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 دادإـع

 

 إـشراف
 أستاذ أصول الرتبية

 جامعة بنها –كلية الرتبية 

 
 مدرس أصول الرتبية

 جامعة بنها –كلية الرتبية 

منننل وضوعاننعلمه وضولونننج وض نن    ننن   بثقافرررإل اابرررواي  مررلفا  ات  بام رررا األخررر  يعتبرر 
 . م طعر أى نظمم  عليو  وه وممم كبيرو وم عوصل مل

 طنننعير   وألزهرينننج وإلب  وئينننجبمضوعمهننن  محموضنننج وضضلنننع  فننن  وض روسنننج  مشننن لجو  حننن   
 .اعء م طنلبمه ثقمفننج وإلب وعف   ى وألزهر  وإلب  وئيمضظعمج وض عليم 

  ضموضلنم ضينيج ملونج  شنال بنمه وضول ونيل ب طنعير وضعونل  و نل  ضبع أهويج وض روسنج منلو 
 و ضويننج وضقنن روه ثقمفننج وإلبن وع  و ننل وضوؤسسننمه وض عليوينج  وهنن  ضينيج نشننر وض عليويننج وضوؤسسنمه

 .   وضضعليج وضوس في يل مضلم وهم وضوخططعن وم خذوو وضقروروهوإلب وليج ض ى طالبلم

ض طننعير وضوعمهنن  وإلب  وئيننج وألزهريننج فنن  اننعء  ع  صننعر مق ننر إضنن  وانن لنن ا وض روسننجو 
  .م طلبمه ثقمفج وإلب وع

 :الكلمات املفتاحية
 .ثقمفج وإلب وع -م طنلبمه -وألزهريج وإلب  وئيجوضوعمه   -  طعير
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يوثل  طعير و ايير وض علنيم للن  أسنمب إبن ول   حن يم كبينرو  بنل منل وضوح ونل أن ي نعن 
  أكبر  ح  ف  وضعصر وضح يث )لصر وإلب وع(.

مل غينر  إضن   طنعير فن  بضي ن    ويح مج أكثر جزءو مل وض عليم وضوصرى ويع بر وض عليم وألزهرى 
و مصنج بعن  أن و  ن  وضع ين  منل  وه وضعنمضم  ثقمفننج وإلب وع،وألسمسيج بمضش ل وضذى ي ضمسب مع م طلبمه 
 وأصبح هذو وض طعير ه فم أسمسيم. ،إض   طعير نظو  وض عليويج لل  وسمب إب ول 

م إضزومنن  ي لقنننم  والب نن وئ  ر ننر وألسننمب فننن  نليننج وألمننج، وهننع أوه  علننيويعنن  وض علننيم 
وضفنننر ، و ر عنننز لليننن  مرورنننل وض علنننيم وض مضينننج ضننن ، فنننم و ضنننعى وألسنننمب ضنننعى وضبضنننمء، ومنننل ثنننم وجنننب 

وجنع  مشن اله   قو أكو العويو ان الوراسرا  ل ر  مصج  وألزهريج، والب  وئيجواله ومم بمضوعمه  
وإلبنن وع فيلننم، موننم  ل ينن ف فنن   لننا وضوعمهنن   حنن  مننل  قنن ملم وضنن ر لم للنن   ننعفير م طنننلبمه ثقمفننننج

يعننعق ضيننمم  لننا وضوعمهنن  بنن ورهم فنن  إلنن و  جيننل مبنن ع، وألمننر وضننذى ي طلننب بننذه مزينن  مننل وض لنن  
 .إلر وث  طعير شممل وجذرى ف  بضي لم ولضمصرهم

 

 محنمواله رينث ضممن  ضييج ض يوج وج ي ف وألزهريج  وإلب  وئيجوضوعمه   أن ضييج  طعير
 وضنرغم منل وض لنع  وللن   وضحمانر وضومان  وممزوضن  وضوحنمواله مسن ورف فن  ض طعيرهم ف ل ي ف 

وممزوضنن   عننمن  مننل  إال أنلننم ضننم  لننا وضعضميننج وواله وننمم وضعننمفييل  وض نن  بننذض  ض طعيرهننم و حنن يثلم 
مونم يعنعق ضينمم  مش اله ل ي ف  ح  مل  ق ملم وض ر لم لل   عفير م طننلبمه ثقمفنننج وإلبن وع بلنم 

لا وضوعمه  ب ورهم ف  إل و  جيل مب ع وألمر وضذى ي طلب بذه مزي  مل وض ل  إلر وث  طعير  
 .شممل وجذرى ف  بضي لم ولضمصرهم

 وض سمؤه وضرئيس وض مض : ف  صيمغج مش لج وض روسج يو لوبضمء لل  مم سبا 
 اي؟ ثقافررإل اابو ات ر با  ضلء ف  األزه يإل اابتوائاإل المعاهو م لي  يمكن كاف 

  يتف ي لن ه ا التساؤل اجمللإل ان التساؤال  الف لاإل ل   النحل التال :
 ؟وألزهريج ف  اعء م طنلبمه  ثقمفننج وإلب وع وإلب  وئيجض طعير وضوعمه  مم وض صعر وضوق ر   -1
 وإلب وع؟ وألبعم  وضوخ لفج ضثقمفننجمم  -2

   وع؟مم أهم وض  مرب وضعمضويج ف  م مه نشر ثقمفج وإلب وع  و ل وضو -3

  ؟وإلب وع ثقمفننج مل  ضويج وألزهريج وإلب  وئيجوضوعمه  مم معضف  -4
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 منبع أهماإل الوراسإل  الحالاإل ان:
إ سنننمق أهننن وفلم منننع   طنننج وض طنننعير وض ربنننعى وضحمضينننج فننن  مصنننر ووضعنننمضم وضعربننن  وض ننن   ضنننم ى  -1

و ضويننننج وضقنننن روه وإلب وليننننج ضنننن ى  ،عليويننننجبيننننرورف نشننننر ثقمفننننج وإلبنننن وع  و ننننل وضوؤسسننننمه وض 
 طالبلم.

 زوي  وضوخ صيل ف  رقل وض عليم بو وعلج مل وضوق ررنمه وض ن  يو نل أن  سنلم فن   طنعير  -2
  .ثقمفج  وإلب وع ضوعوكبج وض ح يمه وضوعمصرف وضوؤسسمه وض عليويج ف  اعء م طنلبمه

منننم   شنن ل فينن  شخصننيج وضطفننل بمل بمرهننم م  وألزهريننج وإلب  وئيننجبمضوعمهنن  محموضننج وضضلننع   -3
و ضنننا منننل  ننناله وضقنننيم ووضوعنننمرا ووال  مهنننمه ووضولنننمروه ووضوعلعمنننمه وض ننن  ي  سنننبلم ض ضوينننج 

كوننم أنلننم  ع بننر م  وعننم  ،وض ضويننج وضقنن روه وإلب وليننج ض ينن  ،وض عونننب وإلي مبيننج فنن  شخصنني  
ض وضضظنر لنل صايرو  عيش في  م وعلج مل وض الميذ وضو قمربيل مل ريث وضعونر ووضضونع بان

 وفي  ي م  زو هم بو وعلج مل وضقيم وإلسالميج. ،مس عوهم والج ومل  أو وضوم ى

  إل : هوفت الوراسإل
  عايح وألسس ووضوبم ىء وض ربعيج وض    قعم لليلم ثقمفننج وإلب وع. -1
 . ف  محمفظج وضقليعبيجهريج وألز  وإلب  وئيجضلوعمه  وضحمض  محموضج وضعشف لل وضعوضع  -2

   .ع  صعر مق ر  ض طعير وضوعمه  وإلب  وئيج وألزهريج ف  اعء م طلبمه ثقمفج وإلب وعوا -3

   يول وض روسج وضحمضيج وضوصطلحمه وض مضيج:

 تطوير املعاهد اإلبتدائية األزهرية: -1
مننل  نناله  طننعير جويننع  مو ضننج  إضنن  أفيننل صننعرف يقصنن  بلننم وضعصننعه بلننذ  وضوعمهنن 

وضعولينننج  مننن  اله  حسنننيل منننل  ضنننا ي طلبننن  ومنننم ووضننن علم  وض علنننيم لولي ننن  وض و لنننج فننن  وضعضمصنننر
 .(1) بل ا  حسيل مخرجم لم وض عليويج  ووضعوليمه وض     م فيلم 
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 :اتـــــــــمتطـلب -2
مننم يسننلل  ظيقننج عوفرهننم ضلقيننمم بنن ور مننم أو و  ووضشننروا وضعوجننب "وضوننؤهاله بأنلننم:  عننرا

 . (2) وضقيمم بلم"

 :ةــــافـــــثق -3

أو م وعلنج وضقنيم وض ن   عوجن  وإلنسنمن و سنير  و قن م   أسنلعب وضحينمفوضثقمفج بأنلم:   عرا
 أو أنلم م وعلج وضعلعم ووضوعمرا ض  وضوعميير وض   يعوزن بلم بيل وألشيمء ووضوعوضف ضيخ مر بيضلم 

  . (3)وأر مم وضعرا ووض قمضي 

 داع:ــــــاإلب – 4

إ  م  ضلوبم رف ي وثل ف  وضخنروج منل وضسنيمق وضعنم ى ووضونأضعا، وهنع  بأن : ب وعوإل عراي
سنلع  ي عضن  منل إسن ع و وه وضفننر  منع  بر ن ، وي وثنل فن  إن ننمج ج ين  مفين  وم وينز، وهنع أسمسننم  

مشننرف بمضوعلعمننمه أفعننمرو  م ضعلننج ال   حنن   أو  ننر ب  مب يضنن   وضننذى وض فعيننر وضحننر وضوف ننع  نننعع مننل
 . (4)وضوعطم  سلفم ، لل   الا مم يح ث ف  وضوقمبل، وهع وض فعير وضضوط  وضوح  

 :ثقافة اإلبداع معنى
يضوع وضعقل فن   رب لنم ويبضن  وي  شنف لالضنمه  ضإلب وع   وبضيج ضلحيمف  طريقج يقص  بلم

  . (5)يج مل أجل ووضع أفيل ومب عج ي ف بيل وضظعوهر وضطبيعيج ووالنسمن
 ثقافة اإلبداع:  خصائص: أوال

 :فاماي  ثقمفج وإلب وع   صمئص ظلر أهم         
 : ريننث يعجنن   ضننعع ثقننمف  يشننير إضنن   ضعننل م  وننع ثقمف نن  وضخمصننج أن أى  التماررا الثقرراف

 وإلب وع وضثقمف  غير وضوضعزه لل  نفس  ووضو عيف مع إب وع وآل ريل.

 يوثنننل وضنننعل  وضضقننن ى ب روثضنننم وضعربننن   . التحررر ر ارررن التبعارررإل ل  ررر  :.  اثالرررلل  ترررالت
وينن م  ضننا لننل طريننا نظننمم وض علننيم وضننذى يلنن م  وإلسننالم  نقطننج وضب ويننج ضإلبنن وع وضننذو   

ياننرب فننيلم لننم وه وض فعيننر وضو فقننج مننع ضننيم و  ولم و نن  ب خننري  شننبمب يع ننز ب يضنن  وضا نن 
 .(6)وض روث ومع واله ومم بمض علم وضذو  
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 و ف يننننر وضطمضننننمه  وإلبنننن وع هننننع وض عبيننننرلل وضو بننننعه بنننن ون  ننننعا  إلن شننننرا :الحررررلار
 وضو ضعنج. 

 : فمإلبنن وع يبنن أ مننل ضحظننج وض وننر  وألوضنن  للنن  وضثقمفننج ال غبررإل فرر  التجويررو  السررع  إلارر 
 نل  ج ي .  ضإوأن وإلب وع  ي عن  ور و  لل  نل   قلي ى ضلعصعه  وضقمئوج ف  وضو  وع 

   وإلبنن ولمهو وض ننم    يق ننرن بمضعوننل بننل وضسننومء مننل ال يلننب  فمإلبنن وع العمرر :المثرراب ف فرر 
 الا وضسملمه مل وض ل  ووض ركيز.آوضعظيوج   طلب 

   ألن وإلبننن وع يع بنننر   نننموزو  ضلوماننن  ووضحمانننر ووس شنننروفم  ضلوسننن قبلالتلجررر  المسرررتقب: 
 حقيقن  و طلعن   إضن  لونم ي نعق وإلنسنمن فن  ضنرورف نفسن  ويعبر بشريج لزيزف  المميحول آ

. (7)ضوس قبل مشرق 
 

 

 أهم قيم ثقافة اإلبداع: ا:نيثا
 وضقنيم وض ن   ن لم وإلب ولينج و ح نم  عجلنمه وضوعلونيل نحنع وض المينذ ف  كل ثقمفج نعع مل

 .(8)وضوب ليل

 : (9)أهم قام ثقافإل اابواي فاماي  يمكن محويو   
 وفعال و  ف  وضعول وضعطض  فعر وضقرور  صضعوه  را وضفر  ف  وضوشمركج ف   :الويمق اطاإل . 

 وضفر  بذو   وضو فر ف لل وآل ريل ضي عن م ويزو ف  وضفعر ووضعول. أى ول  : االستقاللاإل 

 لل  أن ي حول مم يأ ي  مل أفعمه وأفعمر وضروروه وضبعض  ضض مئ لم. وضفر  ض رف  أى :المسئللاإل 

 ضموضن  ضلظنعوهر ومحموضنج فلولنمفن ضضظنرف وضضق ينجاإضن   هع و  م  يؤ ى بمإلنسنمن :العقالناإل   ,   
 وإلومه وضعقل ووضبع  لل وض قلي .

 :وضوشمركج ف  وضحيمف ب ل مم  حول مل معمن بحيث ي عن وضفر  طمضج فعمضج  و عض  االيجاباإل
 ف  كل لول يعكل إضي .

 :ه  وضقيمء لل  كنل لعومنل وض حينز أى إضصنمء وضخبنرف وضذو ينج ضوعرفنج وألشنيمء  الملضللاإل
 ووضضزوهج بمس بعم  وضععومل  وضذو يج مل وضعول وضعلو . ف  وضعوضع  كوم ه 

   :متطلبات ثقافة اإلبداع :ثالثا
   عزينزضعن  ين م وضوحيطنج بنمضفر   وضبيئنجي ب أن   عفر فن   م وعلج مل وضو طلبمه هضم 
 .كل مؤسسمه وضو  وع بوم فيلم مؤسسمه وض عليم وضعمم ووضخمص ووألزهرى  و ل ثقمفج وإلب وع 
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ج وض عليوينج وؤسسنوضبيئنج هضنم  ضقسنم إضن  بيئنج  مرجينج ) نمرج وض هع ج ير بمضذكر أن وموم
(  وبيئننج  و ليننج ) و ننل وضوعمهنن  وإلب  وئيننج وألزهريننج فيلننم أى  ننمرج ثقمفننج وإلبنن وع وض نن  ينن م  عزيننز

  لما سبق: الجا  فاما ي   ش حوضضظمم وض عليو   و    ب ل مقعمم    وآضيمه وضعول في ( 
 ة: ــــــارجيــة الخــــــالبيئ -1

   مشتم  ل  :
 رسيية  األ البيئةأ( 

ر يثأألسنرف منل  ن  ضوم ضم طلبمه ثقمفج وإلب وع أهم ملوضوب لج  سريجوأل وضبيئج عفير  ع بري
إ  مهنمه ووض ين  و ربعينج و ضشنئج وضطفنل وج وملينم   ف   ضويج وإلب وع ض ى وضطفل بوم فيلنم منلكبير 

 م  ربينجونقنع للن  لم قل ، رينث  (10)فن  هنذ  وض ضشنئج كبينرم ، كونم أن  ور وضعوضن يل ونفسيم  وإب ولي
 .وإلب وليج ض رو   و ش يع  لل  مومرسج هعويم   ومعوهب ، و ضويج وضطفل

 تجماعيية  اال البيئة (ب

 يضوننع وضوبنن ع مضننذ وال  نن  ور نن  وفم نن  فنن  إطننمر إج وننمل ، يشننع للينن  ب سنن ورور ب عونننب مننل
يم ووإل  مهننننمه ووألفعننننمر، و ع بننننر بعننننض جعونننننب هننننذ  وإلشننننعملمه بوثمبننننج ضننننعى وض ننننذب وضسننننلع  ووضقنننن

، ويالرننأ أن وإلبنن وع يننز و  فنن  بعننض  (11)ضإلم منننمه وإلب وليننج، وإثمر لننم فنن  وألفعننمر ووضعقننعه وضوب لننج
 .  (12)أن وإلب وع ض  يز هر ف  رقبج زمضيج معيضج ف  أى م  وع كوم وضو  وعمه  ون غيرهم،

  حضعيية   الثقعفية وال ئةالبي (ج

 وإلبنن وع ووضثقمفننج بننيل ضعيننج عجنن  لالضننج  ريننث  وإلبنن وع  للنن   ضويننج وضثقمفيننج وضبيئننج  ن سملنن
 مظ   فاما ي  : 

  ضلحركنج وضفعرينج، فن ن نشن  وإلبن وع نشنط   يجضلثقمفنج، وضنعف  فنع أسمسن  أوضن أن وإلب وع محر
. (14)ف  وضضوع وضثقمف  ف  وضو  وع سلم وإلب وع يو ل أن   ضويج، ريث أن  (13)وضثقمفج

 

  إ و  ضعنل فنر  شخصني   وض ن  ي وينز بلنم لنل غينر    منرو ا ضلشخصنيج أن وضثقمفج بمضضسنبج ضلفنر
وض   ي ويز بلم وضو  ونع لنل  ووضثقمفج بمضضسبج ضلو  وع مرو ا ضلشخصيج وضقعميج، مل وضضمب،

 بمض ويز. وهذو ي فا مع وإلب وع وضذى ي سم   (15)مل وضو  وعمه غير 

  وينز بمض قن م ومسنميرف وضعصنر وضحن يث، ي ضعع وضثقمفمه و عن  هم، رينث يعجن  بعنض وضثقمفنمه 
  . (16)قموم بش ف وإلب وعيع و  لل  أمعر ض يوج و ي رى كوم يعج  بعض وضثقمفمه وآل
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 ،إ و كمن  وضبيئج صمضحج نو  وضق روه وإلب ولينج و طنعره، وإ و كمنن  فقينرف بوثيرو لنم وضثقمفينج 
ب أ  روسج وضسلع  وإلبن ول  وفلون  منل  ناله   عضف نوع وضق روه وإلب وليج، وبضمء لل   ضا 

 ، ريث ي أثر وإلب وع بمضثقمفج وضسمئ ف  و ل وضو  وع.  (17)وإلطمر وضثقمف  ضلو  وع

  مكنولوتجية  ال البيئة (د

ج وإلبنن وع وإلبنن وع، ريننث نح ننمج ض ضوينن فنن   شنن يع ثقمفننج ضل عضعضعجيننم وضح يثننج  ور لظننيم 
ووضعم  إف روايم،  ويوثل وضعوضع وألف روا   روف مم وصل  إضي   عضعضعجيم وضوحمكمف وضرضويج ووض فملل 
بنيل وإلنسنمن ووآلضنج، وإنن  ثوننرف منم يو نل أن يطلنا للين  هض سننج وضخينمه وض ن    ونع فن  آن وورنن  

  . (18)وضرمعزم سا بيل وضعلم ووضفل ووض عضعضعجيم مل أجل إضممج لعوضم وهويج مل صضع 
 ورسعئل اإليالم  الخعصة ب البيئة (هـ

وإللالم وضورئيج ووضوسوعلج ووضوقنروءف ال  قنل أهوينج لنل غيرهنم منل مؤسسنمه  أن وسمئل
وض ضشئج وألسريج ووالج ومليج ف  إك شما ورلميج و ضويج وضوعهبج ووالب عمر ووإلب وع ض ى وألطفمه، 

 فننمإللالم هننع أسننمب  سننوح ب طننعير ثقمفننج وإلبنن وع    ننوض وضبيئننجضلننم  ورو  كبيننرو  فنن   ليئننج إن ريننث 
وض ضننعير  أجيننمال  مننل وضوبنن ليل بضشننر يعجنن ن وإللننالم وضوبنن ع أل وطريقنن  ضل قنن م،  ومسننا وضو  وننع

 . (19)وضو  وع ووضحريج ووضضقمش ويزيل وضصعمب مل أممم وض فعير ف 
 رسيعرسية البيئة ال و(

يوقروط  يش ع لل  وض فعير ووإلبن وع  بيضونم وض نع وضسيمسن  موم الشا في  أن وض ع وضسيمس  وض 
 وأن وضنضظم وض ن   حون  وإلنسنمن و ينول رري ن  فن  وض عبينر لنل نفسن   ،(20)وإلس ب و ى يح  مل وإلبن وع

 .ضع س لل  أنعوع وضضشما وأل رى  و و  وضشخص بشععر مل وضطوأنيضج ووالس قاله   
 قمصعدية البيئة اال (ز

وإلبن وع لنل  ثقمفنجوضسمئ ف ف  وضو  وع ضن   نأثير كبينر فن   ضوينج  ى صم ضوال إن وضوس عى 
 وض ي  مل شأن   نعفير ىض صم وال وضوس عى نظير إن مج وأللومه وإلب وليج  كوم أن  وضعطمء طريا

فمضطبقنمه وضو يسنرف   عنر   وإلم منمه وضالزمج ضإلب وع  وأن وض ضظيم وإلج ومل  يؤثر فن  وإلبن وع 
(21)ل وضطبقمه وضفقيرفأكبر م ضويثروه

. 

 المعاهد اإلبتدائية األزهرية: فى ة مييعلتال بيئةالوتشمل  :بيئة الداخليةال -2
                              طيق المى يمبعهع والالاعلم أ( 

وض عليويج و حقيا أه وفلم وض ربعيج ب رجج كبيرف لل  كفمءف وضوعلم  وضسيمسمه ن م  ي عضف
 .، وف   عممال   وإلنسمنيج  و ل وضفصل و مرج وضوب ع ف    ريس 
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 الملايذ الابدع  (ب

وي عننل وض لويننذ  ،إضنن   ضويننج وإلبنن وع ضنن ى وض لويننذ هننع وضننذى يننؤ ى وض علننيم وض ينن  الشننا أن
 .مب ع جيل ج ي   مض  يسمل  لل   ضشئجمضمحعر وضعوليج وض عليويج وب

 الانعهج الحديثة )الابدية( ( ج

 ،و سمل  وضو علم لل  وضبحث ووإلس عشنما ،ج وضق روه وإلب وليج ركز لل   ضوي ي ب أن
بلنم  وبمض نمض   سنمل   للن  وك شنما طمضم ن  وإلب ولينج وض ن  ي وينز ،وضبحنث وضعلون  و زو   بأ ووه
(22) ووإلس فم ف مضلم  ضوي لم ضيعول لل 

. 

 احموى الانهج د( 

 ،منل  ناله وض علنيم وإلبن ول  حقنا  وض ن  يضبان  أن   أه وفن بضنمء للن  وضوضل  مح عى  ي م  ح ي 
بحينث  ،ضو  ونع أن يحققلنم نظممن  وض عليون مع وأله وا وضفر يج ووالج ومليج وض ن  ي عضنع و   ضمسب ووض  

(23)ويضو  ض رو لم وإلب وليج ،يق م وضوح عى بش ل مؤثر لل  وض الميذ وي ح ى ض رو لم وضعقليج
. 

 الورسعئل المعلياية هـ( 

رفنع فن  إضن  وض المينذ  وضونضل   مح نعى  ضضقنل   يس خ ملم وضوعلنم  وض   يويجوضعسمئل وض عل سمل  
(24)ض ر لم لل  وإلب وع ووالب عمر زيم ف وبمض مض  ،شخصيم لم و طعير ،وألكم يو هم إن مز  مس عيمه

. 

 األنشطة المعلياية  (و

 ل  نالهويظلنر  ضنا من ثقمفنج وإلبن وع  فن   ضوينج  ملحنع  ضألنشطج وض عليويج وضفعمضج  ور
 :  ان ا اا ي  فعوئ هم 

    فن  رمضنج  ضفينذ وألنشنطج وض عليوينج بصنعرف   –وضقصنعر فن  وضوضنمه   أوجن    معمض نجفسمل
 ،بعيننلم مننع معوضننف ريم يننج رقيقيننج   سننم بمضعرنن ف ووض عممننل و ضننا مننل ريننث  عممننل –جينن ف 

وضقننننيم  وض الميننننذ وضع ينننن  مننننل يظلننننر  ورهننننم فنننن  بضننننمء وضشخصننننيج وضوب لننننج وإكسننننمب وبمض ننننمض 
(25)والج ومليج وضورغعب فيلم و ضويج وإلب وع ووض ذوق وضفض 

. 

    م  للننننن  ئننننن   ضوينننننج معوهنننننب وض المينننننذ ووض نننننرويح لنننننضلم ر ننننن  ال ي نننننعن وضينننننعم وض روسننننن  لبفنننننسنننننمل
(26)أنفسلم

. 
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 يالية المقويم ز( 

 ،م أن ينننن م  طننننعير وضعوليننننج وض عليويننننج ب مفننننج لضمصننننرهميلوليننننج وض قننننع   نننناله مننننل يو ننننل 
و عجن   ،ألن ف  نظممضم وض عليو  غمضبنم منم  عنرب كنل وض لنع  ،م نحع  ضويج ثقمفج وإلب وعو عجيلل
فننن  و كنننمن  ،وضفصنننل وض روسننن  و مرجننن  منننل أجنننل وضض نننم  فننن  والم حنننمن وضوومرسنننمه  و نننل معظنننم

ض ضوينج  و عجن  وضوومرسنمه فن  وضعولينج وض عليوينج ، عنرب وض لنع  فسنعا  ،وإلبن وع يقيس وإلم حمن
(27)وض الميذ وبمض مض  يسلم وض قعيم ف   ععيل لقليج مس ضيرف ضم رف لل  وإلب وع ع ض ىوإلب و  ثقمفج

. 

 ثـــــــالبح جـــــــنتائ أوال:
   وثل أهم ن مئ  وض روسج فيوم يلي:

وضعننمم إاننمفج  إز ووجيننج مضننمه  وض علننيم وإلب نن وئ  وألزهننرى ووض نن    وثننل فنن  مضننمه  وض علننيم -1
 0إض  رفأ وضقرآن وضعريم

ف  وضوعمه  والب  وئيج والزهرينج ن ي نج ضعثنرف وأللبنمء وجع  ضصعر ف  مس عى أ وء وضوعلم  -2
أن لنن  و  كبيننرو  مننل و  ،وض نن  يقننعم بلننم وضلننج وض نن ريبمه ووض ضويننج وضولضيننج ولنن م كفننمءف إلنن و  

 .وضوعلويل غير مؤهليل  ربعيم  
وبمض ننمض  لنن م مومرسننج وض الميننذ وألنشننطج  ،نشننطج وإلب وليننج لننع وضخطنن  وض روسننيج مننل وأل -3

 وض عليويج.
ل م إه ونمم معظنم وضوعلونيل ب سن خ وم وسنمئل  عليوينج ر يثنج، ووالض صنمر للن  إسن خ وم  -4

وضع ننمب وض روسنن  ووضسننبعرف كعسننمئل  عليويننج  قلي يننج موننم أ ى إضنن  إصننمبج وض الميننذ بمضولننل 
 . ى وض الميذوهذو يؤثر سلبم ف   ضويج وإلب وع ض

ضلنج  و نع وضونن يريل بمضولنمروه وضفضيننج ووإلنسنمنيج ووضسنبب فنن  كنل  ضننا أن لولينج و  يننمرهم  -5
 ننن م بضنننمء للننن  وألض مينننج وضوطلقنننج فننن  وض رضينننج ضلعظنننمئف وضعلينننم  ون وأل نننذ فننن  وإلل بنننمر 

 .ب رجج كمفيج  أهيل وضعممليل ضطبيعج وضعول
 ضل لويذ.وض عونب وضوعرفيج فق     ركيز وإلم حمنمه لل  -6
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 ثــــــالبح اتــــــالتوصيثانيا: 

 طننعير وضوضننمه  ووضوقننرروه وض روسننيج فنن  وضوعمهنن  وإلب  وئيننج وألزهريننج لننل طريننا إ  ننمه  -1
 أر ث وضوضمه  وض     الءم مع م طلبمه ثقمفج وإلب وع ومع  عضعضعجيم وضعصر.

لننننننل طريننننننا  واله وننننننمم ب فعيننننننل  عضعضعجيننننننم وض علننننننيم فنننننن  وضوعمهنننننن  وإلب  وئيننننننج وألزهريننننننج -2
 ننننننعفير وألجلننننننزف ووضبننننننروم  ووضوننننننعو  وض عليويننننننج فنننننن  وضوعلنننننن ، و خصننننننيص ضملننننننج لننننننر  

 ف  كل معل .

 إنشمء شعبج  مصج إلل و  معلم وض عليم وإلب  وئ  ف  كلي   وض ربيج جممعج وألزهر. -3

 ايير و طعير طنرق وضوعلونيل فن  م نمه  قينيم و عجين  وم مبعنج أ وء وض المينذ، وواله ونمم  -4
إلضع روننن ، ووسنن خ وم وضبرينن  وإلضع روننن  فنن  مروجعننج وضعوجبننمه وضو رسننيج وض نن  بننمض قعيم و

 ي لف بلم وض الميذ.
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مق يرر  المج ررق القررلا  ل تع ررام  البحرر  رئمسننج وض ولعريننج: وضو ننمضس وضقعميننج وضو خصصننج   -1
  .96  ص2006-2005 ،وض ورف وضثمضثج ووضثالثعن    التكنلللجاا الع م 

محونن : م طلبننمه  ضويننج ثقمفننج وض طننعير وضو رسنن  ضوعلونن  وض علننيم وألسمسنن  للنن   هضننمء رسننيل -2
, كليننج وضبضننمه  جممعننج لننيل شننوس  رسررالإل ااجسررتا  وض ربعيننج فنن  مصننر  اننعء وضوسنن   وه

  .8  ص2012
  .69م  ص 2004   ور وضشروق  وضقمهرف مجويو الفك  الع ب  زك  ن يب محوع  : -3

4- Ciez–Volz, Kathleen: Charting  A course to creativity in 

developmental education PH. Dissertation. The university of Texas 

at Austin.2008, P. 57. 

أمينننرف لبننن  وضسنننالم زويننن : وض علنننيم فننن  وضوررلنننج وضثمنعينننج وإلنننم ف  شننن يل وضعقنننل فننن  انننعء ثقمفنننج  -5
  .9م، ص2000طضطم، كليج وض ربيج، ب فر وضشيخ، جممعج رسالإل  دكتلراه، وإلب وع، 

 ،إ ورف وضضشر وضعلو  رؤى ثقمفيج ف   ش يل وضعقل، ،وإلب وع ف  وض ربيجأميرف لب  وضسالم زوي :  -6
 .130-120ص  ص  ،م2003 ،وضوولعج وضعربيج وضسعع يج

 :إض  يو ل وضرجعع -7
 :وضقنمهرف، ،وضعربن   ور وضفعنر ،دالت بارإل اابوالارإل ضر  رف  جرل رسل إبنروهيم لبن  وضعنمه 

 .148ص ،م2005
 :ووض عزيننع وض ممعننج ضلضشننر مؤسسننج شننبمب ،سرراكلللجاإل الملهبررإل  اابررواي طننمرق كوننمه، 

 .56، ص2007 ،وإلس ض ريج

  :ور وألنشنننطج وضو رسنننيج فننن   ضوينننج وض فعينننر وإلبننن ول  ضننن ى  المينننذ  رشنننم محوننن  لنننعيس 
 ،جممعنج لنيل شنوس ،كلينج وض ربينج ،رسرالإل ااجسرتا وضوررلج وإلل و يج،  صنعر مق نر ، 

 .  83، صم2011
 ضلضشنر ووض عزينع،  وإلسن ض ريج  مركنزالتع رام  الرتع م اابروالاا ، رسض  لب  وضبنمرى لصنر:  -8

  .124م، ص2008 وإلس ض ريج،
 . 27-253ص ص مرجع سمبا، رسل إبروهيم لب  وضعمه: -9

هضنننمء شنننحمه وضسننني  ر نننمزى: وضقنننيم وضولضينننج وضسنننمئ ف ضننن ى معلوننن  وض علنننيم وإلب ننن وئ  انننعء  -10
 .118-117ص ص ،مرجع سمبا ،ضو  وعيج وضوعمصرف،  روسج  قعيويجوضو ايروه و
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كارررف يفكررر   اا مجاهرررا  الحويثرررإل فررر  منمارررإل التفكاررر   اابرررواي،فعزيننج محوننن  وضض ننمر :  -11
  .201ص م،2005 ور وضع مب وضح يث، وضقمهرف،  ،طف ك؟

 ،فوضقننننمهر  ،م  بننننج وألن لننننع وضوصننننريج اابررررواي قهرررراياه  م باقامرررر ،لبنننن  وضسنننن مر إبننننروهيم:  -12
  .238ص  م،2002

 .55مرجع سمبا، ص ،ساكلللجاإل الملهبإل  اابواي طمرق كومه: -13
  .50مرجع سمبا، ص  رسل إبروهيم لب  وضعمه:  -14
 رجوننج همضننج  -اابررواي فرر  الفلرر  الوراسرر  اتعررإل اثارر ف ل فهررللآالن جننعر ون سنن مركع:  -15

ب وض وضينج ضلضشنر مؤسسنج رنعر  :وإلسن ض ريج) –وإنشرو  إبروهيم وضوشنرف   ،إبروهيم وض روون 
 . 50، ص (م2008ووض عزيع، 

 التفكا  لت لي  اابواي  منماإل ال كاء،ساناريلها  م بليإل اقت حرإل، م  ى لزيز إبروهيم: -16
 . 305ص م،2007 ،وضقمهرف ،لمضم وضع ب ضلضشر ووض عزيع

 ، ور وضع ننب م باررإل اابررواي  عبررواي الت باررإل فرر  اجتمررع المع فررإل،م نن ى لزيننز إبننروهيم:  -17
 . 135ص  ،م2007 ،فوضقمهر 

نبيل نور لع ف: إ  مهمه طلبج كليج وض ربيج وضح عميج بازف نحع وإلبن وع ولالض لنم بنمض فعير  -18
م ، ص ص 2003 ،جممعنج لنيل شنوس ،كلينج وض ربينج ،رسالإل ااجسرتا وإلب ول  ضن يلم، 

34-35 . 

، وضليئننج رؤيررإل اع لااماررإل نمررلتا ل كتاتررإل لبرر  الت للرراإل قهررايا للرر يإل،نبيننل للنن :  -19
 . 205-204م ، ص ص 2006وضعممج ضلع مب، وضقمهرف،

 ،وضقنننمهرف ،وضننن ور وضعربينننج ضلع نننمب اابتكرررار  منماتررر  لرررو، أطفالنرررا،إسنننومليل لبننن  وضف نننم :  -20
 . 143-142ص ص  ،م2003
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Abstract 
The Current stud   aims to illustrate the educational   Principles and 

foundation Which The creativity culture Set up on Them ,inaddition to 

recognizing , The Current  fact of  Azhary primary institutes.  in  quiuibia 

governorate.  Also put  suggested  Vision  to develop Azhary primary 

institutes at  the light  of creativity  culture requires , The researcher used The 

historical  Method  in  order to recognize the  Origination and development  of  

Azhary primary education , The researcher used The descriptive  Method  to 

Know  the real Statue of Azhary primary education , The researcher applied 

Questionnaires and observation Card and meeting with managers of  institutes 

and Teachers of Azhary primary institutes and some Parents, The study exists 

aduplication  in the  Curriculums  of  Azhary primary education and The study 

Plans have no creativity activities, so the Pupils don’t Practise the educational 

activities, most of Teachers didn ’t interested in using modern educational  

facilities, They are using the studying book and the board as educational 

facilities also the exams Concertrate on Knowledge Side only for the Pupil, 

the study has recommended to Spread creativity culture in the Azhary primary 

education. 

                                                                                      
 

 


