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 ملخص البخح

ضػػرورة  ياتيػػة لػػن الحػػرف ال ػػالن الػػذي يتميػػز بتعػػدد وت ػػوع  اإلبداعيػػةأصػػب ت التربيػػة 
ومعوقػات ت حيحاػا والب ػث عػف  اإلبداعيػةت دياته، مما يتطمب ضرورة ت ديد متطمبػات التربيػة 

وبالتػػػالن م اولػػػة ت حيحاػػػا مػػػف لػػػئؿ مؤسسػػػات الت شػػػ ة  اإلبداعيػػػةآليػػػات تفعيػػػؿ التربيػػػة 
، باػدؼ ت حيػؽ الت ميػة تعميميػةلن كالة المرا ػؿ ال اإلبداعاالجتماعية، لكى تساـ لى  ت حيؽ 

تعمػؿ عمػى إعػداد واضػ ة المعػالـ  تعميميػةالمجتمعية، ولكف لف يت حؽ ذلؾ إال بوجػود سياسػة 
وتاي ػػػة الم ػػػاخ ، تطػػػوير المحػػػررات الدراسػػػية  إلػػػىهػػػذا باإلضػػػالة ، وتكػػػويف الطالػػػب المبػػػدع 

وتطػػوير طػػرؽ التػػدريس واو شػػطة واإلدارة والتحػػويـ كمكو ػػات أساسػػية لمؤسسػػات ، الم اسػػب 
. ولاػػذا يػػة م ػػددة الحسػػماتمجتمعتربيػػة ولمسػػفة واضػػ ة لمتعمػػؿ ت ػػت مظمػػة لمسػػفة  التعمػػيـ

 اإلبداعيػػةمعرلػػة رؤيػػة أعضػػا  هي ػػة التػػدريس لمتطمبػػات التربيػػة  إلػػىهػػدلت الدراسػػة ال اليػػة 
وكػاف كػدداة م اسػبة واستلدمت الدراسة الم اج االث ػوجرالى والمحابمػة العميحػة ، وآليات تفعيماا

  تا ج الدراسة مايمى: أهـمف 
ة ، لمػػ اـ يػػ ػػوؿ مفاػػـو التربيػػة اإلبداعة ألػػراد العي ػػ ىأكػػدت الدراسػػة االث وجراليػػة ت ػػوع رؤ  -1

عمػى عمميػة تكػويف اإل سػاف المبػدع ، ومػ اـ  زمف ركز عمى تغيير السموؾ ، وم اـ مف رك
والتػى يمكػف  ،مف اعتبرها جممة الممارسات دالؿ مؤسسات التربية الرسمية وغير الرسمية 
لػػواعن بم طػػؽ مػػف لئلاػػا ب ػػا  اإل سػػاف المبػػدع الحػػادر عمػػى امػػتئؾ معػػارؼ عصػػر  ، ا

لكار  التى يؤمف باا ، والحادر عمى االلتيػار بػيف البػدا ؿ التاريخ ، والذي يرلض التعصب و
، والحادر عمى قار اللوؼ دالمه ، والذي يستطيع أف يمجـ شاواته ، والحادر عمى م اربػة 

يمػػالظمػػـ والب ا قػػيـ ال ػػؽ والليػػر يػػف إلقػػرار الحػػيـ العماشػػاعة ، والػػذي يحػػدـ لػػن شػػجاعة وا 
والجمػػاؿ ، وال ريػػػة والمسػػػ ولية والطمػػػوح ، والت ػػػدي والت ػػػوع وال ػػػوار والمرو ػػػة والطئقػػػة 

 والتفكير ال اقد .     
كد معظػـ ألػراد أ يث ، ليات تفعيؿ التربية اإلبداعية آالب ث عمى ت وع أرا  العي ة  وؿ  أكد -2

ميػة ، وضػرورة المراجعػة يالتعم مؤسسػاتال ػة الداعمػة لدبػداع دالػؿ ية البيأهمعمى العي ة 
ميػة يالشاممة لمبرامج والم اهج والمحػررات واو شػطة الطئبيػة ، وضػرورة التيػار قيػادات تعم

 مية .يالتعم مؤسساتممبدعة ل
 اإلبداع -التربية  -متطمبات -: رؤية الكممات المفتا ية
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University Staff Members' Vision of Creative Education 

Requirements "An Ethnographic Study" 

Abstract 

     Creative education has become a life necessity in the present century, 

characterized by the Multiplicity and diversity of its challenges, Which 

requires the need to identify the requirements of creative education and the 

obstacles to achieve and search for mechanisms to activate creative education 

and thus try to achieve through the institutions of socialization, To contribute 

to the achievement of creativity in all educational stages, with the aim of 

achieving community development, but this will be achieved only by the 

existence of a clear-cut educational policy that works to prepare and form the 

creative student, This is in addition to the development of curricula and create 

an appropriate climate and the development of teaching methods, activities, 

management and evaluation as key components of educational institutions 

operating under the umbrella of philosophy of education and philosophy of 

society. Therefore, the present study aimed to know the view of faculty 

members about the requirements of creative education from their point of view 

and mechanisms to activate it. The study used ethnographic method and in-

depth interview as an appropriate tool. 

Among the most important results of the study were the following: 

1- The ethnographic study confirmed the diversity of the sample members 

’visions about the concept of creative education. To possess knowledge of 

his time, who is aware of the logic of history, who rejects fanaticism for 

his ideas that he believes in, who is able to choose between alternatives, 

who is able to conquer fear within him, who is able to curb his desires, 

who is able to fight injustice and ugliness, and who presents with courage 

and faith in the endorsement of higher values Truth, goodness, beauty, 

freedom, responsibility, ambition, challenge, diversity, dialogue, 

flexibility, fluency, and critical thinking. 

2- the research confirm on the diversity of the sample's views on the 

mechanisms of activating creative education, as most of the sample 

members emphasized the importance of the environment that supports 

creativity in our educational institutions, the need for a comprehensive 

review of student programs, curricula, decisions and activities, and the 

need to choose creative educational leaders for our educational institutions. 

Key words: Vision - Requirements - Education - Creativity 
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 مكدمة:

العربػن  والعػالـتواجػه العػالـ بصػفة عامػة  التػىيشاد الحرف ال الن العديد مػف الت ػديات 
والتك ولوجيػة وتعػاظـ العممية لمصري بصفة لاصة، ومف بيف هذ   الت ديات الثورة امجتمع الو 

إعػػادة ال ظػػر لػػن لمسػػفة  إلػػىوهػػذا يػػدعو بالضػػرورة ، المعرلػػة لػػن كالػػة مجػػاالت ال يػػاة  دور
 أهػػـالتربيػػة وأهػػدالاا بمػػا يت اسػػب مػػع كيفيػػة مواجاػػة هػػذ  الت ػػديات، ويمكػػف الحػػوؿ بد ػػه مػػف 

عداد  إلىيمكف أف تسعى لمسفة التربية  التىاوهداؼ  لمبػدع الحػادر ا اإل سافت حيحاا تكويف وا 
يجابيػػات هػػذ  الت ػػديات ومواجاػػة سػػمبياتاا، ولػػف يػػتـ ذلػػؾ إال بتضػػالر جاػػود إعمػػى اسػػتثمار 

جميع مؤسسات التربيػة، لمػـ يعػد يحػاس قػوة اومػـ وتحػدماا بعػدد سػكا اا أو مواردهػا الماديػة، 
متمكه مػف معرلػة يمكػف اسػتثمارها لػن كالػة مجػاالت ال يػاة، وال يػتـ ذلػؾ إال بتػوالر توا  ما بما 

 اإلبداعيػػةوالتربيػة  اإلبػداععمػاؿ المعرلػة المبػدعيف لػػن كالػة قطاعػات المجتمػع، وبػػذلؾ يكػوف 
 التػػىال اليػػة والمسػػتحبمية، لاصػػة وأف مصػػر مػػف الػػدوؿ  مصػػر همػػا السػػبيؿ لمواجاػػة ت ػػديات

الشػػباب لاػػن مػػف الػػدوؿ الثريػػة بشػػريًا وبالتػػالن يجػػب اسػػتثمار هػػذ  الحػػوة  تتميػػز بزيػػادة أعػػداد
عػداد  البشرية لن ت حيؽ الت مية لن كالة المجاالت وهذا يتطمب تربية الػ ش  تربيػة إبداعيػة وا 

 الشباب إعدادًا جيدًا يت اسب مع متطمبات وت ديات العصر الملتمفة.
مع ،  يث أف اإلبداع اليت حػؽ إال لػى إطػار بيف اإلبداع وثحالة المجتوثمة عئقة وطيدة 

وت تضػػف المبػػدعيف ، وتتػػيً لرصػػًا لئقػػة أمػػاـ المواهػػب لمتعبيػػر  ثحالػػة تشػػجع عمػػى اإلبػػداع ،
، عف إمكا اتاا الثرية والمت وعة ، لاإلبداع إلراز لمعحؿ ولمثحالة التى تمثػؿ البي ػة اإلبداعيػة معػاً 

لمعحػػؿ ،  بي ػػة داعمػػة لدبػػداع وقػػد يعػػيش لػػى بي ػػة محاومػػة لػػه ، مضػػادة والعحػػؿ قػػد يعػػيش لػػى
لػى مجتمػع رالػض  ، مستفيدة مف اللرالة والجاؿ ، مما يؤدى إلى تراجع اإلبداعرالضة لمتطور

 (.165: 2005لم رية )م مد ابراهيـ الم ولى،
أف اإلبػداع ات الدراسػة ، و وتؤكد المسػيرة التربويػة، أف مسػتحبؿ اومػـ يتشػكؿ دالػؿ  جػر "
بيف البشر ، لكؿ إ ساف يسػتطيع أف يػتعمـ كيػؼ يكػوف أكثػر إبػداعًا ، لػئ  شيا  قسمةأعدؿ او

إ ساف بغيػر إبػداع ، ويػذهب كثيػر مػف المػربيف إلػى أف التلمػؼ االجتمػاعى يعػود إلػى أف  ظػاـ 
طػػئب التعمػػيـ يػػدعـ ثحالػػة الػػذاكرة وي ػػوؿ بػػيف الطالػػب واإلبػػداع ، لػػئ تػػزاؿ متطمبػػات  جػػاح ال

تتبمور لى ال مطية واال عػزاؿ عػف الواقػع وتبريػر معطياتػه ، والحػدرة عمػى  فػظ الم ػتج المعرلػى 
الذى يواجه مؤسسات التعميـ هو كيػؼ تت ػوؿ  ، والت دى وتذكر  ، وترديد عئقات تـ اكتشالاا
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بي ػػة الػػتعمـ بتمػػؾ المؤسسػػات إلػػى  اضػػ ات لدبػػداع تتفاعػػؿ لياػػا عمػػـو العصػػر ذات التوجػػه 
عوا ػدها وملرجاتاػا معممػيف مبػدعيف المستحبمى مع تك ولوجيات التعميـ والتعمـ اللئقة لتكوف 

، يص عوف أطفااًل مبدعيف ، ويزدهروف لى بي ات مبدعة، ويمتمكوف ماارات لاعمة يسػتطيعوف 
 (151مف لئلاا قيادة التغيير لى المجتمع")المرجع السابؽ:

الػػذي يتميػػز  ال ػػادي والعشػػريفاتيػػة لػػن الحػػرف ضػػرورة  ي اإلبداعيػػةالتربيػػة أصػػب ت و 
معوقػػات ومعرلػػة  اإلبداعيػةبتعػدد وت ػػوع ت دياتػػه، ممػا يتطمػػب ضػػرورة ت ديػد متطمبػػات التربيػػة 

 اضػ ات  إلػىالتربويػة  المؤسسػاتت ويػؿ وبالتالن م اولػة  اات حيحاا والب ث عف آليات تفعيم
لػػف يت حػػؽ ذلػػؾ إال بوجػػود سياسػػة و كالػػة أبعادهػػا ،  لت حيػػؽ الت ميػػة المجتمعيػػة لػػى لدبػػداع
تطػوير  إلػىهػذا باإلضػالة ، واض ة المعػالـ تعمػؿ عمػى إعػداد وتكػويف الطالػب المبػدع  تعميمية

المحررات الدراسية وتاي ة الم ػاخ الم اسػب وتطػوير طػرؽ التػدريس واو شػطة واإلدارة والتحػويـ 
يػة مجتمعولمسػفة واضػ ة متربية لتعمؿ ت ت مظمة لمسفة  التعميـكمكو ات أساسية لمؤسسات 

 .م ددة الحسمات
 أٍنَا ما يلى:ميطلكات وتيطلل الدراصة احلالية مً عدة  

 أعدؿ اوشيا  قسمة بيف البشر. اإلبداعبدف  اإليماف -1
ضػػػرورة الػػػوعى بجدليػػػة العئقػػػة بػػػيف التسػػػمط واالسػػػتبداد المجتمعػػػن والتسػػػمط التربػػػوي  -2

المحاور ، وف الظواهر التربوية ظؿ  حيحى لظػواهر ال يػاة االجتماعيػة  اإل سافوص اعة 
الذى يمارس قيـ التسػمط والع ػؼ والحاػر والتعسػؼ، ومصػادرة  ريػة التئميػذ ال  التعميـ، و 

، واالتكاليػة والئواقعيػة والمفظيػة ل سػب، بػؿ يغػرس ةيغرس لػن التئميػذ لصػاؿ السػط ي
للػوؼ والل ػوع ويسػتدلؿ  لػياـ قاػر السػمطة، إ ػه لياـ ما هو ألطر ،إ ه يغػرس لػياـ ا

 المحاور الذى ال  ريد. اإل سافبوعى أو بدوف وعى يساـ لن ص اعة 
التػػػابع ال  التسػػػمطى لىا، ولػػػذا لال ظػػػاـ الرأسػػػمى لمجتمعػػػهالتعميمػػػتبعيػػػة ال ظػػػاـ ب اإليمػػػاف -3

يسػػمً وال يػػدعـ تربيػػة إبداعيػػة ، بػػؿ يػػدعـ تربيػػة تسػػمطية تلػػدـ لػػن العػػادة أب ػػا  الطبحػػة 
 المايم ة ، ويساـ لن إعادة إ تاج مجتمع الحار.

تبدأ وت مو وتترعرع لن المجتمعػات الديموقراطيػة  اإلبداعيةضرورة التدكيد عمى أف التربية  -4
ة والواعيػػػة وااليجابيػػػة والرالضػػػة لمفسػػػاد ،  يػػػث يػػػتـ ب ػػػا  الشلصػػػية المبدعػػػة والسػػػوي

م تج ثحالى واجتماعى مف جاة ، وهػو يعيػد  الع ؼ ، لالعحؿ التربوى لن جوهر  وممارسة
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 إ تاج ما هو ثحالى واجتماعى مف جاة ألرى.
ى ،  يػػث التعميمػػثحاليػػة التسػػمطية ال اكمػػة لممشػػاد ضػػرورة إعػػادة ال ظػػر لػػن البي ػػة ال -5

واالرتجاليػػػة ، وال فػػػظ ،  د قػػػيـ االستسػػػئـ الفكػػػرى ، والتمحػػػيفيسػػػيطر عمػػػى ذلػػػؾ المشػػػا
التػى ت ػوؿ بػيف مػا يػتـ  اولكاروالت ميط ، ولحداف الثحة ، ويرتبط بتمؾ الحيـ مجموعة مف 

 .اإلبداعيةدالؿ المدرسة والتربية 
 مغكلة الدراصة 

ا عكسػػت بالضػػرورة عمػػى  التػػىو  ، أزمػػة الواقػػع التربػػوي إلػػىتشػػير العديػػد مػػف الدراسػػات 
مػػػف بي اػػػا اسػػػتلداـ اوسػػػاليب  ، تعػػػا ن الكثيػػػر مػػػف المشػػػكئت التػػػىو  تعميميػػػةالمؤسسػػػات ال

لملػروج مػف أزمػة هػن اومػؿ  اإلبداعيػةوالتفكيػر. وأصػب ت التربيػة  اإلبػداعتحتؿ  التىالتحميدية 
 التربوي ، كما أ اا ألضؿ ال موؿ لمواجاة ت ديات الحرف ال الن.الواقع 

لمتطمبػات رؤيػة أعضػا  هي ػة التػدريس لى م اولػة تعػرؼ  مشكمة الب ث  ت ددتذا ولا
 التربية اإلبداعية مف لئؿ االجابة عف اوس مة التالية:

 ؟ اإلبداعيةما مفاـو التربية  -1
 ؟ضرورة مم ة اإلبداعيةالتربية التى جعمت مف دواعى الما  -2
 ؟اإلبداعيةمعوقات ت حيؽ التربية  أهـما  -3
 ؟ اإلبداعيةالتربية  ما متطمبات -4
   ؟اإلبداعيةتفعيؿ متطمبات التربية ل ةمف تمؾ الرؤية لى تحديـ إساام لادةكيؼ يمكف اإل -5

 ٍدف الدراصة:  

 اإلبداعيػػةمفاػػـو التربيػػة  ػػوؿ تعػػرؼ رؤيػػة أعضػػا  هي ػػة التػػدريس  إلػػىتاػػدؼ الدراسػػة 
تحػػػديـ  ومػػػف ثػػػـ ،اػػػا تفعيمآليػػػات و  المعوقػػػات التػػػى ت ػػػوؿ دوف ت حيحاػػػا، أهػػػـومتطمباتاػػػا ، و 

 .اإلبداعية التربية متطمبات لتفعيؿ إساامة
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 ية الدراصة:أٍن

لػػن مواجاػػة  اودورهػػ اإلبداعيػػةالتربيػػة يػػة موضػػوعاا وهػػو أهميػػة الدراسػػة مػػف أهمت بػػع  -1
لالبدايػػة ال حيحيػػة لتحػػدـ أيػػة أمػػة تبػػدأ بب ػػا  ، التػػى تواجػػه المجتمػػع المصػػرى ت ػػديات ال

 المبدع. اإل ساف
وضػػرورة الب ػػث عػػف سػػبؿ مواجاػػة هػػذ   تواجػػه المجتمػػع المصػػرى التػػىكثػػرة الت ػػديات  -2

 الت ديات.
 اإلبػداعيمكف أف يساـ الب ث ال الن لن  ث الحيادات التربوية عمػى ضػرورة  شػر ثحالػة  -3

 المبػػدع، اإل سػػافب ػػا  وطػػرؽ التػػدريس بمػػا يسػػاـ لػػن ، وتطػػوير المحػػررات الدراسػػية ، 
 وكذلؾ تاي ة الم اخ المجتمعن الم اسب لت حيؽ ذلؾ.

ضػرورة إعػادة  إلػىيمكف أف تساـ  تا ج الب ث ال الن لن لفػت أ ظػار الحيػادات التربويػة  -4
لػن كالػة المرا ػؿ  اإلبداعيػةوكيفية ت حيؽ متطمبات التربية  تعميميةال ظر لن الم ظومة ال

 .تعميميةال
 حدود الدراصة:  

بكمية التربية أعضا  هي ة التدريس عي ة مف تحتصر الدراسة ال الية عمى تعرؼ رؤية 
المعوقات التى ت وؿ دوف  أهـومتطمباتاا ، و  اإلبداعيةبجامعة كفر الشيخ لمفاـو التربية 

وتـ مراعاة تمثيؿ ، وكا ت عي ة الدراسة عشرة أعضا  مف الكمية  ت حيحاا، وآليات تفعيماا
 .جات الوظيفية والتلصص وال وععي ة الدراسة لممجتمع اوصمى ، مف  يث الت وع لى الدر 

 مصطلخات الدراصة:

بد اػا: إعػداد وب ػا  شلصػية الفػرد مػف جميػع  اإلبداعيةالتربية  ال الية تعرؼ الدراسة 
طئؽ قدراته وتعظيـ استعداداته لممشػاركة الب ػا ة  الجوا ب ال فسية واللمحية والبد ية والعحمية وا 

مئ مػة تسػاعد عمػى  تعميميػةلن ت حيؽ ت مية المجتمػع مػف لػئؿ تػولير متطمبػات مجتمعيػة و 
 لديه وتوظيفاا بكفا ة. ىبداعاإلاكتشاؼ قدرات المتعمـ وت مية ماارات التفكير 
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 ميَج الدراصة:

استلدمت الدراسػة المػ اج االث ػوجرالى بمػا يع يػه مػف ضػرورة معايشػة البا ثػة موضػوع 
الب ث معايشة تعكس وعياػا بع اصػر الظػاهرة موضػع الدراسػة وبشػبكة العئقػات المعحػدة التػى 

أ د المدالؿ الم اجية الكيفية التػى تمكػف البا ػث  تربطاا بما ي يط باا ، لالم اج االث وجرالى
ثحػالتاـ مػف  عميػهمف الدراسة الكثيفة والعميحة عف قرب لثحالػة لػرد أو جماعػة أو لمػا تشػتمؿ 

واستلدمت البا ثة المحابمة العميحػة ممػا  . (4: 2015م مد ابراهيـ الم ولى،)مدركات ومعا ى
المعوقػػات  أهػػـومتطمباتاػػا ، و  اإلبداعيػػةـ التربيػػة العي ػػة لمفاػػو  ألػػرادأتػػاح لمبا ثػػة تعػػرؼ رؤيػػة 

 التى ت وؿ دوف ت حيحاا، وآليات تفعيماا.
 الدراصات الضابكة:

 سيتـ عرض الدراسات السابحة لى م وريف:
 أواًل: دراصات باللغة العزبية 

لػذا تػـ  اإلبداعيػةوالتربيػة  اإلبػداعتزلر اودبيات التربوية بالعديد مف الدراسات لى مجػاؿ 
 و "ومعوقاتػػه اإلبػػداعقػػيـ "دراسػػات ت اولػػت  و "اإلبداعيػػةالتربيػػة "ت اولػػت دراسػػات  إلػػىتحسػػيماا 

 سوؼ تحتصر الدراسة عمى الدراسات اوكثر ارتباطًا كما يمى:
  اإلبداعيةتياولت مفَوو الرتبية  التىأ: الدراصات العزبية 

األصاصدي   التعلديه مددل  إلصد      اإلبداعيةبعيواٌ "الرتبية  (2012دراصة مي ىاصز غزيب حضً) -1

 يف ضوء متطلبات جمتنع املعزفة"

 أهػـو  التعمػيـلػن مر مػة  اإلبداعيػةالتعرؼ عمى آليات ت حيػؽ التربيػة  إلىهدلت الدراسة 
 السػميمة  اإلبداعيػةت وؿ دوف قياـ المدرسػة بػدورها لػن تربيػة التئميػذ التربيػة  التىالمشكئت 

اوساسػن لػن  التعمػيـإلصئح  اإلبداعيةوضع تصور محترح لت حيؽ التربية كما سعت الدراسة ل
واسػػتلدمت الدراسػػة المػػ اج الوصػػفن وتوصػػمت  ضػػو  المتطمبػػات التربويػػة لمجتمػػع المعرلػػة.

عمػى المسػتوى  اإلبداعيػةالتلطػيط لمتربيػة  إلػىاػا االلتحػار أهمالعديػد مػف ال تػا ج  إلػىالدراسة 
يػػػة التربيػػػة دهمضػػػعؼ الػػػوعن ب، و  لػػػدى التئميػػػذ ىاإلبػػػداعيػػػر الحػػػومن لت ميػػػة ماػػػارات التفك

لمطفؿ مف قبؿ واضعن الم اهج المدرسية واالعتمػاد عمػى طريحػة التمحػيف لػن توصػيؿ  اإلبداعية
، اإلبداعيػػةقصػػور لاػػـ بعػػض المعممػػيف لمتئميػػذ المبػػدعيف و اجػػاتاـ وقػػدراتاـ ،و  المعمومػػات
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 .ىاإلبداعتحيس التعمـ ال رلن ال التعمـ  التىاقتصار أساليب التحويـ عمى االلتبارات و 
بعيدواٌ "درةدة تدوافز متطلبدات الرتبيدة      (، 2018) الزضا عبداهلل الصدفيف  دراصة إمياٌ عبد  -2

 .اإلبداعية يف املدارظ االبتدائية يف دولة الكويت مً وةَة ىظز املديزيً واملعلنني"
متطمبػػات التربيػػة اإلبداعيػػة لػػن المػػدارس االبتدا يػػة  أهػػـهػػدلت الدراسػػة إلػػى معرلػػة و  

 اسػتلدمت الدراسػػة المػػ اج الوصػػفنو  ودرجػة توالرهػػا مػػف وجاػة  ظػػر المػػديريف والمعممػػيف
لمتربيػػة اإلبداعيػػة دور هػػاـ لػػن  اػػا أف أهم مػػف ال تػػا ج مػػف عػػددوتوصػػمت الدراسػػة إلػػى 

ت حيؽ التفوؽ العممػن واالقتصػادي واالجتمػاعن مػف لػئؿ مػا يحدمػه المبػدعيف مػف ألكػار 
تاي ػػة الم ػػاخ الم اسػػب وعحػػد كمػػا أكػػدت الدراسػػة عمػػى أف  مبتكػػرة لػػن جميػػع المجػػاالت.

 لمػ ش . الدورات التدريبية لممعمميف لن مجاؿ اإلبداع يسػاـ لػن ت حيػؽ التربيػة اإلبداعيػة
وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير الم اهج وطػرؽ التػدريس بمػا يسػاـ لػن إثػرا  العمميػة 

ت وع او شطة اإلبداعية التى ت فز الطػئب لعػرض ألكػارهـ و  التعميمية بالمفاهيـ اإلبداعية.
 الملتمفة.

 "اجملتنع يف وأثزٍا اإلبداعية الرتبية" بعيواٌ( 2017)فض  حمند على أمساء دراصة  -3
 ال يػػاة اسػػتمرارية لػػن ودورهػػا اإلبداعيػػة التربيػػة يػػةأهم توضػػيً إلػػى الدراسػػة وهػػدلت

 التربيػة ت حيػؽ لػن ومسػ وليتاـ االجتماعيػة الت شػ ة مؤسسػات ودور والمجتمػع لمفػرد ال اج ة
 وتوصػمت الوصػفن، الم اج الدراسة واستلدمت اإلعئـ وسا ؿ و تى اوسرة مف بدً ا اإلبداعية
 ولكػف واالبتكػار اإلبػداع مػف بحػدر يولػدوف اوطفػاؿ أف اػاأهم مػف ال تػا ج مػف عدد إلى الدراسة
 مػف االجتماعيػة الت شػ ة مؤسسػات دور وعمػى اوطفػاؿ بي ػة عمػى يتوقػؼ اإلبداع هذا استثمار
 عمػى الدراسػة وأكػدت اإلبداعيػة قػدراتاـ وازدهػار ل مػو مسػاعدة عوامػؿ مػف لاـ يتولر ما لئؿ
 جماعػة -اإلعػئـ وسػا ؿ -العبػادة دور -المدرسػة -اوسػرة) االجتماعية الت ش ة مؤسسات أف

 المجػػاالت جميػػع لػػن إبداعيػػة ت شػػ ة اوب ػػا  ت شػػ ة عػػف مسػػ ولة( الرياضػػية ال ػػوادي -اوقػػراف
 الم ػػػاخ تػػػولير بضػػػرورة الدراسػػػة وأوصػػػت ، والما يػػػة والثحاليػػػة والرياضػػػية والف يػػػة العمميػػػة

 وت ميػػػة والموهػػػوبيف المبػػػدعيف وتشػػػجيع ، اإلبداعيػػػة التربيػػػة لت حيػػػؽ الم اسػػػب االجتمػػػاعن
 .وألكارهـ قدراتاـ وا تراـ مواهباـ
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لددد   اإلبدددا ( "بعيددواٌ املتطلبددات الرتبويددة لتينيددة 2017دراصددة مصددطفى حمنددود بضدديوىى علددى)  -4

 "األصاصى التعليهت ميذ احللكة األوىل مً 
لػػدى  اإلبػػداعالوقػػوؼ عمػػى المتطمبػػات التربويػػة الئزمػػة لت ميػػة  إلػػىالدراسػػة  هػػدلتو  

اوساسػػن واسػػتلدمت الدراسػػة المػػ اج الوصػػفى وتوصػػمت  التعمػػيـتئميػػذ ال محػػة اوولػػى مػػف 
رؤيػة المدرسػة : هػى مجموعة مف المتطمبات التربوية تـ وضعاا لى سبعة م ػاور إلىالدراسة 

ي ػػة الػػتعمـ ، المعمػػـ، ،الم ػػاهج الدراسػػية ، التحػػػويـ، ورسػػالتاا وأهػػدالاا ، االدارة المدرسػػية، ب
تػولير ضػرورة اػا أهموتجايزاتاا وأوصت الدراسة بالعديػد مػف التوصػيات مػف  تعميميةالمبا ن ال

تػولير الوسػا ؿ  ، و كا تػه لػى المجتمػع ماديػا ومع ويػاالدعـ والتحدير الم اسب لممعمـ وتعزيز م
إقامػة دورات  ، ولػدى التئميػذ اإلبداعد اا تعزيز والتى مف ش التعميـالتح ية ال ديثة لى عممية 

وسبؿ اكتشاله وت ميتػه لػدى  اإلبداعية دهمتدريبة لممعمميف بادؼ ت مية وتعزيز الوعى لدياـ ب
 التئميذ.

بعيدواٌ "دور معلده املدرصدة االبتدائيدة يف  كيدل       (2017دراصة ريَاو مصطفى الضيد الضد موىي )  -5

  يف ضوء لربات بعض الدول" الرتبية اإلبداعية
هدلت الدراسة إلى ت ديد المتطمبػات الئزمػة إلعػداد معمػـ المدرسػة االبتدا يػة وآليػات و   

ت فيذها، كما قدمت الدراسة تصور محترح لتفعيؿ دور معمـ المدرسة االبتدا ية لت حيػؽ التربيػة 
وتوصػػمت ،  فناسػػتلدمت الدراسػػة المػػ اج الوصػػو اإلبداعيػػة لػػن ضػػو  لبػػرات بعػػض الدوؿ.

عػداد جيػؿ  عػددالدراسة إلػى  مػف ال تػا ج م اػا اهتمػاـ المجتمػع بالمبػدعيف يسػاـ لػن تربيػة وا 
تعػدد وت ػوع المعوقػات التػى ت ػوؿ دوف و  متميز قادر عمى مواجاػة ت ػديات العصػر الملتمفػة.

كثػرة اوعبػا  الممحػاة عمػى عػاتؽ المعمػـ ، و ة المعمـ لػن ت حيػؽ التربيػة اإلبداعيػة م اػادهممس
قمػة الػدورات التدريبيػة ، و ولاصة كثالػة الفصػوؿ الدراسػية التػى تعوقػه لػن اكتشػاؼ المبػدعيف

إكسػاب المعمػـ الكفايػات الما يػة الم اسػبة  وأوصػت الدراسػة بضػرورة لممعمـ لن مجػاؿ اإلبػداع
ي ة الم اليػة اإلبداعيػة الم اسػبة تاي ة البوكذلؾ  التى تساعد  لن اكتشاؼ الطئب المبدعيف.

 ومراجعة الم اهج التعميمية لكن تساـ لن ت حيؽ التربية اإلبداعية.
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بعيواٌ "الرتبية اإلبداعية ضزورة تعلينية كندل  لعصز  (2013دراصة توفيل مفتا  على مزجيي  ) -6

  "التنيش واإلبدا 
وضرورتاا لأللراد لػن عصػر ية التربية اإلبداعية أهمهدلت الدراسة إلى التعرؼ عمى و  

التميػػػز واإلبػػػداع وتوضػػػيً إمكا يػػػات ت حيػػػؽ التربيػػػة اإلبداعيػػػة مػػػف لػػػئؿ اوسػػػرة والمدرسػػػة 
 والجامعة ودور البي ة االجتماعيػة لػن التربيػة اإلبداعيػة، واسػتلدمت الدراسػة المػ اج الوصػفن

اإلبػػداع هػػو  تػػاج  ػػوار متبػػادؿ بػػيف  اػػا أف أهم مػػف ال تػػا ج مػػف عػػددوتوصػػمت الدراسػػة إلػػى 
اووضػػاع الثحاليػػة والسياسػػية واالجتماعيػػة السػػا دة لػػن المجتمػػع والتكػػويف ال فسػػن والوجػػدا ن 

يػة واضػ ة لممبػدع وت شػ ته بشػكؿ يسػاعد  أهملموسط المربن  كما أشارت إلى أف لمفرد المبدع
إلبداعيػػػة مطمػػػب اجتمػػػاعن التربيػػػة ا دفوأوصػػػت الدراسػػػة بػػػ عمػػػى الػػػربط بػػػيف اإلبػػػداع والتميػػػز

ضػرورة تػوالر  ظػاـ إداري ولكػر  و وضرورة تربوية يجب أف تستمر لن مرا ؿ التربية الملتمفة
 تربوي يساعداف عمى ت حيؽ التربية اإلبداعية.

(   بعيواٌ " تزبيدة اإلبددا  ودورٍدا يف مواةَدة  دديات الكدزٌ       2013دراصة ثائز صلناٌ طامي)  -7

 احلادي والعغزيً ".

المعوقػػات التػػى تواجػػه  أهػػـالدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مفاػػـو تربيػػة اإلبػػداع و  وهػػدلت
تربيػػة اإلبػػداع وأبػػرز ت ػػديات الحػػرف ال ػػادي والعشػػريف مػػع توضػػيً دور تربيػػة اإلبػػداع لػػن 

 تػا ج الدراسػة أف  أهػـمواجاة هذ  الت ديات واستلدمت الدراسػة المػ اج الوصػفن، وكػاف مػف 
  ػػو تربيػػة اإلبػػداع ولاػػذا أوصػػت الدراسػػة بتكثيػػؼ الب ػػوث ه ػػاؾ قصػػور لػػن التوجػػه العربػػن 

بػػداع بمػػا يػػتئ ـ وطبيعػػة والدراسػػات  ػػوؿ تربيػػة اإلبػػداع وتصػػميـ بػػرامج تعمػػؿ عمػػى ت ميػػة اإل
 العربية اإلسئمية. مجتمعاتال
االبتدددائي يف  كيددل الرتبيددة  التعلدديه( بعيددواٌ "مضدداوليات 2012دراصددة عبددداهلل عددوض العلددوي ) -8

 اإلبداعية
االبتػدا ن  التعمػيـوتوضػيً مسػ ولية  اإلبداعيػةيػة التربيػة أهمت ديػد  إلػىهدلت الدراسة و  

وتوضػػػيً الجاػػػود المبذولػػػة مػػػف الدولػػػة لػػػن رعايػػػة الموهػػػوبيف  اإلبداعيػػػةلػػػن ت حيػػػؽ التربيػػػة 
االبتػدا ن دور  تعمػيـلم أف إلىوالمبدعيف واستلدمت الدراسة الم اج الوصفن وتوصمت الدراسة 

مػػف لػػئؿ اكتشػػاؼ التئميػػذ الموهػػوبيف والمبػػدعيف وت ميػػة  اإلبداعيػػةهػػاـ لػػن ت حيػػؽ التربيػػة 
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ضػػرورة تفعيػػؿ التربيػػة  ، وكػػذلؾ ىاإلبػػداعمػػواهباـ وتػػدريباـ عمػػى اسػػتلداـ ماػػارات التفكيػػر 
االبتػػدا ن ولاصػػة لػػن ظػػؿ المتغيػػرات والمسػػتجدات ال ديثػػة لػػن عصػػر  التعمػػيـلػػن  اإلبداعيػػة

لتكوف م اسػبة لتطػوير قػدرات  تعميميةوأوصت الدراسة بضرورة تاي ة البي ة ال العولمة والمعرلة
التئميػػذ وت ميػػة ماػػاراتاـ كمػػا أكػػدت الدراسػػة عمػػى دور اوسػػرة لػػن االكتشػػاؼ المبكػػر وب ػػا اـ 

 رسة لئرتحا  بالمستوى الدراسن والعممن.المبدعيف والتواصؿ مع المد
فددى كليددات  اإلبدددا ( بعيددواٌ "املتطلبددات الرتبويددة لتينيددة  2010دراصددة الضدديد امساعيدد  غنددز )  -9

  الرتبية مبصز"
كميػات لػى  اإلبػداعالتعرؼ عمى المتطمبات التربوية الئزمة لت مية  إلىهدلت الدراسة و 

واسػتلدمت الدراسػة المػ اج الوصػفى وتوصػمت  التربية بمصر لى ضو  الت ديات المعاصرة ،
لى كميػات التربيػة وت ويماػا  اإلبداعاا أ ه يمكف ت مية أهمالعديد مف ال تا ج مف  إلىالدراسة 

إبداعيػػة إذا مػا تػػولرت متطمبػات ت حيػػؽ ذلػؾ ،وأكػػدت الدراسػة عمػػى أف  تعميميػةم ظمػػات  إلػى
أو الم ظمػات أو المجتمعػات ،وأ ػه قػدرة  لػرادم ظومة متكاممة يمكف أف يتصؼ باا او اإلبداع

موجودة لدى كػؿ البشػر وكػؿ الم ظمػات والمجتمعػات ، غيػر أ ػه يتفػاوت مػف لػرد  لػر ومػف 
 م ظمة ولرى ومف مجتمع  لر.

(  بعيددواٌ "  ددب البياددة املدرصددية ال سمددة لتددوفف عددزو  2002دراصددة حمنددد األصددنعى صددليه  ) -10

 ".اإلبداعيةالرتبية 

تحػػديـ رؤيػػة تحويميػػة  ػػوؿ  مػػط البي ػػة المدرسػػية الئزمػػة لتػػولير  إلػػىوهػػدلت الدراسػػة 
 التعمػػيـبػػيف طػػئب  اإلبداعيػػةمػػف لػػئؿ التعػػرؼ عمػػى شػػروط التربيػػة  اإلبداعيػػةشػػروط التربيػػة 

تحػديـ تصػور و  التعرؼ عمى وجاات  ظػر المعممػيف والطػئب  ػوؿ  مػط البي ػة المدرسػيةو  العاـ
 لدى الطئب لن مصر. اإلبداعيةالمدرسية الئزمة لتولير شروط التربية  محترح ل مط البي ة
يجػب أف تسػاـ البي ػة المدرسػية لػن توليرهػا  التى اإلبداعيةشروط التربية  أهـوكاف مف 

 –الب يػػػة المعرليػػػة  –اإلتحػػػاف  –اوصػػػالة  –المرو ػػػة  –مػػػف وجاػػػة  ظػػػر الدراسػػػة ) الطئقػػػة 
 البي ة المدرسية (. –اإلثرا   –ريع سالت –الدالعية العوامؿ  –لشلصية السمات ا

عمػى تػدريب الطػئب عمػى ماػارات التفكيػػر البي ػة المدرسػػية واقتر ػت الدراسػة بػدف تعمػؿ 
اسػػتلداـ و  لياػػا عمػػى تػػدريب الطػػئب عمػػى ماػػارات التفكيػػر الشػػامؿ المعممػػيفتشػػجع و  الشػػامؿ

أسػاليب ال ػوار واإلق ػاع مػع ا تػراـ  ، وتفعيؿ اعمياالتعمـ التعاو ن وتدريب الطئب  استراتيجية
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 الرأي والرأي ا لر.
 ومعوقاتُ اإلبدا دراصات تياولت مفَوو وقيه  -ب

" دراصدة   اإلبددا  (  بعيدواٌ " وعدي طد ب كليدة الرتبيدة بكديه       2005دراصة  حمند إبزاٍيه امليدويف  )  -1

  ميداىية "
 اإلبػداعوكاف هدلاا هو الوقوؼ عمى وعػن طػئب كميػة التربيػة بكفػر الشػيخ بػدالالت قػيـ 

سػبماا  أهػـوالدور الذي يمكف أف تسػاـ بػه الكميػة لػن ت ميػة الػوعن باػذ  الحػيـ لػدى طئباػا و 
لت حيؽ ذلؾ وتـ استلداـ المػ اج الوصػفن ولحػد أوضػ ت  تػا ج الدراسػة الميدا يػة ت اقضػًا لػن 

لػدى طػػئب كميػػة التربيػػة، كمػػا أظاػرت وجػػود لػػروؽ بػػيف طػػئب  اإلبػػداعن بحػػيـ مسػتويات الػػوع
التلصصػػات اودبيػػة والعمميػػة وطػػئب الفرقػػة اوولػػى والفرقػػة الرابعػػة لػػن الػػوعن بػػبعض قػػيـ 

لػدى  اإلبػداعيتاا وهذا يؤكد أف كمية التربية لـ تتمكف مف تدسػيس الػوعن بحػيـ أهمرغـ  اإلبداع
 اتلاذ موقؼ واضً ومتسؽ   و هذ  الحيـ.طئباا بشكؿ يمك اـ مف 

يف الرتبيددة  اإلبدددا (   بعيددواٌ معوقددات تينيددة  2004دراصددة حمنددد فددوس  عبددد املكصددود   )  -2

 "العزبية وصب  مواةَتَا "دراصة  ليلية
لن التربيػة العربيػة لػن ملتمػؼ  اإلبداعالوقوؼ عمى معوقات ت مية  إلىوهدلت الدراسة  

السػػياقات سػػوا  عمػػى مسػػتوى اوسػػرة أو عمػػى مسػػتوى مؤسسػػات التربيػػة ال ظاميػػة أو عمػػى 
ا لاؽ والسبؿ الئزمة لمواجاة هذ  المعوقػات والتصػدي لاػا.  إلىالتطرؽ ، و  مستوى المجتمع

اجاػة معوقػات آليػات وسػبؿ مو  أهػـواعتمدت الدراسة عمى الم اج الوصفن الت ميمن وكاف مػف 
 لن التربية العربية مف وجاة  ظر الدراسة اإلبداعت مية 
 بال سبة لدور المجتمع 

  العربن. اإل سافال فاظ عمى الاوية الثحالية وتعميحاا لن وجداف 
 التدكيد عمى ثحالة ال وار.و  تعميؽ ال ظرية ال حدية 

 بال سبة لدور اوسرة:و 
 لن ممارسة الاوايات. إعطا  الطفؿ قدرًا مف ال رية االستحئؿ 
  تتعمؽ بت مية اللياؿ. التىمساعدة الطفؿ عمى اقت ا  الكتب 
 .اصطباغ الم اخ اوسري بجو مف اوماف والعئقة اإل تاجية الدال ة 
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 بال سبة  لدور التربية ال ظامية:و 
  استلداـ طرؽ تدريس غير  مطية.و  مرف تعميمىتوالر م اج 
  لن التربية العربية. اإلبداعطويمة المدى تستادؼ بعث روح  استراتيجيةوضع 
 .اشتحاؽ الفكر التربوي العربن مف واقع المجتمعات العربية 

يف الرتبيدة رييدة ثكافيدة يف تغدكي       اإلبددا  ٍد(  بعيواٌ "  1434دراصة أمفة عبد الض و  سايد )  -2

  العك  "

قػػيـ ثحالػػة الػػذاكرة  أهػػـالتعػػرؼ عمػػى مئمػػً ب يػػة ثحالػػة الػػذاكرة و  إلػػىهػػدلت الدراسػػة و 
ودور مؤسسػات  اإلبػداعمئمً ب ية ثحالة  أهـولصا صه وشروطه و ظرياته و  اإلبداعومفاـو 

عػادة ال ظػر ضػرورة توصػيات الدراسػة  أهػـوكػاف مػف ، اإلبداعالتربية لن ت مية  قػرا ة التػراث وا 
روح العصر لتحديس التراث والتبعية العميا  له يكػرس ثحالػة ليه مف جديد لتجديد   تى يواكب 

ضرورة إعادة ب ا  الواقػع مػف لػئؿ  حػد العحػؿ، وتب ػن التربيػة ال ػرة ، و  اإلبداعالذاكرة ويعوؽ 
عادة ب ػا   ظػاـ  اإلبداعية والتعامػؿ الرشػيد مػع العولمػة وغيرهػا مػف آليػات تسػاـ لػن  التعمػيـوا 

ضػػرورة  ياتيػػة ومتطمػػب أساسػػن لػػن  اإلبػػداعالدراسػػة عمػػى أف  وأكػػدت تشػػكيؿ العحػػؿ المبػػدع.
جميع مجاالت ال ياة، لاو را د ال ركة االجتماعية المتحدمػة، وبدو ػه تكػوف ال يػاة ركػودًا لاػو 

 أساس مف أسس التحدـ ال ضاري.
( بعيواٌ فلضفة تكويً معله املبدعني فى ضوء تغفات 2003دراصة ياصز اجليد  والضيد للف  ) -4

 لعصز" ريية مضتكبلية"ا

الوقوؼ عمى الرؤية المستحبمية لفمسفة تكويف معمـ المبدعيف لى  إلىهدلت الدراسة   
العصر ،وركزت هذ  الدراسة عمى المرتكزات المستحبمية لتكويف معمـ المبدعيف  ضو  تغيرات

 والتى تتمثؿ لى ا تن:
 تكويف معمـ المبدعيف. أهداؼ 
 اال تحا  قبؿ التكويف 
 .لمسفة التكويف 
 .بر امج التكويف 
 .التدريب أث ا  اللدمة 
 .واجبات ومس وليات معمـ المبدعيف 
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 "اإلبدا (  بعيواٌ "حنو أصط تزبوية لصياعة 2003دراصة حضً إبزاٍيه عبد العال ) -5

ال غ ػى ع اػػا  التػػىاوهػداؼ و الغايػات التربويػػة  أهػـالتعػرؼ عمػػى  إلػػىهػدلت الدراسػة   
لدى أب ا  ا. وأكدت الدراسة عمى أف الت دي ال حيحػن الػذي تواجاػه  اإلبداعل مو روح المبادرة و 

إل ػداث  لػرادلػن او اإلبػداعالمبػدع أو كيػؼ ت مػى قػوى  اإل سػافالتربية ا ف: كيؼ تعد التربية 
التغيير المطموب، وكيؼ تعد المجتمع لمتعامؿ مع ت ديات العصر وهذا يتطمب إعادة ال ظػر لػن 

 اوساسية.غايات التربية وأهدالاا 
 ليما يمن: اإلبداعوتتمثؿ الغايات التربوية لص اعة 

 الت رر و مو مشاعر ال رية. -
 العحؿ. إلىالعحئ ية واال تكاـ  -
رادة التغيير. -  التغير وا 
 التوجه المستحبمن. -

 ثاىيًا: دراصات باللغة االجنليشية:

   Hyungsook (2015)دراصة .1
 والفف: التربية اإلبداعية" بع واف "المجتمع "

يتاػا لػن تطػوير التعمػيـ لػن الحػرف أهمهدلت الدراسة إلى التعرؼ عمػى دور التربيػة اإلبداعيػة و 
ال ػادى والعشػػريف وت ديػد دور التعمػػيـ اإلبػداعى لػػن مواجاػة المشػػكئت التعميميػة واسػػتلدمت 

 الدراسة الم اج الوصفن.
 مف ال تا ج م اا. عددوتوصمت الدراسة إلى 

 تساـ التربية الف ية لن ت مية الحدرات اإلبداعية وماارات التفكير اإلبداعى لمطئب. -
تسػػاـ البي ػػة المدرسػػية المبدعػػة والم ػػاخ المئ ػػـ لػػن  شػػر ثحالػػة اإلبػػداع وت ميػػة الحػػدرات  -

 اإلبداعية لمطئب.
لػػن وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة التدكيػػد عمػػى تاي ػػة الم ػػاخ التربػػوي المئ ػػـ الػػذي يسػػاـ 

إكساب الطئب ماارات التعمـ الذاتن والتفكير ال حػدي كمػا أوصػت بضػرورة عحػد دورات تدريبيػة 
لممعمػػػـ لمتػػػدريب عمػػػى كيفيػػػة مواجاػػػة ت ػػػديات الحػػػرف ال ػػػادي والعشػػػريف مػػػف لػػػئؿ معػػػارؼ 

 وماارات وقدرات إبداعية م اسبة.
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  Svetlana(2012)دراصة  .2
"Transion From Traditional Education to innovative Education" 

 بع واف "الت وؿ مف التعميـ التحميدي إلى التعميـ اإلبداعى" 
المبػررات التػى ت ػتـ عمػى الػ ظـ التعميميػة الت ػوؿ إلػى  أهـهدلت الدراسة إلى عرض  

محومػػات التربيػػة اإلبداعيػػة وأكػػدت  أهػػـ التعمػػيـ اإلبػػداعى واإلجػػرا ات الئزمػػة لػػذلؾ وت ديػػد
الدراسػػػة عمػػػى ضػػػرورة اال تحػػػاؿ مػػػف اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ التحميػػػدي إلػػػى اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ 

 اإلبداعى واستلدمت الدراسة الم اج الوصفن
 مف ال تا ج م اا: عددوتوصمت الدراسة إلى 

الػتعمـ بالتجريػب  -الػتعمـ باالكتشػاؼ -العصػؼ الػذه ن -لعب اودوار -ال شاط التعاو ن )
 هن استراتيجيات م اسبة لمت وؿ إلى التعمـ اإلبداعى(

 تػػولير م ػػاخ لمعمػػؿ اإلبػػداعى يسػػاـ لػػن  ػػؿ المشػػكئت التػػى تواجػػه الم ظمػػات التعميميػػة.
طة التعميميػػػة وتػػػولير التجايػػػزات وأوصػػػت الدراسػػػة بضػػػرورة تطػػػوير الم ػػػاهج الدراسػػػية واو شػػػ

 واإلمكا ات المادية لت حيؽ اإلبداع لدى الطئب.
 " Creative Education"    Robina Shaheen (2010)دراصة .3

 "اإلبداعبع واف "التربية و  
التطػػوير  دواعػػى أهػػـو  التعمػػيـو  اإلبػػداعالتعػػرؼ عمػػى العئقػػة بػػيف  إلػػىهػػدلت الدراسػػة  

مػف  التعمػيـلػى  اإلبػداعيجػب اتلاذهػا لت فيػذ  والتجديد ،كما عرضت الدراسة اللطوات التى
ضػػرورة امػػتئؾ ال كومػػة لمشػػجاعة  إلػػىى ،ودعػػت الدراسػػة التعميمػػلػػئؿ جػػدوؿ اوعمػػاؿ 

الفطػػري و ػػه أقػػوى قػػوة لمتغييػػر ، كمػػا أوصػػت الدراسػػة  اإلبػػداعيػػة دهمب اإليمػػافالكاليػػة و 
هػو المشػروع الر يسػى المحبػؿ لمجتمع ػا عمػى قػدـ  اإلبداعيةبضرورة جعؿ تطوير الحيادات 
 المساواة مع الص ة والتربية . 

  Vural and pinar (2009)دراصة  .4

The Problems of Creative Education in in formation Society"   
 لن مجتمع المعمومات" ىاإلبداع التعميـبع واف "مشكئت  

لػػن  ىاإلبػػداع التعمػػيـمعوقػػات  أهػػـيتػػه و أهمو  اإلبػػداعالتعػػرؼ عمػػى  إلػػىهػػدلت الدراسػػة 
 اإلبداعيػػػةالمدرسػػػة االبتدا يػػػة وت ديػػػد أدوار مػػػديري المػػػدارس المعممػػػيف لػػػن ت ميػػػة الحػػػدرات 
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لممعمػػـ دور  أف  تػػا ج الدراسػػة  أهػػـكػػاف مػػف وتعزيزهػػا واسػػتلدمت الدراسػػة المػػ اج الوصػػفن و 
 لطئبه. اإلبداعيةلدى الطئب مف لئؿ اكتشاؼ وت مية الحدرات  اإلبداعهاـ لن ت مية 

 وأوصت الدراسة بما يمن:
الم اسػػػػبة لت حيػػػػؽ التربيػػػػة  تعميميػػػػةتػػػػولير البي ػػػػة الصػػػػفية والم ػػػػاخ المئ ػػػػـ واو شػػػػطة ال -

 .اإلبداعية
 تب ن ثحالة ت ظيمية تراعى التطورات العممية والتك ولوجية لمت وؿ   و مجتمع المعمومات. -

ت مية ت حيؽ الية التربية اإلبداعية ودورها لى أهموبعد عرض الدراسات السابحة يتضً 
المتكاممة لمشلصية ، ولكف لمتربية اإلبداعية عدد مف المتطمبات والمعوقات وهذا ما 

ل الية لمعرلته مف لئؿ دراسة اث وجرالية تمكف البا ثة مف دراسة تسعى الدراسة ا
 الظاهرة بعمؽ.

التربية وقد استفادت الدراسة ال الية مف الدراسات السابحة لى التعرؼ عمى مفاوـ        
 ال اج ة ال ياة استمرارية لن ودورها التعميـ لن ااأهـ متطمباتو  ااآليات ت حيحو  اإلبداعية

 اإلبداعية التربية ت حيؽ لن ومس وليتاـ االجتماعية الت ش ة مؤسسات ودور والمجتمع لمفرد
، كما استفادت  معمـ لن ت حيؽ التربية اإلبداعية لن ضو  لبرات بعض الدوؿالدور  ، وكذلؾ

يجب  أهـ شروط التربية اإلبداعية التى الدراسة ال الية مف الدراسات السابحة لى التعرؼ عمى
الب ية  –اإلتحاف  –اوصالة  –المرو ة  –) الطئقة  مثؿأف تساـ البي ة المدرسية لن توليرها 

 البي ة المدرسية (. –اإلثرا   –ريع سالت –العوامؿ الدالعية  –السمات الشلصية  –المعرلية 
  عمى عمى معوقات ت مية اإلبداع لن التربية العربية لن ملتمؼ السياقات سواوالتعرؼ     

 .مستوى اوسرة أو عمى مستوى مؤسسات التربية ال ظامية أو عمى مستوى المجتمع
،  يث تـ وتلتمؼ الدراسة ال الية عف الدراسات السابحة لى الم اج المستلدـ         

دراسة  استلداـ الم اج االث وجرالى الذى يعد أ د الم اهج الكيفية التى تساعد البا ث لى
الظاهرة أو موضوع الدراسة عف قرب ، واستلدمت البا ثة المحابمة العميحة التى تعد أهـ 
أدوات جمع البيا ات مف عي ة الدراسة ، وتتكوف مف أس مة مفتو ة  وؿ مفاـو التربية 

 .مف وجاة  ظرهـ وآليات تفعيمااومتطمباتاا  اامعوقات ت حيحاإلبداعية و 
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 التالية: لمم اورتسير الدراسة ال الية طبحًا وسوؼ 
 اووؿ: دراسة  ظرية تستادؼ توضيً ما يمن: الم ور

 .اإلبداعيةأواًل: مفاـو التربية 
 .اإلبداعيةالتربية  دواعىثا يًا: 
 .اإلبداعيةمعوقات ت حيؽ التربية  ثالثًا:

 التربية اإلبداعية.رابعًا: متطمبات 
تستادؼ الوقوؼ عمى آرا  أعضا  هي ة  التى ث وجراليةاال دراسة وقا ع الالثا ن:  الم ور

 أهـو  اات حيح معوقات و التربية اإلبداعية و دواعىمفاـو التدريس بجامعة كفر الشيخ  وؿ 
 متطمباتاا. 

 . اإلبداعيةمتطمبات التربية ل رؤية أعضا  هي ة التدريسلتفعيؿ   و إساامة الثالث:  الم ور
 الدراسة   اوروليما يمى عرض لم

 املعوقات(املتطلبات و – الدواعى -املفَوو) اإلبداعيةالرتبية األول:  احملور

  اإلبداعيةأوال : مفَوو الرتبية 

، وتكمف صعوبة ت ديد بالصعوبة  اإلبداع: يتسـ ت ديد مفاـو  : إعكالية املفَوو اإلبدا  - أ
لن أ ه مفاـو واسع وشامؿ وعميؽ يتحاطع ويتشابؾ مع مفاهيـ ألرى  اإلبداعمفاـو 

صياغة تعريفاتاـ  إلىعديدة كالذكا  والعبحرية والموهبة واالبتكار مما  دا بالبا ثيف 
، ورغـ التبايف  اإلبداعيةلتؤكد وجاات  ظرهـ الملتمفة لن الظاهرة  اإلبداعاللاصة ب

واقع موجود "وأ اا  اإلبداعيةومر الم حؽ أف الظاهرة إال أف ا اإلبداعالشديد  وؿ تعريفات 
ليست مجرد لعؿ ، كما أ اا ليست مجرد لرد مبدع ، أو ا تاج إبداعن ، بؿ إ اا كؿ ذلؾ 

عئمية ، وعئقات اجتماعية وممارسات سياسية و ظـ إدارية  وهى أيضا أساليب ثحالية وا 
إ ه ال مفر مف ل، لع دما يتولر م اخ  فسى ثحالن اجتماعن سياسن اقتصادي معيف 

مصرى عبد ال ميد درجة معي ة مف التفوؽ" ) عمىت حيؽ ظاهرة إبداعية 
أف الب ث يتفؽ  إال اإلبداع( ورغـ التئؼ الرؤي والمدالؿ  وؿ تعريؼ 14:2003  ورة،

تتعمؽ بمئبسات وعوامؿ متعددة  اإلبداعمع ما يطر ه "م مود أميف العالـ" مف أف مسدلة 
 شاط يتعمؽ بالعبحرية  اإلبداع، بعضاا ذاتن وبعضاا موضوعن ، لئ يمكف الحوؿ بدف 

، ولكف البد  لدبداعالمتفردة  واالستعداد اللاص بالفرد ل سب ، هذا بغير شؾ شرط ذاتن 
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ف توالر شروط موضوعية واجتماعية ألرى ، وأبرز هذ  الشروط اإليجابية هن التواجد م
يًا ، م فت ة عمى ملتمؼ اللبرات مماجتماعيًا وا تاجيًا وثحاليًا وعلى بي ة  شطة 

ية ، ال ت دها قيود مف تعصب لكري أو دي ن أو قيمن ، وتبرز لياا اإل سا االجتماعية و 
لن ارتباط  ميـ مع بي ته االجتماعية الم تدمة بالرغبات واإلرادات الم طمحة  اإل سافلردية 

 ن والفكري اودبن والف اإلبداع، تفجرت ي ابيع  طارمف التغيير والتجديد ، لى مثؿ هذا اإل
شػدف الطابع ال سبن  ن ، عمى أف الحضية ه ا قضية  سبيةاإل سا  واالجتماعن لى التاريخ

 .(30: 1997العالـ ،يف م مود أم) لدبداع
  لن غيرهـ دوف ال اس مف  فر باا يرزؽ موهبة مسدلة اإلبداع أف البعض يظف يث 

 بعض ويظف.  عمياـ الوراثة باا تّمف جي ات عبر أو ، لريد   و عمى تدتن عحمية تركيبة
.   اقصتاف ال ظرتيف كئ أف والواقع.  والتعميـ التربية طريؽ عف ي صؿ اإلبداع أف آلر
 لمف،  أيضا ودي ية و فسية واقتصادية وثحالية واجتماعية سياسية قضية اإلبداع أف ذلؾ
  صؼ مف أكثر م ذ كاف العربن والعالـ اووسط الشرؽ لدف ، سياسية قضية كو ه  يث
 توظيفاا يمكف كاف ها مة اقتصادية موارد است زلت واضطرابات  روب ميداف يزاؿ وما قرف
  فسية أزمات واالضطرابات ال روب هذ  عف و جـ.  البشرية الطاقات ت مية لن

 لن الوط ية العحوؿ استثمار  ساب عمى السياسية اومور لن لكري وا شغاؿ واجتماعية
  التطبيحية العمـو بمياديف واالبتكار اإل سا ية العمـو بمياديف اإلبداع

 .(https://www.ahewar.orgصالً :   سيف قاسـ)                          
 :  اإلبداعيةمفَوو الرتبية  - ب

،  اإل سافباعتبار  جوهر وجود  اإلبداعلتعدد تعريفات  اإلبداعيةتتعدد تعريفات التربية   
بما هو إ ساف وسيعرض الب ث بإيجاز  اإل سافإ ه استعداد كامف لي ا ، هو   ف ، هو 

 ال  و التالن : عمى اإلبداعيةلملتمؼ مدالؿ تعريفات التربية 
 : ىاإلبداعامليتج  علىتعزيفات ركشت  -1

اتفؽ عدد مف البا ثيف لن محدمتاـ )ماكي وف ( و )جيزيميف ( و)لئ جاف ( لن رؤيتاـ 
 إلىوقد است دت  ظرتاـ لن هذا  اإلبداعيةباعتبار  ألضؿ مؤشرات التربية  ىاإلبداعلد تاج 

تكوف التربية  ىاإلبداعاا وأكثرها وضو ًا، هو أ ه مف لئؿ اإل تاج أهمعدد مف اوسباب 
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آلر  ترجً أى مؤشر ىاإلبداعقد كشفت عف  فساا، وبالتالن لإف كفة اإل تاج  اإلبداعية
 (19: 1989روشكا ،الكس در .) لى كمو اا اإلبداعيةيتعامؿ مع التربية 

" والذى  إطارولن   هذا المدلؿ ت درج رؤى عدد مف البا ثيف لن محدمتاـ  "اريؾ لرـو
لمؽ شن  جديد م سوس يمكف أف يرا  أو  باعتبار ما ت تجه مف اإلبداعيةالتربية  إلىي ظر 

 اإلبداعيةيسمعه ا لروف ، لى الفف والفمسفة والعمـ و"ابراهاـ ماسمو" الذى يرى أف التربية 
ابراهيـ الملتمفة ) ، ت حؽ لمفرد ذاته مف لئؿ م اشطهاؿ عظيمة هو ما ي تج ع اا أعم

" ليرى أف المبدعيف يميموف لمفكر والفعؿ الذي  mihaly ( ، أما "31-30: 2000عيد،
تمثؿ لن  التىياجر  كثيرًا مف ال اس ، ويجيدوف استلداـ ما بيف أيدياـ لت حيؽ أهدالاـ 

 (mihaly ,1996:p2ال ااية  تاجا مبدعًا. )
يؤكد ليه عمى ال اتج  اإلبداعيةوالتربية  لدبداعويحدـ "م مود أميف العالـ" تعريفًا 

هو كشؼ وا  تاج واست داث  اإلبداعبحوله " اإلبداعيةباعتبار  ألضؿ مؤشرات التربية  ىاإلبداع
ضالة كيفية لوقا ع و حا ؽ ودالالت ورؤي ومضاميف وقيـ ، يتجاوز باا ما هو سا د جامد  وا 

م دود أ ادي الجا ب ، ويتـ التعبير ع اا تعبيرًا لاصا يتمثؿ لن صياغات وأب ية ثابت 
تعبيرية ،  تى تتئ ـ مع مضامي اا ودالالتاا المست دثة ، مما يفجر توترًا لن مجاالت 

قئقؿ وت والت لن مجمؿ اوب ية  إلىالمعرلة ، والرؤية والحيـ وأشكاؿ التعبير، ويدلع أ يا ًا 
 (23: 1997)م مود أميف العالـ ،  ةذوقية والحيمية والسموكية واالجتماعيالفكرية وال

، كما  اإلبداعيةكتعبير عف التربية  ىاإلبداعية اإل تاج أهموالتعريفات السابحة تؤكد   
الواقع بسبب  مت حؽ لى إبداعإ تاج  إلىلعؿ إ سا ن يحود  اإلبداعيةتتفؽ عمى أف التربية 

هذا الفعؿ المتميز والفريد الذى يتصؼ بالجدة واوصالة ، كما تتفؽ التعريفات السابحة عمى 
التفكير ال اقد ابتداً  مف الحدرة عمى تكويف عئقات  إلى، يست د اإلبداعيةأف جوهر التربية 

تااً  بإ تاج  جديدة بيف اوشيا  ، مرورًا بتكويف البدا ؿ و ؿ المشكئت بدسموب جديد، وا 
 .المبدعة لن الفف والفمسفة  واوعماؿالمعرلة  العممية والتك ولوجية 

 ح  املغك ت : علىتعزيفات ركشت  -2

الربط بي اا وبيف اإل ساس  إلى اإلبداعيةاتجات بعض التعريفات ال ديثة لمتربية  
يجاد  موؿ لاا ، بؿ إف الطرؽ التى قاـ  ىاإلبداع اولت ت مية التفكير  بوجود المشكئت وا 

لممشكمة ومف هذا الم طمؽ  دد "لوكس" تعريؼ  ىاإلبداعما يسمن بال ؿ  عمىمعظماا  
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بد اا "ممارسة الحدرة عمى  ؿ المشكئت بطريحة أصيمة لذة كما قررت "آف  اإلبداعيةالتربية 
 1993عيسى ، سف أ مد  ؿ المشكئت ) إلىهن أقرب ما تكوف  اإلبداعيةرو" أف التربية 

:35) 
تص ع الشلص المبدع ليكوف أكثر  ساسية لبي ته  اإلبداعيةويؤكد "كيمر" أف التربية  

الشا عة ، ويحـو مف لئؿ  اولكار، ليرقب اوشيا  التى ال يرقباا غير  ، ويرى الثغرات لن 
ابراهيـ ، عبد الستار ، بفاـ الغموض وسد الثغرات وطرح ال موؿ ) اإلبداعيةمجاوداته 

لمتعرؼ  باعتبارها طريؽ اإلبداعيةالتربية  إلى( لدص اب هذا االتجا  ي ظروف 26: 2002
واالمكا يات التى تفيد لن  ؿ المشكئت ويعتبروف الت يز ، والتثبيت   توااللتيارا اولكار عمى

كر إبداعيًا لن  ؿ الوظيفن ، وعدـ االقداـ عمى المساعدة قيود ت وؿ بيف العحؿ وبيف أف يف
 (Franken,2005:p396)                                                     المشكئت.
هو  اإلبداعيةوجممة التعريفات  لن هذا االتجا  تؤكد أف الادؼ ال اا ى لمتربية  
ضرورة  عمى إلى ؿ ما يواجاه مف مشكئت ، ويؤكد الب ث ال  عمىالحدرة  اإل سافاكساب 

وبالمرو ة واوصالة وال ساسية لبي ته  وما يدور باا ، كى   اولكارأف يتمتع المبدع بثرا  
طرح ألكار جديدة تساـ لن  ؿ المشكئت  عمىالحديمة ويكوف قادرًا  اولكاريتلطن المبدع 

  ئ يتصؼ باوصالة والجدة. 
 الضنات الغخصية للنبدعني : علىتعزيفات ركشت  -3

لن م اولة لربطاا بدشكاؿ ال شاط العحمن  اإلبداعيةيتعامؿ رواد هذا االتجا  مع التربية 
أ واع جديدة ومبتكرة مف التفكير أو الفف أو  إلىالمركب الذي يتجه بمحتضا  الشلص المبدع 

ب هذا االتجا  لى العمؿ أو ال شاط اعتمادًا عمى ع اصر ولبرات م ددة ، ويركز أص ا
بعض ما يكشؼ ع ه المبدعوف مف لصا ص  فسية ، وقد  عمى اإلبداعيةبية لمتر  رؤيتػاـ

 صاستطاع عمما  ال فس بفضؿ تطور  ركة الحياس ال فسى أف ي ددوا مجموعة مف اللصا 
وضع تصورات تتصؼ  عمىيتميز باا المبدعوف مثؿ "سرعة التفكير، والحدرة  التىوالحدرات 

باوصالة واالبتكار، والمرو ة العحمية ، والحدرة عؿ محاومة الجمود ، والت وع لى الرؤى ، 
 ؿ  إلىومتابعة الجاد العحمى وأدا  العمؿ المطموب والوعى واإل ساس بوجود مشكمة ت تاج 

 (59-58:  2000ابراهيـ ،عبد الستار واكتشاؼ الكثير مف ال موؿ المئ مة ".)
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 2003  ورة ،مصرى عبد ال ميد ما يمن )لمبدع كالصا ص ويحدـ "  ورة" أبرز  
:32) 

 .أ ه أكثر دالعية وأكثر رغبة لن ت حيؽ اإل جاز والتفوؽ 
  هو أكثر مف  يث الحدرة العحمية وبلاصة تمؾ الحدرات المعرولة بإسـ قدرات التفكير لن

، كما أ ه مف  يث الص ة العحمية يتمتع   سؽ مفتوح أو قدرات التفكير الت ويعن
 بدرجة عالية مف السوا . 

 .هو أكثر تسام ًا مع الواقع الم يط به 
  .هو اكثر اهتمامًا بالجماؿ وأكثر رغبة لى االستمتاع به واالقتراب م ه 

ذا كاف الب ث ال  لن رصدهـ لمجموعة اللصا ص  يوالؽ أص اب هذا الم  ن لىاوا 
 إلىيتميز باا المبدعوف ،إال أف الب ث ال الن يرلض ال ظر  التىال فسية والحدرات العحمية 

والحدرات باعتبارها أشيا  موروثة مما يجعؿ البا ثة ترلض دوف تردد  صهذ  اللصا 
تميز ه ا أو ه اؾ لاصية تؤثر باا الطبيعة لردًا بعي ه ي اإلبداعتجعؿ  التىالدعاوى العرقية 

لاصية يستدثر   ترلض البا ثة أف يكوف اإلبداعبإ جاز عمؿ عبحري ال يشاركه ليه أ د، كما 
كما يرا  الب ث لى اتفاؽ مع  اإلبداعباا ج س بعي ه دوف بحية أج اس اورض ، إ ما 

"عبدالفتاح تركن" هو لاصية مف لواص العحؿ البشري  ي ما تتوالر له شروط التكويف 
تتـ لن ظروؼ مواتية لملمؽ والعمؿ  التىبالتربية  اإل ساف يً ، لاصية يمكف إكساباا الص

عبد ) ةال ر غير المسبوؽ ، والمبادرة الذكية لد ساف لن مواجاة الت ديات والمواقؼ الجديد
 .(4 :  2003تركن ،الفتاح 

الحوؿ أف التربية  يمكف اإلبداعيةوبعد أف عرضت البا ثة لملتمؼ مدالؿ التربية 
تسعن لت رير العحؿ البشري مف عحد التفكير المغمؽ ذات اإلجابة  التىهن التربية  اإلبداعية

تتيً لمعحؿ اال فتاح والتفكير التليمى ، والب ث  التىالوا دة الص ي ة الغير ، إ اا التربية 
بالتصار شديد جممة  اإلبداعيةلالتربية ، و ال موؿ لممشكمة المطرو ة أعف ملتمؼ االجابات 

الجاود المبذولة لب ا  شلصية الفرد لن جوا باا الملتمفة ال فسية واللمحية والبد ية مع 
السعن إلطئؽ طاقات الفرد وقدراته وتعظيـ استعداداته لممشاركة الب ا ة لن ت حيؽ ت مية 

ؼ قدرات اكتشا عمىمئ مة تساعد  تعميميةالمجتمع ، مف لئؿ تولير متطمبات مجتمعية و 
 اإل سافلب ا   طريؽ إ اا لديه ليوظفاا بكفا ة ، ىاإلبداعالمتعمـ وت مية ماارات التفكير 
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المبدع الذي تتشكؿ قدراته مف لئؿ الجدؿ بيف الذات الواعية وما يرتبط باا مف عئقات 
مشروعية الفكر المجاوز  اإلبداعيةشروط التربية  أهـومف  يةاإل سا عديدة ببي تاا الطبيعية و 

والتفا  دوا ر المم وع والم ـر ، والتربية بال ياة  اإل سافلمطبيعة واالشباع المتوازف ل اجات 
 .(16-1: 2003ولن ال ياة )عبدالفتاح تركن :

 -: اإلبداعيةثاىيا : دواعي الرتبية 

لن ملتمؼ دوؿ العالـ العديد مف الت ديات  التعميـغير  مف المصري ك التعميـيواجه 
االقتصادية والتك ولوجية والثحالية واالجتماعية ، مما يتطمب درجة عالية مف المرو ة والتطوير 

 اإلبداعيةضرورة االهتماـ بالتربية  إلىلمواجاة تمؾ الت ديات ، ولذا دعا كثير مف البا ثيف 
 لطاقاتاـ وقدرتاـ ومااراتاـ . المجتمع مف االستلداـ اومثؿ ألرادليتمكف 

Mirjana Radovic, Dusan Markovic,2012)                              ) 
عمى أف الحرف ال ادي والعشريف سيكوف قرف إبداع لكري وثحالن بعض البا ثيف ويؤكد 

لن الوقت الذي ستزداد ليه لرصه ووسا مه  اإلبداعهذا ال وع مف  عمىوسوؼ يزداد الطمب 
 (190-189:ص ص 2001) بيؿ عمى ، اا:أهموذلؾ وسباب عد  

أف ه اؾ العديد مف اإلشكاليات الثحالية التى ت تظر  مواًل مبتكرة لجميع لروع الفكر  -
إبداع جديد لن مجاالت المغة العربية واإلعئـ والف وف  إلىوالثحالة لن أمس ال اجة 

 وتجديد التراث بؿ عمى صعيد  ظـ الحيـ أيضا. 
ية تب ث عف م اهج جديدة تلتمؼ بصورة جذرية عف تمؾ العمـو اإل سا أف العموـ  -

 الطبيعية.
ف الفكري والثحالن لن  ي اإلبداعأف تك ولوجيا المعمومات سوؼ تولر وسا ؿ عديدة لدعـ  -

 .اإلبداعمثؿ اال تر ت معمؿ تجارب مثالن اللتبار  تا ج هذا ي
زيادة  إلىية ص اعة الثحالة كمورد أساسى لمدلؿ الحومى  سيؤدى  تمًا أهمأف تزايد  -

الطمب عمى إبداع الفكر الثحالن ، مف أجؿ إ تاج سمعة ثحالية مبتكرة ذات قدرة ت السية 
 عالية. 
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 -ليما يمن : اإلبداعيةدواعن التربية  أهـويمكف تكثيؼ ال ديث عف  
 الرتاكه املعزيف : .1

لحد أصبً التراكـ المعرلن وتطبيحات المعرلة الم ركات اوساسية لمتطوير االقتصادي لن 
لذا أصب ت التربية ، م ور لمميزة الت السية لمدولة ال ادي والعشريف ، ويتلذ مكا ه ك الحرف

طية واقتصاديات ضرورة مم ة أكثر مف ذي قبؿ لتدسيس وب ا  المجتمعات الديمحرا اإلبداعية
 (198: 2011ر، المعرلة )أ مد بد

لمواجاة  اإلبداعثحالة مستحبمة لن  اجة ماسة لتب ن قيـ المصري لن  اضرة و  التعميـل 
عمى   ولوجية ها مة تفرضت ديات التراكـ المعرلى ، وما يرتبط به مف ثورة عممية وتك

تسميً الطئب بمغات وآليات جديدة وماارات جديدة تؤهماـ وتمك اـ مف  تعميميةالالمؤسسات 
 التعامؿ ال اجً مع التراكـ المعرلى وما يرتبط به مف ثورة عممية وتك ولوجية 

 ظَور أصاليب ةديدة للتكضيه الدولي للعن  .2
 ؿ االيديولوجيا لن بمورة شكؿ المجتمعات المتطورة ال ديثة لحد ا تمت التك ولوجيا م  

 يث أثرت الثورة العممية والتك ولوجية عمى هيكؿ العئقات االقتصادية الدولية ، لظارت 
الم السة الدولية ، كما أدت  إطارأشكاؿ جديدة مف التبادؿ العممن والتك ولوجن والص اعن لن 

ج بية لدولن وذلؾ بتدلؽ االستثمارات او ماط االستثمار ا دوث تغييرات لن أ إلىهذ  الثورة 
اوسواؽ الرأسمالية الكبرى ،  يث أصبً العمـ يمثؿ سئ ًا مامًا لن الم السة  إلىالمباشرة 
 (  58: 2006)عبد الر مف أبو المجد ،.الدولية 

وأداة أصب ت أداة ت السية بيف دوؿ العالـ ،  اإلبداعيةومما تحدـ يمكف الحوؿ أف التربية 
هن وسيمة  اإلبداعية، والتربية  هو اوقوى اإلبداعوف مف يممؾ المعرلة و لت حيؽ الذات ، 

التك ولوجيا المتحدمة مف لئؿ إ تاج لسيادة التك ولوجية لت حيؽ االمجتمعات المتحدمة 
  .لدوؿا مف اغيره عمىوتسيطر باا لمسيطرة عمى باقى الدوؿ 

 التغيف اجلذري يف مفَوو العن  وجماالتُ وآلياتُ   .3
والثورة العممية والتك ولوجية التمييز بيف العمؿ العحمن والعمؿ  لحد أ اى التراكـ المعرلى

اإلداري والعمؿ التسويحن ، كما أ اى التمييز بيف التجارة واإل تاج واللدمات ، وتغيرت بصورة 
واض ة طبيعية قوى العمؿ و وعية االستعداد له ، كما تغير المدى العمري لمعامؿ ، باإلضالة 

لة وآماال مما أساـ لن بروز مجموعات جديدة مف اوعماؿ والوظا ؼ تغير توقعات العما إلى
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أداة المجتمعات لمتفوؽ والسيطرة  اإلبداعيةالمرتبطة بالمعارؼ والمعمومات ، وأصب ت التربية 
أربع ل ات  إلىلن ميداف تجارة المعرلة ، لالتجار اوكثر  ظًا تجار المعمومات وي حسـ هؤال  

مجازي المعمومات، وموزعن المعمومات وبي ة المعمومات الذيف هن م تجن المعمومات ،و 
، 2010 )السيد ا مد عبد الغفار:.تية يفعُموف التك ولوجيا  مع ملتمؼ او شطة المعموما

21) 
  ديات ثورة تكيولوةيا املعلومات واالتصاالت  .4

 المعرلة واستلداـ توليد لى الدوؿ واالتصاالت المعمومات تك ولوجيا ثورة ساعدت لحد
 أ مد) المعرلة لمجتمع الت تية والب ية الفحري العمود هن وتعتبر وكفا ة سرعة أكثر بطريحة
 الم اسب الوقت هو فا  لماذا الدراسات أ د تساؤؿ إلى دعا ما وهذا ( .198ص بدر،

 يمكف التى اإلمكا يات مف العديد تولر الجديدة التك ولوجيا بدف وأجابت ؟اإلبداع عمى لمتركيز
 لى الت مية لت حيؽ لعالية أكثر   و عمى اوهداؼ لت حؽ تحميدية غير بطرؽ استغئلاا
 كيفية عمى الفرد تساعد لاى ، التطور تدعـ أدوات مف التك ولوجيا تولر  بـ المجاالت ملتمؼ
 إلى ب اجة و  ف البيا ات عمى ال صوؿ لى وتساعد  بسرعة المعمومات إلى الوصوؿ
 تستلدـ كا ت إذا ما معرلة إلى المستلدمة التك ولوجيا وماهية كيفية مسدلة مف اال تحاؿ
 "  لعالية الطرؽ بدكثر

pedagogy of the application of technology" (CREATIVE SCHOOLS FOR A 
THRIVING (ECONOMY. 

 ال ياة مجاالت معظـ لى ها مة تغيرات إ داث لى والتك ولوجى العممى التحدـ أساـ وقد
 وأف لاصة العصر، ت ديات مواجاة لتستطيع تعميميةال المؤسسات تطوير يتطمب ،مما

 مف متميز  وع تولير عمى يعتمد ،وا  ما لحط باا العاممة الحوى عمى يعتمد ال اومـ مستحبؿ
 تطوير  لى واالستثمار ، المادية ةو الثر  تفوؽ ثروة المبدع الفرد يعتبر  يث ، المبدعيف لراداو
 المس ولة التربوية المؤسسات لى اإلبداع تولير لئؿ مف ،وذلؾ االستثمار أ واع ألضؿ هو
 (. 91 ،2012، سميماف والسعيد الب يرى السيد). المبدعة اوجياؿ إعداد عف
 االىدماج بني جماالت املعزفة املختلفة  .5

 لحد تزايد االتجا    و تكامؿ المعرلة وتدالؿ التلصصات مما يع ن أف التعامؿ مع أى
مشكمة يستدعن معرلة متصمة بمجاالت معرلية ألرى ، وكذلؾ اال دماج بيف المعرلة ال ظرية 
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والمعرلة التطبيحية بات يؤكد ضرورة تفعيؿ التربية اإلبداعية ،  يث أصب ت الحيمة المضالة 
 لممعرلة تشكؿ أهـ أسس االقتصاد المتطور لن الحرف ال ادي والعشريف.

 يةإلبداعلتربية اا يةدهمب التربوييف والمسؤوليف الحيادات افإيم ومما تحدـ يتضً ضرورة
 أدوار تكامؿ طريؽ عف إعداد  يتـ مبدع جيؿب ا   لئؿ مف المجتمع تحدـ ت حيؽ لى اودوره

 العصر ت ديات مع يت اسب بشكؿ والتجديد التطوير إلى تسعى التى التربوية المؤسسات
 .اإلبداعية التربية متطمبات لتولير تعميميةال ال ظـ عمى تعديئت إدلاؿ يتطمب وهذا الملتمفة

 ( https://www.sis.gov.eg) 2030اصرتاتيجية مصز .6
 المجتمع العممن الذى يادؼ إلى أف يكوف والب ث واالبتكار التى تتضمف م ور المعرلة

. والمعارؼ والتك ولوجيا لمعموـ وم تجاً  ،ومبتكراً  ،مبدعاً  مجتمعاً  2030 عاـ ب موؿ المصري
 المعرلة تطبيحات ويربط والمعرلة، لئبتكار الت موية الحيمة يضمف متكامؿ  ظاـ بوجود ويتميز

 .الوط ية والت ديات باوهداؼ االبتكار وملرجات
 االستراتيجية لى  وتتمثؿ اوهداؼ

 المعرلة وا  تاج لتوطيف م فزة بي ة تاي ة 
 والتمويمية االستثمارية التشريعية، البي ة تاي ة لئؿ مف المعرلن اإل تاج تعظيـ 

 .الت تية والب ية
 لئبتكار متكامؿ وط ن  ظاـ وتطوير تفعيؿ 
 بيف الروابط وزيادة اإلبداعن اإل تاج تشجيع لئؿ مف االبتكار إ تاج كفا ة رلع 

 .والتطوير والب ث العالن والتعميـ اوساسن التعميـ وتطوير واال تياجات، االبتكار
 باوولويات االبتكار وملرجات المعرلة تطبيحات ربط 

عداد إلوما سبؽ يتطمب ت حيؽ التربية اإلبداعية لى كالة مؤسسات الت ش ة االجتماعية 
 ت حيؽ االبداع والتميز لى كالة المجاالت .عمى جيؿ قادر 

 : اإلبداعيةثالجا : معوقات الرتبية 

لم اا ما يرتبط بالتئؿ التركيبة الطبحية  اإلبداعيةتتعدد وتتشابؾ معوقات التربية   
وستعرض  تعميميةال لب ية الثحالية ال اكمة لممؤسساتلممجتمع المصري وم اا ما يرتبط با

 عمى ال  و التالن :  اإلبداعيةمعوقات التربية  هـالبا ثة بإيجاز و
  



 م9291( 38) -1ج-مارسعدد                                                ...             رؤية أعضاء هيئة التدريس

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 044 - 

 اتضا  الفجوة بني طبكات اجملتنع -1
ليس مف شاغؿ الب ث ال الن الرصد الدقيؽ والمفصؿ لمت والت الايكمية لممجتمع   
المصري ،" لكف يمكف  التعميـت والت هيكمية لن ب ية  إلىأدت لن ال ااية  التىالمصري و 
أف الت والت الايكمية العميحة لن التركيبة الطبحية لممجتمع المصري ، بدأت  إلىاإلشارة 
(،  يث بدأت مصر بعد هذا الحا وف 1974عاـ )قا وف اال فتاح ات الر يس السادبإصدار 

الت وؿ عف المسار االشتراكن، لتبدأ مسيرتاا الرأسمالية  يث تواترت او داث  بسرعة مذهمة 
ا بدأت لصلصة الحطاع ، لبدأت االستثمارات اوج بية ، واالمتيازات لممستثمريف اوجا ب ، كم

ممكية لاصة تتحاسمه الف ات الصاعدة المرتبطة بالسمطة  ىإلوؿ تدريجيًا العاـ ، ليت 
 ( 157: 2010،تركن عبدالفتاح ).

هو لاـ التغير الذي  دث لن ب ية الطبحات االجتماعية المكو ة ل سيج الب ث  وما ياـ
ن ، وما ارتبط به مف التعميمالمجتمع ،  يث يعمؽ هذا الفاـ رصد ت والت ب ية ال ظاـ 

عادية ي تظـ باا السواد اوعظـ مف أب ا  الطبحة الد يا والشري ة الد يا مف مدارس  كومية 
لملوص لن أوضاع  ت تشر لن كالة ربوع مصر ، ولس ا لن  اجة التىو  ، الطبحة الوسطى

، كما ألرزت الت والت المجتمعية  اإلبداعيةوالتربية   لدبداعرية والمعيحة  تمؾ المدارس المذ
سد  المدارس الدولية ثـ مدارس المغات اللاصة والحومية جت العمياًا وب ا  الطبحة تعميمي ظامًا 

)عبد الفتاح  عميا مف الطبحة الوسطى.لشري ة اللمطبحة العميا واومدارس المغات التجريبية  
 (.173 -160:ص  2010تركن ،

رز  ظاميف ويمكف الحوؿ بدف الت اقض ال اد لن التركيب الطبحن لممجتمع المصري قد أل
أب ا  العامة وتجسد  المدارس ال كومية  تعميـف يتوازياف  وال يمتحياف ،أ دهما يلتص بتعميمى

، وا لر ت تكر  الصفوة مف  اإلبداع جالاةبالتحميدية وم التعميـ، ويتسـ هذا ال مط مف 
، لك ه  اإلبداعيةبتوالر شروط التربية  التعميـالطبحات المسيطرة ، ويتسـ هذا ال مط مف 

تممؾ ، ويعبر هذا الواقع  التىيحتصر عمى عدد م دود مف أب ا  المصرييف ،إ اـ الحمة 
مف أوضاع طبحية ، قمة تممؾ  تعبيرًا أمي ًا عما يسود المجتمع المصرى ن بازدواجيتهالتعميم

 وت كـ وكثرة تعمؿ وتطيع .
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   اإلبدا بني قصور الواقع وضزورة  التعليه  -2
لن الفترة اوليرة بؤرة اهتماـ المس وليف بالدولة ، لارتفعت  التعميـا تؿ تطوير 

المصري  يث تشابكت عوامؿ دالمية ولارجية جعمت مف  التعميـاوصوات بضرورة تطوير 
الحيادة السياسية ع اية المشروعات الحومية الذي توليه  أهـالمصري أ د  التعميـتطوير 
 لاصة. 
المصري، لما أكثر هذ   التعميـمجرد مشروع لتطوير  والحضية لن جوهرها ليست 

استراتيجية  الحضية تكمف لن ضرورة بمورة رؤية المشروعات لن  يات ا وتاريل ا، وا  ما
مسم ة بالعمـ واإلرادة الشعبية والجماعية الواعية لتطوير المجتمع المصري بملتمؼ أ ساقه ، 

المصري "لى غيبة مشروع ت موي  التعميـ وتطوير اإلبداعية يث يصعب ال ديث عف التربية 
عئمية ، مشروع يستو  تعميميةشامؿ ذي أبعاد  عب واقتصادية واجتماعية وثحالية وقيمية وا 

الراهف استيعابًا عحئ يًا   حديًا   حديًا ويضيؼ إليه ويستوعب العصر استيعابًا عحئ ياً  التراث
 (17: 1985العالـ  ،م مود أميف  ).كذلؾ ويضيؼ إليه"

زمة المجتمع المصري الب ا ية  الشاممة جز  ال يتجزأ مف أ اإلبداعيةمعوقات التربية و  
رتبط بالمكو ات الدالمية لم ظاـ ال ت اإلبداعية، إ اا أزمة تلمؼ وتبعية ، لمعوقات التربية 

بؿ هن معوقات ترتبط بدزمة اوب ية والاياكؿ السياسية ، واالقتصادية ل سب ، ن التعميم
تكرس التلمؼ والتبعة وتتكرس باا ،إ اا أزمة معرلة وأزمة ت مية ، وأزمة  التىالجتماعية وا

 ظاـ ، وأزمة  كـ ، وأزمة تفارؽ صارخ بيف مستويات الثروة والت ضر، ومستويات المعيشة 
 ( 18:  2005الم ولن ،  ابراهيـ )م مد .والديمحراطية والعمـ والثحالة

جا ب أزمة المجتمع المصري الب ا ية تمعب آليات العولمة دورًا لطيرًا لن تكريس  إلىل
،  يث تستلدـ العولمة أساليب غير  اإلبداعيةالمصري وتعزيز معوقات التربية  التعميـأزمة 

والم ً  ، واالستثمارات اوج بية ، مباشرة اللتراؽ المجتمع المصري ، مثؿ االتفاقات التجارية
، يث تشترط بعض الحروض  التعميـيكوف لاا تدثير مباشر عمى  التىوالحروض المشروطة و 
ال يمكف  لصماا عف أزمة المجتمع  اإلبداعية، لمعوقات التربية  التعميـتلفيض اال فاؽ عمى 

 ويجسد الت اقض اإلبداعيةوثحالته ، لالمجتمع باستمرار تلمفه يضاعؼ مف معوقات التربية 
المعم ة والممارسات العممية مف جاة ألرى ، وما ي تدـ به الواقع  تعميميةالسياسات ال بيف

التربوي مف ضرورات موضوعية مم ة لمتغير والتجديد والتطوير يعد بعدًا مامًا لى تفاقـ 
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، لالسياسات المعم ة  قد تعبر عف مصالً شلصية أو طبحية ،أو  اإلبداعيةمعوقات التربية 
يحية متعارضة لن لمسفتاا التربوية أو تدور  وؿ ث ا يات تلتمؼ بشد اا تول عمىت صب 

عمميات  عمىتمدرس  قا ـ  إلىا را  ،أما مجاؿ الممارسات العممية ليتـ التزاؿ التربية 
 (208-200، 2004قمبر،م مود معرلية ضيحة ) 

 : تعلينيةال لبيية الجكافية احلاكنة للنؤصضاتا -3
بعض الت والت ،ال تحتصر  إطاريحصد بالب ية الثحالية م ظومة مف العئقات الثابتة  لن 

ا تشمؿ كؿ عمى التعابير والم جزات والمفاهيـ والحيـ اودبية والف ية والعممية ل سب ، وا  م
دا ية والذوقية لى ملتمؼ مجاالت السموؾ السياسن واالقتصادي المضاميف الفكرية والوج

، وهن باذا جز  مف الب ية اويدولوجية  تتغمغؿ كحوة لاعمة لن ملتمؼ أ سجة  واالجتماعن
م مود والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية والت ظيمية ) تعميميةالمجتمع وهياكمه ال

مجموعة مف المصرى لمتعميـ ( . ويرتبط بالب ية الثحالية ال اكمة  15: 1985العالـ ،أميف 
 ليما يمن : اوبعادوتتمثؿ تمؾ  اإلبداعيةالتربية ه وبيف ت وؿ بي  التى،  اوبعاد

  غياب التفكف اليكدي 
، كما أف تشكيمه وتطوير  لن  اإلبداعيمثؿ التفكير ال حدي أ د الركا ز اوساسية لثحالة 

كالة م ا ن ال ياة  ، يشكؿ دعامة ر يسية مف دعامات اومف الحومن ، ويحوـ التفكير ال حدي 
لضاعاا لمف ص العحمن الدقيؽ ،  عمى التم يص والشؾ الم اجن ، والتبار ا را  الشا عة وا 

 لن عحوؿ ال اس مف أوهاـ وت يزات. وا  حاؽ ال ؽ وزعزعة ما رسخ
 (49:  1995)م مود عبد الفضيؿ ،                                                 

لالتفكير ال حدي يفرض عمى المفكر أف ي دمج لن الموقؼ الذي يب ثه لدرجة تمك ه مف 
معرلة آليات ودي اميات التفاعؿ االجتماعن الذي يب ث الفكرة لى لضمة ، لمماذا  شدت 

لىالفكرة ؟ وكيؼ ؟ و  تتجه ؟ ومف المستفيد ؟ومف الض ية ؟ كماا أس مة يجب أف مف  ا 
يطر اا المفكر ال حدي ليب ث لاا عف إجابة ، لبدوف تفاعؿ المفكر وبدوف معرلة الحوى 
االجتماعية المتفاعمة ،وعئقة ال فوذ والسيطرة يفحد ال شاط العممن وعيه الذاتن ، وتتـ 

 .مارسة قا مة بفعؿ دلع الحصور الذاتن ممارسة العمؿ اوكاديمن بدوف وعن ، وتظؿ الم
 (298: 1993ئوي ، البي)  سف                                                      
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ي الذي ي مؿ لن ب يته الدالمية وتمثؿ مراجعة الم طمحات لاصية ضم ية  لمتفكير ال حد 
التليؿ ، ومف  إلىية التغيير والتطوير ال الثبات والجمود ، لي تحؿ ليه المفكر مف التحبؿ ممع

إمكا ية وجود بدا ؿ ، ومف ال حا ؽ الثابتة المطمحة  إلىال وار، ومف ال ؿ الو يد  إلىالتسميـ 
 .بغيرها مف ال حا ؽ ووجاات ال ظر المعرلة الحابمة لمتطوير وال سبية لن عئقاتاا إلى

 جلنود الفكزي ا 
جمود لن ثحالة ،  يث ي ظر تيار ال اإلبداعيةمعوقات التربية  أهـيعد الجمود الفكري  

ال ضاري، ليحؼ ع د  لمؼ ، ويتمسؾ بمحوالت عصر التراجعال إلىدا ما  المجتمع المصرى 
الشارع مف ورا  هذ  ال صوص ، بؿ ويتلير  يريدهاظواهر ال صوص مغفًئ المحاصد  التى  

ار مف ال صوص "ال صوص الوسيطة" بداًل مف "ال صوص اوولى" المحدسة التيرواد هذا 
كؿ  عمىوالمعصومة ، غالميف عف مع ن "ال ص" لن عمـ أصوؿ الفحه  ، وهو الذي ال ي طبؽ 

ي ال مجاؿ ليه وي تدويؿ "عبارة" وا  ما يحتصر عمى ما هو قطعى الثبوت وقطعن الداللة ، الذ
جا ت باا ال صوص مع  التى، لتيار الجمود يلاصـ ال ظر العحمن لن  كـ وعمؿ او كاـ 

أ كامًا جديدة تواكب المتغيرات  -لن الفروع  -اؿ لحه الواقع المتغير والذي يتطمب أهم
 (5:  2003، م مد عمارةتفرزها هذ  المتغيرات .) التىوتستجيب لممصالً الشرعية المعتبرة 

   االصت ب احلضاري والذوباٌ يف الغزب 
، اإلبداعيةمعوقات التربية  أهـالثحالية ، وأ د اوزمة أبعاد  أهـيمثؿ االستئب ال ضاري 

 عمىمف االجتماع  م الظ ، وتيار التغريب ي ـر اومةالحساـ عحؿ اومة بيف تيار الجمود لا 
،  اإلبداعيةمرجعية وا دة لم اضة ال ضارية ، وي ـر اومة مف بمورة لمسفة واض ة لمتربية 

وألطر ما لن هذا اال حساـ أ ه ليس تعددية ثحالية لالتعددية المشروعة تكوف لن الفروع والبد 
مف و دة المرجعية أى البد مف وجود مسا ة مشتركة ت طمؽ م اا اومة لن تربية أب ا اا 

وتيار التغريب ي طمؽ مف المرجعية الفمسفية لم ضارة الغريبة ، ،  تريد التى اإلبداعيةبية التر 
تعاممت باا ال ضارة الغريبة  التىمعتمدًا م اهج ال ظر "الوضعية العمما ية"  وأ يا ا المادية 

" غير الديف ومواريثه باعتبار  "لكراً  إلىمع الديف و حا حه وعوالمه وعمومه ومعارله ، ل ظرت 
 التىن" هن مر مة طفولة هذا العحؿ ، اإل سا عممن عبر عف مر مة مف مرا ؿ تطوير" العحؿ 

 التىتمتاا هن اولرى و سلتاا "المر مة الوضعية"  التىتمتاا و سلتاا مر مة "الميتاليزيحا" و 
ـ هو مصدر المعرلة  ال حة والعم -وليس الغيب -جعمت الكوف المادي والواقع الد يوي لحط 
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ال حيحن ، كما جعمت العحؿ والتجربة و دهما دوف ال حؿ والوجداف الطريؽ المعتمد لت صيؿ 
لية مع ثوابت الديف يب وال داثة الغربية إلى الحطيعة المعر تمؾ المعرلة . ولذا يدعو تيار التغر 

( ، لالصراع ال اد بيف تيار الجمود مف جا ب وتيار  7-5: 2003،  وأصوله )م مد عمارة
معوقات التربية  أهـالثحالية ، كما يمثؿ  اوزمةمظاهر  أهـالتغريب مف جا ب آلر يمثؿ 

  اإلبداعية
   صيطزة ثكافة الذاكزة 

المصري قد  حؽ شي ًا مف التحدـ لإ ه مازاؿ تحميديًا لن ب يته الثحالية ، التعميـ إذا كاف 
، وتدور ب ية ثحالة الذاكرة  وؿ تعميم الئ تزاؿ ثحالة الذاكرة تمثؿ جوهر العممية التربوية لن 

أبرزها  فظ الم اج المعرلن وليس استثمار  ، والتمحيف و شو الذهف  اولكارم ظومة مف 
واال عزاؿ عف  المعمومات ، والتواكميةكيفية ال صوؿ عمى  عمىالتدريب بالمعمومات دوف 

الواقع وتبرير معطياته وقبولاا بئ مراجعة أو  حد ، ثـ اجااد الذهف إليجاد مشروعيه لاا، 
والتبعية لمتراث والتعصب له وتحديسه ، دوف تغيير   ودوف الوعن بالمستحبؿ واالستعداد له 

جب لن العمف والسالب لى اللفا  ،اووؿ لتبرير السمطة ، والثا ى وازادواجية اللطاب المو 
إلبرا  الذمة أماـ ال اس ، اووؿ  رصًا عمى لحمة العيش والثا ن تد يبًا لمضمير واعترالًا أماـ 

  ( 185-180: 1998،  فن سف ال فس )
تتكوف  تيجة  مجموعة مف الحيـ التىالتعميـ  عمىويرتبط بب ية ثحالة الذاكرة المسيطرة 

السابحة ، ويحع لن محدمة تمؾ الحيـ ، الت ميط ، ولحداف  اولكارتفاعؿ الطئب مع م ظومة 
الثحة والتعصب واالتباع واالستسئـ الفكري ، والتمحن واالرتجالية والتسمط االجتماعن، 

واجمااًل .  لدبداعوالدجماطيحية مما ي وؿ بيف الطئب وامتئؾ الماارات والحدرات الئزمة 
لن تجميد  وما يرتبط باا مف قيـ تساـ التعميـيمكف الحوؿ أف ب ية ثحالة الذاكرة السا دة لن 

،العتمادها عمى مجموعة مف الممارسات  اإلبداعيةا وبيف التربية ا وت وؿ بي، إبداع الطئب 
ن  الجديدة وتشتيتاا دوف عمؿ ش اولكاراا "زرع ال مطية" ، ورلض ال وار، وقبوؿ أهم

إيجابن تجاهاا ، وأف يكوف المعمـ هو المت دث الو يد واالدعا  بامتئكه كؿ ال حا ؽ ، 
 ( .morgan:1989:p54 Garethقب باستمرار)والت كـ لن الطالب واشعار  بد ه مرا

لن  يعمفادؼ إليه ولما تعمؿ بشكؿ ملالؼ لما   شد  و  التعميـالب ية الثحالية لن  و
المعم ة  اوهداؼو  لالحوؿ اعية ،إعداد الشلصية ال اهضة المبدعة الو التربوي ، عف اودب 
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ت تج ما ال  ريد  التىالتسمطية   الطرا ؽالفعمى شن  آلر إ اا  اإل تاجو  الممارساتشن  و 
ف ، محمديف يبوعن م ا أو بدوف وعن ، وه ا يتجمى كيؼ يتكوف مواط وف ، ق وعيف ، وسمبي

التغيير ويفسروف الظواهر بدسباب غيبية قدرية ، ويفسروف عدـ يؤم وف بالجمود ويلالوف 
 ( 53: 1996،بدراف المساواة االجتماعية بيف طبحات المجتمع بالوراثة والحدر. )شبؿ

 أهـتشكؿ أكبر و  التعميـلية المسيطرة عمى مف العرض السابؽ أف الب ية الثحاويتضً 
  . اإلبداعيةعوا ؽ التربية 

ويملص " امد عمار" المعوقات السابحة لى وجود مجموعة مف المعوقات التى تحؼ دوف 
تدسيس بيت المعرلة العربى تتمثؿ لى اوجوا  الثحالية والمجتمعية السا دة مثؿ البيروقراطية 
اللا حة ، طرؽ التعميـ التحميدية ، وتدهور وا كماش المغة العربية لادمة التفكير والتعبير لى 

اا مع المغات اوج بية لى مجاالت التعميـ والثحالة وسوؽ العمؿ ، باالضالة إلى قضايا ت الس
الثحالة واالعئـ والف وف وقيـ المواط ة والتراث التى تعج باالضطراب واللمؿ والمت اقضات بيف 
توجاات اوصالة والمعاصرة ، وبيف اإلبداع واالبتداع ، والمطمؽ وال سبى ، وبيف الثرا  

 ش والفحر المدقع ، وبيف ضرورات العيش المشترؾ والتفكيؾ والتوترات عمى أساس الفا
العصبيات الحبمية والطا فية ، وبيف شيوع ق اعات تدييف السياسة والدولة المد ية) امد عمار 

 .(129:  2015وصفا  أ مد ، 
 اإلبداعيةرابعًا: متطلبات الرتبية 

ة وتركيبته ا، م اا ما يرتبط بالمجتمع وب ي اإلبداعيةتتعدد وتتاشبؾ متطمبات التربية 
تمؾ المتطمبات  هـ، وسيعرض الب ث و تعميميةالطبحية ، وم اا ما يرتبط بمكو ات العممية ال

 ليما يمى:
 متطلبات جمتنعية - أ
 تعشيش العدالة االةتناعية  -1

وعمما  االجتماع والحادة الدي يف  تصدرت العدالة االجتماعية اهتمامات الفئسفة
؛ وف ما يحـو به اولراد ي عكس سمبًا أو ايجابًا عمى غيرهـ ، والسياسييف باعتبارها أمرًا هامًا 

ويزداد هذا التدثير لى الوقت ال اضر أكثر مف أى وقت مضى ،  يث أف التطورات السياسية 
 ياة ال اس وال سيج االجتماعى لمعظـ  واالقتصادية واالجتماعية عبر العالـ قد غيرت أساليب
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 سف عبد الر مف اومـ بشكؿ جذرى.كما برزت مفاهيـ ال رية والديمحراطية و حوؽ اإل ساف )
 .(482: 2018ئمة ،كايد م مود س و سمطاف

يعد إعادة ال ظر لى التركيبة الطبحية الملتمة والتى ألرزتاا الت والت المجتمعية و 
جز  ال يتجزأ مف أزمة  المصرى ،لى واقع المجتمع  اإلبداعيةالتربية ضرورة مم ة ، وف أزمة 

ئج المجتمع الب ا ية لى أبعادها الملتمفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثحالية "وع
ز أساسًا عمى الت مية المستحمة، التى تدعـ تب ى سياسات رشيدة التئؿ التركيبة الطبحية يرتك

وثرواتاا ال الية والمستحبمية . وت رير هذ  الثروات مف سيطرة الدولة عمى مواردها  إلىتؤدى 
الشركات اوج بية  عميهأى سيطرة أج بية ، وم ع است زاؼ الفا ض االقتصادى الذى تست وذ 

ال د مف التئؿ التركيب الطبحى  إلىوتوجيه هذا الفا ض   و مشروعات الت مية التى تادؼ 
يتـ التوزيع العادؿ لثمار الت مية ، ليس مف لئؿ آليات السوؽ التى يستدثر  لممجتمع ، وأف

وال عف طريؽ برامج  -العئوة–باا الطبحة المايم ة ، وال مف لئؿ أساليب إعادة التوزيع 
وا  ما مف لئؿ أ ماط جديدة لدستثمار  -الدعـ -اال فاؽ العاـ الموجاة لمحطاعات اوكثر لحراً 

تلمؽ لرصًا كالية لمتوظيؼ لكؿ لرد قادر عمى العمؿ أو راغب ليه ، لزيادة  وإل تاج أ ماط
) م مد ابراهيـ ة لرص التوظيؼ ، وزيادة اال تاج دلوؿ الفحرا  يجب أف ترتبط بزياد

 .(74- 73:أ  2014الم ولى،
 مكاومة مظاٍز التخلف  -2

بدف ه اؾ أزمة يجب محاومة مظاهر التلمؼ إيما ًا  اإلبداعيةلد طئؽ   و التربية 
، إ اا أزمة  يليًا عف أزمة الواقع المصرى  فسهلصماا موضوعيًا وتار  إلىلى الفكر ال سبيؿ 

قع ا يكاد باستمرار تلمفه أف يضاعؼ مف تلمؼ زمة واقع يغذى كؿ م اما ا لر.لوالكر وأ
العالـ الفكر ، والفكر لـ يستطع أف يحدـ  مواًل  اج ة لمشكئت الواقع .) م مود أميف 

،1996 :30-31 ) 
مظاهر التلمؼ التمسؾ بالشكؿ عمى  ساب الجوهر ،  يث تسود مظارية  أهـومف 

الت ديث ، واالهتماـ بالكـ عمى  ساب الدقة واالتحاف ، ل جد عمى سبيؿ المثاؿ ترديد الجميع 
 يكفؿ الدستور مجا يته ،وواجب عمى الدولة ، لى  يف تتجه معظـ لراد ؽ لأل التعميـأف 

سمعة وأداة لمفرز االجتماعى يستبعد أب ا  غير  التعميـجعؿ  إلىالممارسات لى الواقع 
،لى الوقت الذى  اإل سافالحادريف ، كما  جد الجميع يتغ ى بضرورة ا تراـ الحا وف و حوؽ 
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يتـ ليه التراؽ الحا وف بطريحة لجة ، ويت ادى الجميع بضرورة ت ديث المجتمع ويشاد الواقع 
ية التمسؾ بالديف ، ويعج الواقع أهمعمى مظارية ما يتـ لى هذا الجا ب ، ويؤكد الجميع 

يـ الم ولى الجوهر.)م مد ابراهبالفاـ السط ى الذى يحصر الديف عمى مجرد الشكؿ دوف 
 (51- 50: ب  2014،

دعا ـ التلمؼ ،و اا ممصحات لارجية غير  ابعة مف  أهـلمظارية الت ديث تشكؿ 
وال ت رؾ  ال تمس ت ديثية  يات ا  فساا ، أو غير مت ححة بإرادت ا الواعية ، و اا مظاهر

 مزيد مف التمزؽ لى إلىالمجتمعية المتلمفة ، بؿ لعماا تكرساا ، ولاذا تفضى جوهر الب ية 
 ب ية الشلصية المصرية باذ  المفارقة بيف الت ديث اوداتى والتلمؼ الفكرى ،بيف الت ديث

 .(9-8: 1996حيمى)م مود أميف العالـ ،االستمتاعى والتلمؼ واالبتذاؿ ال
عف التصدى لمظاهر التلمؼ بالوسا ؿ التى تمك ه مف الت كـ  اإل سافوع دما يعجز 
ؿ اللرالية والس رية والتى غالبًا ما تزدهر لى عصور التراجع ال مو إلىالفعمى بالواقع ، يمجد 

واال  طاط ،  يث يتـ م اربة التفكير ال حدى بوسا ؿ ملتمفة أبرزها ، رعاية المحامات ، 
وذوى الكرامات ، ورعاية الطرؽ التى تتمسً بالديف ،  تى يعـ الجاؿ ، وتتدصؿ االستكا ة 

لتصدى الفعاؿ والموضوعى لسمبيات الواقع ، وهو وتشيع اللرالة بشكؿ يصرؼ ال اس عف ا
ها كمس وليف أساسييف عما ألرادعف  راو ظاما ي فظ لمطبحة المتسمطة مكا تاا،وي وؿ 

: 2005)مصطفى  جازى ،ع مف تلمؼ أو ما يمـ به مف كوارثأصاب ويصيب المجتم
 .اإلبداعيةلمحاومة مظاهر التلمؼ أ د أبرز متطمبات التربية . ( 139-140
 التيويز وبح األم  فى التغيف -3

يعد الت وير محوـ ر يسى وى تربية إبداعية ، ومامة المربيف هى العمؿ عمى ب ا  
إرادة التغيير لدى المتعمميف ، و جاح مامة المربيف مرهوف بدف يتولد لى قموب المتعمميف 

 فساا أف تستبدؿ قيـ ترغب مف تمحا  التى رادة ب ا  اإل ، و  اإلبداعيةية التربية دهماقت اع ب
، والمتمثمة لى االستسئـ  لمتعميـوالموجاة  لية التحميدية السا دة لى المجتمعالب ية الثحا

تبط الثحة واالتباع والتسمط ، وما ير  الفكرى ، والتمحى واالرتجالية وال فظ ، والت ميط ولحداف
) م مد ابراهيـ اإلبداعيةوالتربية  يف ما يتـ دالؿ المدارسوالتى ت وؿ ب اولكاربتمؾ الحيـ مف 

ومامة الت وير التى يحـو باا المربوف تضئ وال ترغـ إ اا التزاـ ،  (99:ب 2014  ،الم ولى 
التى الم اص مف االضطئع باا والت وير وسيمة المربيف لبث اومؿ  اإلبداعيةبمحومات التربية 
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لثحالة التحميدية ، لددا  المربيف يجب أف باعتبارة قيمة جوهرية ي تاجاا المتعمـ لمواجاة قيـ ا
ي مؿ اومؿ ، والتفاؤؿ ، واالستبشار لممتعمـ ليتدكد بدف التغيير أمر ممكف ، وأ ه قادر عمى 

مستحبؿ ألضؿ ي ححه  إلىإ داثه ، لاومؿ والتفاؤؿ شعور يتجاوز مف لئله المتعمـ ال اضر 
 .(100)المرجع السابؽ: طوالجاد والعمؿ الملط اإلبداعيةالمتعمـ بالتربية 

 تعشيش الدميكزاطية -4
أساس الديمحراطية، ومف  التعميـيجرى ال ديث بيف عمالحة التربية لى قضية اعتبار 

لئؿ هذا يتـ ا جاز عمميات الت مية الشاممة وا تياجاتاا البشرية ، وه ا يطرح سؤاؿ  وؿ 
كؿ هذ  االمكا ات لمماذا الشكوى المستمرة مف سياساته  تعميـإشكالية مفادها أ ه ما داـ لم

ار ال حدى التيومؤسساته وم اهجه وعوا د  االقتصادية واالجتماعية والبشرية وه ا يؤكد رواد 
تابعة لمب ية المجتمعية تدور وجودًا وعدمًا ولؽ إرادة السمطة المايم ه  ب ية التعميـعمى أف 

ت دد لاا ليس لحط مكو اتاا ، وا  ما أيضًا  وع العئقات التى ت تظـ هذ   عمى المجتمع ، والتى
 (74:ب 2014)م مد ابراهيـ الم ولى:  .المكو ات
ليس كيا ًا مستحًئ بذاته م فصًئ عف تدثير الحوى السياسية لى أى مجتمع ،  التعميـل  

ثمة  ياد أو  تعميـيس لملاو متدثر باا ولى لدمتاا أيًا ما كا ت قبمتاا االيدولوجية ، ول
محار إما لم رية أو ل التعميـوقد يوظؼ ال ظاـ السياسى  ، استحئؿ عف االرتباط الوثيؽ باا
ت مية قدرات المتعمـ بيف التفكير ال اقد  أو اللفية ، أو لى سوا  مف لئؿ م اهجه المعم ة

 التعميـوبيف ال فظ والتمحيف ، مف لئؿ سمطة المعمـ واوجوا  اإلدارية والت ظيمية لعممية 
م ايد وال ديث عف  ياد المدرسة لى ظؿ مجتمع  تعميـلئ يوجد ، وصورتاا البيروقراطية 

 ( 208: 2014، امد عمار هدلاا لداع الجماهير.)تابع أكذوبة برجوازية  لىارأسم
الديمحراطية بدعمدتاا الم شودة مف ال رية والعدالة والكرامة عمى  د تعبير " امد و 

، ومف ثـ يصبً شعار ا هو تربية  اإلبداعيةالديمحراطى والتربية  تعميـعمار" هى اوساس لم
، البد أف يست د أواًل وأليرًا عمى تدسيس مجتمع  تعميـديمحراطى وليس أى  تعميـإبداعية و 
، وليس  اإلبداعيةوالتربية  التعميـلالديمحراطية كما يؤكد " امد عمار" أساس ،  ديمحراطى
رقة بيف مجرد جرد لئلًا لفظيًا ، وا  ما هى مفاأساس الديمحراطية ، والحضية ليست م التعميـ
له قبمة سياسية ديمحراطية لاا اوولوية التى ت كـ مسيرته  تعميـو ، ل ى وما ى  تعميـ

الديمحراطى والتربية  تعميـلاازدهرت الديمحراطية ازدهر معاا أ ه إذا  ىوهذا يع  وتوجااته 
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ذا ا تكست عادت ربما  اإلبداعية ضئلتاا الحديمة. ) امد عمار، المرجع  إلى، وا 
 (   209-208السابؽ:

  تعلينيةمتطلبات  –ب 

، لم اا ما يتعمؽ بفمسفة اإلبداعيةتتعدد المتطمبات التربوية الداعمة لمحومات التربية 
التربية وغاياتاا ، وم اا ما يتعمؽ بالم اخ السا د و المعمـ واإلدارة والم اهج وطرا ؽ التدريس 

تدور  وؿ  اإلبداعيةمحومات التربية  أهـلكف  حطة اال طئؽ الر يسية و و  ، واو شطة الطئبية
 اإلبداعمى ، بب ية ثحالة عميالت ال ظاـضرورة استبداؿ الب ية المعرلية التحميدية المسيطرة عمى 

ؿ الملتمؼ ، وقبو العحئ ية وال رية المس ولة ،بم ظومتاا الحيمية والتى يحع لى محدمتاا "
حاف والجدية ، وا تراـ والطئقة ، واوما ة واالت والمرو ة ، والتفكير ال حدى واستمااـ التراث ،

 والت دى، والت وع، وال وار، والطموح والشجاعة، الوقت ، والمثابرة، والتعاوف، والتعمـ الذاتى،
ومف ثـ ب ا   اإلبداعيةب سحاا الحيمى ، التدسيس لمتربية  اإلبداعويمكف مف لئؿ ثحالة 

 المبدع  اإل ساف
ويتطمب استبداؿ الب ية المعرلية . ( 167- 166 :  2005) م مد ابراهيـ الم ولى،

 ما يمى: تعميم اعمى التحميدية المسيطرة 
ولت رير الفكر مف عحاؿ  اإلبداعية  ف لى  اجه مم ة لثورة  حيحية إل طئؽ التربية   -1

اللوؼ ، إ اا ثورة لتص يً عئقات الحوة الملتمة دالؿ ب ية السمطة لى المجتمع ، 
ى ، ثورة العدالة وتكالؤ الفرص ، ثورة المواط ة و حوؽ إ اا ثورة العمـ واال تاج المعرل

ى ، ثورة استيعاب الثورات العممية اإل سا ،ثورة التماسؾ االجتماعى و  اإل ساف
ص اعة اليوـ لكرًا وتعبيرًاومشاركة لى  اإل سافوالتك ولوجية واالتصالية ، ثورة ت رير 

 .(27،:2014 ،والغد ) امد عمار
وا طباقه عمى كؿ المجتمعات بئ  ى لمجتمعه ،التعميمتبعية ال ظاـ ب اإليمافضرورة  -2

التسمطى ال يسمً وال  إلىاستث ا  ، ولى  الة المجتمع المصرى  رى أف ال ظاـ الرأسم
العادة أب ا  الطبحة المايم ة ،  ، بؿ يدعـ تربية تسمطية تلدـ لى اإلبداعيةيدعـ التربية 

تبدأ وت مو وتترعرع لى المجتمعات  اإلبداعيةولذا يجب التدكيد عمى أف التربية 
عية وااليجابية ، والرالضة واالديمحراطية ،  يث يتـ ب ا  الشلصية المبدعة والسوية وال

التربوى لى لالعحؿ  ، (74: أ 2014لمفساد وممارسة الع ؼ.) م مد ابراهيـ الم ولى، 
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 تاج ما هو ثحالى واجتماعى مف جاة اجتماعى وثحالى مف جاة وهو يعيد إجوهر  م تج 
)عمى  ى ي تج ع ااألرى ، لالعئقة جدلية بيف الب ية الثحالية واالجتماعية ، والعحؿ الذ

 .(11: 1999،أسعد واطفة
مط التربوى ضرورة الوعى بجدلية العئقة بيف التسمط واالستبداد المجتمعى والتس  -3

يحى لظواهر ال ياة االجتماعية المحاور ، وف الظواهر التربوية ظؿ  ح اإل سافوص اعة 
 الذى يمارس التسمط والع ؼ والحار والعسؼ ومصادرة ال رية ال يغرس لى التعميـ، و 

التئميذ لصاؿ السط ية واالتكالية والئواقعية والمفظية ل سب ، بؿ يغرس لياـ قار 
المحاور الذى ال  ريد.)عمى  اإل سافالسمطة إ ه بوعى أو بدوف وعى يساـ لى ص اعة 

 (23أسعد واطفة، المرجع السابؽ:
والم اخ  ة التربية ،بد ًا بفمسف تعميميةضرورة إعادة ال ظر لى كؿ مكو ات العممية ال -4

، و مط اإلدارة والم اهج وطرا ؽ التدريس ، واو شطة بما  التعميـالسا د بمؤسسات 
 يتئ ـ ومتطمبات التربية اإلبدعية.

 وقائع الدراصة االثيوةزافية املبخح الجاىى : 

كما  اإلبداعيةتتعمؽ بالتربية  التىليما يمن عرض وت ميؿ  تا ج الدراسة االث وجرالية و 
 يراها أعضا  هي ة التدريس بالكمية 

  اإلبداعيةأواًل: ريية أعضاء ٍياة التدريط ملفَوو الرتبية 

أربعة أبعاد ، وكا ت  اإلبداعيةتضم ت رؤية أعضا  هي ة التدريس لمفاوـ التربية 
 العي ة عمى ال  و التالن : ألراداستجابات 

عممية إطئؽ لمطاقات ،وت رير لمحدرات ، وت فيز  اإلبداعيةمف  يث اعتبار التربية  - أ
اطئؽ قدرات الفرد  عمى"تعمؿ  اإلبداعيةالعي ة عمى أف التربية  ألراداتفؽ معظـ  لرادلأل

ومااراته وتعظيـ استعداداته لممشاركة الب ا  لن ص اعة المجتمع " وأ اا "عممية ت رر 
مستوي متميز" وأ اا  إلىؼ الوصوؿ وامكا اتاـ  كؿ لى مجالة باد لرادكالة قدرات او

"تسعى لت فيز الفرد إل تاج ألكار جديدة ، أو إدراؾ عئقات جديدة لتكويف م تج إبداعن 
 .يتصؼ بالمرو ة واوصالة والطئقة"

أف التربية  إلىالعي ة  ألرادير لمسموؾ ذهب أ د يتغ اإلبداعيةومف  يث اعتبار التربية  - ب
هو االتياف بدمر جديد  اإلبداع، و  اإلبداع"هن تغير سموؾ المجتمع ككؿ   و  اإلبداعية
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الي شد مف لراغ ، وا  ما يمثؿ  محة  اإلبداعغير مسبوؽ مف شد ه تغيير واقع المجتمع ، و 
 ".مف سمسمة إبداعات عبر التاريخ

 ألرادالمبدع أكد أ د   اإل سافتكويف  عمىالحدرة  اإلبداعيةومف  يث اعتبار التربية   - ت
المبدع الذى   اإل سافتتجمى "لى الحدرة عمى تكويف  اإلبداعيةالعي ة عمى أف التربية 

يستطيع أف يدتى بجديد مف محدمات بي اا عئقات ويست تج معمومات جديدة مف لئؿ 
 .تفكير ابداعن"

ي ة أ اا "جممة الع ألرادجممة ممارسات ،أكد أ د  اإلبداعيةومف  يث اعتبار التربية  - ث
يمكف مف  التىالممارسات التى تتـ دالؿ مؤسسات التربية الرسمية وغير الرسمية ، و 

امتئؾ معارؼ عصر  ، الواعن بم طؽ التاريخ  عمىلئلاا ب ا  المتعمـ المبدع ، الحادر 
يؤمف باا، والحادر عمى االلتيار بيف البدا ؿ ، الحادر  التىوالذي يرلض التعصب ولكار  

م اربة  عمىمى قار اللوؼ لن دالمه ، والذى يستطيع أف يمجـ شاواته ، والحادر ع
يماف إلقرار الحيـ   ؽ واللير قيـ ال العمياالظمـ والبشاعة ، والذى يحدـ لن شجاعة وا 

وال وار والمرو ة والطئقة  والجماؿ وال رية والمس ولية والطموح والت دي ، والت وع ،
 .والتفكير ال اقد"

 اإلبداعيةالعي ة  وؿ مفاـو التربية  ألرادومف لئؿ العرض السابؽ يبدو ت وع رؤى 
لم اـ مف ركز عمى إطئؽ طاقات الفرد ، وت رير قدراته وت فيز  ، وم اـ مف ركز عمى تغيير 

وم اـ مف ركز عمى جممة  المبدع ،  اإل سافالسموؾ ، وم اـ مف ركز عمى عممية تكويف 
لمؤسسات التربوية والتى يمكف مف لئلاا ب ا  المتعمـ المبدع ، وقد المممارسات دالؿ ا

 إلى، هذا باإلضالة  اإلبداعذاتاا ، وتعدد تعريفات  اإلبداعيةطبيعة العممية  إلىيرجع ذلؾ 
،  اإلبداعيةية التربية أهمالعي ة عمى  ألرادجماع صص عي ة الدراسة ، وترى البا ثة إت وع تل

المبدع ، الحادر عمى تكويف عئقات إبداعية جديدة ، مف  اإل سافتكويف وب ا   ودورها لى
ة لى ت مية ذاته ومجتمعه ، مف لئؿ توالر دهملئؿ تفكير  حدى يجعؿ الفرد قادرًا عمى المس
 . تعميميةمجموعة مف الشروط والمتطمبات المجتمعية وال
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  اإلبداعيةمتطلبات الرتبية  ثاىيًا: ريية أعضاء ٍياة التدريط حول

أبعاد وكا ت  تسعة اإلبداعيةتضم ت رؤية أعضا  هي ة التدريس  وؿ متطمبات التربية 
 :إلىالعيف عمى ال  و الت ألراداستجابات 

 ألرادأكد أ د  اإلبداعيةلر متطمبات مجتمعية لاصة لت حيؽ التربية مف  يث ضرورة توا  - أ
التركيبة الطبحية الملتمة لممجتمع المصرى وف أزمة  العي ة ضرورة إعادة ال ظر لى

المصرى الب ا ية ،كما أكد ضرورة جز  مف أزمة المجتمع  لى جوهرها اإلبداعيةالتربية 
 اا  أزمة السمطة وضرورة إلممجتمع المصرى  تسمطية ال اكمة عادة ال ظر لى البي ة الإ
لى بعدها السياسى واالقتصادى  -التئؿ عئقات الحوة بيف ال لب ال اكمة والجماهير–

 واالدارى والت ظيمى والتربوى واوسرى .
العي ة ضرورة الوعى بجدلية العئقة بيف التسمط واالستبداد  ألرادكما أكد بعض  - ب

ال ظـ لى ظؿ  التعميـالمحاور ،وف  اإل سافالمجتمعى والتسمط التربوى وص اعة 
 السمطوية هو وليد قوة لاعمة ومؤثرة لياا.

ضرورة إرسا  دعا ـ الديمحراطية "لئ مجتمع مبدع بغير  إلىالعي ة  ألرادوذهب بعض   - ت
  هوا  ألرادديمحراطية ،  يث باا يت رر المجتمع مف أى عحبات ت وؿ دوف أف يت فس 

 لدبداعمية لى دلعاا يعمتودور  لى تحدـ المجتمع ، وضرورة دعـ المؤسسات ال اإلبداع
العمميات  لىاية التعاوف الجمعى لتوالر رصيد معرلى يمكف مف تو أهمالمجتمعى ، و 

 ".اإلبداعية
العي ة ضرورة " إجرا  اصئ ات مجتمعيه سوا  أكا ت سياسية أو  ألرادوأكد بعض   - ث

عممية  اجتماعية ،أو أوأسرية  اقتصادية أو ثحالية أو عحا دية أو بي ية ص ية ، أو
 .اإلبداعيةلكرية" لدعـ التربية 

المتميزة ،  اإلبداعيةالعي ة ضرورة " تعييف  والز تشجيعية لأللكار  ألرادوأكد بعض  - ج
 ة ال رية اوكاديمية ، ودعـ  جو الت الس الب ا  لموصوؿ ولضؿ مستوى وضرورة اتا

، وضرورة  تعميميةلى المؤسسات ال اإلبداعمف اإل جاز ، وسف الحوا يف التى تدعـ 
 .اإلبداعيةتشجيع ومسا دة الحيادات لأللكار وال موؿ 
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العي ة ضرورة  ألراد، لحد أكد أ د  تعميميةأما مف  يث ضرورة توالر المتطمبات ال  - ح
 اإلبداعى بب ية ثحالة التعميم ال ظاـاستبداؿ الب ية المعرلية التحميدية المسيطرة عمى 

 .لدبداعبم ظومتاا الحيمية الداعمة 
مف " أهداؼ  تعميميةعادة ال ظر لى مكو ات العممية الالعي ة ضرورة إ ألرادأكد معظـ  - خ

وغاياته وطرا ؽ التدريس ، وطبيعة الم اهج ، واو شطة الطئبية ، وطرا ؽ  التعميـ
التربية  إلىالتحويـ" ب يث تساـ هذ  المكو ات لى اال تحاؿ مف التربية التحميدية 

 .اإلبداعية
المتعمـ باعتبار  " كا ف مبدع ،  إلىضرورة ال ظر  إلىالعي ة  ألرادوذهب بعض   - د

دراؾ التفاصيؿ ، وأف يتسـ  وتشجيعه لملروج عف المدلوؼ ودعـ قدرته عمى المئ ظة وا 
بالمرو ة وال ساسية لممشكئت ، وأف يتمتع بالطئقة الفكرية والثرا  المغوى والحدرة عمى 

 التعبير ".
العي ة ضرورة تولير البي ة المشجعة والم فزة لمتفكير والتى تدعـ  ألراد أغمبوأكد   - ذ

لى كالة مؤسسات  اإلبداعائ لاـ م اخ ال رية الذى يشجع عمى وت لرادامكا ات او
 المجتمع.

،  اإلبداعيةالعي ه  وؿ متطمبات التربية  ألرادومف لئؿ العرض السابؽ يبدو ت وع رؤى 
مصرى وطبيعة الب ية لم اـ مف ركز عمى المتطمبات المجتمعية المرتبطة بتركيبة المجتمع ال

 تعميمية، وم اـ مف ركز عمى المتطمبات ال تعميميةال تمؤسساالالثحالية التحميدية السا دة لى 
، وترى البا ثة ضرورة االهتماـ بكئ ال وعيف مف  تعميميةالمرتبطة بمكو ات العممية ال

 .اإلبداعيةلتربية الئـز لت حيؽ اتاي ة الم اخ  يتـ،  تى  تعميميةلمتطمبات المجتمعية والا
 .اإلبداعيةريية أعضاء ٍياة التدريط ملعوقات الرتبية  ثالجًا :

ستة أبعاد وكا ت  اإلبداعيةتضم ت رؤية أعضا  هي ة التدريس لمعوقات التربية 
 :إلىالتعي ة الدراسة عمى ال  و  ألراداستجابات 

 اإلبداعيةالعي ة " ضرورة التلمص مف العوامؿ المجتمعية المعيحة لمتربية  ألرادأكد أ د  - أ
ولى محدمتاا اللمؿ لى التركيب الطبحى لممجتمع المصرى ،  يث ألرزت الت اقضات 

أب ا   تعميـيف يتوازياف وال يمتحياف أ دهما يلتص بتعميميال ادة لمتركيب الطبحى  ظاميف 
لر ت تكرة الصفوة مف الطبحة المسيطرة ، مما يوجب اتلاذ جممة العامة مف الشعب وا 
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والتى مف شد اا أف  مف االجرا ات والسياسات ت د مف التفاوت الطبحى لى المجتمع ،
لجماهير الشعب المصرى ، والتى يمكف مف لئلاا تربية  تعميـالتولر  وعية جديدة مف 

كما أكد أف مف ، التى تضعه لى المحدمة بيف شعوب العالـ"  بداعيةاإلالمصرى التربية 
ى التعميم لم ظاـ "إعادة ال ظر لى الب ية المعرلية ال اكمة  اإلبداعيةمتطمبات التربية  أهـ

وما يسودها مف قيـ وموجاات ، واستبداؿ تمؾ الب ية التحميدية بب ية ألرى م شودة 
 ."اإلبداعقواماا قيـ 

تتمثؿ لى  اإلبداعيةالمعوقات المجتمعية لمتربية  أهـأف  إلىالعي ة  ألرادوذهب بعض  - ب
"تذبذب االستحرار بفعؿ تداعيات اإلرهاب ، وضعؼ ال ظاـ االقتصادى ، وزيادة الفجوة 

 .الطبحية ، وال زاع الثحالى ، والتطرؼ الفكرى، والتسمط الدي ى"
 اإلبداعيةات المجتمعية لمتربية العي ة أف مف المعوق ألرادكما ألاد عدد م دود مف  - ت

أسموب  إلى اإلبداع، والفشؿ لى ت ويؿ  اإلبداع"الرؤية المتد ية مف المجتمع لمعمـ و 
 تاج المثمر لمف يعمؿ لممكية لى الحطاع اللاص، وضعؼ اإل  ياة، والجمع بيف اإلدارة وا

واالبتكار ، والحيـ والعادات والتحاليد السا دة وغير المواتية  لدبداعيبدع ، وال ظرة السمبية 
 ".لدبداع

ضمف أهداؼ  اإلبداعالعي ة عمى أف "غياب  ألرادأكد  تعميميةوليما يتعمؽ بالعوامؿ ال - ث
 ،واستلداـ طرؽ تدريس تحميدية، اإلبداع، وضعؼ امتئؾ المعمـ لماارات وقيـ  التعميـ

، والتحويـ التحميدى  اإلبداعيةوهشاشة تطوير الم اهج ، وغياب او شطة الطئبية 
 تعميميةال بالعوامؿالمعوقات المرتبطة  أهـالمرتبط ب فظ المادة المتعممة" كؿ ذلؾ يعد مف 

 .والتى ت وؿ دوف ت حيؽ التربية اإلبداعية
" ضعؼ  اإلبداعيةالمعيحة لمتربية  تعميميةأف مف العوامؿ ال إلىالعي ة  ألرادوذهب بعض  - ج

،  تعميميةالؤسسات مالى دالؿ اإلبداعى ،وقمة مسا دة السموؾ اإلبداعتشجيع العمؿ 
، وقمة المعايير التى يمكف مف لئلاا تطوير اودا  ،وضعؼ الدعـ اإلبداعية اولكارو حد 

 بداعية ،لكار اإلمحاومة بعض الحيادات لأل،و  اإلبداعية اولكارالمادى الئـز لتجربة 
 .وتفضيؿ  الة االستحرار وقبوؿ الوضع الراهف دوف تغيير"

العي ة مجموعة المعوقات المرتبطة بالمتعمـ مثؿ" اللوؼ مف اللطد  ألرادوأيد قمة مف  - ح
الت دى وال ماس ، والميؿ  إلىبداًل مف توليدها ، وااللتحار  اولكاروال حد ، وال كـ عمى 
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استلداـ العحؿ لى التدمؿ والتفكير ،اللوؼ واللجؿ،واالتكالية  لملموؿ والرا ة،وضعؼ
واالعتماد عمى الغير،وعدـ اقت اع الفرد بما يحـو به ، وضعؼ ثحة الفرد ب فسة ، 

 واللوؼ مف الفشؿ ومف سلرية ا لريف ، واإل جاـ عف الملاطرة"
 اإلبداعيةبية العي ة  وؿ معوقات التر  ألرادومف لئؿ العرض السابؽ يبدو ت وع رؤى 

 ، ىلم اـ مف ركز عمى العوامؿ المجتمعية التى ألرزت الت اقضات ال ادة لى التركيب الطبح
 ألرادأكد عمى ضرورة تب ى سياسات مف شد اا ال د مف التفاوت الطبحى ، ومف  لىاوبالت

ال يمولة دوف  ة ودورها لىالتعميمية العوامؿ المرتبطة بمكو ات العممية أهمالعي ة مف أكد 
يجاد  موؿ جذرية لكئ ال وعيف مف المعوقات سوا  ما وترى البا ثة ضرورة إ اإلبداعيةالتربية 

،  تى  تعميميةارتبط م اا بالتركيب الطبحى وب ية المجتمع ، أو ما ارتبط بمكو ات العممية ال
المصرى  ساف اال بداعية يمكف مف لئلاا ب ا  تحديـ تربية إ تعميميةال يتس ى لممؤسسات

 .المبدع
 اإلبداعيةرابعًا: ريية أعضاء ٍياة التدريط آلليات تفعي  الرتبية 

وكا ت  اإلبداعيةتضم ت رؤية أعضا  هي ة التدريس لمسة أبعاد  ليات تفعيؿ التربية 
 :إلىالعي ة عمى ال  و الت ألراداستجابات 

وذلؾ بتاي ة الم اخ  ، لدبداعالعي ة ، ضرورة تولير البي ة الداعمة  ألرادأكد بعض  - أ
يجاد البي ة إوالذى يساـ بشكؿ لعاؿ لى  ى بجميع امكا اته المادية والمع وية،اإلبداع

 .لدبداعالداعمة 
قيمًا واتجاهًا وسموكًا ضمف  اإلبداعى ثحالة  ضرورة تب إلىالعي ة  ألرادوذهب بعض  - ب

بيف المتعمميف يعد آلية  اإلبداع" ل شر وترسيخ ثحالة  التعميـالثحالة الت ظيمية إلرادة 
 .اإلبداعيةمامة لتفعيؿ التربية 

العي ة عمى "ضرورة المراجعة الشاممة لمبرامج الدراسية والم اهج  ألراداتفؽ معظـ   - ت
،لمسايرة التحدـ التح ى والتراكـ  تعميميةوالمحررات وطرا ؽ التدريس بالمؤسسات ال

عمى ضرورة التلطيط لمحررات لاصة تدلؿ لى باب رعاية المبدعيف  االمعرلى" كما اتفحو 
ية استلداـ طرؽ تدريس غير تحميدية لدعـ أهم ايجدوف لياا مت فسًا لحدراتاـ" كما أكدو 

 ".اإلبداعقيـ 
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ية دهمالمبدعة ، التى تؤمف ب تعميميةت الية التيار الحياداأهمعمى د العي ة أكد بعض ألرا - ث
وتطمؽ ع اف ال رية لآللريف ليبدعوا ، واعتبار امتئؾ الفرد ولكار ابداعية أ د  اإلبداع

 .تعميميةمعايير التيار الحيادات ال
ية ت وعاا لكريًا ول يًا أهمالعي ة "ضرورة االهتماـ باو شطة الطئبية ، و  ألرادأيد معظـ  - ج

لدياـ " كما  اإلبداع مية وثحاليًاورياضيًا إلشباع رغبات وهوايات الطئب وبما يساـ لى ت
العي ة ضرورة التدكيد عمى االستحئؿ الذاتى وال رية اوكاديمية  ألرادأكد بعض 
ية استلداـ التوجاات ال ديثة لى أهمالعي ة  ألراد" كما أكد بعض تعميميةلممؤسسات ال

متكامؿ لجميع شامؿ و التحويـ ،ب يث ال يحتصر عمى الجا ب المعرلى لحط بؿ يكوف 
 الجوا ب"

 اإلبداعيةومف لئؿ العرض السابؽ يبدو ت وع آرا  العي ة  وؿ آليات تفعيؿ التربية 
دالؿ المؤسسات  لدبداعية البي ة الداعمة أهمالعي ة عمى  ألرادوال ظت البا ثة تدكيد 

واو شطة الطئبية ،  ، وضرورة المراجعة الشاممة لمبرامج والم اهج والمحررات ، تعميميةال
 .اإلبداعيةبما يدعـ التربية  تعميميةمبدعة بالمؤسسات ال تعميميةوضرورة التيار قيادات 

 ىتائج البخح 

 أهـ ات البا ثة ب ثاا بشحيه ال ظري واالث وجرالن ستحـو البا ثة بعرض أف أبعد  
                     ال  و التالن :ى توصمت إلياا عم التىال تا ج 

 اليظزي  طارواًل : ىتائج اإلا 

 اإل سافمف لب ا  ا  مجتمعلمباعتبارها طريؽ  اإلبداعيةية وضرورة التربية أهمكد الب ث أ -1
 التعامؿ مع ت ديات الحرف ال ادي والعشريف . عمىالحادر  اإل سافو  المبدع الذي  ريد ،

 لدبداعيرتبط بتعدد رؤي البا ثيف  وهو، اإلبداعيةتعدد تعريفات التربية  عمىالب ث  كدأ -2
لضؿ أى هو اإلبداع، لدكد بعض البا ثيف أف اال تاج  اإل سافذاته باعتبار  جوهر وجود 

ز والفريد الذي يتسـ ن المتمياإل سا ويتجمن ذلؾ لن الفعؿ  ، اإلبداعيةمؤشرات التربية 
 ؿ  عمىوالحدرة  اإلبداعيةصالة ، لن  يف ربط بعض البا ثيف بيف التربية بالجدية واو

كئت البي ية ، كما والمرو ة وال ساسية لممش اولكارالمشكئت ، وما يرتبط بذلؾ مف ثرا  
واستطاع عمما  ال فس  وال شاط العحمن المركب ، اإلبداعيةلر بيف التربية ربط البعض ا 

البا ثة ورلضت  يتميز باا المبدعوف ، التىت ديد مجموعة مف اللصا ص والحدرات 
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رض ، باا ج س بعي ه دوف بحية أج اس او لاصية يستدثر  اإلبداعف يكوف أبشكؿ قاطع 
 لاصية مف لواص العحؿ البشري  ي ما تتوالر له شروط التكويف الص يً . اإلبداعل

لت رير العحؿ البشري مف عحد  ىتسع التىهن التربية  ةياإلبداعأكد الب ث أف التربية  -3
تتيً لمعحؿ اال فتاح ،  التىجابة الوا دة الص ي ة ، إ اا التربية اإلالمغمؽ ذات التفكير 

والتفكير التليمن ، إ اا جممة الجاود المبذولة لب ا  ملتمؼ جوا ب الشلصية ، ال فسية 
طئؽ طاقات الفرد وقدراته ، وتعظيـ استعداداته اللمحية ، والبد ية ، مع السعن إل، و 

ية المجتمع ، مف لئؿ تولير متطمبات مجتمعية لممشاركة الب ا ة لن ت حيؽ ت م
 ىاإلبداعاكتشاؼ قدرات المتعمـ ، وت من ماارات التفكير  عمىمية مئ مة تساعد يعموت

  لديه ليوظفاا بكفا ة .
تجعؿ مف التربية  التىـ المصري يواجه مجموعة مف الت ديات يعمف التأ عمىأكد الب ث  -4

التراكـ المعرلن ، وظاور  أساليب جديدة  أفضرورة مم ة ، وتوصؿ الب ث إلن  اإلبداعية
لتحسيـ العمؿ ، والتغيير الجذري لن مفاـو العمؿ ومجاالته ، وت ديات ثورة تك ولوجيا 

دواعن  أهـمجاالت المعرلة الملتمفة ، تمثؿ دماج بيف  المعمومات واالتصاالت ، واإل 
  . ةياإلبداعاالهتماـ بالتربية 

، لم اا ما يرتبط بالتئؿ التركيبة  ةياإلبداعأثبت الب ث تعدد وتشابؾ معوقات التربية  -5
 تعميميةال مؤسساتمالطبحية لممجتمع المصري ، وم اا ما يرتبط بالب ية الثحالية ال اكمة ل

 التىفتاح  العميحة المرتبطة بب ية المجتمع المصري بعد سياسية اال  تعميمية، لالت والت ال
  ب ا  ال لبة وتجسديف ، أ دهما ويتعميملرزت  ظاميف أجاا الر يس السادات ، اتأ 

تتسـ  التىب ا  العامة وتجسد  المدارس ال كومية لر والمدارس الدولية واللاصة ، وا 
 . اإلبداعبالتحميدية ومجالاة 

جز  ال يتجزأ مف أزمة المجتمع المصري الب ا ية  اإلبداعيةمعوقات التربية  أفأكد الب ث   -6
ترتبط بالمكو ات ال  اإلبداعيةزمة تلمؼ وتبعية ، لمعوقات التربية أاا أ الشاممة، 
ب ية السياسية المحومات بدزمة اومن ل سب ، بؿ ترتبط تمؾ يعمالت  ظاـمالدالمية ل

 وتتكرس باا .رس التلمؼ والتبعية تك التىواالقتصادية واالجتماعية 
، ـيعمتمتتغمغؿ لن الب ية الثحالية ال اكمة ل التى اوبعادمجموعة مف  إلىالب ث  أشار  -7

، غياب الفكر  اوبعاد ريد ، ويحع لن محدمة تمؾ  التى اإلبداعيةوالتربية ه ت وؿ بي  التىو 
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ثحالة الغرب، وسيطرة ثحالة لن  فاال حدي ، والجمود الفكري، واالستئب ال ضاري والذوب
 الذاكرة .

، م اا ما يرتبط بالمجتمع وتركيبته  اإلبداعيةأكد الب ث تعدد وتشابؾ متطمبات التربية   -8
، أما المتطمبات المجتمعية ليحع لن  تعميميةالطبحية ، وم اا ما يرتبط بمكو ات العممية ال

مؿ لن او مظاهر التلمؼ ، والت وير وبث محدمتاا ، تعزيز العدالة االجتماعية ، ومحاومة
ت مو وتترعرع لن  التى، ةياإلبداعالتغيير ، وتعزيز الديمحراطية باعتبارها ركيزة التربية 

 .والرالضة لمفساديجابية ات المبدعة والسوية والواعية واإلها ، ليتـ ب ا  الشلصيإطار 
، لم اا ما يتعمؽ  اإلبداعيةتعدد المتطمبات التربوية الداعمة لمتربية  عمىالب ث  أكد  -9

والم اهج  بفمسفة التربية وغاياتاا ، وم اا ما يتعمؽ بالم اخ السا د ، والمعمـ واإلدارة ،
طئؽ الر يسة والمرتبطة بالمتطمبات  لكف  حطة اإل  شطة الطئبية ، وطرا ؽ التدريس، واو 

 المشاد عمى ، تدور  وؿ ضرورة استبداؿ الب ية المعرلية التحميدية المسيطرة تعميميةال
ية ،  يحع لن محدمتاا العحئ  التىبم ظومتاا الحيمية ، و  اإلبداعمن ، بب ية ثحالة يعمالت

و ة ، التراث ، والمر  ـااواستم، وقبوؿ الملتمؼ ، والتفكير ال حدي ،  هوال رية المس ول
والجدية ، وا تراـ الوقت والمثابرة ، والتعاوف والتعمـ الذاتن  فاتحة واإل  اموالطئقة واو

 والطموح والشجاعة ، والت دي والت وع وال وار . 
من لمجتمعه ، ولذا لال ظاـ الرأسمالن التسمطن يعمتبعية ال ظاـ الت عمىأكد الب ث  -10

، بؿ يدعـ تربية تسمطية تلدـ لن العادة  ةياإلبداعالتابع ، اليسمً واليدعـ التربية 
 .تاج مجتمع الحار إعادة إ ا  الطبحة المايم ة ، ويساـ لن أب

، ولت رير  ةياإلبداعطئؽ التربية  لثورة  حيحية إل  المم ة اجة ال عمىالب ث  أكد -11
ة دالؿ ب ية السمطة الملتم ىاا ثورة لتص يً عئقات الحو  أاللوؼ ، عحاؿ  مفالفكر 

تاج المعرلن ، ثورة العدالة وتكالؤ الفرص ، ثورة  اا ثورة العمـ واإل  ألن المجتمع ، 
، ثورة التماسؾ االجتماعن ، ثورة استيعاب الثورات العممية  اإل سافالمواط ة و حوؽ 

اليوـ ومشاركة لن ص اعة  لكرًا وتعبيراً  اإل سافوالتك ولوجية واالتصالية ، ثورة ت رير 
           والغد .
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          يًا ىتائج الدراصة االثيوةزافيةأىث 
، لم اـ  ةياإلبداع وؿ مفاـو التربية ة العي  ألراد ىث وجرالية ت وع رؤ أكدت الدراسة اال  .1

المبدع ، وم اـ  اإل سافعممية تكويف  عمى زتغيير السموؾ ، وم اـ مف رك عمىمف ركز 
 التىو  ،مف اعتبرها جممة الممارسات دالؿ مؤسسات التربية الرسمية وغير الرسمية 

ؽ امتئؾ معارؼ عصر  ، الواعن بم ط عمىالحادر المبدع  اإل سافيمكف مف لئلاا ب ا  
االلتيار بيف  عمىيؤمف باا ، والحادر  التىلكار  التاريخ ، والذي يرلض التعصب و

يمجـ شاواته ، والحادر  أفقار اللوؼ دالمه ، والذي يستطيع  عمىالبدا ؿ ، والحادر 
يم عمى ا قيـ ال ؽ يعمإلقرار الحيـ ال دفم اربة الظمـ والبشاعة ، والذي يحدـ لن شجاعة وا 

واللير والجماؿ ، وال رية والمس ولية والطموح ، والت دي والت وع وال وار والمرو ة 
 الطئقة والتفكير ال اقد .     و 

تمثمت لن  التى، و  ةياإلبداعالعي ة  وؿ متطمبات التربية  ألراد ىت وع رؤ  عمىالب ث  كدأ .2
ة لممجتمع المصري ، وضرورة الوعن ل ظر لن التركيبة الطبحية الملتمضرورة إعادة ا

وضرورة إرسا  دعا ـ بجدلية العئقة بيف التسمط واالستبداد المجتمعن والتسمط التربوي " 
لن الديمحراطية وضرورة إجرا  إصئ ات مجتمعية لن بعدها السياسن واالقتصادي والثحا

" وضرورة استبداؿ الب ية المعرلية التحميدية  ىسر والعحا دي والبي ن والص ن واو
بم ظومتاا الحيمية " وضرورة إعادة  اإلبداعمن بب ية ثحالة يعممشاد ا الت عمىالمسيطرة 

عادة ال ظر لن مكو ات العممية ال مف أهداؼ  تعميميةال ظر لن تكويف معمـ المبدعيف " وا 
شطة طئبية " وضرورة تولير البي ة المشجعة أ وطرا ؽ لمتدريس وم اهج و  وغايات ،
 . لدبداعوالم فزة 

، لم اـ مف ركز  ةياإلبداعالعي ة  وؿ معوقات التربية  ألراد ىت وع رؤ  عمىالب ث  أكد .3
ثرت أ التى ادة لن التركيب الطبحن ، و لرزت الت اقضات الأ التىالعوامؿ المجتمعية  عمى

العي ة ضرورة تب ن سياسات مف  ألرادمن ، وأكد بعض يعمب ية ال ظاـ الت عمىبدورها 
تذبذب االستحرار بفعؿ  أفالعي ة إلن  ألراداا ال د مف التفاوت الطبحن ، وذهب بعض د ش

ة لمعمـ  يوالتطرؼ الفكري ، والرؤية المتدرهاب ، وضعؼ ال ظاـ االقتصادي ، تداعيات اإل 
العوامؿ المجتمعية المعيحة لمتربية  أهـسموب  ياة تمثؿ أإلن  اإلبداع، والفشؿ لن ت ويؿ 

 .  اإلبداعية
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،  اإلبداعيةتعوؽ التربية  التىمية يعمالعي ة  وؿ العوامؿ الت ألرادأكد الب ث ت وع رؤي  .4
ـ وضعؼ امتئؾ يعمضمف أهداؼ الت اإلبداعغياب  أف عمىالعي ة  ألرادجمع معظـ أ يث 

. واستلداـ طرؽ تدريس تحميدية وهشاشة تطوير الم اهج ،  اإلبداعالمعمـ لماارات وقيـ 
معوقات التربية  أهـيدي ،كؿ ذلؾ يعد مف شطة الطئبية ، والتحويـ التحم وغياب او 

ضعؼ  أف إلىألراد العي ة مية ، كما ذهب بعض يعم، والمرتبطة بالعوامؿ الت ةياإلبداع
ولوؼ المعمـ مف اللطد وال حد ، والميؿ  ةياإلبداع اولكار، و حد  ىاإلبداعتشجيع العمؿ 
لريف ، كماا معوقات ت وؿ دوف ، واللوؼ مف الفشؿ ومف سلرية ا  لملموؿ والرا ة
  ريد .  التى ةياإلبداعت حيؽ التربية 

كد معظـ أ يث  اإلبداعيةليات تفعيؿ التربية آرا  العي ة  وؿ آت وع  عمىالب ث  أكدكما  .5
مية ، وضرورة يعمالت تمؤسساالدالؿ  لدبداعية البي ة الداعمة أهمعمى العي ة  ألراد

شطة الطئبية ، وضرورة التيار  والم اهج والمحررات واو المراجعة الشاممة لمبرامج 
  مية مبدعة.يعمقيادات ت

 تطلبات الرتبية اإلبداعية .مل ريية أعضاء ٍياة التدريطلتفعي  حنو إصَامة الجالح:  احملور

ببموغ الب ث هذا ال د مف الت ميؿ يصبً مف المفيد تحديـ مجموعة مف االجرا ات      
متطمبات ل رؤية أعضا  هي ة التدريسلتفعيؿ عئمات هادية عمى طريؽ  بمثابةالعممية ، تعد 

بؿ  ، وهذ  االجرا ات ال تمثؿ صورة و يدة ، أو صيغة جامدة ال تتغير ،التربية اإلبداعية 
لإف مف أهـ لصا ص التربية اإلبداعية رلض ال مطية والتكرار وتدكيد ، عمى العكس مف ذلؾ 

والت دى وال وار، إ اا تربية  اقدة ل فساا أى متمردة دا مًا وهذ  أصالة التفكير ال حدى ، 
اإلبداعية ، وما يحدمه الب ث مف إجرا ات يعد م اولة لتمكيف أص اب المصم ة  التربية

لدقتراب مف واقع التربية اإلبداعية ، إ اا عئمات هادية عمى طريؽ تفعيؿ التربية اإلبداعية 
 ى:يمكف بمورتاا ليما يم

ضرورة تعزيز العدالة االجتماعية بإعادة ال ظر لى التركيبة الطبحية الملتمة ، والتى  .1
اإلبداعية هى جز  ال يتجزأ مف أزمة  ألرزتاا الت والت المجتمعية ، وف أزمة التربية

المجتمع الب ا ية ، وعئج التئؿ التركيبة الطبحية يجب أف يرتكز أساسًا عمى الت مية 
تى تتب ى أ ماط جديدة لئستثمار والذى يلمؽ لرصًا كالية لمتوظيؼ لكؿ لرد المستحمة ،ال
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قادر عمى العمؿ أو راغب ليه ، لزيادة دلوؿ الفحرا  يجب أف ترتبط بزيادة لرص 
 التوظيؼ وزيادة اال تاج.

يجب محاومة مظاهر التلمؼ المتمثمة لى التمسؾ بالشكؿ عمى  ساب الجوهر ،  .2
هتماـ بالكـ عمى  ساب الدقة واالتحاف ، وم اربة التفكير ال حدى ومظارية الت ديث ، واال

 ، لمحاومة مظاهر التلمؼ أ د االجرا ات المامة لتفعيؿ التربية اإلبداعية.
يجب بث اومؿ لى التغيير لى قموب وعحوؿ المتعمميف وذلؾ مف لئؿ ما يحوـ به  .3

يف لبث اومؿ والتفاؤؿ المربوف مف ت وير يضئ وال يرغـ ، لالت وير وسيمة المرب
 واالستبشار باعتبارها قيمة جوهرية ي تاجاا المتعمـ لب ا  إرادة التغيير.

ت تاج التربية ال حدية إيماف المس وليف ب حيحة أف الديمحراطية بدعمدتاا الم شودة ال رية  .4
بداعية ، هى اوساس لمتعميـ الديمحراطى والتربية اإلبداعية ، لالتربية اإل والعدالة والكرامة

الشعار الذى يجب أف يرلعه المس وليف تتدسس إال لى مجتمع ديمحراطى ، و  يست يؿ أف
 هو مجتمع ديمحراطى لتعميـ ديمحراطى وتربية إبداعية.

التعميمى بب ية ثحالة  ية التحميدية المسيطرة عمى المشادضرورة استبداؿ الب ية المعرل .5
العحئ ية وال رية المس ولة وقبوؿ  محدمتاا اإلبداع بم ظومتاا الحيمية والتى يحع لى

الملتمؼ والتفكير ال حدى واستمااـ التراث والمرو ة والطئقة واوما ة واالتحاف والجدية 
تمؾ الم ظومة الحيمية تتدسس التربية اإلبداعية والتى مف والت وع وال وار ، لمف لئؿ 

 لئلاا ولى إطارها يتـ ب ا  المصرى الذى  ريد.
ج اجتماعى وثحالى مف جاة وهو يعيد تة الوعى بدف العحؿ التربوى لى جوهر  م ضرور  .6

، لالعئقة جدلية بيف الب ية الثحالية  إ تاج ما هو ثحالى واجتماعى مف جاة ألرى
وت مو وتترعرع لى  واالجتماعية والعحؿ الذى ي تج ع اا ، والتربية اإلبداعية تبدأ

ب ا  الشلصية المبدعة والسوية والواعية وااليجابية المجتمعات الديمحراطية ،  يث يتـ 
 والرالضة لمفساد وممارسة الع ؼ.

يجب إعادة ال ظر لى كؿ مكو ات العممية التعميمية بد ًا بفمسفة التربية ، والم اخ السا د  .7
بمؤسسات التعميـ ، و مط اإلدارة والم اهج وطرا ؽ التدريس واو شطة بما يتئ ـ مع 

 اعية.التربية اإلبد
و رصت البا ثة لى  ااية الب ث يتملص لى دعوة المس وليف عف التربية وأص اب       

المصم ة جميعًا ، لوضع التربية اإلبداعية موضع الت فيذ ولاصة الرؤى التى طر اا أعضا  
  تطمبات تفعيؿ التربية ال حدية.وؿ دواعى ومعوقات ومهي ة التدريس  
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