... حیـث یظهـر علیـه حالـة مــن  یـدفع المبـدع إلكمـال هـذا

التــوتر تجعلــه یجــرب ویفــرض الفــروض ویختبــر صــحتها .. إلــى أن یصــل إلــى حــل 
مقنـع للمشــكلة والبحــث الحــالى یــرى أن اإلبــداع ال یســعى فــى ذاتــه لحــل المشــكالت 

  كغایة ولكنه یسعى إلى إعادة بناء الواقع وقد تحل المشكالت مع إعادة البناء.
الشــك فــى أن هــذه الصــورة الواســعة للتعریفــات المتباینــة لمصــطلح اإلبــداع   

تجعل من الصعوبة االتفاق الكلـى علـى تعریـف واحـد شـامل وجـامع لإلبـداع إال أن 
هــذه التعریفــات جمیعــا تتفــق علــى أســاس واحــد وهــو أن النــاتج مــن اإلبــداع فــى أى 

  دة.مجال البد أن یتسم بالجدة واألصالة والندرة والفائ
  هذا وتتبنى الدراسة الحالیة التعریف التالي:

"اإلبـــداع قـــدرة عقلیـــة تمكننـــا مـــن إدراك العالقـــات بـــین الظـــواهر واالفكـــار   
والمواقف بشكل جدید وأفضل یقود إلى اسـتثمار خـالق للمعرفـة. وینـتج عنـه مركـب 
مـن فكــر جدیــد وفعـل جدیــد وثقافــة جدیـدة ومــن ثــم عقـل جدیــد مــن أجـل إعــادة بنــاء 

  واقع إلى األفضل".ال
  خصائص اإلبداع:

  من خالل التعریفات السابقة نستخلص بعض خصائص اإلبداع كالتالى:  
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اإلبـــداع محصـــلة مجموعــــة متشـــابكة ومتفاعلـــه مــــن العوامـــل بعضـــها مرتبطــــة  - ١
  بالفرد وأخرى مرتبطة بالبیئة المحیطة به.

  أن اإلبداع من شأنه إعادة بناء الواقع المعاش إلى األحسن. - ٢
قتصر اإلبداع على فئة دون أخرى إال أنه یختلف فى الكم والكیـف أى فـى ال ی - ٣

الدرجــة والنــوع بــین األفــراد. فكــل فــرد یمتلــك قــدرا مــن المهــارات والقــدرات ولكــن 
  یختلف هذا القدر من فرد آلخر.

  اإلبداع استثمار خالق لما یكتسبه الفرد من معارف. - ٤
وتحقیق النفــــــع للفــــــرد ،القــــــةوالط،یتصــــــف اإلبــــــداع بالجــــــدة واألصــــــالة والمرونة - ٥

  والمجتمع. 
  أهمیة اإلبداع:

اإلبــــداع ضــــرورة حضــــاریة... یســــتطیع أن یجعــــل مــــن التعلــــیم فــــى جمیــــع مراحلــــه 
ویصــــنع ،مشــــروعا حضــــاریا مســــتقبلیا. ویمثــــل أساســــا مــــن أســــس التقــــدم الحضارى

كما أنــه یقتــل جرثومــة التعصــب ،الشخصــیة القــادرة علــى مواجهــة تحــدیات المســتقبل
ـــیم والمعتمـــد علـــى الحفـــظ والتلقین الكامنـــة ویســـمح للفـــرد بممارســـة تفكیـــره ،فـــى التعل
والقــــدرة علــــى نقــــد األفكــــار مــــن خــــالل تكــــوین ،واالســــتمتاع بتحقیــــق الذات،المستقل

عالقات جدیدة استنادا إلـى التفكیـر الناقـد المهیـأ لعـدم التسـلیم بمـا هـو قـائم ومـن ثـم 
  )٢١مجاوزته. (

والدعامة التــى یقــف علیهــا لیواجــه ،ة اإلنســانیعتبــر اإلبــداع مصــدر إنســانی  
الطبیعـة والكــون والحیـاة التــى تضـاعفت مشــكالتها مـن أطوارهــا البدائیـة إلــى طورهــا 

وال سـبیل إلـى مواجهتهـا ،الحدیث آالف المرات فالحیاة تمضى إلى مزیـد مـن التعقیـد
لـى حـد إال باالعتماد على قدرات اإلبـداع لـدى اإلنسـان. وأصـبح مـن المتفـق علیـه إ

كبیـر اآلن بـین المفكـرین أن الفـروق بـین األمـم المتقدمـة واألمـم المتخلفـة أو النامیـة 
فقـد أصـبح ،أو عدم امتالكها للعقـول المبدعة،هى فروق فى مدى امتالك هذه األمم

أو تخلـف شـعب ،اإلبداع هـو المحـك الحاسـم فـى االسـراع بتقـدم شـعب مـن الشـعوب
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ت فیـــــــه المعرفـــــــة ومـــــــدى امتالكهـــــــا ). فـــــــي ذات الوقـــــــت الـــــــذي أصـــــــبح٢٢آخـــــــر (
  وتجددها؛ محرك أساسي للتقدم بل ومنتج إبداعي تتنافس علیه األمم.،واستثمارها

أما غیـره مـن الكائنـات ،اإلنسان وحـده هـو الكـائن الحـي المفكـر الـذي یمكنـه اإلبـداع
فهـــي نســـخ تتكـــرر بغیـــر إبـــداع وبـــدون ابتكـــار.. مـــن ثـــم فـــإن العملیـــة التعلیمیـــة لـــن 

"إن  )٢٣سان إنسانیته إال إذا تحولت من عملیـة إیـداع إلـى عملیـة إبـداع (تحقق لإلن
امــتالك اإلنســـان عقـــال فعـــاال ومبــدعا هـــو أهـــم مقـــوم ترتكــز إلیـــه حریتـــه الخارجیـــة. 
حریــة نعنــى بهـــا خــالص اإلنســـان مــن الجهــل الـــذي یكبــل حركتـــه ومبادرتــه ویؤكـــد 

عقـــال ناضـــجا فإنـــه  خضـــوعه واستســـالمه أمـــام المجهـــول. فحینمـــا یمتلـــك اإلنســـان
یكـــون قــــد تســــلح بــــأهم أداة كــــي یبســــط ســـیطرته علــــى مــــا حولــــه ویكــــون ســــید كــــل 

). واإلبـــداع یعنـــى فیمـــا ینطـــوي علیـــه العقـــل وتنطـــوي علیـــه الثقافـــة مـــن ٢٤موقـــف"(
مكانیات إبداعیة.     قدرات وإ

فإذا كان مجتمع ما قبل الصناعة قد استند إلى قوة العمل الخـام واسـتخراج   
فإن ،اإلنتــاج واآللــة مــن أجــل صــناعة الســلع ویــدورعلى،لیة مــن الطبیعةالمصــادراألو 

المعرفـة فــى مجتمـع مــا بعـد الصــناعى هــى الفیصـل فــى تحدیـد اإلبــداع االجتمــاعى 
تجـــاه التغییر ) وهـــذا یعنـــى أن اإلبـــداع ٢٥وهـــو مجتمـــع القـــرن الواحـــد والعشـــرین. (،وإ

وبالتـــالي ،المجاالتالـــذى یعبـــر عـــن مـــدى التقـــدم العلمـــى والتكنولـــوجى فـــى جمیـــع 
بـات هـو ضـمان البقـاء والسـیادة... وبـه تبلـغ كـل دولــة ،امـتالك أسـباب القـوة والتفوق

ذروة القـــوة واألمـــان فــــى االقتصـــاد والسیاســــة والفكـــر والقـــدرة علــــى تقریـــر مصــــیرها 
بنفسـها. فاإلبـداع أصــبح اآلن بمثابـة األمــل األكیـد للجـنس البشــرى لحـل المشــكالت 

ـــــــي تهـــــــدده ـــــــل طاقاتـــــــه  وفى هـــــــذا،الت ـــــــة تمث ـــــــإن أنشـــــــطة التعلـــــــیم والثقاف الســـــــیاق ف
  ضرورة من ضرورات الحاضر والمستقبل. ،المحركة

ویواجــــه تهدیـــدات جدیــــدة ألمنـــه وبقائــــه یلـــزم أن یكــــون ،وفـــى عــــالم ینتظمـــه التغییر
الطریــــق لحفظــــه یتمثــــل فــــى التجدیــــد واإلبــــداع. إبــــداعا معرفیــــا وعلمیــــا وتكنولوجیــــا 

ذلـــك هــو التعلـــیم بمــا یـــوفره مــن عقـــول مبدعــة. فاالهتمـــام .. والســـبیل إلــى ،وجمالیــا
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لــــذا ینبغــــى أن یكــــون منهجــــا ،باإلبــــداع مســــألة مصــــیریة یــــدور حولهــــا ســــباق األمم
  للتفكیر وأسلوب حیاة.

  مما سبق نستطیع أن نلخص أهمیة اإلبداع فى النقاط التالیة:
  اإلبداع أداة اإلنسان المعاصرللتقدم. - ١
جهــة مشــكالت حیاتــه وتحــدیات مســتقبله. مــن خــالل اإلبــداع أداة اإلنســان لموا - ٢

  التوظیف الكامل لقواه وقدراته.
یساعد على مالحقة التغیـر والتطـور الحـادث فـى العـالم مـن منطلـق أن ذلـك ال  - ٣

یـــــتم مـــــن خـــــالل القـــــوة الجســـــمیة ولكـــــن مـــــن خـــــالل القـــــدرات العقلیـــــة ومنهــــــا 
  وما یترتب علیها من انجازات.،اإلبداع

دول ؛ للتغلــب علــى مشــكالتها وتحقیـــق التنمیــة بــدال مـــن اإلبــداع وســیلة كــل الـــ - ٤
التبعیــة لآلخــر. وذلــك باســتخدام المــنهج العلمــى الــذى هــو محــور اإلبــداع فــى 

ــــة واســــتغالل الطاقــــات ــــم نســــتطیع القــــول بــــأن ،مواجهــــة المشــــكالت وتنمی من ث
  اإلبداع معیار للحكم على فشل أو نجاح األفراد والمؤسسات. 

ألنــــه یقتـــل جرثومــــه الحفـــظ والتلقــــین ،األمـــن القومى اإلبـــداع یســــهم فـــى تحقیــــق - ٥
الكامنــة فــى التعلــیم ویــدعو إلــى الحریــة والدیمقراطیــة والتعلــیم الحــوارى .. حتــى 

  یكون تعلیم متمیز.
اإلبداع یحقق الصحة النفسـیة للفـرد مـن منطلـق أنـه یسـمح للفـرد بتحقیـق الـذات  - ٦

  والتفكیر المستقل.
ـــتعلم الـــ - ٧ ذاتى مـــن خـــالل البحـــث الـــذاتى والتقصـــى اإلبـــداع یســـهم فـــى تحقیـــق ال

وبالتالى فهـــو ،والحصـــول علـــى المعلومـــات ..واســـتثمارها للوصـــول إلـــى الجدیـــد
  یسهم فى التعلیم بصورة أفضل.

اإلبـــداع فــــى ذاتـــه قیمــــة إنســــانیة وتربویـــة عظمــــى یجــــب غرســـها وتنمیتهــــا فــــى  - ٨
  النشء.
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بـــأن  وكـــي تتحقـــق أهمیـــة اإلبـــداع علـــى أرض الواقـــع ینبغـــي تأكیـــد الـــوعي  
وقیادة للـوعى القـومى... وال یكـون ،اإلبداع "إحدى صور النضـال وأمضـاها مواجهـة

إال بااللتحام بالواقع وبمعرفـة مكوناتـه ومسـاره والقـوى المتحكمـة فیـه مـن أجـل فهمـه 
). ورغـم األهمیـة الكبیـرة لإلبـداع إال أن ٢٦وحشد قواه ثم تغییره إلى ما هـو أفضـل" (

ومازاال متهمـــان ومســـئوالن ،فــى حاجـــة كبیـــرة للــوعى بأهمیتـــهالتربیــة والتعلـــیم مـــازاال 
حیث االعتمـــاد بشـــكل ،عـــن تـــدنى مســـتوى المتعلمـــین فـــى جمیـــع المراحـــل التعلیمیـــة

  كبیر على الحفظ والتلقین فى التعلیم بصفة عامة.
  شروط اإلبداع:

البــد مــن ،لكــى یــتمكن المجتمــع والتعلــیم مــن تكــوین وبنــاء اإلنســان المبدع  
.. تؤهلــه بقـــدر المســـتطاع لهــذا البنـــاء. بعـــض هـــذه ،اجتماعیـــة،تربویة تــوافر شـــروط

  الشروط مرتبطة بالمبدع ذاته وآخرى مرتبطة بالبیئة المحیطة به.
  )٢٧أن لإلبداع عدة شروط البد من توافرها وهى: ( "Fromm"فرومیرى 

فهي ،: إمكانیـــــة الدهشـــــة: ویعتبرهــــا فـــــروم مـــــن أهــــم شـــــروط اإلبـــــداعالشــــرط األول
وهى البدایـة لكـل تكـوین ،معین بوجود أسئلة فى موقف تتطلب إجابـةإحساس 

  جدید.
ــانى: هــو القــدرة علــى التركیــز. فالتشــتت وتوزیــع االهتمامــات لــدى الفــرد  الشــرط الث

یؤدیــان إلــى عــدم القــدرة علــى مواجهــة المشــكلة أمامــه. ویعتبــر عــدم التركیــز 
  أحد المعوقات األساسیة لإلبداع.

ر أهمیـــة هـــو: القــدرة علـــى قبـــول الصـــراع والتـــوتر بـــدال مـــن واألكثـــ الشـــرط الثالـــث:
  تجنبه والهروب منه.

ـــــر كـــــل مـــــن (نویل   ـــــدع كشـــــكل راق ،وسیمون،ویعتب ـــــر المب وشـــــو) أن التفكی
ویرون أن حــل المشــكالت یعتبــر إبــداعا إذا مــا ،للســلوك یظهــر فــى حــل المشــكالت

  )٢٨حقق توافقا مع واحد أو أكثر من الشروط التالیه: (
  ثل إنتاج التفكیر جدة وقیمة سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للثقافة.أن یم  -١
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  أى التفكیر الذى یغیر أو ینفى األفكار المقبولة مسبقا.،التفكیرالالاتفاقى  -٢
التفكیرالــذى یتضــمن الدافعیــة والمثــابرة واالســتمراریة العالیــة التــى تظهــر علــى   -٣

فیــه القــدرة العالیــة لتحقیــق  والذى تكمــن،مســار العمــل بشــكل متقطــع أو مســتمر
  أمر ما.

تكـــــوین مشـــــكلة مـــــا تكوینـــــا جدیـــــدا: یـــــرى البـــــاحثون المـــــذكورون أن النشـــــاط   -٤
اإلبداعى یظهر كجملة خاصة من النشاط فى حل المشكالت المتسـمة  بالجـدة 

  والجهد فى تكوین المشكلة تكوینا جدیدا.،والالاتفاقیة
الدافعیة ،(العامـــــــــة والخاصـــــــــة)أن شـــــــــرط اإلبـــــــــداع االســـــــــتعدادات  روشـــــــــكاویـــــــــرى   

فیــرى  عبــدالفتاح تركــى) أمــا ٢٩أو المنــاخ اإلبــداعى. (،واالتجاه نحــو العمــل،المعرفیــة
  أن شروط اإلبداع تتلخص فى اآلتى:

...". وهـــذا مـــا ،المیتافیزیقا،مشـــروعیة الفكـــر المجـــاوز للطبیعـــة: "األســـطورة  -١
لحظـة عـن التفكیـر فعله اإلنسان المصرى القدیم وهو فى كـل ذلـك لـم یتوقـف 

  المنطقى السلیم.
اإلشــباع المتــوازن لحاجــات اإلنســان: ... فشــعب مــن البائســین المحــرومین   -٢

  ).٣٠ال یمكن أن یصنع حضارة وأن یبدع فى شتى مجاالت المعرفة (
ـــــالقیود -٣ ـــــا المعاصـــــرة ب ـــــذخر مجتمعاتن ـــــوع دون وعـــــي: ت ـــــر الممن اختفـــــاء دوائ

.... لــــذا فمنــــاخ ،فیهــــا دوائــــر الممنــــوعوتتســــع ،الضـــاغطة المكبلــــة لحركــــة الفكر
شـرط ،الحریة الذى ینبغى أن یتوفر كى تسـتطیع التربیـة أن تصـنع إنسـانا مبدعا

  ).  ٣١أساسى لنجاح هذه التربیة... (
وترى الدراسة الحالیة فـى الشـروط السـابقة أهمیـة كبیـرة لتكـوین اإلنسـان المبـدع هـذا 

ــــى ضــــرورة أن یلتقــــى القــــول والفعــــل  ــــى باإلضــــافة إل كإلتقــــاء المدرســــة بــــالواقع الفعل
لنقد هـذا الواقـع والمسـاهمة فـى إعـادة بنائـه بمـا تقدمـه مـن ،والتحامها معه،المجتمعي

ومن ثـــم ،أفـــراد ذوى عقـــول متفتحـــه قـــادرة علـــى التفكیـــر العلمـــي  والحـــوار والتجدیـــد
  ومحتوى المقررات الدراسیة تلعب دورا كبیرا ومهما فى هذا األمر.اإلبداع. 
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  المبدع: مات الطفل "اإلنسان"بعض س  
قبــول المسـئولیة ألداء عملیــة مــا  -األمانــة الفكریـة  -الفضــول المعرفـي  -الطالقـة   

اإلیمــان بالســببیة  -الثقــة بــالنفس  -األصــالة  –المرونــة الفكریــة  -وتحمــل نتائجهــا 
الصـــبر والـــدأب والمثــــابرة  -أي أن هنـــاك أســـبابا ومســـببات لكـــل شـــئ یبحـــث عنـــه 

محــب  -الرغبــة فــي التمیـز والبحــث فــي غیـر المــألوف  –لــى الصـعوبات والتغلـب ع
فهــو یســتعد ألن یكــون لــه ،للتجدیــد والتغییــر والتمــرد علــى النمطیــة والتكــرار والروتین

أســـلوب إدراك تلقـــائى شـــبیه باألطفـــال كـــأن كـــل شـــئ یبـــدو لـــه جدیـــدا مبهجـــا.. لهـــذا 
یتحـرى الدقـة  -بـة والفكاهـة یضیق بالنمطیة عند النظر إلى الواقع ویمیل إلـى الدعا

لدیـه  -یتمیـز بـالعمق فـي التفكیـر والتفـرد فـي األفكـار  –ومحب لالسـتقاللیة والتفـرد 
كمــا قــدمت ســناء حجــازي  قــدرة علــى بنــاء عالقــات جدیــدة بــین األفكــار والظــواهر.

  ):٣٢بعض السمات كما یلي(
نفسـه ومحـب واثق مـن  -مرن سریع التكیف مع المواقف الجدیدة -ال یحبط بسهولة

  یرغب بالمخاطرة.. –للسیطرة 
والدراسة الحالیة تتفق مع أصحاب الرأى القائـل فـى أن كـل إنسـان لدیـه القـدرة علـى 
اإلبــداع ولكــن البــد أن تتــوافر الشــروط الالزمـــة لــذلك لتحویــل اإلبــداع الكــامن إلـــى 

باكتشــاف المجــال الــذى یمكــن أن یبــدع فیــه الفــرد ثــم تهیئــة الظــروف ،إبــداع ظاهر
االجتماعیــــة الالزمــــة لتنمیتــــه. مــــن ثــــم كــــان هنــــاك دورا كبیــــرا منتظــــر مــــن التربیــــة 

  والتعلیم القیام به لبناء النشء المبدع وتنمیة قدراته.
  معوقات وصعوبات االبداع:

إن مهمـة نظـام التعلـیم فـى المجتمـع هــو تكـوین وبنـاء شخصـیات حـرة وناقـدة قــادرة  
التفكیر والبحث. وال یمكن تحقیق ذلـك فـى على استخدام العقل والمنهج العلمى فى 

ظل اعتمـاد نظـام تعلیمـي تلقینـى ـ تقلیـدى قـائم علـى حشـو األذهـان بمعـارف وعلـوم 
فمـــا یـــدور فـــى الواقـــع مـــن قضـــایا ومشـــكالت ،ال عالقـــة بینهـــا وبـــین الواقـــع المعاش
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... وهــو مــا ،وتفـاعالت مغــایر تمامــا لمــا یقـدم للطــالب مــن خــالل المنـاهج الدراســیة
  ى بالنموذج التقلیدي"البنكي".یسم

ویعمل النموذج التقلیدى على تهمـیش األهـداف التربویـة وتغییبـه لمـا یمكـن   
الـذى ،وربما الوحید،أن تلعبه من أدوار داخل العملیة التعلیمیـة... والهـدف األساسـى

حفظ وتســـجیل المعلومـــات ،یطغـــى علـــى النشـــاط التعلیمـــى هـــو الحفـــظ واالســـتظهار
اف بل تهیمن فى المـنهج الدراسـى وتغـدو فـى منزلـة أفضـل مـن والتى تعوض األهد

)..وحــدد "فیشــر" بعــض المعوقــات التــى تثــبط وتحــبط اإلبــداع عنــد ٣٢منزلــة التلمیــذ(
  ):٣٣األطفال منها ما یلي(

النظرة إلیهم بشـكل ینـتقص مـن شـأنهم  -ضعف االهتمام  -رفض األفكار الجدیدة 
 -رفــض قــراراتهم ونهرهــا  -ثقــة بــالنفس النقــد المســتمر الــذي یــؤدى إلــى عــدم ال -

  وغیرها.،عدم وجود تغذیة راجعة -الروتین 
تعتبـــر المرحلـــة االبتدائیـــة هــــي   ثانیـــا: المدرســـة االبتدائیـــة "أهمیتهــــا وأدوارهـــا":

كســـــابهم المهارات والمعـــــارف األولیـــــة ،المرحلـــــة األساســـــیة لـــــتعلم الـــــنشء وإ
اسبة لطبیعة هذه المرحلـة لتحقیق مجموعة من األهداف المرتبطة بها والمن

  العمریة. 
یفتـرض أن تكــون المدرســة بیئـة صــالحة وبیتــا للمـتعلم بمــا یحملــه البیـت مــن معــانى 

والتعاون بمعنــــــى أن تكــــــون المدرســــــة عــــــامال للتطــــــور العلمــــــى ،التســــــامح والحریــــــة
فال تكون مجرد مزار یـومى وعـبء ثقیـل علـى عـاتق المـتعلم. هـذا والعـبء ،والفكرى

تدنى فى مسـتوى خریجـى المـدارس لـیس فقـط فـى الجانـب التعلیمـى   الذى أدى إلى
بــل أیضــا فــى الســلوكیات واألخالقیــات. فــى نفــس الوقــت الــذى كــان علــى المدرســة 
القیام كما ینبغى بمهمـة التربیـة والتعلـیم واكتشـاف الموهـوبین والمبـدعین وتـدعیمهم. 

ل الحاصـــل علـــى ولیســـت مكانـــا لقتـــل اإلبـــداع. وتأسیســـا علـــى مـــا ســـبق فـــإن الطفـــ
  المرحلة االبتدائیة یتوقع أن المدرسة قد أكسبته فى تلك المرحلة ما یلي:
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بــث روح القیــادة والتــدرب علــى البحــث والتفكیــر العلمــى والتخطــیط الســلیم والنظــرة  - ١
 للمستقبل. 

عمـال  - ٢ توظیف قدراته العقلیة المتنوعة ومنها التحلیل والتركیـب واالسـتنتاج...الخ وإ
مجتــــه وتحریــــر هــــذا العقــــل ممــــا یكبلــــه ویعــــوق تحــــرره كالخرافــــات العقــــل ولــــیس بر 

 والشعوذة.. والبیئة المتسلطة سواء فى األسرة أو المدرسة.

ــــدى التالمیــــذ مــــن خــــالل المــــواد الدراســــیة المختلفــــة - ٣ ومن خــــالل ،تنمیــــة اإلبــــداع ل
 ومن خالل البیئة والمناخ العام.،األنشطة المتنوعة

ــــالخبرات  - ٤ ــــاخ التعلیمیب ــــة مــــن كافــــة المصادرإثــــراء المن بإســــتخدام ،التعلیمیــــة المربی
 التقنیات الحدیثة.

وبدنیا وعقلیـــا وروحیـــا وخلقیـــا.. فـــى ضـــوء ،البناءالمتكامـــل لشخصـــیة الطفـــل نفســـیا - ٥
 التربیة اإلسالمیة.

تكوین طالب ذى عقلیة ناقدة وقادرة على اسـتیعاب كـل مـا یمـوج العـالم مـن حولـه  - ٦
المتغیـرات لالسـتفادة مـن إیجابیتهـا وتجنـب  وتطویع تلـك،من تغیرات محلیة وعالمیة

 وهذا یتطلب تنمیة مهاراته وقدراته وشعوره بالمسئولیة واالنتماء لبلده.،سلبیاتها

بنــــاء الشخصــــیة القـــــادرة علــــى مواجهـــــة المســــتقبل مــــن خـــــالل اإلیمــــان بـــــالتغییر  - ٧
واإلعـداد لـه (ممـا یتطلـب تضــمین المحتـوى كـل جدیـد مــن العلـم حتـى یقـف التلمیــذ 

أخـــر المســـتجدات فـــى المجـــال.. مـــن أجـــل بنـــاء جیـــل مـــن العلمـــاء. یســـتطیع  علـــى
 مواجهة التغیر االجتماعى فى ظل العولمة والتغیرات المتالحقة.

إعداد الطالب للعمـل فـى مجتمـع منـتج مـؤمن بالشـورى والحریـة والتعـاون واحتـرام  - ٨
اط وربط التعلــــیم بخبــــرات الحیــــاة عــــن طریــــق ممارســــة العمــــل كنشــــ،العمــــل الیــــدوى

 مدرسى وكذا األنشطة األخرى الریاضیة والفنیة.... من أجل تفجیر طاقاتهم.

الحفــاظ علــى الهویــة الثقافیــة والحضــاریة واالهتمــام باللغــة العربیــة والحفــاظ علیهــا  - ٩
  والفنیة وشغل أوقاتهما كما ینبغى.،واالنتماء لها. واالهتمام بالتربیة الریاضیة

  ئیة التي تقود إلى اإلبداع:ووظائف المدرسة االبتدا،بعض أدوار
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  الدور الثقافي/التعلیمي للمدرسة االبتدائیة:  -  أ
فإن الـــدور ،لمـــا كـــان اإلنســـان یتشـــكل فـــى ضـــوء ثقافـــة مجتمعـــه مـــن خـــالل التربیـــة

الثقافي الذى تقـوم بـه المدرسـة یمثـل أهمیـة بالغـة فـى صـناعة اإلبـداع لـدى الطفـل. 
ولــیس إبــداعا خــارج التــاریخ. إن  وثقــافي،فاإلبــداع بالضــرورة إبــداع مرحلــى وتاریخى

التغییــر هنــا لــیس تكنولوجیــا جدیــدة فقــط بــل بنیــة اجتماعیــة وسیاســیة ترســم مصــیر 
وهو ثقافة أیضا ألنه یغیـر البنیـة الفكریـة ویعیـد قـراءة ،المجتمع والمجتمعات البشریة

ویحـدد أســالیب جدیــدة فـى فهــم الواقـع والتعامــل معــه.... ،ویضـفى قیمــا جدیدة،الواقع
بحیث أن مســـــتقبل ،هـــــذا یقـــــال إن التغییـــــر هـــــو اإلبـــــداع أو لنقـــــل تغییـــــر إبـــــداعىول

المجتمعـات رهــن باالكتشــافات والتجدیــدات اإلبداعیـة وأســلوبها فــى تنــاول مشــكالتها 
وتوظیــف كــل هــذا إلعــادة بنــاء نفســها. ولكــن اإلبــداع رهــن بطبیعــة ثقافــة المجتمــع 

ة التقلیدیـــة التـــى تحـــدد نهـــج واإلطـــار المؤســـس للمجتمـــع الـــذى هـــو جـــزء مـــن الثقافـــ
ـــــیم ومصـــــارف طاقـــــة اإلنســـــان ونطاقها واإلبـــــداع حصـــــاد هـــــذا ،التنشـــــئة وقـــــیم التعل

  ).٣٤وقوة مؤثرة علیه وأداة لتغیره فى آن واحد (،كله
ولعل الحاجة ماسة إلى إستراتیجیة تعلیمیة عربیة لثقافـة أطفالنـا فـي الوقـت   
الروحیـــة الســـامیة وعاداتنـــا تنهل مــن قیمنـــا ،تنطوى علـــى خطـــوط عریضـــة،الحاضــر
ــــا،األصــــیلة ثقافــــة تكــــون ،ویتم تنفیــــذها حســــب ظــــروف كــــل مجتمع،تعبر عــــن بیئاتن

تعمـــل علـــى إشـــباع حاجـــة اإلنســـان لغـــذاء الـــروح ،عربیـــة اللســـان والجـــذور والمالمح
  ).  ٣٥والعقل والوجدان(

فالثقافــة الحیـــة هـــى الثقافـــة القــادرة علـــى إبـــداع حلـــول جدیــدة ألوضـــاع جدیـــدة. أمـــا 
الثقافــة التــى تعجــز عــن إبــداع مثــل هــذه الحلــول فهــى الثقافــة التكراریــة المیتــة التــى 

). لـذا فـإن التعلـیم ٣٦تضطر إلى ترك مكانها لغیرها بقدر ما تفقد قیمتها اإلبداعیـة (
منوط بمجموعة من األدوار لكى یستطیع تشكیل العقل القادر علـى بنـاء ثقافـة حیـة 

  منها ما یلي:،مبدعة
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م مختلف وسائل التقنیة فى إدخال عناصـر التغییـر والتنویـع والتشـویق استخدا  -١
  فى الموقف التعلیمى.

التعاون مع المؤسسات المجتمعیة بعامة والدینیـة واإلعالمیـة واألسـرة بخاصـة   -٢
رشــــادهم نحــــو األســــالیب الصــــحیحة للتعامــــل مــــع  ــــه المتعلمــــین وإ ــــى توجی عل

ادرة علــى  الــوعى بــذلك ورفضــه مســتجدات العصــر. وخلــق العقلیــة الناقــدة القــ
  إذا تعارض مع قیمنا.

ــــیم المدرســــي  -٣ ــــدفق المعلومــــاتى.. ینبغــــي أن تنطــــوي ثقافــــة التعل فــــى عصــــر الت
وكیف یعلــم ،المتاحــة للتلمیــذ علــى تربیتــه كیــف یفكــر وكیــف یعلــم نفســه بنفســه

بداعا.،غیره. وكیف یبدع   وكیف یستمر تعلیما وإ
البیئـة المعقــدة المثیـرة المحیطـة بــالمتعلم  خلـق منـاخ إبـداعى عــن طریـق إنمـاء  -٤

عن طریق تخطیط منهج سلیم وطرق واسـتراتیجیات فعالـة فـى التـدریس تنمـى 
  من خاللها المهارات والقدرات العقلیة والتفكیر اإلبداعى.

هویتنـــا  تنمیــة الــوعى بثقافتنـــا وموقعهــا مـــن الثقافــات األخــرى والحفـــاظ علــى - ٦
  وعلى اللغة العربیة.

ى الثقافــة المدرســیة إلــى خلــق الــوعي لــدى المتعلمــین لمــا یبــث إلــیهم أن تســع  -٦
وتحصــینهم بــالقیم الدینیــة التــي تمكــنهم مــن مواجهــة الغــزو ،مــن مــواد إعالمیة

  الثقافى.
واالنتماء ،تــدعیم وتقویــة محتــوى المــواد الدراســیة بمــا یحقــق إكســاب قــیم اإلبــداع-٧

  الثقافي والوطني .
  تدائیة:الدور السیاسي للمدرسة اإلب  - ب

مــــــن الوظـــــــائف المهمــــــة للمدرســـــــة االبتدائیـــــــة التنشــــــئة السیاســـــــیة األساســـــــیة 
بإمــداده بــبعض مبــادئ الثقافــة السیاســیة وقــیم اإلبــداع فــي الجانــب السیاســي  ،للطفل

ویمكنها تحقیـق ذلـك مـن خـالل مـا ،وتضمینها بشكل أساسي في المقـررات الدراسـیة
  یلي:
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وبناء الشخصــــیة ،لمدرســــیة بصــــفة عامــــةتنمیــــة روح الدیمقراطیــــة فــــى البیئــــة ا  -١
العلمیــــــة للمــــــتعلم "فــــــإذا ســــــلمنا بأهمیــــــة دور المدرســــــة فــــــى عملیــــــة التطــــــور 

وأن ،االجتماعى الدیمقراطى فالبـد لهـذه المدرسـة أن تكـون معمـال للدیمقراطیـة
تصـــبح مكانـــا یكتســـب فیـــه الناشـــئة أســـس الحیـــاة الدیمقراطیـــة ال عـــن طریـــق 

  ).٣٧رسونها فعال فى حیاتهم المدرسیة"(تلقینهم هذه المبادئ إنما یما
  تكوین الوعى السیاسى لدى المتعلمین وتنمیته.  -٢
إعطاء المتعلم حـق المشـاركة الحقیقیـة والتعبیـر عـن أرائـه بشـجاعة ودون أیـة   -٣

  ضغوط.
  تنمیة حب السالم واآلمن ونشرهما والبعد عن العنف والتطرف.  -٤
  لدى المتعلمین.والوالء للوطن ،تنمیة قیم االنتماء  -٥
وروح القیــادة لــدى المتعلمــین والبعــد عــن التبعیــة ،تنمیــة االســتقاللیة اإلیجابیــة  -٦

  والتقلید السلبي.
فــإذا ســـلمنا بــأن المبـــدعین هـــم ركــائز أساســـیة وضــروریة لمجتمـــع متقـــدم..   

فهــل یســتطیع التعلــیم بنــاء جیــل مــن العلمــاء المبــدعین الــذین یمتلكــون عقــال جدیــدا 
لم الجدیــد... یســتطیعون مواجهــة التحــدیات ونقــل مجتمعاتنــا إلــى آفــاق فــى هــذا العــا

  التقدم. 
  دور المدرسة االبتدائیة في تنمیة اإلبداع والتفكیر اإلبداعي:  :-جـ

إن تنمیــة اإلبــداع لــدى األطفــال یتطلــب تنمیــة قــدراتهم علــى التفكیــر العلمــي بشــتى 
دراك العالقات،صــــوره وتقبــــل ،والتعبیر عــــن آرائهم،وتبصــــیرهم بــــالمواقف المختلفــــة،وإ

ـــم دور كبیـــر فـــى غـــرس روح اإلبـــداع ،المختلـــف مـــن األفكـــار وقبول اآلخـــر. وللمعل
فـإن التلمیـذ فـى الغالـب یصـبح ،فـإذا كـان المعلـم غیـر مبتكر،واالبتكاریة عند المتعلم

بالتــالى غیــر مبتكــر.. وعلــى هــذا فــإن هنــاك واجبــات یجــب أن یؤدیهــا الكبــار تجــاه 
وا لهــم قــدراتهم االبتكاریــة وتنمیتهــا. وأول مؤسســة منوطــة بهــذه الصــغار لكــى یحفظــ

وبعد ذلــك ومؤسســات المجتمــع ،ثم تنتقــل إلــى المدرســة،الواجبــات تتمثــل فــى األســرة
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األخرى. فتنمیة اإلبداع تقع على عاتق المجتمع كله.. ویسـهم  التعلـیم فـى المرحلـة 
رق تـــــــدریس فى وجـــــــود معلـــــــم مبـــــــدع وطـــــــ،اإلبتدائیـــــــة فـــــــى تحقیـــــــق تلـــــــك المهمـــــــة

  ومناخ ثقافي عام مشجع على اإلبداع.،ومنهج ثري متطور،مبتكرة
لها أهمیـة واضـحة فـى التشـجیع علـى ،المدرسة باعتبارها مؤسسـة تربویـة اجتماعیـة 

عاقتـه. وهـذا یتطلـب تـوافر شـروط عـدة فـي التربیـة  اإلبداع وتنمیته أو التنفیر منـه وإ
أن تعمـل علـى تنمیـة شخصـیته تنمیــة  المدرسـیة التـي تقـدم للمـتعلم والتـي مــن شـأنها

  إبداعیة شاملة متكاملة كما یلي:
العمل على تنمیة جمیع قـدرات الطفـل العقلیـة دون االقتصـار علـى تنمیـة القـدرة   -١

  على التذكر.
نماء الجانب الخلقى فى شخصیته.  -٢   أن تقوم على تشكیل وإ
  المعرفة. تعمل على تنمیة روح البحث والمبادرة والبحث الذاتى عن  -٣
أن یكــون لــدیها قناعــة بــأن التربیــة فعــال مســتقبلیا یتطلــع إلــى المســتقبل ویخطــط   -٤

  له.
  تنمیة روح التسامح والتعاطف واالنتماء بین المتعلمین.  -٥

هــذا ولكــى تكــون التربیــة المدرســیة "تربیــة إبداعیــة" باإلضــافة إلــى مــا ســبق   
ل المعلم واإلدارة والمنـاخ العـام البد أن تقوم المدرسة بمجموعة من األدوار من خال

فى المدرسة وأسالیب التعلیم وطرائقه وكذلك ما یقدم للمـتعلم مـن محتـوى معرفـى... 
بالتـــالي مـــن الضـــروري أن تتحـــرك المدرســـة بكافـــة عناصـــرها حركـــة مســـتقبلیة فـــى 
ــــــــوي  ــــــــوطین والمهتمــــــــین بالعمــــــــل الترب ــــــــه كــــــــل المن ســــــــیاق تخطیطــــــــى یشــــــــارك فی

  هذه األدوار فى النقاط اآلتیة: والتعلیمي.وسوف نجمل كل
 وعي المعلم بمفهوم اإلبداع وأهمیته للفرد وللمجتمع. -

أن یســتخدم المعلـــم مهـــارات التفكیـــر اإلبــداعى داخـــل الفصـــل ویثیـــر أســـئلة  -
إبداعیــة مثــل: مــاذا یحــدث لــو؟ مــاذا تتوقــع؟ مــا رأیــك فــى؟ مــا تخیلــك عــن 

 ...؟ إذا حدث كذا وكذا ... فماذا تستنتج؟ وهكذا.
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من خــالل ،ن یثیــر لــدى المــتعلم حــب البحــث واالستكشــاف والــتعلم الــذاتىأ -
الجوانــب المختلفــة فــي المقــررات وأســالیب التــدریس ..وغیرهــا مــن مكونــات 

 العملیة التربویة والتعلیمیة.

أن یعطــى للمتعلمــین قــدرا كبیــرا مــن الحریــة فــى طــرح أســئلتهم وأفكــارهم وال  -
 یسخر منها بل یشجع الجید منها.

 ز أنماط السلوك اإلبداعى لدى الطالب فى شكل مكافآت.تعزی -

ــوفیر منــاخ إبــداعى - للتالمیــذ یشــجعهم علــى االكتشــاف والبحــث وتحــدى  ت
قـــــــــدراتهم اإلبداعیــــــــــة: بتـــــــــوفیر التجــــــــــارب العملیـــــــــة بأنفســــــــــهم أى حریــــــــــة 

وفیها یكـون ،والتعاون فیما بینهم والتنوع فى طـرق وأسـالیب التـدریس،البحث
 ومستمعا ومخططا ومشاركا.المعلم مرشدا وقائدا 

تــدریس قائمــة علــى الحــوار والمناقشــة والــذى یمثــل  طــرق وأســالیبإتاحــة  -
فرصة كبیرة لتنمیة التفكیر التباعدى لـدى المتعلمـین... والـتخلص والتحـرر 

 التلقى". من الشكل التقلیدى "اإللقاء 

االهتمـــام بـــالمحتوى مـــن جمیـــع جوانبـــه (معرفیـــة وفنیـــة ومهاریـــة ووجدانیـــة  -
وأكادیمیة) وأن یكـون ثریـا فیمـا یتضـمنه مـن اكتشـاف للمشـكالت والمواقـف 
ومحاولة حلها وخلق وابتكار الجدید وما یثیره مـن استكشـاف وتنـوع وتفكیـر 

 مبدع... الخ.

تشــجیع األنشــطة الحــرة لــدى الطــالب لتنمیــة مــواهبهم والتــرویح عــنهم حتــى  -
 ال یكون الیوم الدراسى عبء علیهم.

 والمسابقات وعمل جوائز فیما یخص األنشطة اإلبداعیة.إقامة الرحالت  -

 تشجیع روح المغامرة واإلتیان بالجدید غیر المألوف واستثماره. -

جــــــودة اإلدارة المدرســــــة والمتابعــــــة المســــــتمرة ألنشــــــطة المدرســــــة بالكامــــــل  -
    وتصحیح المسار من وقت آلخر.

  أسالیب تنمیة اإلبداع في المدرسة اإلبتدائیة:
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ت الشخصـیة وعوامـل البیئـة االجتماعیـة التـى تعـوق التفكیـر هناك من سما  
المبـــدع وتلـــك التـــى تیســـره وتشـــجع علیـــه... وأیضـــا هنـــاك مـــن الوســـائل واألســـالیب 

  المختلفة لتنمیة هذا النوع من التفكیر وتنشیطه فى الفرد.
  ویركز الباحثون عامة على جانبین فى مجال تنمیة اإلبداع هما:

ـــــــى ال  األول: ـــــــة أو المناخالتركیـــــــز عل ـــــــف ،بیئ بمـــــــا یتضـــــــمنه مـــــــن ظـــــــروف ومواق
  أو تحول دون إطالق طاقات األفراد.،تیسر اإلبداع،مختلفة

موضـــوع االهتمـــام الـــرئیس فیـــه هـــو اإلنســـان: مـــن حیـــث ســـماته المعرفیـــة   والثانى:
  ودوافعه واتجاهاته وسمات شخصیته عموما.،والوجدانیة

ومنها ،وهنـــــاك أســـــالیب عدیــــــدة لتنمیـــــة االبـــــداع یمكــــــن أن تســـــتعین بهـــــا المدرســــــة
األســـالیب التربویــــة: وتلــــك األســــالیب تهــــتم  بإحـــداث تغیــــرات أساســــیة فــــى العملیــــة 
النفســـیة والمعرفیـــة وفـــى اتجاهـــات الفـــرد وقیمـــه الخاصـــة ودوافعـــه. وتعتبـــر محتـــوى 

وكـذا عـن طریـق ،یم اإلبداعالمقررات الدراسیة مـن أهـم سـبل تحقیـق غـرس وتنمیـة قـ
ــــــین المــــــدرس والتالمیــــــذ ــــــاعالت الجیــــــدة ب ــــــات والتف ــــــذ بعضــــــهم ،العالق وبین التالمی

ــــــدریس،البعض ــــــى طــــــرق وأســــــالیب الت وأســــــالیب ،واتجاهات المدرسین،باإلضــــــافة إل
التقـــویم الجیـــده... داخـــل الفصـــل المدرســـى. والمنـــاخ اإلبـــداعى یمكـــن أیضـــا تنمیـــة 

  ).٣٨التالمیذ. ومن األسالیب والبرامج التربویة: (وتحسین التفكیر اإلبداعى لدى 
  برنامج التفكیر المنتج.  -أ

  برنامج بوردو لتنمیة التفكیر اإلبداعى.  -ب
  برنامج التدریب على الخیال الخالق.  -جـ
  برنامج التدریب على الحل االبتكارى للمشكالت لطالب الجامعات.  -د
  .برنامج التدریب على حل مشكالت المستقبل  -هـ

تأسیسا على ما سبق فإن قیم اإلبداع قابلة ألن تكتسـب وتنمـى عـن طریـق   
ــــة الظــــروف  ــــة المختلفــــة وتهیئ ــــیم باســــتخدام بعــــض األســــالیب العلمی التــــدریب والتعل
المالئمــــة كمـــــا ســـــبق وأشـــــار البحـــــث الحــــالي. ویفضـــــل أن یتـــــوافر ذلـــــك فـــــى ســـــن 
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م فــــى صــــنع مبكرة"المرحلــــة اإلبتدائیــــة". ومــــن ثــــم یمكــــن خلــــق جیــــل مبــــدع یســــاه
  المستقبل والتقدم الحضارى وقادر على مواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین.

ثالثـــا: بعـــض قـــیم اإلبـــداع المتضـــمنة فـــي الثقافـــة القائمـــة علـــى بنـــاء اإلنســـان 
  المبدع.

  حریة التعبیر:-١
متالك ،وتعنى: "االنفكاك من قیود اآلخـر فـى الفكـر والعمـل دون اإلخـالل بحقوقـه   وإ

بداء الرأى والتعبیر عن الذات بشجاعة".اإلرادة    القادرة على االختیار وإ
بین الـداخل والخـارج بـین ،كما أن الحریة تعنـي: "هـذا الفصـل بـین الـذات والموضـوع  

عـالم الحریــة الداخلیــة وعــالم الضــرورة الخارجیــة. وأول مظهــر للحریــة اإلنســانیة فــى 
قتصـــادیة واالجتماعیـــة. الحریـــة واالوهو أصـــل الحریـــة السیاســـیة ،أن یریـــد أوال یریـــد

فقیمـة العمـل فـى الحریـة والعمـل القـیم ال یكـون ،هى التـى تضـفى القیمـة علـى العمل
والعمل المجبر ال قیمة له. والفعل أحـد مظـاهر الحریـة الداخلیـة وهـى حریـة ،إال حرا

). فالحریـة ال تقـوم باالختیـار بـین بـدیلین فقـط إمـا ٣٩الفكر دون إرغام من الخارج" (
وكلمــا كانــت ،بــل هــى تقــوم باالختیــار بــین العدیــد مــن البــدائل والممكنات،عــم أم الن

  دل ذلك على عمق واتساع الحریة.،تلك االختیارات أو البدائل متعددة
ذا كـــان اإلبـــداع هـــو مصـــدر المســـتقبل فالحریـــة مطروحـــة فـــى المســـتقبل ولیســـت  وإ

س الوقــت مــن فى نفــ،مطروحــة فــى الماضــى. مــن ثــم فالــذى یحــد مــن الحریــة یحــد
وبالتالى كامنــة فــى اإلبــداع. واإلنســان ،). فالحریــة كامنــة فــى المســتقبل٤٠اإلبــداع (

المبـدع إنسـان حـر. لـذا فمـنح المـتعلم مزیــدا مـن الحریـة لكـى یقـرر بنفسـه مـاذا یریــد 
ــــــــــــــن؟ شــــــــــــــریطة تــــــــــــــوفر مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الضــــــــــــــوابط  ــــــــــــــف وأی أن یــــــــــــــتعلم وكی

لعملیـــة اإلبداعیـــة.  وتمثـــل قیمـــة والثقافیـــة أمـــر ضـــروري فـــي ا،واالجتماعیة،التربویة
مما یسـتدعي ،الحریة شرط ضرورى لإلبداع وتكوین متعلم ذو شخصیة حـرة مبدعـة

  جعلها هدفا تربویا فى جمیع مراحل التعلیم.
  التفكیر العلمي وتقدیر العلم:-٢
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"هوعملیـــة منطقیـــة تــــربط النتـــائج بمقــــدماتها ویبتعـــد عــــن األفكـــار المطلقــــة   
األحكـــام القبلیـــة ویـــؤمن بالتجربـــة العلمیـــة والقـــدرات العقلیـــة ویتخلص مـــن ،والخرافیـــة
  المتنوعة".
إن قیمــة التفكیــر العلمــى ودوره فــى الشــئون العامــة یمكــن بیانهمــا وقیاســهما   

حیـاتهم  عن طریق تأثیر التفكیر العلمى الواعى على طریقـة النـاس فـى تنـاول أمـور
اطهـــا بثقافــة المجتمـــع.... االجتماعیــة ومــدى حصـــادهم مــن المعـــارف العلمیــة وارتب

وتخلـــف التفكیـــر العلمـــى یفضـــى إلـــى تخلـــف اإلنســـان عـــن إدراك ومالحقـــة الســـبل 
). فـــنحن ٤١والمیكانیزمـــات التـــى تحكـــم صـــیانة وبیـــان أســـبابها وطـــرق عالجهـــا... (

ونرى أثرهــا علــى كــل ،نعــیش الیــوم طفــرات علمیــة وتكنولوجیــة كبیــرة فــى كــل مكــان
هــو حجــر األســاس فــى هــذه النهضــة. ومــا أحوجنــا  والتفكیر العلمــى،من حولنــا،شــئ

الیـوم إلـى إعـادة بنـاء مجتمعاتنـا العربیــة علـى أسـس علمیـة متینـة باألخـذ باألســلوب 
أهمیتهــا فــى ،العلمــى فــى كــل مجــاالت الحیــاه. هــذا وقیمــة التفكیــر العلمــى ال تكمن

مجال البحث العلمى فحسـب ولكـن یجـب أن یكـون التفكیـر السـلیم سـمة مـن سـمات 
لبناء أجیـــال تـــؤمن بقیمـــة التفكیـــر العلمـــى .والمدرســـة ،ل أفـــراد المجتمـــع المعاصـــركــ

اإلبتدائیــة  تســهم فــى وضـــع األســاس لهــذه القیمــة لـــدى الطفــل بســبل متعــددة منهـــا 
  المقررات الدراسیة وما تتضمنه من موضوعات ثریة.

  التجدید:-٣
جدیــدة  "تعنــى الرغبــة فــى االنفتــاح والتحــدیث ورفــض الجمــود وطــرح بــدائل  

  والتوجه إلى المستقبل وفق أهداف واضحة تستند إلى الهویة العربیة واإلسالمیة".
فـــــــــالجمود والتجدیـــــــــد لفظـــــــــان متضـــــــــادان. األول یفیـــــــــد االنغـــــــــالق علـــــــــى   

یثار التقلید على االجتهاد واالتبـاع علـى اإلبـداع ... والثـانى ،الذات ورفض اآلخر وإ
یثار اإلبــــداع علــــى االتبــــاع ،لتحــــدیثوقبــــول ا،واالنفتــــاح علــــى اآلخر،یفیــــد التحرر وإ

). وحقیق ببرامج التعلیم أن تتبنى تلك القیمة وتغرسها فـى الـنشء مـن خـالل مـا ٤٢(
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تقدمــه للمــتعلم مــن خبــرات جدیــدة ومتنوعــة منــذ مراحــل تعلمــه األولــى فــى المدرســة 
  اإلبتدائیة.

  التعلم الذاتى:-٤
والمهــارات ،المعارفتعنــى "تعلــیم اإلنســان نفســه بنفســه مــن خــالل اكتســاب   

  والقدرات التي تسمح له بتحقیق ذاته وذلك فى إطار حر ال یضر باآلخرین". 
فحینمـــا تـــنجح المدرســـة االبتدائیـــة فـــي تأســـیس عملهـــا علـــى هـــذا المفهـــوم   

الـــداعم لتنمیــــة قــــدرات اإلنســـان علــــى الــــتعلم بنفســـه ومواصــــلته دون انقطــــاع فإنهــــا 
عهـــا مـــن أن تتفـــرغ لمهتمهـــا التربویــــة تـــتخلص مـــن عنـــاء كبیـــر یكبـــل حركتهـــا ویمن

  الصحیحة. 
  االستقاللیة:-٥

"تعنـى وعــى اإلنســان (الطفــل) بذاتـه المتفــردة عــن اآلخــرین ممـا یجعلــه متمیــزا بعــدم 
  المجاراة واالنصیاع فى الفكر والعمل دون وعي."

ـــــر ودال عـــــن تفضـــــیلهم    ـــــرون بشـــــكل أكب ـــــدعین إنمـــــا یعب فاألشـــــخاص المب
من التحرر من سیطرة اآلخر.. فالرغبـة فـى االسـتقالل فـى  لالختیارات التى تمكنهم

المواقـف المختلفـة مـن الحیــاة إنمـا تـنعكس أیضـا علــى شـكل التفضـیالت المهنیــة... 
والتقید بضــــوابط ،مـــن ثـــم فقــــد یـــرتبط  اإلنتــــاج اإلبـــداعى ســـلبیا بالتقلیدیــــة والســـیطرة

یجابیا بمجموعة من المتغیرات من بینها االستقاللی وتتجســــد قیمــــة   ة.معینة.  وإ
االستقاللیة لدى المبدعین فـى اآلتـى: االحتكـام إلـى وجهـة النظـر الخاصـة والتقـدیر 

وعـدم ،الذاتى فى الحكم على األمور.. والقدرة على التفرد والمخالفة فـى االهتمامات
والتعبیر الحاسـم عـن الرغبـة فىاالسـتقالل ،االنصیاع والمجاراة فى األفكـار واألعمـال

  وحب التمیز.
  وتحمل الصعاب:،المسئولیة-٦

"تعنــى قــدرة الفـــرد علــى أن یتحمـــل مــا یأتیــه مـــن أفعــال وأفكـــار وقــرارات واختیـــارات 
  وقبوله ما یترتب علیها من نتائج بشجاعة". 
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فاإلنســـان المبـــدع  یســـتطیع القیـــام بواجباتـــه علـــى أكمـــل وجـــه ویـــدرك هـــذه   
ذا كــان الواجبـات والنتـائج التـى یمكـن أن تــؤدى إلیهـا. وأن یكـون  اختیـاره صـحیحا وإ

هــذا االختیــارغیر صــحیح علیــه أن یتحمــل مســئولیة فعلــه. وال یعتمــد علــى مشــاعره 
ـــــة ،إلصـــــدار أحكامـــــه أو اختیـــــاره الســـــلوك المناســـــب إنما یلجـــــأ إلـــــى القـــــوانین العقلی

). هــــــــذا وهنــــــــاك أقســــــــام عدیــــــــدة مــــــــن ٤٣( واألخالقیــــــــة وأال یتخلــــــــى عــــــــن حریتــــــــه
مســـــــئولیة علمیـــــــة ،مســـــــئولیة أخالقیة،ة اجتماعیةمســـــــئولی،مســـــــئولیة دینیة،المسئولیة

ومســــئولیة سیاســــیة... هــــذا ویســــتطیع التعلــــیم غــــرس هــــذه القیمــــة فــــى األبنــــاء منــــذ 
واألنشـــطة المتنوعـــة وغیرهـــا. فـــالتعلیم یتـــیح ،الصـــغر مـــن خـــالل المقـــررات الدراسیة

ویتحمل هـو نتیجــة عملــه ،للطالـب حریــة التفكیـر والتصــرف فـى أى عمــل یوكـل إلیــه
ره وتدعیمـه إذا كانـت النتیجــه إیجابیـة وتوجیهـه إذا كانــت سـلبیه بحیـث یســتفید وتفكیـ

  من نتائج التجربة.
  احترام الوقت:-٧

"تعنى اإلحساس الجید والتقدیر السلیم لقیمة العمر الزمنـى لإلنسـان وحسـن   
  استخدامه وقضائه فى العمل والبحث وما یعود على الفرد والمجتمع بالنفع."

لمهمــــة التــــى أخــــذت تفــــرض وجودهــــا فــــى مضــــمون ثقافتنــــا مــــن العوامــــل ا  
كما یلعـب دورا مهمـا فـى تسـابق المجتمعـات ،قیمة الوقت وأهمیتـه وتقـدیره،المعاصرة

نحــو التقــدم. فمــن مظــاهر اهتمــام اإلنســـان المعاصــر بالوقــت الوصــول مــن خـــالل 
البحـــث العلمـــي إلـــى رصـــد أجـــزاء متناهیـــة فـــى الصـــغر مـــن الوقـــت. وتطـــور هــــذا 

م بمرور الزمن مع تطور التكنولوجیا المسـتخدمة فـى قیاسـه حتـى وصـلنا إلـى التقسی
  أصغر وحدة لقیاس الزمن والمسماة "بالفمتو ثانیة".

  اإلستكشاف:-٨
ــــة أو كلیهمــــا مــــن أجــــل  عمــــال الفكــــر والتجرب "تعنــــى البحــــث والتقصــــى والتفكیــــر وإ

  ع".أوحلول صحیحة للمشكالت یمكن تطبیقها فى الواق،التوصل إلى أفكار
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تمثــــل ،والتلقائیــــة.. ونحوها،ال شــــك فــــى أن الحریــــة واإلستكشــــاف والذاتیــــة اإلیجابیة  
ــــه  ــــداع. وأن إتاحــــة الكشــــف والبحــــث وتمكــــین الطفــــل من ــــة تــــرتبط باإلب أبعــــادا ثقافی
وتشـجیعه علیــه منــذ الصــغر فـى األســرة والمدرســة ؛ ســیفتح لـه فــى المســتقبل طریــق 

  جید للبحث واإلبداع.
  العقالنیة: -٩

عنـى اتجــاه یــؤدى باإلنسـان إلــى النظــرة النقدیــة فـى  تناولــه للظــواهر ومحاولــة "ت  
  فهمها بإعمال العقل والنظرالعلمي." 

إن اإلنسان المسلم الذى یسـتطیع أن یتقبـل عقلـه وجـود أشـیاء دون التفكیـر   
... من الصعب أن یقیم حضـارة أو یبنـى عمرانـا. ومـن ،النقدي فى أسبابها الحقیقیة

األزمــة الفكریـــة (التقلیــد والتبعیــة) وأســاس النظـــرة العقالنیــة الحقــة هـــو  مظــاهر هــذه
ال منطــق قیاســـى ،الكشــف عــن منطــق األمــور وترابطهـــا الــداخلى أى عقلهــا الــذاتى

البـــد أن نحـــدد مســـبقا ،مجـــرد. وعنـــدما نتحـــدث عـــن عقالنیـــة ثقافـــة أوعقـــل أوخطاب
أى مطابقـة منطـوق ،عیةفالعقالنیة معیارهـا الموضـو ،میدان المعرفة ونوعیة الخطاب

مهمـا كـان حـظ هـذا األخیـر ،الخطاب لمقصده ولیس مطابقة الخطاب لخطـاب آخر
  ).٤٤من العلمیة أو الموضوعیة (

  الحوارالحضاري:-١٠
والنقــاش العلمــى البنــاء الــذى یــؤدى إلــى إنتــاج ،"تعنــى التفاعــل الفكــرى الخالق  

  أفكارجدیدة."
عرفـــــة موجـــــودة فـــــى الواقــــــع فـــــى إطـــــار قیمـــــة الحـــــوار واإلیمــــــان بـــــأن الم   
فــإن دور المدرســة والنظــام التربــوى تقــدیم أســالیب ومنــاهج علمیــة للحصــول ،المعاش

ـــم وحـــده وال یحـــتفظ بهـــا الكتـــاب الدراســـى  علـــى تلـــك المعرفـــة التـــى ال یمتلكهـــا المعل
ـــیم كیفیـــة  وحـــده بـــین دفتیـــه. ولكنهـــا معرفـــة متاحـــة وعامـــة والمطلـــوب فقـــط هـــو تعل

فــة وهــذا یتطلــب التأكیــد علــى أن دور المعلــم هــو اإلرشــاد الحصــول علــى تلــك المعر 
والتوجیــه ولــیس صــب المعلومــات ممــا یتــیح النقــاش والحــوار والتفاعــل المثمــر بــین 
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المعلم والمتعلم. وانعكاس ذلك كمسلك أصیل وضـرورة للمعرفـة والحیـاة.. فـى إطـار 
براتــــه كمــــا ویثقل خ،). فــــالحوار یثــــري معــــارف ومهــــارات اإلنســــان٤٥األنــــا واآلخــــر (

من هــــــــذه القــــــــیم ،یكتســــــــب معــــــــه قیمــــــــا متعــــــــددة عنــــــــدما یكــــــــون حــــــــوارا حضــــــــاریا
  السالم النفسي ..وغیرها.،وقبول اآلخر واحترامه،:التسامح

  
  

  الخیال العلمي:-١١
"تعنـــى قـــدرة الفـــرد علـــى أن یتصـــور ویحلـــم ویبنـــى خیـــاالت عقلیـــة ألشـــیاء   

لیصـل إلـى ،قـع الملموسمعینة حدثت أو لم تحدث مـن قبـل فیصـل إلـى مـا وراء الوا
  واقع آخر أفضل."

إن إستخدام اإلنسـان الخیـال كـي یخـرج مـن األشـیاء المجهولـة أو الصـامتة   
فنـــرى المســـتقبل المجهـــول أو ،ویحول المحســـوس إلـــى معنى،صـــورا تفـــیض بالحیـــاة

ویهزم المســافات بــین الكواكــب ،أعمــاق الكــون وقــد تحــول إلــى أفكــار متموجــة هائمــة
ویحلم اإلنســـان فیـــه باللحظـــة التـــى ینتصـــر فیهـــا علــــى ،الكـــونوالنجـــوم فـــى أنحـــاء 

  ).٤٦الشیخوخة وقهر األمراض.. (
وعلماء منــــاهج البحــــث إلــــى أن القــــوانین ،ولقــــد ذهــــب كثیــــر مــــن المناطقــــة  

والنظریات العلمیة ال یمكن أن توجد فى الحقیقة إال إذا كشف الخیـال العلمـى عنهـا 
ـــة وهـــذا الخیـــال هـــو نـــوع مـــن االبتكـــار یـــربط  ـــیم بالمرحل بـــین الظـــواهر. وعلـــى التعل

االبتدائیة توظیف میول واتجاهات المتعلم مما یـدعم هـذه القیمـة وتوجیههـا لألفضـل 
وبالتـالى إنمــاء قـیم اإلبــداع لدیـه. فكثیــر مــن االكتشـافات العلمیــة كـان یســبقها خیــال 
واســع وتأمـــل عمیـــق حتـــى یصــل المكتشـــف إلـــى هدفـــه مثــل مكتشـــف شـــكل مركـــب 

الشـكل الحلقـى) والــذى بـه تـم تفســیر عدیـد مـن األلغــاز فـى مجـال الكیمیــاء البنـزین (
  وغیرها من اكتشافات.،وفكرة الطیران،العضویة

  الدراسة التحلیلیة ونتائجها
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  أوال: هدف الدراسة:
تهدف الدراسة التحلیلیة  للبحـث إلـى تحلیـل محتـوى عینـة مـن الكتـب المدرسـیة مـن 

لمحتـوى التعلیمـي (المقـررات) فـى المرحلـة اإلبتدائیـة المرحلة اإلبتدائیـة إلبـراز دور ا
  فى ترسیخ قیم اإلبداع لدى الطفل والذى یحقق االتى:

  التعرف على قیم اإلبداع المتضمنة فى محتوى الكتب (العینة). .١
تقــدیم معلومــات تســاعد متخــذى القــرار علــى تطــویر المحتــوى وتضــمینه  .٢

  قیم اإلبداع.
رات لقـــیم اإلبــــداع إلــــى زیــــادة یـــؤدى الكشــــف عــــن مـــدى تضــــمین المقــــر  .٣

فعالیـــة اســـتخدام المحتـــوى فـــى زیـــادة الـــوعى القیمـــى ... بحیـــث یكـــون جـــزءا 
فعــاال فــى العملیــة التعلیمیــة وذلــك مــن خــالل زیــادة تضــمین وترســیخ وتفعیــل 

  تلك القیم في المناهج الدراسیة.
الكشف عما إذا كان تلك القـیم (عینـة الدراسـة) تختلـف بـاختالف نوعیـة  .٤

وى المقـــــدم للتلمیـــــذ وأیهمـــــا یســـــاعد أكثـــــر علـــــى غـــــرس وتنمیـــــة القـــــیم المحتــــ
  اإلبداعیة.

من خـــــالل استكشـــــاف أوجـــــه القــــــوة ،تحســـــین نوعیـــــة الكتـــــب المدرســـــیة .٥
والضـــعف فـــى تلـــك الكتـــب وذلـــك مـــن منطلـــق "أن المقـــررات الدراســـیة تتـــیح 
بمحتواهـــــا الفرصـــــة لكافـــــة العناصـــــر فـــــى التنظـــــیم المدرســـــى حتـــــى تـــــؤدى 

ة معرفیــة توجــه االنشــطة التــى یمارســها المعلــم مــع تالمیــذه فهى مــاد،أدوارهــا
وبالتالى ،كما توجههم أثناء ممارسـتهم ألنشـطتهم خـارج الفصـل،داخل الفصل

فإن النشاط الذى تمارسه تلك العناصر البشریة یتوقـف علـى مـدى ثـراء هـذه 
المقــــررات مــــن حیــــث مــــا تتیحــــه مــــن فــــرص تمكــــن التالمیــــذ مــــن اكتســــابهم 

) هـــذا ویـــرى ٤٧ارات والقـــیم التـــى یحـــددها النظـــام التعلیمـــى (للمعـــارف والمهـــ
إبراهیم :"أن أخطر ما فـي العملیـة التربویـة هـو المقـررات والمنـاهج التـي یـتم 

ألن محتواهـــا یترســـب ویتجـــذر فـــي أعمـــق أعمـــاق هـــؤالء ،تقـــدیمها لألطفـــال
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األطفــال. لــذلك یجــب وضــع تلــك المقــررات والمنــاهج تحــت الفحــص الشــامل 
  ).٤٨والمستمر(

  أداة التحلیل:  ثانیا:  
ویمكن إیجــاز خطــوات ،ســوف تعتمــد الدراســة علــى أســلوب تحلیــل المحتــوى

  تحلیل المحتوى فى النقاط الرئیسة التالیة:
"تحدیــد وتطــور أســئلة البحــث ـ اختیــار العینــة ـ اختیــار وحــدات التحلیــل ـ 

). هـــذا *ر"(الترمیـــز للبیانـــات وأخیـــرا: تفریـــغ النتـــائج وكتابـــة التقریـــر والتفســـی
وباســـتخدام أســـلوب تحلیـــل المحتـــوى تجیـــب الدراســـة التحلیلیـــة عـــن األســـئلة 

  اآلتیة:
ما مدى تضمین مقررات اللغة العربیـة "عینـة الدراسـة" لقـیم اإلبـداع  -

 السابقة؟

مــا مــدى تضــمین مقــررات الدراســات االجتماعیــة "عینــة الدراســیة "  -
 لقیم اإلبداع السابقة؟ 

"عینــة الدراســة" لقــیم اإلبــداع المقترحــة مــا مــدى تضــمین المقــررات  -
 بالدراسة الحالیة؟

أي من المقررات عینة الدراسة أكثر تضمینا واستیعابا لقـیم اإلبـداع  -
  المقترحة؟

  ثالثا: عینة  الدراسة:
ــــى عینــــة مــــن مقــــررات الصــــفین الخــــامس والســــادس  تقتصــــر الدراســــة التحلیلیــــة عل

  تفصیلها كالتالي: اإلبتدائي كنهایة للمرحلة وتلك العینة یمكن
مســـتوى عینـــة المصـــدر: هـــو الكتـــب الدراســـیة فـــى المرحلـــة اإلبتدائیـــة بـــالتعلیم   -١

  السعودي.
مسـتوى العینـة الخاصـة باألعــداد: أى عـدد المقـررات التــى سـیتم تحلیلهـا: أربعــة   -٢

  مقررات (كتب الوزارة).
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كتــاب (  المســتوى الثالــث مــن العینــة الخــاص بمــادة التحلیــل: حیــث یــتم تحلیــل  -٣
وكتـــابي القـــراءة  -لغتـــي الجمیلـــة  والتربیـــة االجتماعیـــة والوطنیـــة  للصـــف الخـــامس

و جغرافیــــــة الــــــوطن العربیــــــة للصــــــف الســــــادس اإلبتــــــدائي) وجمیــــــع ،والمحفوظــــــات
هــــــــــ الموافـــــــــق ١٤٣٢/١٤٣٣المقـــــــــررات الســـــــــابقة تـــــــــدرس فـــــــــي العـــــــــام الدراســـــــــي 

  بالمملكة العربیة السعودیة.،م٢٠١١/٢٠١٢
  الكمى والكیفى (المعالجة اإلحصائیة):التحلیل  رابعا:

هناك عالقة متبادلة بین التحلیـل الكمـى والتحلیـل الكیفـى. فاألرقـام فـى حـد   
ذاتهــا ال قیمــة لهــا. وتــأتى قیمتهــا مــن خــالل تفســیرها. لــذا ســوف تســتخدم الدراســـة 

ثم تســتخدم بعــد ذلــك الطریقــة الكیفیــة فــى تفســیر النتــائج فــى ضــوء ،التحلیــل الكمــي
    النظرى لها وفى ضوء المحتوى الذى یتم تحلیله والمجتمع وثقافته. اإلطار

وتعبــر عنهــا عبــارة مــوجزة  الفكــرةالمســتخدمة فــى هــذا البحــث هــى:  وحــدة التحلیــل
فالتحلیـــل هنـــا ینصـــب ،(القیم) تتضـــمن الفكـــرة التـــى یـــدور حولهـــا موضـــوع التحلیـــل

  .أساسا على طبیعة المضمون موضع التحلیل
ذه القواعـــد لعملیـــة التحلیـــل تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات للتحلیلـــین هــذا وبعـــد اتبـــاع هـــ

  باستخدام معادلة: معامل االتفاق:
  معامــــــــــــــل

  االتفاق 
  (س ص) ٢
  ١+ ص ١س

  = عدد تكرارالقیم التى نتجت عن التحلیل األول. ١س  حیث أن:
  = عدد تكرارالقیم التى نتجت عن التحلیل الثانى. ١ص

  قت فى التحلیلین.س ص = عدد تكرارالقیم التى تطاب
وتم حساب معامـل االتفـاق بـین التحلیلـین وكـان عالیـا ممـا یـدل علـى ثبـات   

  التحلیل حیث نجد أن كل النسب اقتربت من الواحد الصحیح.
  اســـتخدام أســـلوب تحلیـــل التبـــاین األحـــادى (ANOVA one way) لحســـاب

 متوسطات طرفي العینة والمقارنة بینهما.



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٣  

  اســتخدام اختبــار(Student Newman-Keuls Test)  للمقارنــة بــین المتوســطات
 .٠,٠٥وحساب الداللة اإلحصائیة بینها عند مستوى داللة 

  خامسا: نتائج الدراسة التحلیلیة وتفسیرها
ــراء عملیــــة تحلیــــل المحتــــوى علــــى عینــــة الدراســــة "مقــــررات اللغــــة العربیــــة  بعــــد إجــ

  وجد اآلتي: والدراسات االجتماعیة للصفین الخامس والسادس اإلبتدائي"
  أوال: الوصف التفصیلي للنتائج:

 بالنسبة لمقررات اللغة العربیة:  -  أ

) أن قیمـة التفكیـر العلمـي وتقـدیر العلـم كانـت أكثـر ١یتضح من الجـدول رقـم (
%) یلیهـــا قیمـــة حریـــة ٢٦,٨قـــیم اإلبـــداع تضـــمینا فـــي مقـــررات اللغـــة العربیـــة (

ــــــــر ( ــــــــال العلمــــــــي والطمــــــــوح (٢٤,٤التعبی ــــــــم الخی ــــــــم قیمــــــــة %١٠,٦%) ث ) ث
ــــذاتي (٨,٩االستكشــــاف بنســــبة ( ــــتعلم ال ــــة قــــیم ٨,١%) وقیمــــة ال %). أمــــا بقی

ـــــــــــــي الدراســـــــــــــة فجـــــــــــــاءت متدنیة ـــــــــــــداع المطروحـــــــــــــة ف وخاصـــــــــــــة قـــــــــــــیم ،اإلب
  والحوار الحضاري. ،واحترام الوقت،والتجدید،االستقاللیة

نمـاذج وأمثلـة مـن مقــررات اللغـة العربیـة عـن القــیم ذات التضـمین العـالي نســبیا 
  فیها:

 یمة التفكیر العلمي وتقدیر العلم:ق

مـــــــــن درس "أخـــــــــالق المـــــــــؤمنین" الصـــــــــف الخـــــــــامس الفصـــــــــل الدراســـــــــي 
  ٣١األول:سؤال:ص

"لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعهم إناثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  لفقد..............................................."

"لـــــــــــــــــــــــــــو اســـــــــــــــــــــــــــتقل كـــــــــــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــــــــــد بنفســـــــــــــــــــــــــــه دون تعـــــــــــــــــــــــــــارف 
  ل..................................."

ـــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــاس أحســـــــــــــــــــــــــــابهم وأنســـــــــــــــــــــــــــابهم  "ل یعـــــــــــــــــــــــــــرف الن
  ل...................................."



  د. دریة السید البنا   د. أمیرة عبدالسالم زاید  ة في مقررات اللغة العربیة والدراسات االجتماعیالمتضمنة قیم اإلبداع 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ  ـ

٢١٤ 

مـــن درس "ابـــن تیمیـــة " الصـــف الســـادس الفصـــل الدراســـي الثـــاني: ســـؤال 
  ١٨:ص

  "اتخرج من القطعة السابقة ما یلي: كلمة فیها ألف زائدة .
 فعال ناسخا. -

 وآخر مضافا إلى معرف ب أل."،مضافا إلى علم -

 ر:قیمة حریة التعبی

الصـــف الخــامس الفصـــل الدراســي األول:الســـؤال : ،مــن بطاقــة تقـــویم الوحــدة الثانیة
  ١٣٧ص

تســرب  -"أختــار إحــدى المشــكالت البیئیــة التــي یتعــرض لهــا حــي مــا (كثــرة النفایــات
حـدد  –المیاة العذبة من الخزانات ............" ثم قدم عرضـا شـفهیا عـن المشـكلة 

  أسباب المشكلة وأضرارها...."
الصـــف الســـادس الفصـــل الدراســـي الثـــاني ســـؤال: ،تـــدریبات درس "أســـد الجزیرة"مـــن 
  ٤٣ص

  "أضع عنوانا آخر للموضوع من عندي"
جدول () یوضح التكرارات والنسب المئویة لقیم اإلبداع المتضمنة فى مقررات 

  ومعامل االتفاق بین التحلیلین األول والثانى. ، اللغة العربیة
  معامل االتفاق    یل الثانىالتحل  التحلیل األول  قیم 

  م  %  ٢ت  %  ١ت  اإلبداع
  (المتوسط)

  س ص ٢
  ١+ ص ١س

  



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٥  

  حریة التعبیر  -١
التفكیـر العلمـي وتقــدیر   -٢

  العلم
  التجدید  -٣
  التعلم الذاتى -٤
  االستقاللیة  -٥ 

  المسئولیة والمثابرة  -٦
  احترام الوقت  -٧
  االستكشاف  -٨
  العقالنیة  -٩

  الحوار الحضاري  -١٠
  لعلمي والطموحالخیال ا  -١١

٣٠  
٣٣  
٢  
١٠  
١  
١٠  
٤  
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٦  
٣  
١٣  
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٢٦,٨  
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٣,٣  
٨,٩  
٤,٩  
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٣٤  
٢  
١١  
١  
١٠  
٤  
١٣  
٦  
٣  
١٢  

٢٣,٢  
٢٧,٢  
١,٦  
٨,٨  
٠,٨  
٨  

٣,٢  
١٠,٤  
٤,٨  
٢,٤  
٩,٦  

٢٩,٥  
٣٣,٥ 

٢ 

١٠,٥ 
١ 

١٠ 
٤ 
١٢ 

٦  
٣  

١٢,٥  

٠,٩٨  
٠,٩٨  
١,٠٠  
٠,٩٥  
١,٠٠  
١,٠٠  
١,٠٠  
٠,٩١  
١,٠٠  
١,٠٠  
٠,٩٦  

  ٠,٩٩  ١٢٤  %١٠٠  ١٢٥  %١٠٠  ١٢٣  ـ مج

  بالنسبة للدراسات االجتماعیة:  - ب
) أن قیمـة التفكیـر العلمـي وتقـدیر العلـم كانـت أكثـر قـیم ٢یتضح من الجـدول رقـم (

%) یلیهــا ٣٤,٣اإلبــداع تضــمینا فــي مقــررات الدراســات االجتماعیــة أیضــا بنســبة (
%) یلیهــا قیمــة ١٥,٧%) ثــم قیمــة االستكشــاف بنســبة (١٩,٦قیمــة الــتعلم الــذاتي (

%). أمـــا بقیـــة قـــیم اإلبـــداع المطروحـــة فـــي الدراســـة فجـــاءت ١٣,٧حریـــة التعبیـــر (
  والمسئولیة.،واحترام الوقت،والتجدید،وخاصة قیم االستقاللیة،متدنیة

نمــاذج وأمثلــة مــن مقــررات الدراســات االجتماعیــة عــن القــیم ذات التضــمین 
  العالي نسبیا فیها:

  دیر العلم:قیمة التفكیر العلمي وتق



  د. دریة السید البنا   د. أمیرة عبدالسالم زاید  ة في مقررات اللغة العربیة والدراسات االجتماعیالمتضمنة قیم اإلبداع 
ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ  ـ

٢١٦ 

مــن درس " الخلفــاء الراشــدون رضــي اهللا عــنهم" الصــف الخــامس الفصــل الدراســـي 
  ٢٣األول: سؤال ص

نا له لحفظون"سورة الحجر:   ٩"قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإ
  على ماذا تدل هذه اآلیة الكریمة؟"

  ١٦من أنشطة درس "موقع الوطن العربي وأهمیته" الصف السادس نشاط: ص
  سماء سبع دول عربیة تنتهي بحرف النون؟"أكتب أ
٧....... -٦...... -٥...... -٤...... -٣.... .. -٢......  - ١-

".......... 

  قیمة التعلم الذاتي:
ـــة اإلســـالمیة" الصـــف الخـــامس الفصـــل  مـــن درس " الجوانـــب الحضـــاریة فـــي الدول

  ٨٧نشاط: ص،الدراسي األول
  ) ثم أبین ما هي."٢٨"أالحظ الصور في الشكل (

  ١٢نشاط:ص ،من درس "موقع الوطن العربي وأهمیته" الصف السادس
ـــة علـــى  Google Earth"مـــن خـــالل الـــدخول علـــى برنـــامج جوجـــل إیـــرث  قـــم بجول

ثم ســـجل ،الممـــرات والمضـــایق المائیـــة التـــي توجـــد فـــي الـــوطن العربـــي
  مشاهداتك..."

مقررات الدراسات ) یوضح التكرارات والنسب المئویة لقیم اإلبداع المتضمنة فى ٢جدول (
  ومعامل االتفاق بین التحلیلین األول والثانى.،االجتماعیة

معامـــــــــــــــــل     التحلیل الثانى  التحلیل األول  قیم 
  االتفاق

  م  %  ٢ت  %  ١ت  اإلبداع
  (المتوسط)

  س ص ٢
  ١+ ص ١س



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٧  

  حریة التعبیر  -١
  التفكیر العلمي وتقدیر العلم  -٢
  التجدید  -٣
  التعلم الذاتى -٥
  االستقاللیة  -٥ 

  المسئولیة والمثابرة  -٦
  احترام الوقت  -٧
  االستكشاف  -٨
  العقالنیة  -٩

  الحوار الحضاري  -١٠
  الخیال العلمي والطموح  -١١
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١٠٠  ١٠٦  %١٠٠  ١٠٢  مجـ ت
%  

٠,٩٨  ١٠٤  

تبین أن ،ومــن خــالل حســاب تكــرارت القــیم ونســبها المئویــة فــي عینــة الدراســة كلهــا
ي بنســـبة أكثـــر القـــیم تكـــرارا فـــي المقـــررات عینـــة الدراســـة كانـــت قـــیم التفكیـــر العلمـــ

%) ثــم قیمــة ١٣,٣%) یلیهــا الــتعلم الــذاتي (١٩,٦%) یلیــه حریــة التعبیــر (٣٠,٢(
) .  ومن خالل نفس الجـدول تـم ترتیـب جمیـع قـیم ٣%). جدول (١٢االستكشاف (

  اإلبداع المطروحة بالدراسة تنازلیا طبقا لتكرارها في المقررات عینة الدراسة.
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  یة  لقیم اإلبداع المتضمنة فى المقررات) یوضح التكرار والنسب المئو  ٣جدول ( 
  عینة الدراسة 

  ترتیب القیم طبقا   التحلیل الثانى  التحلیل األول  قیم 
مـــــــــــج   اإلبداع

  ١ت
مـــــــج   %

  ٢ت
    لعدد التكرارات  %

  التعبیرحریة   -١
التفكیــر العلمـــي وتقـــدیر   -٢

  العلم
  التجدید  -٣
  التعلم الذاتى - ٤
  االستقاللیة  -٥ 

  المسئولیة والمثابرة  -٦
  احترام الوقت  -٧
  االستكشاف  -٨
  العقالنیة  -٩

  الحوار الحضاري  -١٠
  الخیال العلمي والطموح  -١١
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٤  
٤,٣  
٢,٢  
٦,٥  

  الثاني
  األول

  اشرالع
  الثالث

  الحادي عشر
  السادس
  الثامن
  الرابع

  السابع
  التاسع

  الخامس

    %١٠٠  ٢٣١  %١٠٠  ٢٢٥  مجـ ت

ثانیـــا: المقارنـــة بـــین مقـــررات اللغـــة العربیـــة والدراســـات االجتماعیـــة فـــي مـــدى 
  .والتفسیر العام للنتائج تضمینهما لقیم اإلبداع المطروحة بالدراسة الحالیة
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  المقارنة:
نـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـط ) أ٤یوضـــح جـــدول( -

مجمـــــوع تكـــــرارات قـــــیم اإلبـــــداع المتضـــــمنة فـــــي محتـــــوى مقـــــررات اللغـــــة العربیـــــة 
والدراســـات الجتماعیـــة "عینـــة الدراســـة". إال أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة 

حیـــث جـــاء متوســـط ،كقیمـــة حریـــة التعبیر،بـــین متوســـط تكـــرار بعـــض القـــیم الفرعیة
وقیمــة الخیـــال العلمــي والطمـــوح ،)١٠وقیمـــة المســئولیة والمثـــابرة (،)٢٩,٥(تكرارهــا 

) وذلــك لصــالح مقــررات اللغــة العربیــة. وأیضــا ١٢,٥التــي جــاءت بمتوســط تكــرار (
توجد فروق دالة احصائیا بـین طرفـي العینـة علـى قیمـة الـتعلم الـذاتي حیـث جـاءت 

) ولصـالح مقـررات ١٧وقیمة االستكشـاف بمتوسـط تكـرار (،)٢٠,٥بمتوسط تكرار (
الدراســات االجتماعیـــة. وجــاءت بقیـــة القـــیم المطروحــة بالدراســـة فــي كـــال المقـــررین 

ـــة احصـــائیة كقیم التفكیـــر العلمـــي وتقـــدیر ،متقاربـــة وال توجـــد بینهـــا فـــروق ذات دالل
 والحوار الحضاري.،والعقالنیة،واحترام الوقت،واالستقاللیة،والتجدید،العلم

  تفسیر النتائج:
تفــاع متوســط تكــرار قیمــة حریــة التعبیــر فــي محتــوى مقــررات اللغــة یعــود ار   -

العربیــة لطبیعــة الموضـــوعات المطروحــة فــي تلـــك المقــررات والتــي قـــد تتــیح للمـــتعلم 
حریـــة التعبیـــر واالختیـــار بشـــكل أكبـــر مـــن مقـــررات الدراســـات االجتماعیـــة. كمـــا أن 

لعربیــة ضــمنت تلــك طبیعــة التــدریبات واألنشــطة التــي تــم طرحهــا فــي مقــررات اللغــة ا
والخیال العلمــي أیضـــا مرتفعــة نســـبیا ،القیمــة بشـــكل أكبــر. وجـــاءت قیمتــي المســـئولیة

لصــــالح اللغــــة العربیــــة لتعــــدد المواقــــف التــــي قــــدمتها موضــــوعات متنوعــــة فــــي تلــــك 
تتیح للمــتعلم فــي المرحلــة اإلبتدائیــة ،المقــررات وكــذا األنشــطة والتــدریبات ذات الصــلة

ولیة والمثــابرة فــي العمــل والطمــوح إلــى مســتقبل أفضــل مــع القــدرة علــى تحمــل المســئ
ـــة مـــن محتـــوى  توظیـــف الخیـــال. كمـــا ســـبق وأشـــار البحـــث فـــي عـــرض نمـــاذج وأمثل

 مقررات اللغة العربیة توضح تضمینها لتلك القیمة. 
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وذلك ،وجاءت قیمة التعلم الذاتي مرتفعة فـي مقـررات الدراسـات االجتماعیـة -
متعلقة بالبحث الـذاتي عـن المعلومـات والموجـه للمـتعلم لتعدد التدریبات واألنشطة ال

. وكـذلك الحـال Google Earthعلـى مواقـع الشـبكة العنكبوتیـة وغیرهـا كالبحـث علـى 
حیث ،بالنسبة لقیمة االستكشاف التي جاءت لصـالح مقـررات الدراسـات االجتماعیـة

 تعددت األنشطة التي وظفت تلك القیمة.

یم اإلبــداع إذا مــا قورنــت بــالبعض اآلخــر یعــود االرتفــاع النســبي لــبعض قــ -
والتفكیر العلمــــــي ..إلــــــى أن ،والتعلم الــــــذاتي،كقیمة حریــــــة التعبیــــــر،حــــــدود الدراســــــة

المملكة العربیة السعودیة عملت على تطویر مناهج المرحلة اإلبتدائیـة ومراجعتهـا. 
أن: األجهـزة التربویـة تعمـل علـى توجیـه المنـاهج إلـى اسـتخدام  الخطیـبحیـث یـرى 

مـع ،أسالیب مطورة تعتمد على اإلثراء العلمـي والثقـافي واإلبـداعي والتطبیـق العملي
 .)*(وأدلة المعلم،توفیر الكتب الدراسیة المطورة وكراسات النشاط

هـــــذا وافتقـــــرت المقـــــررات "عینـــــة الدراســــــة" إلـــــى عدیـــــد مـــــن قـــــیم اإلبــــــداع  -
مثل قیمـــة ،لمبـــدع"المطروحـــة بالدراســـة الحالیـــة" الالزمـــة لبنـــاء اإلنســـان المعاصـــر ا

وقـــد یعـــود ذلـــك  والحوار الحضـــاري.،والعقالنیة،واالســـتقاللیة،واحترام الوقت،التجدیـــد
 إلى ضعف التنوع في موضوعات الدراسة خاصة في مقررات اللغة العربیة. 

اكساب قیم اإلبداع وتشكیل العقـل المبـدع ومن العوامل المهمة في ضعف  -
كل مبـــدع باالضـــافة إلیـــه فـــي المواقـــف واســـتخدام محتـــوى المقـــررات واســـتقرائه بشـــ

نفســه إلــى تلــك القــیم حیــث تــم إعــداده المعلــم افتقــار  التربویـة والتعلیمیــة المختلفــة ؛ 
بطریقة تقلیدیة حصرت دوره في هذا الشكل ذاته. فیظل الدور التقلیـدي للمعلـم مـن 

حیــث یقتصــر دوره فــي ،أحــد أخطــر المشــكالت التــي یعــاني منهــا أي نظــام تعلیمي
                                                

العربیة،رؤیة الحاضر  .اتجاھات التربیة والتعلیم في دول الخلیج)٢٠٠٢في:،محمد بن شحات الخطیب ( )*(
.٩٠،صوالمستقبل،الریاض،مدارس الملك فیصل  
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لقاء المــــواعظ...في ،دریس التلقینــــي ومتابعــــة حفــــظ الطــــالب للمــــادة التعلیمیــــةالتــــ وإ
الوقـــت الـــذي اختلـــف فیـــه دور المعلـــم فـــي الوقـــت الـــراهن حیـــث تحـــدیات العولمـــة 

 ومستجدات العصر ومتغیراته الحالیة.
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) یوضح المقارنة بین متوسطات تكرارات  قیم اإلبداع المتضمنة فى مقررات اللغة  ٤جدول (
  والدراسات االجتماعیة،عربیةال

متوسطات القیم في 
مقررات الدراسات 

 اجتماعیة

متوسطات القیم 
في مقررات للغة 

 العربیة

  قیم اإلبداع
  "حدود الدراسة"

١٤ b 
٣٦ a  
٢ a  

٢٠,٥ a  
٠ a  

٢,٥ b  
٢ a  
١٧ a  
٤ a  

٢,٥ a  
b  ٣,٥  

٢٩,٥a  
a  ٣٣,٥  

a  ٢  
b  ١٠,٥  

a  ١  
a  ١٠  
a  ٤  

b  ١٢  

٦ a  
٣  

a  ١٢,٥  

  رحریة التعبی - ١
  التفكیر العلمي وتقدیر العلم - ٢

  التجدید - ٣
 التعلم الذاتى - ٤
 االستقاللیة - ٥

 المسئولیة والمثابرة - ٦
 احترام الوقت - ٧
 االستكشاف - ٨

 العقالنیة - ٩
  الحوار الحضاري -١٠

  الخیال العلمي والطموح  - ١١

a  ٩,٥  a  ١١,٣  المتوسط 

تعبر الحروف المختلفة لمتوسطات النسب المئویة فى الصف الواحد 
ت داللة إحصائیة بین المستویات التعلیمیة عن وجود فروق ذا

 ٠,٠٥المختلفة عند مستوى داللة 
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 اتمةــخ

بعـد عـرض االطـار النظــري والتحلیلـي توصـلت الدراسـة إلــى بعـض النتـائج مــن 
  أهمها ما یلي:

فال تقــدم وال رفاهــه ،اإلبــداع عنصــر تنافســي علــى درجــة كبیــرة مــن األهمیــة - ١
الدراســـة النظریـــة عـــن طبیعـــة  دون اإلبـــداع. وقـــد اتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل

 اإلبداع.

وفي امكـان ،أن التعلیم في المرحلة اإلبتدائیة یمثـل مرحلـة تأسیسـیة لإلبـداع - ٢
المدرســـة اإلبتدائیـــة مـــن خـــالل القیـــام بـــاألدوار والوظـــائف المنوطـــة بهـــا ؛ 

 إنماء قیم اإلبداع لدى الطفل بسبل متعددة.

ركزت فقـــط ،ع المطروحــةأن تضــمین المقــررات" عینــة الدراســة" لقــیم اإلبــدا - ٣
ــــــة ،كالتفكیر العلمــــــي وتقــــــدیر العلم،علــــــى بعــــــض القــــــیم نســــــبیا وقیمــــــة حری

 واالستكشاف.،والتعلم الذاتي،التعبیر

افتقـــار المقـــررات عینـــة الدراســـة إلـــى بعـــض قـــیم اإلبـــداع المهمـــة فـــي بنـــاء  - ٤
كقیم احتـــــــــــــــــــرام ،اإلنســـــــــــــــــــان المبـــــــــــــــــــدع فـــــــــــــــــــي امجتمـــــــــــــــــــع المعاصـــــــــــــــــــر

والخیال العلمـــي ،والحوار الحضـــاري،ئولیةالمســـ،والتجدید،واالستقاللیة،الوقت
 والطموح. 

تعد النتائج التى توصلت إلیها الدراسة مؤشرا على ضـرورة التخطـیط الجیـد  - ٥
لمحتوى المقررات الدراسیة فى المرحلـة اإلبتدائیـة بحیـث یكـون هنـاك خطـة 
واضـــحة ومقصـــودة لتضـــمین محتـــوى تلـــك المقـــررات قـــیم اإلبـــداع والعمـــل 

ولـیس مجـرد تلقینهــا ،ا  حتـى تتضــح فـى سـلوك النشءعلـى ممارسـتها عملیـ
 نظریا.
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  توصیات الدراسة:
تقـدم  لتفعیل دور المدرسة اإلبتدائیة في اكسـاب وانمـاء قـیم اإلبـداع لـدى أبنائهـا

  :كما یلي الدراسة الحالیة بعض التوصیات
لمــا كــان النظــام التعلیمــى یعكــس صــورة المجتمــع وثقافتــه... مــن ثــم عنــدما    
فإن النظـام التعلیمــى سـیفرز تلـك الثقافــة المبدعـة مــن ،قافـة المجتمــع باإلبـداعتتسـم ث

ذا كــان التعلــیم المبــدع  خــالل تشــكیل عقــول أبنائــه فــى ضــوء تلــك الثقافــة وقیمهــا. وإ
ـــیم یتطلـــب القیـــام بـــبعض  هـــو مفتـــاح كـــل تقـــدم فـــإن الوصـــول لهـــذا النـــوع مـــن التعل

  الخطوات كالتالى:
بمعرفــة إیجابیاتــه وســلبیاته فیمــا الســعودي تــدائي تشــخیص واقــع التعلــیم اإلب  :١

ــــــــــــق ،واإلدارة،ووضــــــــــــع المعلم،یتعلــــــــــــق بسیاســــــــــــته وفلســــــــــــفته وأهدافه وطرائ
للتعــرف علــى معوقــات تنمیــة  والمناخ العــام،ومحتــوى الكتــب الدراســیة،التعلیم

  .وكذا النقاط االیجابیة في تیسیر إنمائها،القیم االبداعیة
وبماذا یـتم ،وكیف یشـكل عقلـه،ي ینبغي تكوینهالوعي بمواصفات المتعلم الذ  :٢

وما طبیعــــة الثقافــــة التــــى تقــــوم علــــى هــــذا التشــــكیل. هــــذا بجانــــب ،تشــــكیله
  االهتمام بالجوانب األخرى من شخصیة المتعلم.

یســـتثمر قـــدرات المبـــدعین والموهـــوبین وفـــى  محتـــوى تعلیمـــي متطـــورتقـــدیم   :٤
  عادیین.نفس الوقت یرفع من مستوى الغالبیة العظمى من ال

وتوفر ،تـــــوفر الوســـــائل المعینـــــة للوصـــــول إلـــــى تحقیـــــق الخطـــــوات الســـــابقة   :٥
  إلمكانات الالزمة لتحقیقها.ا

إال أننـا ال نسـتطیع ،رغم أهمیة دور المقررات الدراسیة في إرساء قیم اإلبـداع :   ٦
أن نحمـــل محتـــوى المقـــررات الدراســـیة وحـــدة مســـئولیة التقصـــیر فـــى تكـــوین 

للطفـل. فهنـاك عناصـر أخـرى تشـترك مـع المقـررات فـى الشخصیة المبدعـة 
وسـلبیة طـرق التعلـیم ،وضـعف تكوینه ومكانـة المعلـمذلك منها تـدنى وضـع 

المســـتخدمة وســـلبیة المنـــاخ العـــام المجتمعـــى والمدرســـى... الـــخ. لـــذا تقـــدم 
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منهــــا مــــا هــــو عــــام ،الدراســــة الحالیــــة بعــــض المقترحــــات ومتطلبــــات تحقیقها
.. ومنهـــــا مـــــا یتصـــــل مباشـــــرة ،م والثقافـــــة واإلعـــــالمیتصـــــل بالتربیـــــة والتعلـــــی

  بالمرحلة اإلبتدائیة وما تقدمه من مقررات دراسیة. 
  إكساب وتنمیة قیم اإلبداع فى المدرسة اإلبتدائیة:ب خاصة مقترحات

في كافة  المقررات الدراسیة االهتمام الجاد بتضمین قیم اإلبداع فى  - ١
  بق ذكرها باإلضافة إلى:التخصصات وذلك من خالل األسالیب التى س

   تنمیــة الفضــول المعرفــى والفكــرى لــدى المــتعلم حتــى یتشــكل عقلــه علــى
  واالستكشاف.،والبحث،أساس من الشغف المعرفي

  .تنمیة الفكر االحتمالى إلى جانب الفكر الیقینى  
  المتضــمنة فــي  االبتعــاد اإلتبــاع والتنمــیط وعــن التلقــى الصــامت للمعرفــة

  .المقررات الدراسیة
یتوجب تغییر دور المعلم من  : واإلدارة المدرسیة الدیمقراطیة المعلم المبدع - ٢

حتى یستطیع اكساب تالمیذه ،الشكل التقلیدي التلقیني إلى الشكل اإلبداعي
والتذكر. هذا الدور  والتلقینمتطوره بعیده عن الحفظ قیم اإلبداع بطرق 

الجدید یمكن ایجازه في كون المعلم قدوة بحثیة وفكریة وعلمیة وأخالقیة 
مرب یقوم على بناء ،وطرائق التعلیم الجیدة،..متمكنا من التقنیات التربویة

شخصیة متكاملة األبعاد ومتوازنة في ظل نمط دیمقراطي وعالقات إنسانیة 
  ة مع اإلدارة المدرسیة..طیب

فتكوین معلم ،إن توفر المعلم المبدع یعد من أهم خصائص التعلیم المبدع - ٣
على درجة عالیة من الكفاءة لالضطالع بمهمته السامیة فى التربیة 

یلعب دورا مهما فى كونه قدوة إبداعیة لتالمیذه. هذا ویمكن تدعیم ،والتعلیم
  لعلمي اإلبداعي لدى الطالب عن طریق:جهد المعلم لزیادة مهارات التفكیر ا

  تشجیع األفكار الجدیدة. -
  إتاحة الفرصة للطالب للمناقشة والحوار. -
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تشــجیع اقتراحـــات المـــتعلم ودعــم ثقتـــه بنفســـه مهمــا كانـــت تلـــك االقتراحـــات  -
  غریبة وغیر مألوفة.

عـادة  - عدم التسلیم بأى فكرة أو قضیة مسبقة على أنها غیر قابلـة للنقـاش وإ
  النظر.

  ه لیس ثمة حقائق مطلقة.أن -
تنمیــة الفكــر االحتمــالى والــذى یعطــى فرصــة للتفكیــر والتجربــة والتأكــد مــن  -

ثــارة التفكیــر التباعــدى المفتــوح  النتــائج ویعطــى فرصــة للتغییــر والتجدیــد. وإ
  وتنمیة القدرة على النقد.

ــــار العناصــــر  - ــــم واختی ــــد للمعل ــــى التكــــوین الجی ــــد عل مــــن ثــــم ضــــرورة التاكی
م للتــــدریس فــــي المرحلــــة اإلبتدائیــــة كمرحلــــة تأسیســــیة مهمــــة المتمیــــزة مــــنه

 لتنمیة قیم اإلبداع.

تشجیع األطفال مادیا ومعنویا على اإلبداع فـى شـتى المجـاالت لالسـتمرار  -
 فى اإلبداع فطالب الیوم هم قادة المستقبل والذخیرة الحقیقیة  لألمة.

طلق أن السیطرة : من منخلق روابط قویة بین األسرة والمدرسة اإلبتدائیة - ٤
على الحاضر والمستقبل تحتاج أوال وقبل كل شئ إلى إعداد اإلنسان القادر 

فإن االرتباط وثیق بین ،على تغییر الماضى وصناعة الحاضر والمستقبل
إعداد اإلنسان وقدرته على التأثیر فى الحاضر والمستقبل. والتعلیم هو األداة 

الكفایات والمهارات التى تتطلبها وهو الوسیلة التى تزود أفراد المجتمع ب
المشاركة فى تنمیة مجتمعهم وتطویره حاضرا ومستقبال ولهذا وجب تهیئة 
منظومة تعلیمیة متطورة توفر ألبناء الشعب تعلیما یمكنهم من المشاركة فى 

ویعدهم للتعایش مع منظومة ،تلبیة احتیاجات مجتمعاتهم اآلنیة والمستقبلیة
حكمها ثورة المعرفة الراهنة. وإلنجاح التعلیم المدرسى وت،دولیة سریعة التغیر

البد من االرتباط بینه وبین ما تقدمه األسرة من تعلیم فاألدوار التربویة التى 
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تقوم بها األسرة لها تأثیر كبیر فى تشكیل عقل الطفل ومن العوامل أو 
  )٤٩األدوار التى تیسر ذلك اآلتى: (

  الطفل. كمناخ عام یستشعره تسامح األسرة -
  تزوید الطفل باإلمكانیات المناسبة لتنمیة أفكاره الخاصة.  -
ــــه   - تلك ،تشــــجیع الطفــــل لكــــى یلعــــب بأدواتــــه ویلعــــب مــــع أصــــدقائه أو أخوت

ویتفاعــل بإبــداع مــع مــا یقــدم إلیــه  األلعــاب التــى تســاعد علــى تنمیــة خیالــه
  .من محتوى دراسي

علـــى أن یقتنـــى  ومســـاعدته،ویفكـــر فیمـــا یقرأ،مســـاعدة الطفـــل علـــى أن یقرأ -
  الكتب.

ى.. والمحافظـــــة تـــــدریب الطفـــــل علـــــى البحـــــث عـــــن النظـــــام وســـــط الفوضـــــ  -
  أدواته وعدم تدمیرها أو تشویهها.على

إن التطور السریع  تضمین المقررات الدراسیة ما یؤكد وینمي قیم اإلبداع: - ٥
والتطور الذي یشهده المجتمع السعودي ،الذي یشهده العالم في كافة المجاالت

مجاالت الحیاة یتطلب تطورا تربویا موازیا ومن ثم إعادة النظر في  في شتى
تطویر المناهج لتصبح جزءا مرئیسا مللسیاسات التربویة وتسهم في تحسین 

  ذلك من خالل التالي:ویمكن ،نوعیة الخریج
والتي تــدور ،إثــراء المقــررات بالمعلومــات والمعــارف ذات الصــبغة اإلبداعیــة -

 ر اهتمام وتحفز إبداع الطفل.حول مفاهیم وقضایا تثی

حث الطفل على عمل مشاریع بحثیة مصغرة تعبر عـن اهتمامـاتهم وتفجـر  -
 طاقاتهم اإلبداعیة.

عرض بعـض المشـكالت ومحاولـة اسـتثارة ذهـن الطفـل لحلهـا مـع اسـتخدام  -
األســــالیب المبدعــــة كأســــلوب العصــــف الذهني..والــــذي یتضــــمن المراحــــل 

 )٥٠(اآلتیة: 
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نــــى ال یســــمح بالتعلیقــــات الناقــــدة بعــــد تولیــــد األفكــــار الحكــــم المؤجــــل: بمع -
ـــــــــر ،مباشـــــــــرة ـــــــــع األفكـــــــــار. یلیهـــــــــا التفكی ـــــــــدوین جمی ـــــــــة وت ــــتم كتاب ـــــ حیث ی

 والحصول على كم وافر من األفكار.،والتفكیر جیدا،بحریة

 مراعاة المقررات للفروق الفردیة اإلبداعیة بین التالمیذ. -

یغ مـــن خاللهـــا أفكـــاره فهي لغـــة الفكـــر التـــي یصـــ،االهتمـــام باللغـــة العربیـــة -
ومشــاعره ..ویفكــر بهــا. مـــع الــدعوة لــتعلم اللغـــات األخــرى لتأكیــد االنفتـــاح 

 الواعي على الثقافات األخرى دون الذوبان فیها.

والمســــئولیة ،العقالنیة تضــــمین المقــــررات مــــا ینمــــي عنــــد الطفــــل قــــیم : -
ـــــــــد،والمثابرة ـــــــــال العلمـــــــــي ،واحترام الوقت،والحوار الحضـــــــــاري،والتجدی والخی

واالســــتقاللیة. حیــــث تفتقــــر إلیهــــا المقــــررات عینــــة الدراســــة فــــي الصــــفیین 
یختصـــر أزمـــة محمـــد عمـــارة فنجـــد المفكـــر الخـــامس والســـادس اإلبتـــدائي.

 -األمــة فــي فقــر اإلبــداع بهـــا فیقــول:"إن أزمتنــا الحقیقیــة ..ومأزقنــا األكبـــر
  ).٥١واإلسراف في التقلید"(،هو الفقر في اإلبداع -عربا ومسلمین

بنــاء المحتــوى التعلیمــى فــى ضــوء خطــة مدروســة ومقصــودة بحیــث  إعــادة -
یوظــف قـــیم اإلبـــداع مـــن خـــالل الممارســـة والعمـــل والحـــوار ولـــیس بـــالتلقین 

  والحفظ.
  :وأسالیب تدریس وتقویم إبداعیة،اتباع طرق - - ٦

  استخدام طرق التدریس الفعالة القائمة على الحوار واالستكشاف. -
ولیسـت ،قیس القـدرات المتعـددة لـدى الفرداستخدام طرق حدیثة فى التقویم ت -

  التذكر فقط (الحفظ واالستظهار).
دخـــال مفـــاهیم أخـــرى جدیـــدة مثــــل  - دعـــم تغییـــر بعـــض المفـــاهیم التربویــــة وإ

  التعلیم عن طریق العمل ..وغیرها.،التعلیم المستمر والتعلیم مدى الحیاة
  :. ویمكن أن تحقق المناهج فعالیتها من خالل اآلتىالمناهجتحسین  - ٧
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أن تكـــون متجـــددة باســـتمرار تجـــدد العلـــوم والمعـــارف واالكتشـــافات العلمیـــة  -
والمفـــاهیم مثـــل ظـــاهرة العولمـــة وتحـــدیاتها وعالمیـــة الثقافـــة وتعـــدد الثقافـــات 

 ... وغیرها.،واالنترنت

أن تكــون نابعــة مــن ثقافتنــا ومتحدثــه بلغتنــا أى ال تكــون مســتعاره وهـــذا ال    -
آلخـرین والحـوار مـع ثقـافتهم لكـن فـى ظـل یمنع االستفادة من تجارب وعلـم ا

 الحفاظ على هویتنا وقیمنا... ولغتنا العربیة.

ـــــــرتبط المنـــــــاهج بالحیـــــــاة الواقعیـــــــة - وانفتاح المدرســـــــة علـــــــى المجتمـــــــع ،أن ت
 ومسایرتها للمتغیرات المحلیة العالمیة.

 تكامل المناهج ببعضها البعض حرصا على تكوین شخصیة متكاملة. -

 لبحث الذاتى.تأكیدها على عملیة ا -

تضمین تلك القیم لمحتوى الكتـب الدراسـیة والحـث علیهـا وتعلیمهـا باسـتمرار  -
بالممارسة والحوار ولیس بـالتلقین مـن أجـل تكـوین طالـب ذي شخصـیة حـرة 

  وذا عقل ناقد ومبدع .
نماء قیم اإلبداع توفر - ٨ : وذلك من المناخ اإلبداعي المشجع والداعم لغرس وإ

  خالل:
  ب للتجریب بأنفسهم.فتح المعامل للطال -
تحســین نوعیــة البیئــة المدرســیة والمنــاخ العــام للتعلــیم شــكال ومضــمونا حتــى  -

یكــون مشــجعا لإلبــداع. وثـــراء الثقافــة المدرســیة بكــل مـــا یــدعم إكســاب قـــیم 
  اإلبداع.

تدریب الطالب على حب االختراع من خالل إعطائـه المـواد األولیـة لـبعض  -
عطائه الفرصة    لتركیبها وتجریبها بنفسه.األجهزة البسیطة وإ

توعیـــة الطالـــب بالتحـــدیات التـــى یعیشـــها مجتمعـــه والتغیـــرات التـــى یمـــر بهـــا  -
  العالم أجمع.   
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٢٣٤ 

دار قبــاء ،القاهرة،"الفكـر العربــى المعاصـر"،همــوم الفكـر والــوطن) حسـن حنفـى: ٢٦(
.١٨٥،١٨٦ص ص ،٢،١٩٩٨ج،للطباعة والنشر والتوزیع  

 Mackinon, D.W: Identifing and developing creativity in  (*)       وأیضا:  
creativity: its educational implications (J.C. Gowan, G.D.DEMOSW, E.P. 

TORRANCE. eds) Wiley,  New York 1967),   عــن: الكســندرو روشــكا: مرجــع
. و زكـــى ١٨،١٩ص ص ،.و حســـن أحمـــد عیســـى: مرجـــع ســـابق١١٠ص ،ســـابق

ــــافى واالجتمــــاعىمحمــــد إســــماعیل:  ــــاء الثق ــــداع والبن دراســــات انثروبولوجیــــة ،اإلب
  .٧ص ،)١٩٨٩،دار المطبوعات الجدیدة،(االسكندریة،)١(

(27) Fromm, E: The creative Attitudes in creativity and its cultivation  (New York, 
Anderson, H.H. Harper and Brothers Pub, 1959) 

.٣٣ص ،عن: صفوت فرج: مرجع سابق  
  .٢٠،٢١ص ص ،الكسندرو روشكا: مرجع سابق  )٢٨(
  .٧٥المرجع السابق: ص   )٢٩(
ص ،" مرجــع ســابقع... محاولــة لإلقتــرابشــروط اإلبــداعبــدالفتاح تركــى: "  )٣٠(

  .٦،٧ص 
ص ،د.ت،دار المعــارف،القــاهرة،سلســلة أقرأ،ثقافتنــا واالبــداعشـوقى جــالل:   )٣١(

٩٤.  
  ٨٣-٨٢ص،) سناء حجازي: مرجع سابق٣٢(  

(32) Fisher, R.: Teaching Children to think. Oxford, Basil Blackwall Ltd. 
1990, p. 38. 

  .٤٣،٤٤ص ص ،... مرجع سابق،افتنا واإلبداعثقشوقى جالل:   )٣٣(  
دار ،لبنـــان،بیروت،ثقافتنـــا فـــى مواجهـــة االنفتـــاح الحضـــارى)  هیـــام الملقـــى: ٣٤(

  .٣١٣ص ،١٩٩٥،الشواف
  .٣٤٧المرجع السابق: ص) ٣٥(
ــــــــال عقــــــــل)  برهــــــــان غلیــــــــون: ٣٦( ــــــــة بــــــــین الســــــــلفیة ،اغتی محنــــــــة الثقافــــــــة العربی

  .٣٢٤ص ،)٣،١٩٩٠طـ ،مكتبة مدبولى،(القاهرة،والتبعیة
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٢٣٥  

طــــــــ ،دار الفكرالعربى،القـــــــاهرة،أصـــــــول التربیـــــــة)  ابــــــراهیم عصـــــــمت مطـــــــاوع: ٣٧(
  .٢٣٦ص ،٧،١٩٩٥
ــــدین درویــــش: ٣٨( ــــداع... مــــنهج وتطبیقــــه")  زیــــن العاب ــــة اإلب دار ،القــــاهرة،"تنمی

 .٤٣ص ،١٩٨٣،المعارف

  .٢٩٣ص ،مرجع سابق،٢... جهموم الفكر والوطنحسن حنفى:   )٣٩(
  .٦٧،٩٨ص ص ،... مرجع سابقة اإلبداعفلسفمراد وهبه:   )٤٠(
  .١٢٧ص ،مرجع سابق،....ثقافتنا واإلبداعشوقى جالل:   )٤١(
  .٥٣ص ،مرجع سابق،٢ج،....: هموم الفكر والوطنحسن حنفى  )٤٢(
ــــــــــة عــــــــــالم ،الهندســــــــــة الوراثیــــــــــة واألخــــــــــالقناهــــــــــده البقصــــــــــمى:   )٤٣( مجل

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة والفنــــــــــــــــــون واآلداب،(الكویت،المعرف عــــــــــــــــــدد ال،المجلس الــــــــــــــــــوطنى للثقاف
  .١٣٣ص ،)١٩٩٣،)١٧(
  .٢٥٠،٢٥١ص ص ،برهان غلیون: مرجع سابق  )٤٤(
ص ،مرجــع ســابق،النظــام التعلیمــى وتكــوین الشخصــیة الحــرةشـبل بــدران:   )٤٥(

٥١.  
(القـــاهرة مكتبـــة ،اإلبـــداع الفنـــى فـــى قصـــص الخیـــال العلمـــىعـــزة الغنـــام:   )٤٦(

  .٣٠،٣١ص ص ،)١٩٨٨،األنجلو المصریة
المضــامین السیاســیة فــى مقــررات اللغــة د المنــوفى: محمــ،) عصـام الــدین هالل٤٧(

النـــدوة العلمیـــة الثانیـــة (قســـم ،العربیـــة والدراســـات االجتماعیـــة بالمرحلـــة اإلبتدائیـــة
أصــول التربیــة بكفرالشــیخ "التعلــیم المدرســى فــى ســیاق التغیــرات الثقافیــة المعاصــرة" 

  ،)١٩٩٨مایو  ١٣
(*) Content analysis in social work Research: (http://www. altavista. Com/cgi 
URL: www.cc. columbia. edu/cu/musher/syllabus/content. htm 23-Apr-1998), p. 1.  

  ٤٩ص،) مجدي عزیز إبراهیم : مرجع سابق٤٨(
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٢٣٦ 

سلسـلة علـم ،اإلبداع من منظـور تكـاملىمصرى عبدالحمید حنوره:   )٤٩(
ص ص ،)٢،١٩٩٧طــــــ،ریةمكتبـــــة األنجلـــــو المص،(القاهرة،الـــــنفس االبداعى

٣٢٨،٣.  
  .١٤٥-١٤٣ص،) مجدي عزیز إبراهیم : مرجع سابق٥٠(
دار ،القـــــــاهرة،اإلبـــــــداع الفكـــــــري والخصوصـــــــیة الحضـــــــاریة) محمــــــد عمـــــــارة: ٥١(

  .٩٣ص،١٩٩٨،الرشاد
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٢٣٧  

 


