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مركز تعلٌم الكبار جامعة عٌن شمس
الهٌئـــة العامــــة لتعلٌــــم الكبــــار

اإلشراف العام

الباحث الرئٌسً

أ.د /أسامة محمود فراج

د/عاشور أحمد عمري
مدرس أصول التربٌة  -كلٌة التربٌة
جامعة عٌن شمس
مدٌر مركز تعلٌم الكبار جامعة عٌن شمس

رئٌس الجهاز التنفٌذي
للهٌئة العامة لتعلٌم الكبار
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الفريق البحثي :

د /عاشور أحمد عمري
د /وفاء عبد القوي زعتر
د /هالة العسٌلً
د /نهلة جمال
د /دالٌا حافظ
أ /ماجدة خلٌل
أ /فاطمة مصطفً عٌاد

المستشار العلمً للبحث :

أ.د /سالمة صابر العطار
أستاذ أصول التربٌة – كلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس
ووكٌل الكلٌة األسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
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قضٌة البحث وتساؤالته :
بناء علً ما سبق؛ فإن الدراسة الحالٌة تهدف إلً وضع تصور مقترح لتفعٌل
دوراألنشطة التربوٌة فً تنمٌة التفكٌراإلبداعً لدي الدارسٌن الكبار بفصول
محو األمٌة،وفً هذا السٌاق تتبلور مشكلة البحث الحالً حول التساؤل
الرئٌسً التالً  " :ما دور األنشطة التربوٌة فً تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً
لدي الدارسٌن الكبار بفصول محو األمٌة؟ ،وٌتفرع من هذا التساؤل الرئٌسً

األسئلة التالٌة :
 .1ما اإلطارالمفاهٌمً لألنشطة التربوٌة فً عالقاتها بالتفكٌر اإلبداعً ؟
 .2ما أهم اإلتجاهات المعاصرة فً إدماج األنشطة التربوٌة بفصول محو أمٌة
الكبار ؟
 .3ما واقع دوراألنشطة التربوٌة بفصول محو أمٌة الكبار فً تنمٌة التفكٌر
اإلبداعً لدي الدارسٌن الكبار ؟
 .4ما أسس التصور المقترح لتفعٌل دوراألنشطة التربوٌة فً تنمٌة مهارات
التفكٌر اإلبداعً لدى الدارسٌن الكبار بفصول محو أمٌة ؟

أهداف البحث :
تتمثل أهداف البحث الحالً فً اآلتً :
 .1تعرف األسس المفاهٌمٌة لألنشطة التربوٌة .
 .2تعرف أهم اإلتجاهات المعاصرة فً دمج األنشطة التربوٌة بفصول محو أمٌة
الكبار .
 .3الوقوف على واقع دور األنشطة التربوٌة بفصول محوأمٌة الكبار فً تنمٌة
التفكٌراإلبداعً ( دراسة مٌدانٌة ) .
 .4وضع تصورمقترح لتفعٌل دور األنشطة التربوٌة لتنمٌة مهارات التفكٌر
اإلبداعً لدى الدارسٌن الكبار بفصول محو أمٌة .
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منهج الدراسة وأدواته :
نظ اًر ًلطبيعة ًالدراسة ًالحالية ًوأىدافيا ًفإنيا ًتعتمد ًمنيجيتيا ًعمىًًًًًًًًًً

إستخدام(أسموبًالتحميلًالفمسفي)ًفيًتحميلًالمفاىيمًالرئيسيةًفيًالدراسةً،كماً
ستعتمد ًالدراسة ًعمي ً( ًالمنيج ًالوصفي ً) ًبإعتباره ًمن ًأنسب ًالمناىج ًلجمعً
المعموماتًوالبياناتًالدقيقةًعنًالظاىرةًالمدروسة ً ً" ًاألنشطةًالتربوية ً"ًمنً
حيثًمفيومياً،وأىدافياً،وأىميتياً،وكذاًرصدًواقعًممارسةًاألنشطةًالتربويةً

بفصول ًمحو ًاألمية ًلمًوقوف ًعمى ًإيجابياتيا ًوسمبياتياً ،واًستشراف ًالسبلً
العمميةًالبديمةًلتطويرىاًوزيادةًفعاليتياً،وكذاًتأصيلًدورًاألنشطةًالتربويةًفيً
عالقتياًبالتفكيرًاإلبداعيًومتطمباتوًوعوامموًوأىميتوًوأىمًمعوقاتوً ً.

ومن ضمن أدوات المنهج الوصفً :
 ( إستمارة المقابلة مع األمٌٌن ) ًللوقوف على واقع ممارسة األنشطةالتربوٌة بفصول محو األمٌة ،ومعوقات تطبٌقها من وجهة نظرهم ً .
 ( ًإستمارة المقابلة مع المعلم ً) ًللوقوف على واقع ممارسة األنشطةالتربوٌة بفصول محو األمٌة ،ومعوقات تطبٌقها من وجهة نظر المعلم .
 ( ًإستمارة مقابلة للخبراء ) ًإلستطالع آرائهم حول تفعٌل دور األنشطةالتربوٌة فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدي الدارسٌن الكبار بفصول محو
األمٌة ،مما ٌساعد فً وضع تصور مقترح لتفعٌل دور األنشطة التربوٌة
فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى الدارسٌن الكبار .

حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على الدارسٌن الكبار بفصول محو األمٌة التابعة للهٌئة العامة
لتعلٌم الكبار بمحافظات ( القاهرة والقلٌوبٌة والجٌزة ) كما تركز الدراسة على
العالقة بٌن األنشطة التربوٌة وتنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى الدارسٌن الكبار .
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مصطلحات الدراسة:
 -0األنشطة التربوٌة :

ٌعرف ( النشاط لغة ) بأنه  " :النشاط ضد الكسل ٌكون ذلك فً اإلنسان والدابة،
ونشط اإلنسان ٌنشط نشاطا ،فهو نشٌط طٌب النفس للعمل ،والنشاط هو األمر
الذي ٌُنشط له ،وتخف إلٌه ،و ُتؤثر فعله ،وٌقال رجل نشٌط ومُنشط للعمل(ً،)1كما
ٌعرف (النشاط إصطالحا) بأنه  " :كل ما ٌشترك فٌه المتعلم داخل المؤسسات
ٌ َ
التعلٌمٌة وخارجها من أعمال تتطلب مهارات وقدرات عقلٌة أو ٌدوٌة أوعملٌة،
نظامٌة أوغٌر نظامٌة،تعود علٌه بمزٌد من الخبرات التً تدعم تعلمه لموضوعات
متنوعة(. )2
وٌقصد ً"باألنشطة التربوٌة " " :كل نشاط تربوي ٌقوم به الدارس والمؤسسات
التعلٌمٌة فً مجال التربٌة ،أو كل ما ٌقوم به الدارس والمعلم خارج نطاق الدرس
بمفهومه التقلٌدي( ،)3مع الحرص على إتاحة الفرصة أمام الدارس إلختٌارما ٌتالئم
وقدراته ومٌوله ،وما ٌشبع حاجاته النفسٌة ،ومن هنا كانت أهمٌة تنوٌع هذه األنشطة ً .
 -6التفكٌر اإلبداعى )Creativity thinking( :

التفكٌر اإلبداعً هو نشاط عقلً مركب وهادف توجهه رغبة قوٌة فً التوصل
إلى نواتج أصلٌة لم تكن معروفة سابقا ،وٌتمٌز التفكٌر اإلبداعً بالشمولٌة
والتعقٌد ،فهو من المستوي األعلً المعقد من التفكٌر ألنه ٌنطوي على عناصر
معرفٌة وإنفعالٌة وأخالقٌة متداخلة تشكل حالة ذهنٌة فرٌدة(. )4
كما ٌعرف بأنه  " :إنتاج شًء جدٌد ومفٌد للجماعة ،وأنه ٌأتً حٌنما
ٌتعرض الفرد لمثٌرات أو مواقف مشكلة ٌتفاعل معها وٌنتج أفكارا خصبة تصل
إلى اآلخرٌن إلستخدامها(. " )5

( )1ابن منظور :لسان العرب ،المجمد الثانى ،القاهرة ،دار المعارف ،د.ت ،ص.2244
( )4حسن شحاتة ،وزينب النجار :معجم المصطمحات التربوية والنفسية ،القاهرة ،الدار المصرية المبنانية،4002 ،
ص.24
( )2سعد  ،محمد الظريف :معوقات دور األخصائى االجتماعى المدرسى فى تدعيم األنشطة الطالبية ،مجمة الخدمة
االجتماعية ،القاهرة :الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين ،يونيو  ،2994ص.221
( )2حسن إبراهيم عبد العال :التربية اإلبداعية ضرورة وجود ،ط ،2دار الفكر ،4002 ،ص.22
( )2إدوارد دى بونو :اإلبداع الجاد ،ترجمة باسمة النوري ،الرياض ،4002 ،ص.22
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خطوات السٌر فً البحث :
سعٌا لإلجابة عن تساؤالت البحث الحالً ،وتحقٌقا ألهدافه األساسٌة ،وإتساقا
مع المنهجٌة العلمٌة المتبعة ،فإن البحث الحالً ٌسٌر وفق الخطوات التالٌة :
 الفصل األول  :اإلطارالعام للبحث  :والذي ٌشتمل على  :المقدمة ،وقضٌة
البحث وتساؤالته،وأهمٌته ،ومنهج البحث وأدواته ،وحدوده ،وعٌنة البحث،
ومصطلحات البحث ،وإجراءاته.
 الفصل الثانً  :اإلطار المفاهٌمً لألنشطة التربوٌة والتفكٌر اإلبداعً .
 الفصل الثالث  :الوضع الراهن لواقع األنشطة التربوٌة فً عالقاتها بتنمٌة
التفكٌر اإلبداعً والذي ٌشتمل على تحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعف فً هذا
الدور .
 الفصل الرابع  :الدراسة المٌدانٌة  :والتً تهدف إلى إستطالع رأي الخبراء
ومعلمً محو األمٌة وبعض الدارسٌن األمٌٌن عن بعض القضاٌا المتعلقة
بواقع ممارسة األنشطة التربوٌة بفصول محو األمٌة ،وعالقتها بتنمٌة
التفكٌر اإلبداعً لدى الدارسٌن الكبار .
 الفصل الخامس  :التصور المقترح  :الذي ٌهدف إلى وضع تصور مقترح
لتفعٌل دور األنشطة التربوٌة فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى الدارسٌن
الكبار بفصول محو األمٌة .

وقد تم الخروج من هذا البحث بتصور مقترح لتفعٌل دور األنشطة
التربوٌة فً تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى الدارسٌن الكبار
بفصول محو األمٌة حٌث كشفت الدراسة من خالل إطارها النظري ،ونتائج
الدراسة المٌدانٌة إلى وجود بعض األنشطة التربوٌة التً تمارس مع الدارسٌن
الكبار بفصول محو األمٌة والتً من شأنها تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً
لدٌهم ،لكنها فً الوقت نفسه كشفت عن وجود أوجه قصور فً هذا الدور،
حٌث ظهر جلٌا وجود بعض القصور فً تطبٌق األنشطة التربوٌة اإلبداعٌة فً
العملٌة التعلٌمٌة بفصول محو األمٌة .
ومن هذا المنطلق؛ ٌستهدف التصور المقترح تفعٌل دور األنشطة التربوٌة فً
تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى الدارسٌن الكبار بفصول محو األمٌة وفقا للدراسة
النظرٌة ،وما توصلت إلٌه الدراسة المٌدانٌة من نتائج ،وفً ضوء ذلك؛ تم
تقسٌم التصور المقترح إلى محورٌن رئٌسٌٌنٌ ،تناول " المحور األول "
النتائج والمؤشرات العامة للدراسة ،أما " المحور الثانً " فٌتناول وتصور
مقترح لتفعٌل دور األنشطة التربوٌة فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدي الدارسٌن
الكبار بفصول محو األمٌة .
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المحور األول :النتائج والمؤشرات العامة للدراسة :

ًًً
أشارت نتائج الدراسة إلى إتفاق غالبٌة العٌنة (المعلمٌن ،والخبراء ،والدارسٌن
واألمٌٌن) على قصور األنشطة التربوٌة التً تمارس مع الدارسٌن الكبار
بفصول محو األمٌة على تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدٌهم ،كما ٌلً :
 من خالل النظرة التحلٌلٌة لنتائج الوضع الراهن لألنشطة التربوٌة التًتمارس مع الدارسٌن الكبار بفصول محو األمٌة وتأثٌرها على تنمٌة
التفكٌر اإلبداعً لدٌهمٌ ،مكن استخالص المؤشرات التالٌة :
 .1اإلتفاق علً أهمٌة دور األنشطة التربوٌة فً العملٌة التعلٌمٌة مع
الدارسٌن الكبار .
 .2غٌاب األنشطة التربوٌة فً كثٌر من فصول محو األمٌة ،حٌث ٌقوم
بعض المعلمٌن بتنفٌذ بعض األنشطة التربوٌة بشكل إجتهادي مع
الدارسٌن الكبار .
 .3تركٌز األنشطة التربوٌة فً معظمها على تعلٌم القراءة والكتابة
والحساب ،وضعف اإلهتمام بتنمٌة مهارات التفكٌر .
 .4غٌاب شبه تام لألنشطة التربوٌة التً تمارس خارج فصول محو
األمٌة .
 .5عدم وجود أخصائٌٌن أو مشرفٌن لمتابعة تنفٌذ األنشطة التربوٌة
ببرامج تعلٌم الكبار .
 .6عدم وجود وحدات لألنشطة التربوٌة أو للصناعات الصغٌرة ،أو
المهارات الحٌاتٌة بالهٌئة العامة لتعلٌم الكبار .
 .7عدم وجود وقت محدد فً الخطة الدراسٌة لممارسة األنشطة اإلبداعٌة
بفصول محو األمٌة .
 .8الٌتم تدرٌب المعلم على كٌفٌة تنفٌذ األنشطة التربوٌة فً العملٌة
التعلٌمٌة .
 .9الكبارغٌر مقتنعٌن بأهمٌة األنشطة التربوٌة بالنسبة لهم ،حٌث اإلهتمام
ٌنصب بالحصول على الشهادة فقط .
 .11قلة وعً العاملٌن فً مجال تعلٌم الكبار بأهمٌة األنشطة التربوٌة فً
برامج محو األمٌة .
 .11نقص الكوادر القادرة على تنفٌذ األنشطة التربوٌة اإلبداعٌة .
 .12عدم وجود مخصصات مالٌة وتحفٌزٌة لتنفٌذ األنشطة التربوٌة
ببرامج محو األمٌة .

7

المحور الثانً  :التصور المقترح :
وهو الخاص بوضع تصور مقترح لتفعٌل دور األنشطة التربوٌة فً تنمٌة
التفكٌر اإلبداعً لدي الدارسٌن الكبار بفصول محو األمٌة فٌمكن الرجوع
للبحث األساسً لإلطالع علٌه بمكتبة الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار .
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