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 ملّخص الدراسة

اهتمت الدراسة احلالية بنقد وحتليل دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء، 

وابلتحديد األبناء )الطلبة( يف مرحلة األوىل اثنوي. وقد جاءْت هذه الدراسة كإجاية عن السؤال اآليت: ما 

 لدى الطلبة؟مدى دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي 

 ومن هنا انبثقْت أسئلة فرعية ختص الدراسة، ومت حتديد أهداف هذه  الدراسة أيضاً، فتمثلت يف معرفة

أتثري دور الوالدين على مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء، والتعرف على العوامل املؤثرة على  مدى

يضاً، وحتديد العوامل املباشرة للوالدين لتنمية الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء أ

 ضعف مشكلة حل أجل من العملية الرتبوية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء كذلك، واحللول

 اإلبداعي لدى أبنائهم. التفكري مهارات تنمية يف الوالدين

دارس الثانوية مبدينة سبها. وتتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي من خالل املسح االجتماعي؛ وذلك يف امل

( أمهات بنسبة 131(، و)%3300( آابء بنسبة )902( مفردة  منهم )043وقد بلغت عينة الدراسة )

(، أما أداة الدراسة فهي استمارة استبيان جلمع البياانت وحتليلها، هبدف الوصول إىل نتائج % 9203)

اليت متثلت يف التحليل الوصفي للمتغريات  الدراسة، وقد استخدمت الباحثة بعض األساليب اإلحصائية

الدميغرافية، حتليل اجتاه آراء العينة فيما خيص حماور الدراسة، وحتليل التباين األحادي ابستخدام 

Anova وحتليل التباين ابستخدام اختبار ،T  .أيضاً، وكذلك حتليل االرتباط ابستخدام معامل سبريمان

مهمة مفادها أتثري دور الوالدين على التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم، توصلت الباحثة إىل نتائج  ومن مث

ويُعزى ذلك ملتغري نوع السكن ومتغري حجم اأُلسرة، ومتغري احلالة اإلجتماعية واليت ميكن االستنتاج أبهنا 

دى األبناء عوامل مادية واقتصادية واجتماعية،  وكذلك أبن أهم العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي ل

هو املستوى التعليمي، والدخل املادي لأُلسرة وكذلك متاسك اأُلسرة وترابطها واهتمام الوالدين ومتابعتهما 
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لألبناء وحجم اأُلسرة وعامل اجلنس كذلك، كما كشفت نتائج الدراسة أنه ميكن حتديد العوامل املباشرة 

 كل  من: املستوى التعليمي والدخل املا ي للوالدين، لدى الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي، واملتمثلة يف

وحجم اأُلسرة، ومتاسك اأُلسرة، واهتمام الوالدين مبتابعة أبنائهم، كما كشفت النتائج اإلحصائية هلذه 

الدراسة عن إمكانية حتديد احللول الرتبوية اليت من شأهنا معاجلة مشكلة ضعف اآلابء يف تنمية مهارات 

عي لدى أبنائهم يف اآليت: توفري السكن املناسب واالهتمام بتماسك اأُلسرة وترابطها، واحلالة التفكري اإلبدا

االجتماعية، وتوفري االمكانيات، ووسائل اإلبداع والدخل املادي لأُلسرة، والرفع من املستوى التعليمي 

الباحثة من احملافظة  ان طبيعة البحث وتشكلة من جانبني نظري وعلمي حالت دون متكن للوالدين أيًضا.

 علي توازن عدد صفحات الفصول واملباحث .
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ABSTRAK 

 

Kajian  ini  meneliti  peranan ibu bapa dalam pembinaan kemahiran pemikiran kreatif 

pelajar.Matlamat kajian ini ialah untuk mengkaji kesan ibu bapa terhadap peningkatan 

kemahiran pemikiran kreatif pelajar. Bukan setakat  itusahaja, bahkan ia berusaha untuk 

meneroka faktor yang mempengaruhi perkembangan pelajar berfikir secara kreatif, 

mengetahui bahawa ibu bapa adalah penyebab langsung untuk membangunkan 

kemahiran pemikiran kreatifpelajar, dan menentukan penyelesaian permasalahan 

pendidikan yang praktikal untuk mengatasikekurangan yang ada pada ibu bapa dalam 

menggalakkan pelajar berpemikiran kreatif. Kajian deskriptif ini menggunakanmetode 

tinjauan sosial. Ia dijalankan terhadap beberapa orang pelajar dewasa di tahun pertama 

sekolah menengah di Sebha, Libya. Sampel kajian terdiri daripada (340) responden. 

Daripadajumlahitu, terdapat (239) bapa (70.3%) dan (101) ibu-ibu (29.7%). Data 

dikumpulkan melalui soal selidik. Analisis deskriptif serta beberapa ujian statistik telah 

dijalankan untuk menganalisis data yang diperolehi termasuk ANOVA, ujian T dan 

Spearman pekali korelasi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ibu bapamempunyai 

kesan ke atas peningkatan kemahiran pemikiran kreatif pelajar yang merujuk kepada 

beberapa pembolehubah sepertijenisperumahan, saizkeluarga dan keadaan sosial yang 

boleh disebabkan oleh faktor-faktor kewangan, ekonomidansosial. Faktor-faktor yang 

paling penting yang mempengaruhi perkembangan pelajar berfikir kreatif adalah: tahap 

pendidikan, pendapatan keluarga, ikatan kekeluargaan, kasih sayang, tunjukajar ibu 

bapa yang berterusan kepada anak-anak mereka, saiz keluarga, dan jantina. 

Keprihatinan langsung ibu bapa untuk membangunkan pemikiran kreatif pelajar adalah 

berkaitan dengan tahap pendidikan dan pendapatan, saiz keluarga dan bon, dan 

keprihatinan ibu bapauntuk mengikuti perkembangan anak-anak mereka. Dapatan dari 

analisis statistikmenunjukkan bahawa penyelesaian dari segi pendidikan boleh berlaku 

dengan penyediaan perumahan yang sesuai, memberi lebih tumpuan kepada ikatan 

kekeluargaan, mempunyai status sosial yang stabil, adanya kemudahan yang membantu 

meningkatkan daya kreativiti, mempunyai pendapatan yang baik, dan peningkatan tahap 

pendidikan ibu bapa. Bidang dan formasi kajian yang terdiri daripada dua aspek; teori 

dan amali, membuatkan pengkaji tidak mampu mengimbangi bilangan mukasurat pada 

bab-bab dan pecahan tajuk-tajuknya. 
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ABSTRACT 

This study investigated the role of parents in the development of students’ creative 

thinking skills, specifically first year of secondary school students. The study was 

conducted to address this research question: to what extent the parents play role in 

improving the creative thinking skills for students? 

 The study aimed at examining the effect of parents on enhancing students’ 

creative thinking skills. Not only this, but it sought to explore the factors that 

would  influence the development of students’ creative thinking, find out parents’ 

direct reasons for developing students’ creative thinking skills, and determine the 

educational practical solutions to solve parents’ deficiency in promoting students’ 

creative thinking skills. This descriptive study adopted a social survey method. It 

was carried out with some student adults in the first year of their secondary school 

in Sebha, Libya. The sample of the study consisted of (340) respondents. Out of 

this number, there were (239) fathers (70.3%) and (101) mothers (29.7%). Data 

was collected through a questionnaire. Descriptive analysis as well as some 

statistical tests were run to analyse the obtained data including ANOVA, T test 

and Spearman correlation coefficient. Findings indicated that parents did have an 

impact on the enhancement of students’ creative thinking skills which was 

ascribed to some variables such as housing type, family size, and social situation 

which could be due to financial, economic and social factors. The most important 

factors affecting the development of students’ creative thinking were: level of 

education, family income, family bond, caring, parents’ continuous guiding to 

their children, family size, and gender. Parents’ direct concerns for developing 

students’ creative thinking were related to parents’ educational level and income, 

family size and bond, and parents’ care to follow up their children. Findings 
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emerged from statistical analysis uncovered that educational solutions could be in 

the provision of suitable housing, caring more about family bond, having stable 

social status, availability of facilities that increase creativity, having a good 

income, and improvement of parents’ educational level The nature of the study 

and the inclusion of theoretical and practical aspects hindered the researcher from 

maintaining abalance of the page numbers of each chapter. 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن يَ ْرَفِع اّللَُّ ﴿  الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات  َواّللَّ

 [.11]سورة اجملادلة: اآلية ﴾َخِبرير 
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 اإلهداء

 رغم خطوات النجاح حنو  يب ودفعه الدائمودعمه املتواصل  ي وحرصه إىل زوجي ورفيق دريب لصربه 

 ون   ي يف مسرييت، أطال هللا يف عمره وجزاه عين كل خري.خري عفكان  الصعاب

 إىل بنايت الآللئ الثمينة  الالئي قامسينِِ حالوة األايم ومراراهتا يف غربيت. راعاهم هللا.

إىل من أبصرت هبا طريق حيايت إىل معلميت األوىل، من علمتين معىن اإلصرار وأن ال مستحيل  يف 

 خطيط  السليم، إىل من رضاؤها زادي يف احلياة ودعواهتا نوري يف الطريق.احلياة مع قوة اإلميان والت

 والديت العزيزة

إىل أستاذي األول وسندي املتني يف هذه احلياة، إىل من كان عيًنا ساهرًة معي حىت يف غربيت رغم 

ام إلمتام بعد املسافات، إىل من استمديت منه قويت  فكان عواًن  ي يف كل خطوة ودافًعا يب إىل األم

 دراسيت.

 والدي العزيز

 أطال هللا يف عمر والدايَّ، وجزامها هللا عين خري اجلزاء

 رِب ارْحهما كما ربياين صغريا

إىل من هم سندي وعوين يف احلياة، الذين يرتقبون رؤييت وأعياهم طول االنتظار. إخويت وأخوايت 

 .ي املتواضع  هذاإليهم مجيًعا أُهدي مثرة جهد.. حفظهم هللا من كِل مكروه

  الباحثة
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 شكر وعرفان

إىل من أشكره شكًرا ال ُيشكر لسواه، إىل الذي أعانين على إجناز هذا العمل ووفقين يف إظهاره إىل 

حيز الوجود، إىل العلي القدير جِل يف عاله. فاحلمد والشكر هلل على توفيقه  ي إلجناز هذا العمل، 

تَ َفُع به صاحلًا خالًصا لوجهه تعاىل، وأْن جيالذي أسأل هللا العظيم أْن جيعله عماًل   .عله علًما انفًعا يُ ن ْ

 دب بن عبدلفاضلني؛ األستاذ الدكتور فخر األكما أتوجه خبالص شكري وامتناين للسيدين ا

شرف زيدان، لتحملهما أعباء اإلشراف على هذه الدراسة، وإبداء القادر، واألستاذ الدكتور أ

 كان هلا األثر الفعال يف إجناز الدراسة هبذه الصورة.توجيهاهتم القيمة اليت  

وإين جًدا شاكرة ألعضاء جلنة املناقشة الذين سوف يسهموا دون شك مبالحظاهتم اليت تُ ْثرِي هذه 

 الرسالة وتُ رْبِزَُها إىل حيز الوجود.

ور أشرف كما أتوجه خبالص الشكر للجنة حتكيم االستبانة الدكاترة األفاضل وهم: األستاذ الدكت

كرمي الرماح، لقادر، واألستاذ الدكتور التومي أزيدان، واألستاذ الدكتور فخر األدب بن عبد ا

، احلاج بوأْحد أ اثبت، واألستاذ الدكتور مببا واألستاذ الدكتور عاشور، واألستاذ الدكتور آدم

يف تعديل االستبانة واألستاذ الدكتور حممد بن يوسف، الذين كان ملالحظاهتم القيمة األثر البالغ 

 ووصوهلا إىل الشكل املطلوب.

كما ال يسعين إالَّ أْن أتقدم خبالص الشكر للصرح العظيم جامعة مالاي، نرباس العلم ومنربه، 

 الدراسات اإلسالمية، وقسم الدعوة والتنمية البشرية. أكادمييةو 

ملا قدماه  ي من  كما أوجه خالص شكري لألستاذ الدكتور آدم، واألستاذ الدكتور عاشور،

 مالحظات وتوجيهات قيمة أفادت هذه الدراسة كثريًا  يف إبرازها إىل حيز الوجود.
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سريت الصغرية؛ اليت تضم زوجي حممد العريب والدي كان سندي ومعيين واملشجع وأوجه حتية عرفان ألُ 

مربوكة ومالك،  ، وبنايت عائشة وزمزم، والتوأمهايف كل مراحلذه الدراسة الدائم   ي يف إجناز ه

 لتعاوهنم وحتملهم معي عبء مسرييت العلمية ومشقتها، فجزاهم هللا عين كل خري. 

. .دعم وتشجيع . خوايت ملا قدموه  ي من اهتمام وحتفيزووإخويت وأمي، والشكر موصول اْليب وأُ 

 املطلوب.  هابشكل ذه الدراسة ومن ينتظرو بفارغ الصرب وصول ه

ألخت ا ،وولألخت عزيزة زيدانألخت زينب واخلاليت آمنة عبد القادر،  واليفوتين أن أوجه شكري

  ي من تشجيع ودعم واهتمام. فجزاهم هللا عين خري اجلزاء. وه، ملا قدمفاطمه بشري

كل من قدم  ي يد العون يف رأي أو مشورة، ومن توجيه أو إرشاد، ومن   أخريًا أوجه شكري إىل

 ي .حتفيز وتشجيع، إىل الكل أقدم شكر 

 والسالم عليكم ورْحه هللا وبركاته

 الباحثة
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 املقدمة

إنَّ األوالد أمانة يف أعناق الوالدين، والوالدان مسئوالن عن صيانة تلك األمانة، والتفريط هبا خلل   

ون من  الوالدين تُعِد املدرسة اأُلوىل ألبنائها، وهي عماد اجملتمع والَلِبنة وخطأ فادح، واأُلسرة اليت تتك

 .األساسية فيه، ولذلك رعاها اإلسالم وبنِي أفضل السبل إلقامتها واحملافظة عليها

واليت نتج عنها العديد من التغريات  مل الثورة الرقمية وتكنولوجيا املعلومات اويف عاملنا املعاصر ع

تيجة لذلك تربز حاجة هائلة إىل كمِ  كبري  من األفكار اإلبداعية للوصول نيف كافة اجملاالت  واملشكالت

إىل حلول غري مألوفة هلذه املشكالت اليت تتطلب تدريب األفراد والطلبة خاصة، على طرق التفكري 

 واملعرفية البيئة الظروف كافة له توفرت إذا بدع   ُ امل أن يوسف يف هذا املقام يرى ايسر  (1)السليم.

   )2(ويطور إبداَعهُ. تفكريه تنمية يستطيع واالقتصادية واالجتماعية

 ُيِشري الدِِِبس إىل أن حركة تعليم مهارات التفكري تُ َعدُّ من احلركات الرتبوية النشطة يف العامل        

عجزون عن تقدمي ييف الوطن العريب  الدراسات والبحوث على أن كثري من التالميذ  بعض تكشفكما

 عن اليوم املتقدمة تبحث مَ مَ األُ و ًً (3)أَِدلَّة وشواهد تتعدى الفهم السطحي للمفاهيم  والعالقات. 

َر  تُ َوِجَهُهم أنْ  على وتعمل بل املعرفة، جماالت يف خمتلف املبتكرين   واإلبداع العمل ُسَبل هلم وتُ َيسِِ

 (4). والتقدم

                                                             

 مشقدفاعلية برانمج تدريىب مستند إىل نظرية احلل اإلبداعي للمشكالت يف تنمية التحصيل الدراسي والتفكري اإلبداعي،  ،سعيد، رميا مسري-1
 .9ص ب.ت. ، ،، كلية الرتبيةغري منشورة رسالة ماجستري،

اجلامعة ،فلس طني، غ ري منش وره ماجس تري رس الة ، س رياألُ  همتبيئ  م ن احمل رومني طف الاأل ل دى  الس لوكية املش كالت ، فيوس ايسر ،مساعبلإ-9
 .1ص، م9332 ،اإلسالمية،كلية الرتبية

 .19ص  ،89،9339العدد ،السعودية،وزارة املعارف،عرفة تعليم الفكر،جملة امل ،النافع، عبد هللا-3

دمشق ، جملة جامعة ،أثر برانمج قائم على بعض األنشطة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طفل الروضة  ،جنوى بدرخضر، -4
 .53- 42ص، ص 9331، ،93دمشق، اجمللد 
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سيد لقدرة الفرد على اإلنتاج الذي يتصف ابألصالة واإلبتكار،  أن اإلبداع جتعلى  ماكيتون اكدا  و

م جيلفورد منودجه اخلاص ووجه  كما وصف تورانس السياق العام لعملية اإلبداع وحدد خطواهتا، وَقدَّ

نريج إىل  ستري الباحث ُيشري و  (1)االنتقادات إىل اختبارات الذكاء وعدم مناسبتها لقياس  اإلبداع .

  )2(قدرات. أو مهارات عدة من يتكون بداعي اإل التفكري أنَّ 

 ة جبوانبها املرئية وغري املرئيةالبيئة البشريفهًما وابرزًا يف حياة البشر مدورًا   يلعبوننيإِن املبدعكما  

 الفعَّالة الوسيلة هو اإلبداعي التفكري إنِ كما  (3).خيال املبدعني يف كافة اجملاالت لوجدان أهنا نتاج

 .(4)العصر يشهدها اليت املتغريات هذه ضوء يف وحتديثه جمتمع أي لتطوير

تتميز  فهي مراهقة، الثانوية تُعد مرحلة املرحلة ةبلطل العمرية إن املرحلة تستنتج الباحثة مماسبق         

 مهارات تنمية وعلى ووالديه، الطالب بني العالقة على يؤثر مما واالستقاللية  الكبار على ابلتمرد

 تنمية يف العمرية املرحلة هذه مع الوالدين دور لذلك فإن عمرًما، ةبالطل اإلبداعي لدى كريالتف

كان العزم على  من هنا ابلذات .املرحلة هذه ألمهية دراسة  إىل حيتاج اإلبداعي تفكريهم مهارات

 ، وحماولةةطلبال لدى اإلبداعي التفكري تنمية مهارات يف الوالدين دور بني تربط حبثية بدراسة القيام

 ةبالطل لدى أبنائهم اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف ناالوالد هبا يقوم وبيان األدوار اليت كشف

  .وملواكبةالتطور يف هدا العصر

 

                                                             

،ب.ت مركز دراسات وحبوث املعوقني، ،جدة  ستخدام برانمج سكامرب،تنميه التفكري اإلبداعي اب ،احلسيين، عبد الناصر األشعل-1
 . 639ص،

  53،ص أثر برانمج قائم على بعض األنشطة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى أطفال الروضة ،مرجع سابق  ،جنوى بدر خضر،ا-2

 .19،ص 1499بيت األفكار الدولية،السعودية ، ، كيف تنمي قدرتك على التفكري اإلبداعى  ،سليمان، سامي تيسري-3

 .150ص،9339 والتوزيع، ، للنشر اجملتمع، جدة ،التعليمية املناهج خالل من التفكر مهارات تنمية،حممد ليع ،حممود -4
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 :التمهيد //أوالا 

اجملتمع يف احلياة، فهو بقدر عقله ينجح  وأ الفرد جناح عليه كربى يتوقف إنسانية كقضية إن التفكرب

يف تذليل الصعاب، والتغلب على املشكالت، ويف إجياد احللول واألجوبة لألسئلة واإلشكاالت اليت 

 موت، أو قضية حياة األحيان بعض يعد يف بل إن التفكري النجاح يف احلياة.التقدم و تعرتض طريقه حنو 

احبه، وحياة جمتمع أبَِْسرِِه، والعكس صحيح، حني يَُكلُِِف التفكري فالتفكري السليم قد يُ ْنِقُذ حياة ص

 السقيم صاحبه أو غريه حياته ومصريها.

التفكري  إىل وإمنا فحسب؛ السليم التفكري إىل ال تسعى العوملة عصر يف واجملتمعات إن األفراد

  .كرايً ف  املبدع  اإلنسان صناعة -آخر بتعبري التفكري أو صناعة أي  اإلبداعي،

ىل دراسة املبتكرين، بل البد من إن يوجه االهتمام أ" اليكفي  إىل أنه (Torrance) تورانسيشري و 

 ".ظروف بيئي ة وثقافي ة واجتماعي ة هتيئة تنمية االستعدادات اليت تتطلبها الشخصية املبتكرة من خالل

ن يسهم يف أد شيء ميكن أنه ال يوج  (Torrance)وت  ورانس  (Guilford) دمن كلفور  كلر ويرى  

مم رفع مستوى رفاهية وتطور اإلنس انية وتقدمها أكثر من رفع مستوى األداء االبتكاري لدى األُ 

احلاجة اىل أفراد  مسِِ أهذا ينطبق أكثر على جمتمعنا العريب الذي هو يف  أن ،كما يرى العرتيوالشعوب

فعل ى عاتق املبتكرين يف عاملنا اليوم يقع عبء  مبتكرين قادرين على تقدمي احللول ملشكالتنا املرتاكمة،

 (1) .واخلروج به من املشكالت املستعصية ال يت تق ف حجر عثرة يف سبيل منوه اجملتمعتطوير 

، وهذا ما حيتم وتقدمهامم يف تطور اجملتمعات واألُ  كربىنرى أن للتفكري اإلبداعي أمهية   تقدم اومم

بدعني وتوضيح أهم الظروف والعوامل اليت تساعد على  تنمية علينا االهتمام الكبري بدراسة  امل

                                                             
العدد  ،سية، بغدادالتفكري االبتكاري عند الطلبة املتميزين واالعتيادين يف املرحلة االعدادية، جملة العلوم النف ،ْحيدالتميمي، ندى شوقي -1

 .02، ص9311، جامعة بغداد،كلية الرتبية للبنات،12
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سرية هي املكان األول الذي يعيش فيه األبناء املبدعني، البيئة األُ حتما ستكون تفكريهم وإبداعاهتم، و 

م فمنهم يكتسب األبناء العادات، ويسهمان بشكل كبري سرية على األب واألُ ويقع الرتكيز يف البيئة األُ 

شخصياهتم، وعليهما يقع االعتماد األول واألكرب يف  الدفع والتشجيع والرقي ابْبنائهم يف تكوين 

 وتنميتهم ثقافًيا وفكراًي وإبداعًيا.

 هماعتشجي خالل من ةبأبنائهم الطل لدى التفكري مهارات تنمية الكبري يف فللوالدين إذن الدورُ  

 العقاب من والتقليل قدراهتم يف الثقة ائهموإعط التحرر، ومسات االستقال ي على السلوك ألبنائهم

 والقراءة.  اإلطالع حب على وحتفيزهم

 تعليمية بيئة أول املهارات، ومها واكتسابه الطفل األوىل لنشأة اخللية مها الوالدين نِ أنالحظ  كما        

 والتعلم الذكاء على فقط عتماداال دون املستقل على التعلم وتُ َعِزِز قدراهتم قوة التفكري، أبنائها على تُِعنيُ 

 متفوقني أبناء يُ ْنِتجُ  اإلبداعية أبنائهم قدرات بتنمية واهتمامهما إِن مشاركة الوالدين حيث املدرسة، يف

 .ومتميزين

 املناسب املصنع هو والبيت لصناعة شخصية الطفل، األوالن املهندسان إن الوالدين مهاكذلك ف        

بدع، من هذا املنطلق تظهر جلًيا أمهية الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطفل املفكر امل إلنتاج

سري احملفزات األساسية لتنمية القدرات اإلبداعية لدى االبن، فإذا توفر يف الوالدين ويف اجلو األُ 

اع يف ، فإنه ينشأ تنشئة تنتهي به إىل اإلبداع يف جمال معريف أو علمي أو فين معني، أو اإلبدالطفل

سري إذا تضاءل فيه مؤشر اإلبداع، اجملال االجتماعي بشكل عام، وابلعكس فإن الوالدين أو اجلو األُ 

 والوعي ابلطرق السليمة يف الرتبية، فإن منتوج هذا القصور الرتبوي ال يكون إال سقيًما.

اإلبداع والتطوير،  روح يكبحان يف الطفل سرةورمبا يكون الوضع أسوأ إذا كان الوالدان أو األُ       

ويبعدانه عن كل نشاط يُ َنمِِي فيه مهارات التفكري اإلبداعي. عليه تظهر أمهية هذا العنصر اجلوهري 
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سرة( يف تكوين مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء، ومن هذا املنطلق البد من )الوالدان أو األُ 

يف مرحلة املراهقة خاصة، و  لطفلارة اإلبداع يف االنظر العميق والطويل يف هذا املكون املهم يف تنمية مه

 وهي املرحلة اليت تنشط فيها القدرات واملواهب اإلبداعية يف اإلنسان.

والشك يف أن هلذا النظر أمهيته البالغة يف الوقوف على أهم العوامل والعوائق اليت تعرتض الوالدين        

ى أبنائهم.كما أن له أمهية ابلغة يف الكشف عن سرة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدواألُ 

سرة يف القيام ابلدور الفاعل واملؤثر يف تنمية مهارات الوسائل اليت ميكن هبا دعم دور الوالدين واألُ 

 التفكري اإلبداعي لدى األبناء.
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    :الدراسة أمهية // اتنياا 

شرين هو تعليم التفكري جبميع أشكاله لدى كل إن اهلدف األعلى من الرتبية يف القرن احلادي والع 

فرد، ومن هنا يتعاظم دور املؤسسة الرتبوية يف إعداد أفراد قادرين على حل املشكالت غ ري املتوقع ة، 

 (1)ولديهم القدرة على التفكري يف بدائل متعددة ومتنوعة للمواقف املتجددة .

 ةالطلب لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية أمام الصعاب تقليل يف الدراسة هذه أمهية وتتمثل 

 وهي العمر مراحل من مهمة مرحلة تتناول الدراسة لكوهنا هذه أمهية ترجع يف ذلك،كما الوالدين ودور

 املرحلة تالميذ إىل أن  أشارت الدراسات بعض أن  (1989)اخلطيب املراهقة، حيث يرى مرحلة

 إىل أن  يشري كما والعقلي. اجلسدي منوهم مراحل يف ابعةمتت ذاتية سلوكية لتغريات خيضعون األساسية

 :التفكري مهارات جمال يف التعليم من مبرحلتني املرحلة ميِرون هذه تالميذ أن يرون النفس علماء

 سنوات.11إىل 7 سن العمرية من للفئات احلسية العمليات تعليم مرحلة وهي :األوىلاملرحلة 

 ومن سنة، 11إىل 11 سن من العمرية للفئات العقلية العمليات متعلي مرحلة هي :الثانيةاملرحلة 

 يتطلب الذي األمر التفكري، مهارات استخدام على القدرة التالميذ لدى تنمو املرحلتني هاتني خالل

  )2(التفكري. ملهارات التعليم، املرحلة إىل هلذه متزايًدا اهتماًما

 علينا وجب اإلبداعي؛ التفكري مهارات تعلم لألبناء افيه ميكن اليت العمر من املرحلة هذه وألمهية

كوادر  لتصبح واالهتمام للمساعدة كبرية هي حباجة  اليت العمر الفئة من هذه تتناول بدراسة القيام

 :قسمني لىعالدراسة  أمهية تقسيم وبناء ذاهتا واجملتمع، وميكن  تنمية يف تسهم مبدعة عقلية

                                                             
 .91ص،،القاهرة1ط، الدار اللبنانية، 9335، لطفل الروضة تعليم التفكري االبداعي ،براهيمإاملشريف، انشراح  -1

مركز البحوث ،الة ماجستري ، اليمن مقومات مهارات التفكري يف مرحلة التعليم األساسي، رس ،عبد الكبري،صاحل عبد الكبري وآخرون -2
 .5، ص9338والتطوير الرتبوي، 
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 :حبثية أمهية //أوالا 

 الدراسات ودعم العلمية والبحوث للدراسات العلمي البحث إثراء يف الدراسة هذه ستسهم 

دراسة  أي تتوفر الالحقة، فلم العلمية الدراسات يف منها الدراسة، واالستفادة موضوع حول والنظرايت

 ىلد التفكري اإلبداعي مهارات تنمية يف الوالدين دور تناولت الباحثة علم حدود يف حملية عربية أو

 .ةالطلب

 مهارات تنمية يف الوالدين بدور ربطه دون اإلبداعي التفكري موضوع تلك الدراسات تناولت إذْ  

 منها: أخرى دراسات اإلبتدايئة، وهناك تالميذ املرحلة لدى اإلبداعي التفكري

 .املتفوقني يواجهها اليت املشكالت حولما يدور  -

 .سرةبدور األُ  وربطه اإلبداعي التفكري ودراسة -

 أو الوالدين دور على الرتكيز دون اإلبداعي التفكري يف املشكالت حل طريقة استخدام أثر -

 .األبناء لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف مشاركتهم ضعف

 .اإلبداعي لتنمية التفكري مقرتح تصور -

 .التفكري لتنمية مهارات البيئة الرتبية يف برامج -

 .املتغريات ببعض وعالقتها دراسًيا واحتياجاهتم املتفوقني ةالطلب مشكالت دراسة -

 وأقراهنم املتفوقني الطلبة بني واملشكالت مقارنة للحاجات املوهبة، لنمو الداعمة سريةاألُ  البيئة -

 العاديني.

 جاءْت دراسيت هذه لتغطية الوجوه بتمامها مع سد الثغرات اليت ختللت الدراسات السابقة، لذلك  

 اجلهد هذا يف الباحثة ما تقدمه خالل أوىل يف حميط الدراسات الليبية، من ابدرة تعد الدراسة ذهه فإن

 .املتواضع
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 األيت: وتشمل تطبيقية أمهية //اتنياا 

 التفكري مهارات يف تنمية الوالدين اليت تعرتض العقبات أهم على فيف التعرِ  الدراسة أمهية تتمثل -1

 الثانوي. األول الصف مرحلة يف مأبنائه العليا لدى اإلبداعي

 التوعية الوالدية؛ لتطوير برامج لألخذ مبتابعة الرتبوى يف امليدان الوالدين انتباه على لفت تساعد -2

للوالدين  اإلجيابية األدوار أهم  على فوالتعرِ  األبناء، مع التعامل كيفية ومعرفة الرتبوية األساليب

ف على أهم العوامل يف تنمية التفكري العمر، والتعرِ  من رحلةامل هذه مع أبنائهم جتاه ومشاركتهم

 بطرق ةالعليا لدى الطلب اإلبداعي التفكري مهارات تنمية ا، وذلك لتمكني الوالدين من اإلبداعي أيضً 

 .أيسر

 إىل االنطالق من وتوصياهتا الدراسة هذه نتائج خالل من اجملال  هذا يف الباحثني  تساعد -3

 هذا يف منها ُيستفاد أخرى نتائج هلا، وحتقق مكملة أو تكون عليها تعتمد أخرى علمية دراسات

 .اجملال

 

 الدراسة: اختيار ومربرات أسباب //اثلثاا  

 يف الطلبة املبدعني تواجه اليت للصعوابت وبعض العوامل واملشاكل نظرًا الدراسة هذه اختيار مت    

 االجتماعية احملددات وأهم الوالدين دور على فلتعرِ ل وذلك اإلبداعي، وتفكريهم مهاراهتم تنمية

 املعوقات. من وغريها  والثقافية واالقتصادية

 من العديد يف تتمثل الصعوابت هذه وجدت الباحثة أن االجتماعي الواقع استقراء خالل ومن   

 اإلبداع  على األبناء ينالوالد تشجيع وعدم اإلمهال يف واملتمثلة  ن،داالوال ميارسها اليت سريةالعوائق األُ 

 ال جيعلهم أبمهية اإلبداع مما الوالدين وعي أو عدم للوالدين قلة الوضع املادي منها: أسباب لعدة
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 من احلرجة املرحلة هذه يف خاصة املبدعني  أبنائهم لدى املادي واملعنوي الرعاية واالهتمام يعطون

 تنمية أمام مشكلة كونت العوائق هذه كل اثنوي، ىلاألو  املرحلة يف املراهقة للطلبة مرحلة وهي العمر،

 اإلبداع قلة عنه ينتج ما وهذا املبدعني الطلبة أمام عقبة وتقف التفكري اإلبداعي لدى األبناء مهارات

 واملبدعني. 

، وهي نقطة التحول يف حياة 11إىل  13يشري زهران أنَّ أعمار الطلبة يف فرتة املراهقة ترتاوح بني      

ن تغريات كثرية حتدث سواء كانت جسمية أو نفسية أو ذهنية، ولتوسط هذه املرحلة بني أد، حيث الفر 

دنيا واثنوية جعلها حتت اجملهر حبثًا ودراسًة، ومن هنا كانت أمهيتها ومتثل مرحلة املراهقة يف تلك الفرتة 

 (1.)دورًا حساًسا له مشكالته وحاجاته اليت تطبع املراهق خبصائص مميزة.

 تتناول اليت البحوث قلةل سد الفراغ احلاصل يف هذا اجملال الدراسة أيًضا اختيار مربرات ومن    

 التفكري تنمية مهارات يف الوالدين دور احلالية دراستنا عنها الكشف تصبو إىل احملددة، اليت اجلوانب

 سبها. مبدينة اثنوي األوىل السنة مرحلة يفة الطلب لدى اإلبداعي

 للوالدين التوعية برامج عليها تُبىن ودراسات أخرى حبوث منها الدراسة نقطة تنطلق هذه متثل كما   

 وتفكريهم مهاراهتم تنمية أمام املبدعني ةالطلب تواجه اليت الصعوابت املناسبة ملواجهة احللول ووضع

 سعيد. جمتمع إىل اإلبداعي، للوصول

 يف وراتث من البالد شهدته ملا األخرية السنوات خاصة يف مبدع جيل إبنشاء سبها مدينة اهتمام إن  

 بكافة لألفضل ابلبالد للرقي مبدعني إىل والسياسية، حيتاج واالقتصادية االجتماعية كافة النواحي

 . ودراسته عليه فالتعرِ  يتوجب لذلك اجملاالت

 
                                                             

 .923-982ص ص،1891  ،دار املعارف ،القاهرة ، زهران ،سويف مصطفى، األسس النفسية لإلبداع الفين -1
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 :الدراسة إشكالية //رابعاا 

 طرق يف يف  جمتمعاتنا خلل كبري أنه يوجدنراه يف واقع جمتمعاتنا  العربية نالحظ  من خالل ما 

  الرتبويني. وحىت على مستوى املسؤلني واألفراد اجلماعات مستوى على تفكريان

 أن كما التفكري مهارات تعلم عن تُ ْغيِن  ال وحدها املعارف أن (2002) جروان ويشري فتحي

 هو ذاته، واملعلم حد يف كهدف اسيةالدر  للمادة تنظر زالت ما العريب الوطن يف للرتبية العامة الفلسفة

 )1(التفكري. يف متدنية مهارات وتقيس التلميذ ما حفظه تقيس االختبارات زالت وما توصيلها أداة

 االمتحاانت على متزايدة بصورة يعتمد الرتبوي النظام أن (2003)سعادة  جودت كما يقول   

 للمنهاج ابلنسبة املطاف هناية متثل نية، وكأهنامتد معرفية مهارات تتطلب أسئلة قوامها وعامة املدرسية

  )2(الرتبية. وأهداف

يتفق علماء الرتبية على أن من أهم أهداف الرتبية والتعليم تنشئة أجيال قادرة عل ى ال تفكري السليم،  و 

دم إمل ام ستثمار الطاقات اإلنسانية إمنا يعود إىل عالا من إمهالنا ا كبريً أن جزءً  يف يتفق الكثري منهمكما 

القائمني بشؤون الرتبية والتعليم ابلقوانني األساسية لالبتكار، وأن النظم التعليمية املتجهه يف طريق 

ا اجلادة للنجاح يف القدرة على االستيعاب والتذكر هتيتعارض مع تعليم التفكري االبتكاري، تتبلور متطلبا

د الطلبة ابملعلومات، سيجعل تلك املعلومات إن جمرد تزوي ،واحلفظ، أي ما يسمى ابلرتبية التلقينية

ا ما مل تفعل، األمر الذي جيعل طلبتنا جامدين يف تفكريهم وهو ما ينتقل معهم إىل سلم ا جامدً رصيدً 

                                                             

 .18،ص، 9339، 80ع  وزارة املعارف، ، ،جملة املعرفة ، السعودية ، تعِلم التفكري تعِلم اإلبداع ،جروان، فتحي جروان-1
 .31ص9330 ،1،طفلسطني ، دار الشرق للنشر والتوزيع ، تدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة،سعادة، جودت أْحد -2
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تدرجهم الدراسي من دون تغري يف ال تفكري وجيعلهم متلقني لألوامر والتعليمات غري قادرين على 

 .(1)مواجهة املشكالت

 التعليم ملهارات فقط تعليمه يعين ال اإلنسان استثمار أن (1997)السميع  عبد دينال ويؤكد مجال 

 أصبح واملعرفة، بل العلم فروع من املعارف ببعض تزويده واحلساب، أو والكتابة كالقراءة األساسية

 االجتماعي كالتفكري دوره لتفعيل مهمة مهارات اإلنسان تعليم يف يتمثل للرتبويني احلقيقي التحدي

 كان مهما تواجهه اليت الصعوابت ملواجهة بنفسه الثقة على زرع املشكالت، وتدريبه اإلبداعي، وحل

  )2 (حجمها.

 واملدرسة، يتوىل والشارع البيت جمتمعاتنا العربية يف يف الرتبوي وتبًعا لذلك الحظت الباحثة أن النظام

 تعتمد على زالت  كذلك، حيث إهنا ماالتفكري ليةآ يف واخللل الفكري، والوابء اخللل مسؤلية هذا

 عن خيرج ألفكاران، وأالَّ  مطابقا الطفل يكون وال بد أنْ  الدراسية، املناهج وفق املعلومات وجتميد احلفظ

وإبداعاته. وهذا موجود يف كل   وإظهار تفكريه رأيه عن للتعبري الفرصة إعطائه وقيمنا، وعدم اجتاهاتنا

املسؤلية  تقع على عاتقهمم حيث ية بدايةً من البيت وابألخص األب واألُ مؤسساتنا الرتبوية والتعليم

والدور األول يف تنمية مهارات أبنائهم وتشجيعهم على اإلبداع، وعدم التقيد مبا هو موجود من أفكار 

بناء وعدم إعطائهم الفرصة للقدرة على تنمية ر اليت  من شأهنا إعاقة تفكري األوقيم وتنفيد لاْلوام

  .اعاهتم ومهاراهتم وتطويرهاإبد

                                                             
 .03ص املرحلة االعدادية، مرجع سابق،التفكري االبتكاري عند الطلبة املتميزين واالعتيادين يف ،التيميمي، ندى شوقي ْحيد -1

الرايض  دراسة اأُلسرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى األبناء، دراسة ميدانية، ،رسالة ماجستري غري منشورة، ،الشعيل،سعود عبد العزيز-2
 .9ص، 9311 ،كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
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 ملهارات العقلية التنمية على يساعد قد االجتماعي  السياق أن إىل (2001)حممد  الطيطي ويشري 

العقلية  التنمية فإن ولذلك لديهم التنمية هذه حتقيق من ذاته حبد يعيق لدى األفراد، أو قد التفكري

  )1(حتقيق ذلك. على تساعد اليت والوسائل العوامل ةوهتيئ الفرص إاتحة خالل من أتيت التفكري ملهارات

كما يشري الطيطي أبنه قد تتأثر عملية التنمية العقلية ابملهارات التفكريية عند التلميذ إىل حد كبري 

ابلثقافات املوروثة، وكل ما يتصل هبا من معتقدات ومورواثت قدمية قد ال تشجع روح التعلم لديه مما 

 ئية احلياتية والتعليمية ميكن أنين العوامل البإه يف التفكري. ويف هذا السياق فيؤدي إىل كبت قدرات

 ( 2) واإلعاقة لديه خبصائصها. تلعب دورًا يف إاثرة التفكري

 تنمية تعوق يف البيت املعوقات من العديد أن هناك نالحط االجتماعي للواقع استقرائنا خالل ومن

 املبدع االبن يواجه سرةاألُ  ففي دور الوالدين على نركز الدراسة هذه ويف األبناء، لدى التفكري اإلبداعي

ألفكاره،  التشجيع، قلة الفهم منها: عدم إبداعه تنمية أمام عثرة حجر تقف اليت املعوقات من العديد

 م، قلة االهتمام من قبل األب واألُ اجلنسني والسيطرة، التفرقة بني التسلط على القائمة الوالدين معاملة

التعليمي للوالدين الذي قد يقلل  سري املناسب، املستوىطلباته، عدم هتيئة املناخ األُ  تلبية ابالبن وعدم

سرة الذي ينتج عنه عدم توفري من  فهم الوالدين ألمهية التفكري اإلبداعي، ضعف الدخل املادي لألُ 

  وسائل اإلبداع، وعدم توفري السكن املناسب.

تتحكم فيه تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وتتعقد املشكالت يف جوانب ويف عامل سريع التغري   

احلياة االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، واحلضارية، والثقافية، يواجه املربون وقادة اجملتمع وأولياء 

ا األمور مشكالت غري مسبوقة تتعلق بكيفية إعداد جيل اليوم ملواجهة حتدايت عامل الغد، حىت يكونو 

                                                             

 .66ص،1،9331طوزيع، تنمية قدرات التفكري اإلبداعي، عمان ، دار املسرية للنشر والت ،الطيطي،حممد الطيطي -1

 .6املرجع نفسه، ص -2
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قادرين على النجاح يف مهنة املستقبل، وذلك ما جعل املسؤولني عن عملييت التعليم والتعلم ينادون 

بضرورة االهتمام جبودة العملية الرتبوية؛ لتكوين جيل مبدع قادر على التصدي هلذا االنفجار املعريف، 

ة التفكري االبتكاري حيث أصبح التحدي احلقيقي للرتبوين يف هذا املضمار يثمتل يف تعليم الطلب

 (1.)ومهاراته حبيث يصبح املتعلم قادر على حل املشكالت وجماهبة الصعوابت اليت تواجهه

 لدى  اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف مركزي ومهم  دور هلما نيالوالد نَّ أا سبق نالحظ ومم  

 سلبًيا. أو اإجيابيً  أبنائهم

 اجتماعية مؤسسة أقدم مواألُ  األب من املكونة سرةألُ ا أنَّ   2009) يوسف ايسر إمساعيل ويرى 

 ومهاراهتا احملدودة احلياة خبربات وتزويدهم النشئ تعليم يف بدورها تقوم وال تزال عرفها اإلنسان، للرتبية

 (2 .(البسيطة ومعارفها

 اتعوامل كاملهار  وجود )لدورواوفيميا( دراسة يف تبنيَّ  أنه (1990 )وآخرون  يشري السيد كما

 عالية بدرجة يتأثرون الذين كاملوهوبني؛ عالية عقلية بقدرات يتمتعون من هبا يتميز اليت املعرفية والقدرات

 لفرتة زمنية قصرية الضغوط هذه أتثري حتت الفرد يقع فعندما ؛هبم احمليطة البيئة تنشأ من اليت ابلضغوط

 )3  (كفاءته. عدم أو مؤشر لكفاءته هبا تكون مقاومته حتكم درجة فإن طويلة أو

 قضية جديدة على حد علمها، تتعلق لتطرح النتائج هذه بني الباحثة ربطت ومن خالل ما سبق

ف على دور الوالدين يف الدراسة يف التعرِ  إشكاليةاثنوي، ومت حتديد  األوىل السنة يفالطلبة  ابألبناء

تنمية  تواجه وعقبات صعوابت ل وهناك عوام تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم، حيث إن 

                                                             

جامعة ،كلية الرتبية،  ،الدافعية الداخلية وعالقتها ابلتفكري االبتكاري لدى طلبة الثانوية العامة، رسالة ماجستري، دمشق ،شعبان،سليم-1
 .140ص،9310

 .9ة، مرجع سابق، صاملشكالت السلوكية لدى األطفال احملرومني من بيئتهم األسري ، ايسريوسفإمساعيل، -2

 .5دور األسرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى األبناء، مرجع سابق ،ص ، الشعيل، سعود عبد العزيز-3
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يف  لدى أبنائهم اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف الوالدين مشاركة أمهها ضعف لدى األبناء، اإلبداع

 يف الوالدين دور هو ما :اآليت التساؤل حولإشكالية الدراسة  متحورت هنا ومن هذه املرحلة من العمر،

 ائهم يف مرحلة أوىل اثنوي؟أبن لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية

 

ا  :الدراسة أسئلة //خامسا

 اجتماعية مشكلة اإلبداعي التفكري وكون ،ةالدراس هذه ةيلاشكإفقرة  يف بيانه ما سبق على بناءً   

 على األبناء، بناءً  مهارات تنمية يف األولية الوالدين حياتية، ومسؤلية ضرورة السواء، وكونه على وفردية

 دور ضعف ملشكلة حلول جيادإلاألسئلة، سعًيا  من مجلة عن اإلجابة تتوخى راسةالد هذه ذلك فإن

  ي:أبنائهم وه لدى اإلبداعي مهارات التفكري تنمية يف اآلابء واألمهات

 ما هو دور الوالدين يف تنمية مهارات  التفكري اإلبداعي لدى األبناء؟  –1

 كري اإلبداعي لدى األبناء؟هي العوامل املؤثرة على تنمية مهارات  التف ما -2

هل ميكن حتديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى  -3

 األبناء؟

 مهارات تنمية الوالدين يف ضعف مشكلة حل أجل من العملية الرتبوية احللول هل ميكن حتديد -4

 اإلبداعي لدى أبنائهم؟ التفكري
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 :راسةالد أهداف//سادساا 

 أتمل الدراسة فإنَّ هذه الدراسة هذه املطروحة يف إجاابت تقريبية لألسئلة التوصل إىل حال يف   

 وهي: الدراسة هذه يةإشكال حل إىل الراقية اليت تؤدي اجلوهرية األهداف من مجلة حتقيق

 .مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناءتنمية  يفدور الوالدين   معرفة – 1

 .دى األبناءف على  العوامل املؤثرة على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لالتعر  -2

 .حتديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف تنمية مهارات  التفكري اإلبداعي لدى األبناء -3

 التفكري مهارات تنمية الوالدين يف ضعف مشكلة حل أجل من العملية الرتبوية احللول حتديد -4

 .بنائهماإلبداعي لدى أ

 

 الدراسة:حدود //سابعاا 

 تشمل حدود الدراسة ثالثة أجزاء رئيسية وهي كاآليت:

_احلدود املكانية :طبقت هذه الدراسة مبدينة سبها بليبيا يف املدارس الثانوية اليت تشمل طالب 1

د السالم فرباير الثانوية بنني، مدرسة عب 13سنة أوىل اثنوي، وهي: )مدرسة فزان الثانوية بنات، مدرسة

سحبان الثانوية بنني وبنات، مدرسة جابر بن حيان الثانوية بنني وبنات، مدرسة سبها للتعليم الثانوي، 

 مدرسة املروج بنني وبنات(. 

_احلدود البشرية: حيت متثلت احلدود البشرية يف الدراسة احلالية على أولياء أمور الطلبة يف السنة 9

                                                                         األوىل اثنوي )آابء وأُمهات(.   
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 ستة اشهر يف سنه_احلدود الزمانية: استغرقت مدة مجع البياانت امليدانية هلذه الدراسة مدة 0

9315         . 

 

 منهج الدراسة. اثمناا//

 هذه من املرجوة األهداف إىل ولاستعانْت الباحثة ابلطرق واألساليب احملققة لذلك، بغية الوص

 وصفية دراسة تعد فهي وتفسريها وحتليلها وتصنيفها البياانت مجع على قامت الدراسة أن ومبا الدراسة،

حيث يعِد املنهج الوصفي التحليلي هو  العينة، طريق عن االجتماعي املسح أسلوب ابستخدام حتليلية

اختبار عدد من التساؤالت والفروض اليت تصف طبيعة  األكثر مالئمة لطبيعة الدراسة ألنه يتيح لنا

العالقات بني متغريات الدراسة، وذلك من خالل األسلوب املسحي الذي يهتم بدراسة "الوضع الراهن 

ومبالحظة ظاهرة ومجع املعلومات عنها يف احلالة اليت هي عليها وقت دراستها وليس عن طريق االعتماد 

 (.1" )أولية أو اثنوية على البياانت يف صورة مصادر

وطبقًا هذا املنهج قامت الباحثة أواًل ابإلطالع والوقوف على أهم املصادر والنظرايت اليت تناولت  

دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي، وذلك من خالل مراجعة الدراسات النظرية ذات 

احثة يف دراستها، وللوصول إىل تفسري لنتائج الصلة ابملوضوع هبدف تكوين خلفية نظرية كافية تفيد الب

الدراسة وكيفية اختبار الصدق والثبات، وأهم األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البياانت 

 واملعلومات وتصنيفها وتفسريها هبدف التعرف على مدى داللة فرضيات الدراسة.

                                                             
مركز ، رعبداحلفيظ، إخالص ومصطفى ابهي، طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والرايضية، مص -1

 .48، ص2111،الكتاب للنشر، 
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د العناصر املهمة يف البحث العلمي، ويعِد املنهج الذي اعتمدت عليه الباحثة يف هذا البحث أح

حيث يساعد الباحث يف تعني الطريق اليت سيتبعها يف دراسته للمشكلة من حيث مجع البياانت 

 وحتليلها ومناقشتها وتفسريها.

ويعِرف املنهج  لغًة: أبنه الطريق الواضح أو هنج الطريق مبعىن  أوضحه وهنجه؛ مبعىن سلكه بوضوح 

 (  1)اصطالًحا أنه الطريق األقصر واألسلم للوصول إىل اهلدف  املنشود.واستبانة، ويقصد به 

كما يعرف املنهج: أبنه هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة 

 (2)طائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة.

ث: أبنه يعِد وحدة متكاملة ذات كيان مستقل، تتألف من أساليب أيضاً يعرف منهج البح

 (3)ووسائل معنوية ومادية.

ويعرف أيضًا علم املناهج: أبنه هو العلم الباحث يف الطريق املستخدمة يف العلوم للوصول إىل 

 (4)احلقيقة.

 (5)لنظرية.ويعرف املنهج أيًضا: أبنه  الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم ا  

كما يشار إىل غاية علم املناهج: أبنه يقوم على كشف العالقات العلمية الثابتة اليت تقوم 

بني الظواهر بعضها والبعض اآلخر، وصياغة هذه العالقات يف قوانني أو نظرايت مث حتويلها إىل 

 خمرتعات تيسر الكثري من أسباب احلياة عند الناس.
                                                             

.343، ص2أبن منظور، مجال الدين األنصاري، لسان العرب، دار املعرفة، اجلزء- 1 
.24، ص2114بدوي،حممد طه،كتابة البحوث العلمية  واألكادميية املنهجية احلديثة،بريوت، دار مكتبة اهلالل،- 2 
.22ص 1224،1صيين،سعيد إمساعيل، قواعد أساسية يف البحث العلمي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط  - 3 

 تب العلمية،حلمي، مصطفى، مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية بني علماء اإلسالم وفالسفة الغرب، بريوت، دار الك-2
. 172ص  
.2، ص1777، 3بدوي، عبد الرْحن، مناهج البحث العلمي، الكويت،و كالة املطبوعات، ط- 5 
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قيق واملشاهدة املضبوطة والتجربة املنظمة، كعلوم الطبيعة كما أنه يقوم على النظر الد

 (1)والكيمياء واحليوان والفلك وما إليها. 

ولتطبيق هذه الدراسة استعانت الباحثة ابلطرق واألساليب البحثية احملققة؛ بغية الوصول 

 إىل األهداف املرجوة من هذه الدراسة.

صنيفها وحتليلها وتفسريها، فهي تعدُّ دراسة ومبا أنَّ الدراسة قامت على مجع البياانت وت

وصفية حتليلية ابستخدام أسلوب املسح االجتماعي عن طريق العينة، ويعدُّ هذا املنهج أكثر املناهج 

 مالئمة واستخداًما يف البحوث الوصفية.                                                                      

ح االجتماعي: أبنه طريقة يف البحث يتم من خالهلا مجع معلومات وبياانت عن ويعرف املس     

ظاهرة  ما أو حادث  ما، أو شيء ما أو واقع ما، وذلك بقصد التعرف على الظاهرة اليت ندرسها أو 

جل معرفة مدى أ  حتدد الوضع الراهن احلا ي هلا، والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها، من

 (2)لوضع أو مدى احلاجة إلحدات تغريات جزئية أو أساسية.صالحية هذا ا

ويعرف املسح االجتماعي أيًضا: أبنه يسهم يف بناء تطور الدراسات العلمية يف جمال العلوم       

االجتماعية، وتعِد هذه الدراسة إسهام يف وضع األسس والقواعد املنهجية للبحث العلمي والتعبري عن 

جتماعية تعبريًا كِمًيا، ابستعمال األدوات املنهجية اليت متكن الباحث من مجع الظواهر واملوضوعات اال

  (3)بياانهتا الدقيقة وذلك للوصول إىل نتائج موضوعية.

                                                             

.14-17وفالسفة الغرب،مرجع سابق، ص البحث يف العلوم اإلنسانية بني علماء اإلسالم  حلمي، مناهج-1  

.223، ص3،2113عدس، عبد الرْحن وآخرون، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، الرايض، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط  -9  
.111، ص1774ملحم، حسن، التفكري العلمي واملنهجية، اجلزائر، - 3 
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ويعرف  املسح االجتماعي أيًضا: أبنه حماولة منظمة لتقرير وحتليل وتفسري الوضع الراهن لنظام      

 املوقف احلاضر وليس على اللحظة احلاضرة.   أو مجاعة أو بيئة معينة، وهو ينصب على

كما أنه يهدف إىل الوصول إىل بياانت ميكن تصنيفها وتفسريها وتعميمها؛ وذلك لالستفادة منها 

  (1)يف املستقبل وخاصة يف األغراض العلمية.

عالقة ويعرف املنهج الوصفي: أبنه يقدم معلومات وحقائق واقعية للظاهرة، احلالية ويوضح ال       

  (2)بني الظواهر وإجياد املقارنة لبعض الظواهر وتقوميها.

مما سبق نالحظ أن الباحثة عملت  هبذا املنهج يف هذه الدراسة بغية الوصول إىل أهداف       

الدراسة احلالية، حيث أِن هذا املنهج يتْم فيه تطبيق خطوات املنهج العلمي على أية ظاهرة أو مشكلة 

يساعد الباحثة على التعرف واإلملام ابجلوانب املختلفة لظروف احلياة يف جمتمع اجتماعية، مما س

الدراسة، وذلك من خالل التعرف على دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالب 

املرحلة األوىل اثنوي، وذلك عن طريق  مسح اجتماعي على عينة من  آابء وأُمهات الطلبة يف املرحلة 

 وىل اثنوي مبدينة سبها. األ

 

 

 

 

                                                             

-221، ص 2117ع، ريب ماهيته ومنهجيته، القاهرة، زهراء الشرق للنشر والتوزيعبد احلِي، رمزي أْحد، البحث العلمي يف الوطن الع-1
222.  

 .321، ص2112، 1ملحم، سامي حممد، مناهج الدراسة يف الرتبية وعلم النفس، عمان، دار املسرية، ط-2
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 :الدراسة ُمصطلحات// اتسعاا 

إن لتعريف املصطلحات دور مهم يف حتديد وإبراز معاين املفاهيم املختلفة اليت يتناوهلا الباحث يف  

  تصبح املصطلحات أكثر وضوًحا وتبتعد عن الغموض. ىتالدراسة وح

ْوُر: الواجبات واملسؤليات اليت تقع على عاتق اآلابء  :هفة الشعيل أبنيعرّ  : التعريف االصطالحي الدَّ

  .(1)جتاه األبناء اآلابء هبا يقوم اليت الوظائف نفسها سرة وهيواألمهات داخل األُ 

 من أبنائهم جتاه سرةاألُ  داخل ناالوالد هبا يقوم اليت والواجبات املهام هو :للدور اإلجرائي التعريف 

  قلية.الع قدراهتم وتنمية تنشئتهم انحية

م، وهي كلمة واحدة كلمة تشمل األب واألُ ف ابلوالدين أبهنما:يعرّ التعريف االصطالحيللوالدين :

سرة مها املعلم األول لألبناء. تشمل معاين كثرية مليئة ومفعمة ابحلب والسعادة غالًبا، والوالدان يف األُ 

وهلما الفضل يف  وجودان يف هذه احلياة،لألطفال يف اجملتمع وهلم الفضل يف ىل سرة املدرسة األو فتعد األُ 

(2)الظروف املناسبة لتعلمنا مها لنادعم وتشجيع وتوفري وصولنا ا ي التقدم و النجاح ملا قدماه لنا من 
. 

دوار أوهلما  طفلاليت يعيش فيها ال م ومها اخللية االوىلب واألُ األ ف الوالدين اجرايئاا اْبهنماويعرُ 

ول اخلربات واملعارف ويسهمان بشكل كبري يف تشكيل أما يكتسب ومنه بنائهمأ هوواجبات جتا

 جياب.و ابإلأابلسلب  اءً شخصيتهم سو 

                                                             
 
 .13 ص سابق، مرجع بناء،األ ىلد بداعياإل التفكر تنمية يف سرةاأل دور ،العزيز عبد سعودم ،الشعيل -1

  www.wattanews.com ،9316-6-15قوق االبناء على الوالدين يف االسالمح ،خباراالامجل   -9
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م بكلمة واحدة نستنتج مما سبق أن تعريف الوالدين يركز على معىن املسؤولية شاًمال األب واألُ    

سرة مها املعلم دان يف األُ )الوالدين( وهي تشمل معاين كثرية مليئة ومفعمة ابحلب والسعادة غالباً، فالوال

سرة املدرسة األوىل لألطفال يف اجملتمع وهلا الفضل يف وجودهم يف هذه احلياة، األول لألبناء. فتعد األُ 

 وهلما الفضل يف دعمهم وتشجيعهم وتوفري الظروف املناسبة لتعلمهم.

حب وشعور حتملة من  ما إىلم(  كلمة الوالدين )األب واألُ   ىنوقد أشار التعريف مبع  

ن هبا، ومتثل يف  الدعم والتشجيع اابلسعادة،كما أشار إىل الوظائف وبعض األدوار اليت يقوم الوالد

وهتيئة لكافة الظروف اليت من شْاهنا أن تدفع هبم لألمام يف كافة اجلوانب، وجتعل منهم أبناء مبدعني 

 وانفعني. وهذا ما يتفق مع الدراسة احلالية.

هنا التحريك العلمي املخطط جملموعة أب فها عبد اهلادي اجلوهريعرّ  تنمية:لالعريف االصطالحي ل

جل أمن العمليات االجتماعية واالقتصادية من خالل ايديولوجية معينة لتحقيق التغري املستهدف من 

 (1.)ليها إمرغوب  الوصول  ةحال إىلاالنتقال من حالة غري مرغوب فيها 

 جمموعة اجلهود املتنوعة واملنسقة اليت تؤهل اجملتمع املسلم للقيام اْبمر هللا هنابكار أب فها عبد الكرميوعرّ 

 (2.)تعاىل

بينهم  ةفكار العلمية املنظمفراد وتبادل األهي جمموعه جمهودات يقوم هبا األ التعريف االجرائي للتنمية:

 .فضل وحتقيق اهلدف  املنشودالتغري األ إىليف وجود تفاعل وتعاون مشرتك للوصول 

 مراحل أبربعة متر املهارات تعلم عملية : أبنالرتيكىت حممد التعريف االصطالحي للمهارات:يعرفها

م أنَّ  إىل ُيِشري كما وعي ابللياقة، ال ابللياقة، ووعي اللياقة، بعدم ووعي اللياقة بعدم وعي ال هي  التقدُّ
                                                             

 .111ص،1،1228طدراسات يف التنمية االجتماعية، مدخل إسالمي، مكتبة زهراء الشرق، اجلوهري، عبد اهلادي وآخرون، -1

 .13،ص 1222  ،1طر القلم، مدخل إىل التنمية املتكاملة، دا،بكار، عبد الكرمي-2
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 هو مطلوب كما اجليد ا: االنتباهمه املتعلم لدى أساسيني أمرين توفر يقتضِ  املهارات تعلم عملية يف

 .(1(احلصيلة إىل الوصول يتم حىت للتغيري واالستعداد وإمكاانت، واملرونة موارد من متاح

 يف الشيء َمُهرَ  مادة َمَهرَ ط الوسي يف املعجم وجاء تعريف املهارات: هاراتالتعريف اللغوي للم

 ومجيعها وغريها الصناعة, ويف العلم, يف ُهرَ مَ  يقال و ماهر، فهو َحاِذقاً  به وصار ، أحكمهُ  مهارة

 . (2) َمَهارَات

 موارد ِعدة لتوفر حتتاج املهارات تعلم إنَّ عملية التعريف األجرائي ملهارات التفكري االبداعي:

 املطلوب. اهلدف وامكانيات لتحقيق

 والةاحل وسهري السميع عبد مصطفى يعرف :اإلبداعي التفكري هاراتالتعريف االصطالحي مل

 وللتفكري التفكري، عمليات من عملية أبي الفرد قيام عند اليت ُتستخدم العقلية املهارات جمموعة أبهنا:

 )3(األصالة. املرونة، الطالقة، منها مهارات عدة اإلبداعى

 تكوين على العقل قدرة وهو معني هدف حنو وموجه هادف جديد إنتاج أبهنا: البنغلي غداننة وتعرفها

 التفكري إىل واالستظهار  احلفظ تتجاوز حيث التلميذ؛ لدى الواقع يف تغيرياً  حتدث ديدةج عالقات

 (4) واإلبداع. اإلبتكار مث واالستنتاج والتحليل واالدراسة

 الفرد يستخدمها العقلية املهارات من جمموعة هي :اإلبداعي التفكري ملهارات اإلجرائي التعريف

 .جديدة أبفكار جديد تغيري إلحداث

                                                             

 . 94 - 93ص ص ،1222 ، 2ط دار املنطلق،  ،الناشرحدود بال فاقآ حممد ،كرييتالت-9

 .889 ص ،1228 ،9طالفكر، دار،م  ب والثاين، ولاأل اجمللد الوسيط، املعجم  ، رونآخو  نيسأ براهيم،إ-2

 .216ص، 9335 ،1الفكر، ط دار عمان ، تدريبه، و تنميته املعلم إعداد ،وآخرون مصطفى ، السميع عبد -3

 الرايض، بدولة اإلبتدائية املرحلة تالميذ تدريس يف التفكري ملهارات االجتماعية الدراسات معلمي استخدام مدى،سعيد غداننة البنعل،-4

 .80،ص9335، 22العدد العريب، اخلليج رسالة جملة دار،الرايض 
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مما سبق نستنتج أن تعريفات مهارات التفكري اإلبداعي قد تعددت، واختلفت آراء العلماء فهناك  

من يراها اْبهنا إنتاج جديد وهادف، ومنهم من يراها أبهنا جمموعة املهارات العقلية. وتؤيد الباحثة 

نها الطالقة واملرونة تعريف مصطفى وسهري اللذان يشريان فيه إىل أن للتفكري اإلبداعي عدة مهارات م

 واألصالة، وتعريف غداننة أيًضا حيث أشارت إىل أهنا إنتاج جديد وهادف وموجه حنو هدف معني،

  احلفظ تتجاوز حيث التلميذ لدى الواقع يف تغيرياً  حتدث جديدة عالقات تكوين على العقل وأن قدرة

 واإلبداع. بتكاراال مث واالستنتاج والتحليل واالدراسة التفكري إىل االستظهار

: هو عملية ينتج يرى املليجي أّن التفكري اإلبداعي لتفكري اإلبداعي:التعريف االصطالحي ل

 .(1)عنها عمل جديد من مجاعة ما وتقبله على أنه  مفيد

 .(2): أبنه إعمال العقل يف املعلومات واخلربات للوصول لرأيويعرفه طارق السويدان   

 

 ينقل وهو لالنتباه جاذب مثري موقف أو مشكلة من ينطلق استشاري عقلي نشاط أبنه اخلليلى: يعرفه

 أسلوبه هو التغيري روتيين بشكل للسري احلاجة دون ضده آلخر حال آلخر ومن موقع من صاحبه

 (.3)وهدفه

 (.4) للتحدايت اجلديدة احللول وإجياد  األفكار اجلديدة  إنتاج توليد أو أبنه :الزبيدى خوله وتعرفه

                                                             
 .231، ص1772 ، ، بريوت1طالبتكار،  دار األحد، دراسات جتريبية يف سيكولوجية ا ،املليجي-1
ص ،2114 غري منشورة، هين ودورها يف تنمية التفكري اإلبداعي عند الطالب، رسالة ماجستريذمهارات العصف ال،هللا حممد هنانو ،عبد -2
2. 
 .90 ص ،1،1772، ط القلم دار ،ديب العام، التعليم مراحل يف العلوم تدريس ،وآخرو خليل اخلليلي، -3
 . 224 ص، 2112  الشقري، مكتبة الرايض ، ،املشكالت حل وأسلوب التفكري مهارات ،خولة الزبيدي، -4
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 املرونة، الطالقة، املهارات العقلية جمموعة عقلية تعتمد على عملية أبنه :اجلواد عبد حممد رفهويع

 (.1)األصالة

: الفكر إعمال اخلاطر يف الشيء، وقال يعقوب يقال ليس  ي يف لتفكري اإلبداعيالتعريف اللغوي 

 .(2)رهذا األمر فكر أي ليس  ي فيه حاجة، وقال يعقوب الفتح فيه أوضح من الكس

 

إنتاج مميز وهادف ويقدم  عقلي يقوم بة الفرد وحُيدث نشاط إنه :اإلبداعي للتفكري اإلجرائى التعريف

 معني إذا ما توفرت له الظروف واإلمكانيات املناسبة. موقف حلول جديدة غري ماْلوفة جتاه

وجهات النظر نستتج مما سبق أن تعريفات العلماء للتفكري اإلبداعي قد تعددت، ولكن اختلفت  

واآلراء للعديد منهم كلر حسب ختصصه ورائيه فلم يتفقوا على تعريف واحد لإلبداع فمنهم من يرى أنه 

إنتاج ألفكار جديدة ومنهم من يرى أنه عملية عقلية، ومنهم من يرى أبنه إعمال العقل، ومنهم من 

ريف اتفقت على أن اإلبداع يراه عملية ينتج عنها عمل جديد ورغم هدا االختالف فإن  أغلب التعا

 .ينتج  عنه عمل جديد ومفيد

 

 

 

 

                                                             
 ،1ط للعلوم، الثقافية البشري دار،مؤسساتك  أفرادك ذاتك ىف الفكرى االبتكار واإلبداع مهارات يتنم كيف ،أْحد حممد اجلواد، عبد -1

 .17ص ،2111،طنطا 

 .77-72ص ص ،1777 الدار،،بريوت ، اجمللد اخلامس ،العربابن منظور،لسان  -2
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  السابقة: الدراسات //عاشراا 

 متِ  ، واليتهامتخضت عن األسئلة اليت الدراسة املطروحة سابقاً، وإىل هذه إشكاليةإىل  ابلرجوع    

 :هي رئيسية أسئلة ربعأيف  حتديدها

مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء،  تنمية يفدور الوالدين  هو لذي مفاده: ماول االسؤال األ  

لعوامل املؤثرة على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى اب الثاين اخلاص السؤال تناولت وبعضها

اخلاص بتحديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف تنمية   الثالث السؤال تناول وبعضها األبناء،

 الرتبوية احللول اء، وبعضها تناول السؤال الرابع اخلاص بتحديدمهارات التفكري اإلبداعي لدى األبن

 اإلبداعي لدى أبنائهم. التفكري مهارات تنمية يف الوالدين  ضعف مشكلة حل أجل من العملية

 سابقة من ودراسات حبوث هلا من أُتيح ما على الباحثة اطالع وبعد األسئلة، تلك إىل بالرجوعف   

 التفكري اإلبداعي، الحظت مهارات تنمية يف الوالدين دور موضوع حول النظري الرتاث مسح خالل

 دراستنا يف املطروحة األسئلة تلك جوانب بعض تطرقوا لإلجابة عن قد الباحثني من جمموعة الباحثة أن

 احلالية. دراستنا عنها الكشف تصبو إىل اليت احملددة اجلوانب تتناول مل إجاابهتم أن احلالية، غري

ما  احلالية، منها الدراسة مبوضوع الصلة السابقة ذات الدراسات الباحثة بعض هنا ستعرضومن   

 مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء، وبعضهاتنمية   يفدور الوالدين  عن  ما هو تناولت، دراسات

العوامل تناول  العوامل املؤثرة على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء، وبعضها تناولت

 املباشرة لدى الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء، وبعضها تناول بعض احللول

 ؛اإلبداعي لدى أبنائهم التفكري مهارات تنمية الوالدين يف ضعف مشكلة حل أجل من العملية الرتبوية
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 احمللية مني اواَل :الدراساتعلي قس الدراسات وستعرض السابقة لدراساتمتتبعة املسرية التارخيية ل

 .واتنياً: الدراسات االجنبية مًعا والعربية

 اوالا:الدراسات العربية واحمللية.

 يواجهها اليت املشكالت دراسةبعنوان  1م(.9191:القريطى أمني املطلب عبد دراسة( -1

 على فالتعرِ  راسةالد هدفتبنغازي.  يف  -وآاثرها واملدرسية ةيسر األُ  البيئة يف قلياا ع املتفوقون

 يف النفسية اخلدمات ودور اثرهاآو  واملدرسة سريةاألُ  البيئة عقلًيا يف املتفوقنيتواجه  اليت املشكالت

 .بنغازى يف للمتفوقني الفاتح مركز طالب من عينة على الدراسة وأُجريت رعايتهم

 يف نطاق عقلًيا تفوقامل الطفل يواجهها اليت االحباطات ومصادر املشكالت إن  ومن اهم نتائجها

 هي: سريةاألُ  بيئته

 .التنشئة يف اخلاطئة الوالدية األساليب -1

 .العقلي التفوق مظاهر حنو سريةاألُ  االجتاهات -9

 .ومواهبه الطفل استعدادات لتنمية الالزمة والوسائل لألدوات املنزلية البيئة افتقار-0

 .لألطفال النفسية احلاجات إغفال -4

 : هي املدارس نطاق عقلًيا يف املتفوق الطفل منها يعاين اليت املشكالت أهمو 

 .التعليمية واألساليب الدراسية املناهج مالئمة عدمأ.

 وحاجاته. للطفل املعلمني فهم قصورب.

                                                             
سرية واملدرسية وآاثرها ودوراخلدمات النفسية يف رعايتهم، رسالة اخلليج املتفوقون عقلياً مشكالهتم يف البيئة األُ  ،القريضي، عبد املطلب أمني-1

 .41-27 ص ص1747،  24  لعددليجية، السنة الثالثة، االعريب، الرايض، مكتب الرتبية العريب للدول اخل
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 هذه وختتلف احلالية، الدراسة بنتائج نتائجها ومقارنة الفروض صياغة يف الدراسة هذه من نستفيد     

الدراسة احلالية  م، أما1282 بنغازي مبدينة أُجريت الدراسة هذه احلالية؛ إنَّ  ةالدراس عن الدراسة

   م .9315سبها مبدينة أجريت

ب املسلم يف تربية ( دراسة بعنوان مسؤلية األ1م2191)دراسة عدانن حسن ابحلارث: -9

سة العملية ب بطرق وأساليب املمار تبصري األ إىل هتدف هدة الدراسة  لة.الولد يف مرحلة الطفو 

ة يف جانب الرتبية اخللقية والفكرية واجلسمية لالبن يف مرحلة الطفولة، حيث نَّ ملفاهيم الكتاب والسُّ 

ومراعاته حلقوق  ةسر يف تكوين األُ  تهنظرة اإلسالم إىل األب املسلم ومسؤلي هتناول الباحث يف دراست

لك تناول ذالتعليم والتْاديب وكملولود اجلديد. مث حتدث عن معوقات شخصية األب ومسؤليته يف 

البحث مسؤلية األب يف الرتبية الفكرية واخللقية. كما أشار الباحث إىل أهم العقبات اليت تواجه 

ومن بني األب يف طريق الرتبيه اإلسالمية، وانتهج الباحث املنهج االستنباطي الوصفي يف دراسته.

 نتائج هدة الدراسة:

 هأو عدم قيامه بواجباته الرتبوية كما يريدها اإلسالم وعدم تفهم سرةعدم وجود األب يف األُ  – 1

 الولد اخللقي والفكري واإلبداعي واجلسمي. ولطبيعة الولد يف مرحلة الطفوله يعيق من

من أعظم دعائم  عدِ القدوة واحلب والرْحة والعطف واحلكمة والعدل بني األوالد كل ذلك يُ  – 9

 ة.تربية األوالد يف مرحلة الطفول

أخطر وأعظم العقبات اليت تعيق األبناء يف تفكريهم وتسبب احنرافهم، وضالهلم تتمثل يف عدة  -0

 ، وانفصال األبوين.وامل منها املشاكل بني  الوالدينع

                                                             
جامعة ام القرى،كلية  السعوديه، رسالة ماجستري منشورة، ب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة،مسؤلية األ ،ابحلارث، عدانن حسن -1

 .12ص1747 ، الرتبية،
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 هذه وختتلف احلالية، الدراسة بنتائج نتائجها ومقارنة الفروض  صياغة يف الدراسة هذه من نستفيد 

 الدراسة احلالية أجريت م، أما1282 ابلسعودية  أُجريت الدراسة هذه لية؛ إنَّ احلا الدراسة عن الدراسة

 م.9315مبدينة سبها الليبية 

 التفكري لتنمية مقرتح عنوان تصورب  1م(1009العطاس: هللا عبد أمحد بنت سلوى دراسة)-

 : إىل الدراسة هتدف   الطالب ابلسعودية. لدى اإلبداعي

 .اإلسالم يف ولوالعق سرةاألُ  مكانة بيان -1

 الرتبية حتقيق يف منها لإلستفادة سنة  12 إىل 6سن من لألطفال النمو خصائص بيان -9

 .اإلبداعية

 .اإلبداع مفهوم على فالتعرِ  -0

 .سنة 12 إىل6سن من أطفاهلا لدى اإلبداع تنمية يف سرةاألُ  دور إبراز -4

 عينة وتتحدد العينة خالل من لألطفال اإلبداعية القدرات لتنمية مقرتح برانمج تصميم -5

 واملتأخرة، املتوسطة الطفولة مرحلة تقابل يسنة وه12إىل 6سن من ابألطفال احلالية الدراسة

ومن  النمو يف واضحة بزايدة تتميز ألهنا املرحلة هذه الباحثة اختارت وقد ؛اإلبتدائية املرحلة تقابل

 اهم نتائجها:

 األبناء على اإلبداع، تدريب يف الفائدة عظيم له أبنائهم لدى النمو خبصائص الوالدين إملام -1

 . أساسها على الطفل مع التعامل لفهم كيفية سرةلألُ  قاعدة مبثابة النمو خصائص فمعرفة

                                                             
 غري ماجستري، رسالة اإلسالمة، الرتبية منظور من أطفاهلا لدى اإلبداع تنمية يف سرةاألُ  إسهامات ،هللا عبد أْحد بنت سلوى العطاس،-1

 .214 ص ،القرى أم جامعة ،الرتبية كلية،جدة ،منشورة
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 تربية يف الضرورية املختلفة واملتنوعة اجلوانب مجيع مبراعاة األطفال لدى اإلبداع تنمية ميكن - 9

عِد يُ  ألطفاهلا سرةاألُ  تقدمه ما فكل ؛ومادية واجتماعية ونفسية وعقلية وجسمية إغاثية من الطفل

 . اإلبداع إىل أبطفاهلا للوصول حقيقًيا إسهاًما

 .أطفاهلما إبداع يف األثر عظيم قوي له سالح والنجاح ابلتوفيق ألطفاهلما الوالدين دعاء - 0

 . اإلبداع تنمية يف نييع أطفاهلما على وتطبيقها الوالدين قبل من اإلبداعية الربامج معرفة - 4

 أنشطة من ميارسونه ومبا أعمال من به يقومون مبا ألطفاهلم إبداعية قدوة اآلابء يكونَ  أنْ  ميكن - 5

 .أطفاهلم أمام

 طفاًل مبدًعا. يُ ْنِتجُ  اإلبداع على الطفل تشجيع - 6

 تنمية يف الوالدين دور دراسة على ركزت منهما كالا  أنَّ  يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه تتفق    

 بنتائج نتائجها الفروض ومقارنة صياغة يف الدراسة هذه من ونستفيد األبناء، لدى اإلبداعي التفكري

م، 9338السعودية  يف أجريت أهنا احلالية يف الدراسة عن الدراسة هذه وختتلف احلالية الدراسة

 م.9315بليبيا  سبها مدينة يف أجريت والدراسة احلالية
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 من فلسطني يف املوهوبني للطلبة الوالدية املعاملة بعنوان 1م(1001 :بكر أبو إايد )دراسة -4

 الرتبويني. املرشدين نظر وجهة

 يف العاملني الرتبويني املرشدين نظر وجهة من للطلبة الوالدية املعاملة طبيعة معرفة إىل الدراسة هدفت

 وهي متغريات الدراسة متغريات الباحث ُطوابس، استخدم ة،قباطي  يف ِجِنني، والتعليم الرتبية ُمِديرايت

 . اخلربة سنوات التخصص، العلمي، املؤهل اجلنس،

 طوابس. جنني، مديرايت من تربوية ومرشدة مرشد 64 من مكونة عشوائية الدراسة نةعيِ  وكانت

 ومن اهم نتائجها 9332  - 2008الدراسي  العام من األول الفصل هناية يف وذلك

 نظر وجهة من املوهوبني للطلبة الوالدية املعاملة متوسطات يف إحصائًيا دالة فروق يوجد نه الإ  

 الدراسة ملتغريات طوابس تُ ْعَزى والتعليم جنني، الرتبية مديرايت مدارس يف العاملني الرتبويني املرشدين

  إحصائيا. دالة غري املتوسطات بني الفروق كانت حيث

 األبناء، جتاه ناالوالد به يقوم الذي الدور تناول كليهما أنَّ  يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه تتفق 

 هذه وختتلف الدراسة احلالية، بنتائج نتائجها ومقارنة الفروض صياغة يف الدراسة هذه من ونستفيد

 لدراسةا م ، أما9332 وطوابس وقباطية جبنني  فلسطني يف أجريت أهنا احلالية يف الدراسة عن الدراسة

   م.9315بليبيا  سبها مدينة يف احلالية

 

                                                             
- 142 ص،ص  2117، ،املعاملة الوالدية للطلبة املوهوبني يف فلسطني من وجهة نظر املرشدين الرتبويني، فلسطني ،ربك أبو ،إايد-1

602. 
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 تنمية يف البيئية الرتبية يف إثرائي برانمج بعنوان أثر 1م(1001)احلمودي عبد هللا خالد: –5

 .ابلسعودية القصيم منطقة يف املوهوبني الطلبة لدى اإلبتكاري والتحصيل التفكري مهارات

 التفكري مهارات تنمية يف البيئية الرتبية يف إثرائي برانمج أثر على فالتعرِ  إىل الدراسة هتدف  

 . القصيم منطقة يف املوهوبني الطلبة لدى والتخيل اإلبتكاري

 والبالغ القصيم املوهوبني يف رعاية مبركز امللتحقني الطلبة مجيع من الدراسة هذه عينة أفراد يتكون 

 يف طالًبا (16) وضمت جتريبية األوىل وعةاجملم: جمموعتني لىع تقسيمهم متِ  حيث طالباً  (32) عددهم

 التفكري اختبار اجملموعتني على طُبِِقَ  وقد طالًبا، (16) وضمت ضابطة الثانية اجملموعة أنَّ  حني

 لصاحل إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة نتائج أشارت قد، التحصيل واختبار االبتكاري

 إحصائية داللة ذات فروق التجريبية، ووجود نةالعيِ  لدى بتكارياال التفكري تنمية يف اإلثرائي الربانمج

 التجريبية. نةالعيِ  لدى البيئية الرتبية يف التحصيل يف تنمية اإلثرائي الربانمج لصاحل

 هذه احلالية، وختتلف الدراسة بنتائج نتائجها ومقارنة الفروض صياغة يف الدراسة هذه من نستفيد 

 مدينة يف أُجريت احلالية الدراسة ، وأنَّ م9332السعودية يف أُجريت أهنا ليةالدراسة احلا عن الدراسة

 م.9315 بليبيا سبها

 

 

                                                             
املوهوبني،  اإلبتكاري والتحصيل لدى الطلبة رانمج إثرائي يف الرتبية البيئية يف تنمية مهارات التفكريأثر ب ،احلمودي هللا عبد خالد احلمودي،-1

 .637- 61ص .ص7200،  يناير ،األول العدد عشر، السابع اجمللد،اإلسالمية اجلامعة ، مالقصي ،اإلنسانية الدراسات جملة
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بعنوان مستوى مهارات التفكري اإلبداعي لدى 1م(1022)دراسة داود عبد امللك احلدايب: -6

 طلبة املعلمني يف األقسام العلمية يف كلية الرتبية والعلوم التطبيقية حبجة.

هدفت الدراسة إىل التعِرف على مستوى مهارات التفكري اإلبداعي لدى طلبة   راسة:أهداف الد

طالباً 111املعلمني يف األقسام بكلية الرتبية والعلوم التطبيقية مبدينة حجة، وتكونت عِينة الدراسة من 

ذكور وإانث  وطالبًة من طلبة املعلمني يف األقسام العلمية؛ الكيمياء، الفيزايء، األحياء، حسب اجلنس

يف كلية الرتبية مدينة حجة، ولتحقيق هدف البحث متَّ استخدام توارنس لقياس مهارات التفكري 

 وتوصلت هدة الدراسة ا ي النتائج التاليه:اإلبداعي الطالقة، املرونة، األصالة

لمية أظهرت النتائج أنَّ مستوى مهارات التفكري اإلبداعي لدى طلبة املعلمني يف األقسام الع -1

 ضعيف. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة املعلمني يف مستوى مهارات التفكري -9

 اإلبداعي تبعاً ملتغري اجلنس ذكور وإانث.

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف مستوى مهارات التفكري اإلبداعي والناقد تبًعا ملتغري -0 

 التخصص الكيمياء، الفيزايء، األحياء.

ُيستفاد من هذه الدراسة يف صياغة الفروض ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة احلالية وختتلف عن 

هذه الدراسة أُقيمت مبنطقة حجة   م، والدراسة احلالية يف مدينه سبها 9311الدراسة احلالية يف أن َّ

 م.9315بليبيا 

 

                                                             
بداعي لدى طلبة املعلمني يف األقسام العلمية يف كلية الرتبية والعلوم التطبيقية، اجمللة مستوى مهارات التفكري اإل،احلدايب، داود عبد امللك-1

 .31ص،2111، ،3ع العربية لتطوير التفوق، اجمللد الثاىن،
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 اإلبداعى التفكري تنمية يف سرةاألُ  دور بعنوان1م(1022الشعيل: العزيز عبد سعود )دراسة -7

 الرايض. يف األبناء لدى

 وجهة من األبناء التفكري اإلبداعي لدى سرة يف تنمية مهاراتدور األُ  عن الكشف إىل الدراسة هدفت

 خمتلف من موهوب طالب (122) من مكونة نةعيِ  على الدراسة املوهوبني. وأُجريت ةالطلب نظر

 الباحث استخدم الرايض،كما مدينة يف املوهوبني رعاية لربانمج املطبقة اإلبتدائية املرحلة مدارس

 مخسة من تكونت وقد وثباهتا، صدقها من والتأكد حتكيمها بعد وطَب ََّقَها للدراسة كأداة االستبانة

 االقتصادي اجملال، النفسي اجملال، سرياألُ  التفاعل جمال سر،األُ  اإلبداع جمال هي جماالت

 خالله من متَّ  الذي (SPSS) برانمج الباحث استخدم البياانت ولتحليل.األسري التماسك جمال،

 التباين وحتليل املعياري، واالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية، والنسب التكرارات إىل التوصل

 : أبرزها من نتائج عدة إىل الدراسة توصلت قداألحادي ،

 سري،األُ  التماسك اآليت: النحو على كانت نةالعيِ  موافقات درجات حسب اجملاالت ترتيب إنَّ -1

 .النفسى اجملال االقتصادي، اجملال سرة،األُ  تفاعل ، سرةاألُ  إبداع

 األسري، التماسك  حول الدراسة عينة أفراد اجتاهات يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم-9

 .العمر متغري فابختال النفسي اجملال مث االقتصادي، اجملال األسرة، تفاعل األسرة، إبداع

 اإلبداعية اجلوانب حول الدراسة نةعيِ  أفراد اجتاهات يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -0

 الطلبة سرأُ  لدى النفسية اجلوانب يف املوهوبني الطلبة على سرياألُ  التفاعل أثر املوهوبني  سرأُ  لدى

                                                             
- 7ص ، صالرايض، مرجع سابق مدينة يف ميدانية دراسة سرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى األبناء،األُ  دورسعود عبد العزيز، الشعيل،-1

138. 
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 سرأُ  لدى سرياألُ  التماسك ، جوانباملوهوبني الطلبة سرأُ  لدى اإلبتكارية واجلوانب املوهوبني،

 .الطالب ترتيب متغري ابختالف املوهوبني الطلبة

 على سرياألُ  التفاعل أثر  حول الدراسة أفراد اجتاهات يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم-4

 لطلبةا سرأُ  لدى االقتصادية اجلوانب املوهوبني، الطلبة سرأُ  لدى النفسية اجلوانب املوهوبني، الطلبة

 .واملوهبة اإلبداع جمال يف الربامج عدد متغري ابختالف املوهوبني 

 اإلبداعية اجلوانب حول الدراسة نةعيِ  أفراد اجتاهات ىف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم-5

 سرأُ  لدى سرياألُ  التماسك جوانب املوهوبني، سرأُ  لدى االقتصادي اجلوانب املوهوبني سرأُ  لدى

 م.لألُ  التعليمي املستوى متغري ابختالف وبنياملوه الطلبة

 تنمية سرة يفاألُ  داخل الوالدين دور تناولت كليهما أنَّ  يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه تتفق   

 بنتائج ومقارنة نتائجها الفروض صياغة يف الدراسة هذه من ونستفيد اإلبداعي، التفكري مهارات

 والدراسة م،9311الرايض يف أجريت أهنا يف احلالية الدراسة عن دراسةال هذه وختتلف احلالية، الدراسة

 م.9315سبها يف احلالية

 يف املشكالت حل طريقة استخدام أثر بعنوان .1م(1022: بكر حسني و أمحد )دراسة -9

 يف دمشق. عقلياا  املتفوقني الطلبة لدى والتحصيل اإلبداعى التفكري تنمية

ر استخدام طريقة حل املشكالت يف تنمية التفكري اإلبداعي والتحصيل أث معرفة إىل الدراسة هدفت

 .العاصمة السورية -مبدينة دمشق العاشر الصف يف الطلبة املتفوقني عقلًيا من نةلدى عيِ 

 الصف طلبة من الدراسة نةعيِ  بلغت حيث وطالبًة، طالباً  (90) من األصلي اجملتمع يتكون و   

 جمموعتني لىع البحث نةعيِ  تقسيم وطالبًة، ومتَّ  طالًبا (60) متفقوقنيلل الباسل مدرسة يف العاشر

                                                             
 على جتريبية دراسة أثر استخدام طريقة حل املشكالت يف تنمية التفكري اإلبداعي والتحصيل لدى الطلبة املتفوقني عقلياً ،حسني أْحد بكر،-1

 .134-133صص  ،2111 دمشق، جامعة الرتبية، ،كلية سورايدمشق،  مدينة  يف العاشر الصف طلبة من نةعيِ 
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 وطالبًة، طالًبا (30) من تكونت الضابطة واجملموعة وطالبًة، طالًبا (30) من تكونت جتريبية جمموعة:

 طريقة حل وفق املصمم التعليمي النموذج وأنشطة أساليب ابستخدام التجريبية اجملموعة ومتَّ تدريب

 .التقليدية ابلطريقة دروسها واتبعت تدريب أي الضابطة كالت، واجملموعةاملش

 ابلدرجة املتمثلة األربعة أببعاده اإلبداعي تورانس للتفكري اختبار يف التجريبية اجملموعة تَ َفوُّق - 1

 يمي؛التعل للنموذج الفرق هذا ويُعزى البعدي التطبيق نتيجة وذلك واألصالة، واملرونة الطالقة الكلية

 .اإلبداعي التفكري مهارات تنمية على وقدرته النموذج هذا فاعلية يعين وهذا

 اإلبداعي للتفكري تورانس اختبار على واإلانث الذكور الطلبة من التجريبية اجملموعة أفراد أتثر - 9

 .بينهما دالة فروق تظهر ومل ملستوىا بنفس الكلية والدرجة واألصالة واملرونة ابلطالقة املتمثلة أببعاده

؛ البعدي التطبيق نتيجة وذلك ؛الدراسي التحصيل اختبار على التجريبية اجملموعة أفراد تَ َفوُّق - 0

 .الدراسي التحصيل تنمية يف النموذج هذا أثر يعين وهذا التعليمي، للنموذج الفرق هذا ويُ ْعَزى

 التجريبية اجملموعة أفراد من واإلانث الذكور الطلبة بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم  -4

 الدراسي. التحصيل اختبار على

 هذه وختتلف احلالية، الدراسة بنتائج نتائجها ومقارنة صياغة الفروض يف الدراسة هذه منُيستفاد  

 بليبيا سبها يف احلالية أُجريت والدراسة م،9311 دمشق يف أُجريت أهنا يف احلالية الدراسة الدراسة عن

 م.9315
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 املتفوقني الطلبة مشكالت بعنوان1م (1021-م 1022:هرب عبد فضل إميان دراسة)– 2

 املتفوقني مبدارس ميدانية دراسة -الدراسة متغريات ببعض وعالقتها واحتياجاهتم دراسياا 

 بسوراي.

؛ البحث متغريات وفق املتفوقني يف مدارس نةالعيِ  أفراد لدى املشكالت انتشار مدى على فالتعرِ -1

 لألب االقتصادي املستوى م,واألُ  لألب التعليمي املستوى اإلقامة, الدراسية, السنة اجلنس, مثل:

 .احملافظة م,واألُ 

؛ الدراسة ملتغريات وفقاً  املتفوقني مدارس يف نةالعيِ  أفراد لدى احلاجات انتشار مدى على فالتعرِ  -9

املستوى االقتصادي لألب  م،ب واألُ املستوى التعليمي لأل اإلقامة، السنة الدراسية، اجلنس، مثل:

 احملافظة. م،واألُ 

 .الكلية نةللعيِ  ابلنسبة املتفوقني مدارس وترتيبها يف املتفوقني الطلبة مشكالت على فالتعرِ  -0

 .نة الكليةف على حاجات الطلبة املتفوقني وترتيبها يف مدارس املتفوقني ابلنسبة للعيِ التعرِ -4

البحث  متغريات وفق املتفوقني مدارس العينة أفراد لدى املشكالت يف الفروق داللة على التعرف-5

 واألم، لألب االقتصادي املستوى واألم، لألب التعليمي املستوى اإلقامة، الدراسية، السنة اجلنس،

 احملافظة.

 متغريات وفق املتفوقني مدارس العينة أفراد لدى االحتياجات يف الفروق داللة على التعرف - 6

 لألب االقتصادي املستوى واألم، لألب التعليمي املستوى اإلقامة، الدراسية، السنة ث اجلنس،البح

 احملافظة. واألم،

                                                             
 مشكالت الطلبة املتفوقني دراسياً واحتياجاهتم وعالقتها ببعض املتغريات، دراسة ميدانية مبدارس املتفوقني، ،ربه بدع فضل إميان ربه، عبد-1

 .293-  – 290صص  ،9319،دمشق جامعة الرتبية، كلية،سوراي  ماجسرت، رسالة
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 .الدراسة متغريات وفق واحتياجاهتم العينة أفراد مشكالت بني العالقة طبيعة على التعرف - 3

املتفوقني الثانوية عدد اجملتمع األصلي للبحث وهم مجيع الطلبة الذين يدرسون يف مدارس  بلغ

نة من جمتمع الدراسة حبيث تكون ممثلة جلميع طالًبا وطالبة، وقد مت اختيار العيِ  1248 بسورية حوا ي 

طالب وطالبة من  (640) نة الدراسةأفراد جمتمع الدراسة الذي يتم حبثه حيث بلغ عدد أفراد عيِ 

 اسة :الثانوي ومنبني نتائج الدر  األول والثاين والثالث :الصفوف

نة الدراسة بدرجة متوسطة وفق متغريات الدراسة كان مدى انتشار املشكالت بني أفراد عيِ -1

 م،املستوى االقتصادي لألب واألُ  م،اإلقامة، املستوى التعليمي لألب واألُ  الدراسية، السنة اجلنس،

 احملافظة.

ْحص،  ما عدا متغري حمافظة نة لديهم حاجات متوسطة يف معظم املتغرياتإنَّ معظم أفراد العيِ  - 9

 والالذقية فقد كانت  احلاجات مرتفعة.

 املشكالت االنفعالية، :نة الكلية على النحو اآليتإنَّ أكثر املشكالت ظهورًا لدى أفراد العيِ  - 0

 .املشكالت الداخلية سرية،املشكالت األُ  املشكالت املدرسية، املشكالت االجتماعية،

هي احلاجات املادية تليها احلاجات  نة البحثية لدى أفراد عيِ احلاجات أمه كانت أكثر- 4

 احلاجات املعرفية.أخريًا االجتماعية، مثَّ  احلاجات النفسية، و 

 هذه وختتلف احلالية الدراسة بنتائج نتائجها ومقارنة الفروض صياغة يف الدراسة هذه منيستفاد 

بليبيا  سبها يف أجريت احلالية والدراسة م،9319رايسو  يف أُجريت أهنا يف احلالية الدراسة عن الدراسة

 .م9315
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 املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  بعنوان البيئة1م(1021الطالب: العزيز عبد حممد )دراسة -20

 على ميدانية دراسة الدميوجرافية املتغريات ببعض وعالقتها املوهوبون التالميذ يدركها كما

 .ابخلرطوم املوهوبني مدارس تالميذ

 يدركها كما املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  البيئة مستوى عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت    

 على إجرائها مَتَّ  حيث وصفية الدراسة هذه تُعدِ ،الدميوجرافية املتغريات ببعض وعالقتها املوهوبون التالميذ

 % 51.2 بنسبة وإانث (165) ذكور (173) بواقع (338) حجمها بلغ طبقية عشوائية نةعيِ 

 بنسبة الثانوي من (140) و %58.6   بنسبة اإلبتدائية املرحلة من (198) منهم %48.8 مقابل

  .SPSS   برانمج بواسطة اإلحصائية املعاجلات إجراء وبعد  41.4%

 املوهوبون التالميذ يدركها كما املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  أن البيئة  الدراسة هذه نتائج منو     

 وال دال، منخفض فيها فاملستوى املادية البيئة عدا ما وأبعادها الكلية درجتها يف دالة مرتفع مبستوى

 النوع؛ ملتغري يُ ْعَزى وأبعادها املدركة املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  البيئة يف إحصائية دالة فروق توجد

 للبيئة الكلية الدرجة بني دالة طردية القةع وتوجد الصاحل، املواطن ملتغري ْعَزىت ُ  دالة فروق توجد بينما

 تعليم مستوى املعريف مع اإلثراء سري،الوعي األُ  املادية، البيئة واألبعاد املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ 

النفسي توجد  املناخ الرتبوية، األساليب االجتماعي، املناخ أبعاد مع عالقة توجد ال بينما الوالدين،

 املستوى متغري مع وأبعادها املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  للبيئة الكلية الدرجة بني دالة طردية عالقة

 سرة.األُ  حجم متغري مع عكسية وعالقة سرة،لألُ  االقتصادي

                                                             
الد        ها التالميذ املوهوبون وعالقتها ببعض املتغريات البيئة اأُلسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدرك،الطالب، حممد عبد العزيز الطالب-1

 .49- 28ص ص،9319 ،  5، العدد0اجمللد ،اخلرطوم ،التفوق لتطوير العربية ميوجرافية دراسة ميدانية على تالميذ مدارس املوهوبني،اجمللة

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

41 
 

سرية، ودور الوالدين يف األُ  البيئة دور تناول كليهما أن احلالية يف الدراسة مع الدراسة هذه تتفق   

 بنتائج نتائجها ومقارنة الفروض صياغة  يف الدراسة هذه من ُيستفاد كما اإلبداعي، التفكري تنمية

 ابلسودان  اخلرطوم يف أُجريت يف أهنا احلالية الدراسة عن الدراسة هذه وختتلف احلالية الدراسة

 م.9315 بليبيا سبها يف احلالية م، والدراسة9319

 الطلبة بني واملشكالت للحاجات  بعنوان مقارنة1( 1021:اخلطيب أمحد مسية )دراسة-22

 العاديني بسورية. سورية وأقراهنم يف املتفوقني مبدارس امللتحقني املتفوقني

 املتفوقني الطلبة يواجهها اليت واملشكالت احلاجات أبرز عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت     

 هبم والعناية املتفوقني تربية على والقائمني املعنية للجهات يتسىن حىت العاديني، من أبقراهنم مقارنة

 .والوقائية والعالجية اإلرشادية املستوايت كافة على لرباجمها اجليد اإلعداد

 من (377)املتفوقني، و الطلبة من (364) بينهم طالًبا وطالبةً  (741) من الدراسة نةعيِ  تكونت

 األصلي اجملتمع من عشوائية ةبطريق اختيارهم متَّ  الذين الثانوي والثاين األول الصفني يف العاديني الطلبة

 ،ومن نتائج هدة الدراسة مايلي:للبحث

 الفشل، من اخلوف  احلالية نةالعيِ  أفراد من املتفوقني الطلبة منها يعاين اليت املشكالت أبرز من - 1

 .الشخصية حلاجاهتم الوالدين تفهم عدم الكمال, مناشدة

اإلانث  لصاحل للمقياس الكلية الدرجة يف تفوقاتامل واإلانث املتفوقني الذكور بني فروق وجود - 9

 العام واملتوسط(2.75) ة العشر  األبعاد على املتفوقني الذكور إلجاابت العام املتوسط كان حيث

                                                             
تفوقني امللتحقني مبدارس املتفوقني يف سورية وأقراهنم دراسة مقارنة للحاجات واملشكالت بني الطلبة امل ،مسية أْحد اخلطيب اخلطيب،-1

 .157- 156ص،2112،دمشق جامعة الرتبية، كلية سوراي ،، ماجستري رسالة العاديني،
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 يف اإلانث لصاحل إحصائًيا دالة فروق وجود أيًضا ونالحظ (2.97) املتفوقات اإلانث إلجاابت

 العالية، التوقعات املدرسي، التكيف الشخصية، سوء حلاجاهتم الوالدين تفهم وهي عدم التالية األبعاد

   القرار. اختاذ على للمقدرة االفتقار

 هذه وختتلف احلالية الدراسة بنتائج نتائجها ومقارنة الفروض صياغة يف الدراسة هذه من ُيستفاد

 سبها يف أُجريت حلاليةا الدراسة وأنَّ  م,9319 سوراي يف  أهنا أُجريت احلالية يف الدراسة عن الدراسة

 م.9315 بليبيا

بعنوان استخدام أسلوب العصف (1)(1022دراسة مرمي بنت حممد عايد األمحدي )-21

الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي وأثره على التعبري الكتايب لدى طالبات الصف 

 الثالث املتوسط.

، وغالبًا ما يكون النقاش ضمن األدمغة ومعىن مفهوم العصف الذهين: يستشري أو يستثري عددا من

مؤمتر ابتكاري يهدف إىل انتاج قائمة من األفكار ميكن أْن تقود إىل بلورة مشكلة مستعصية وتؤدي 

وقد مت استخدام هذا املصطلح ألن العقل يعصف ابملشكلة  ابلنهاية إىل تكوين حل لتلك املشكلة،

 .بتكارية املناسبة للمشكلة ويفحصها وميحصها هبدف التوصل إىل احللول اال

هتدف هذه الدراسة إىل بناء برانمج مقرتح لتنمية التفكري اإلبداعي واستخدام أسلوب العصف    

الذهين يف تدريس الربانمج، وقياس فعالية الربانمج يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي وأثره على التعبري 

بة من طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة تبوك ( طال43نة البحث من )يِ الكتايب، وقد تكونت ع

اختبار التعبري الكتايب، قائمة مهارات التعبري  ،ومت إعداد أدوات البحث وهي: اختبار التفكري اإلبداعي

                                                             
استخدام أسلوب العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي وأثره على التعبري الكتايب لدى  ،مرمي بنت حممد عايد، األْحدي-1

 .50-1ص ،9310، ،ا133العدد الث املتوسط، جملة اخلليج العريب،لصف الثطالبات ا
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الكتايب، واستخدامها كمعيار لتصحيح موضوعات التعبري الكتايب، وبعد تطبيق الربانمج وتطبيق 

 :أييت أمكن اإلجابة عن األسئلة املقرتحة  وكانت النتائج كمااالختبارات قبل وبعد الدراسة 

نة البحث يف القياس البعدي يف اختبار مهارات التفكري حدوث حتسن كبري لدى عيِ  -1

 اإلبداعي.

 نة البحث يف القياس البعدي يف اختبار التعبري الكتايب.حدوث حتسن كبري لدى عيِ  -9

 مهارات التفكري اإلبداعي. يتصف الربانمج بدرجة من الفعالية يف تنمية -0

 وجود ارتباط بني تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ومهارات التعبري الكتايب. -4

 فعالية أسلوب العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي. -5

 هذه وختتلف احلالية الدراسة بنتائج نتائجها ومقارنة الفروض صياغة يف الدراسة هذه من ُيستفاد 

 سبها يف أُجريت احلالية الدراسة م، وأنَّ 9310 يف تبوك   أهنا أُجريت احلالية يف الدراسة نع الدراسة

 م.9315 بليبيا.

 

 . اتنيا :الدراسات االجنبية

علي تطوراملوهبة لدى االطفال:دراسة حالة  اتثري الوالدينبعنوان  (1009دراسه)ايكرواو()-2

 مع ثالث عائالت صينية وامريكية 

دراسة ا ي استكشاف اثر التصورات واملعتقداتواملمارسات الوالدية علي تطور املوهبة هتدف هدة ال

يؤثر يف لذى اطفاهلمحيث تبني من الدراسة ان ثقة الوالدين واحساسهم ابالختالف االثين والثقايف 

 (1).التاثري الوالدي على االطفال املوهوبني وتعزيز موهبتهم وحتصيلهم الدراسي

 

                                                             
129,no,spring2008.                                              -Aegoodo,parental in fiuenceon children,s, vol 32,pp.100-1 
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( بعنوان العالقة الرتكيبية بني االمناط الوالدية 1009غ ليم جوشر مسيث()دراسة )سوني-1

 والشخصية املبدعة والعزلة.

هتدف هذه الدراسة ا ي اختيار طبيعة العالقة بني اراء االبناء وامهاهتم من خالل التسامح والقبول 

من النتائج ان تبني  و ضاوكذالك اراء املعلمني حول الشخصية املبدعة لدى االبناء والعزلة لديهم اي

 (1)مستوايت عالية من القبول تؤدي ا ي مستوايت عالية من االبداع .

(بيئة عمل االبداع يف  2013)-mdela j mcmuvvay,mdmazharul: دراسة-0"

 املؤسسات غري الرحبية .

الدراسة مت  هتدف هدة الدراسة ا ي معرفة اتثري بيئة عمل االبداع يف املؤسسات غري الرحبية ويف هدة

وبيئة العمل لالبداع يف املؤسسات غري الرحبية حيث مت استنتاج ان اختيار املناخ التنظيمي والقيادة 

طبيعه القيادة تعزز االبداع يف مكان العمل وحتسن املناخ الصحي يف العمل وكذالك بعض املؤثرات 

 (2.)القيادية ابملعامالت 

العائلية املتصورة علي تطور املوهبة لدى املراهقني  (التاثريات9310)(رواد ابكسالدراسة )-4

 املوهوبني يف دولة سنغافوره .

هتدف  هده الدراسة ا ي اختبار كيفية اتثري العائلة يف ابنائها املوهوبني فنيا يف الفنون املختلفه مثل 

عائلة وقيمها الرسم واملوسيقي وكيف تعززوتغدي هذه العائالت املوهبة يف ابنائها من خالل انشطة ال

وثقافتها وممارساهتا اليوميه حيث ان للتاثريات العائلية دور كبري يف تطوير املوهبة واالبداع  لدى االبناء 

.(3) 

 

                                                             
2-songeg lem gocho,the struc tuval relation ships of parentaing style,creatireative personality and loh 

eliness,412-419,2008.  
3-adela mcmuvvay,mdmazharu innovation in work place enonprvofitovgariaton ,23,on,sping2013j           

-s,7s in talent derelopmnt among avtistcaly talented teenled agerceheRoder ,perceired family infl-1
17,2013.-3  
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العالقة بني االساليب الوالدية واالبداع لدى عينة من الطالب (9310دراسة ) دانيلي فريون ()-5

 اجلمايكني .

ة بني االساليب واالمناط الوالدية واالبداع لدى عينة من هدفت هده الدراسة ا ي اختبار  العالق

(من االابء واالمهات  حيث تبني ان النمط السلطوي كان مؤشر هام لالبداع رغم 54طالب و)66

انة مؤشر سليب وكذالك هام لالبداع رغم انه مؤشر سليب وكدالك تبني ان مستوى  االبداع لدى االابء 

 (1)م وهو مبثابة مؤشر البداع ابنائهم .واالمهات كان اعلى من ابنائه

اختبار العالقه بني االمناط الوالدية وكل من االبداعواملؤ  (9310مسية عبادوحممد اجلوهري ()دراسة )-6

 االخالقي لدى االطفال الدكور .

طفل ماقبل املدرسة يف مدينة يزاد الختبار وجود عالقة بني االساليب  àéمت تطبيق الدراسة علي &

الدية والنمؤ االخالقي واالبداع حيث تبني وجود عالقة دات داللة بني النمط الوالدي  التسلطي  الو 

 (2.)والنمؤ االخالقي واالبداع 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
-2-danele feroon h,the pelatiohship between parehting styles and creativity in asam ple of sampleofja 

maican chieren ,119-128  
0-pasmaapad and mohammad tahere ,investigatih the relation fparehting styles wite cratiriy and 

moraldeve lapment in male preschoolers in yazd ,605-608,2013.   
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 .السابقة الدراسات عام  على تعليق

 حماور وهي: ةلى أربعع بتقسيمها الباحثة من دراسات سابقة قامتعرضه مت  من خالل ما   

مهارات التفكري  تنمية دور الوالدين على مبا مدىاخلاص  األول سؤالال بعضها تناولت دراسات

العوامل املؤثرة على تنمية مهارات   الثاين اخلاص السؤال تناولت اإلبداعي لدى األبناء، وبعضها

 التفكري اإلبداعي لدى األبناء.

تنمية مهارات التفكري  اخلاص بتحديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف الثالث السؤال تناول وبعضها 

 أجل من العملية الرتبوية احللول اإلبداعي لدى األبناء، وبعضها تناول السؤال الرابع اخلاص بتحديد

 اإلبداعي لدى أبنائهم. التفكري مهارات تنمية يف الوالدين  ضعف مشكلة حل

 سريةاألُ  يف البيئة ياً عقل املتفوقني الطلبة يواجهها اليت املشكالت من أنَ  اتضح القريضي دراسة ففي

 البيئة العقلي، وافتقاد التفوق مظاهر حنو سريةاألُ  يف التنشئة، واالجتاهات اخلاطئة الوالدية األساليب

 الدراسية املناهج مالئمة وعدم ومواهبه الطفل قدرات لتنمية الالزمة والوسائل لألدوات املنزلية

هي:  دراسًيا املتفوقني الطلبة مشكالت أنَّ أكثر يفربه  عبد دراسة اتفقت وقد واألساليب التعليمية،

 ابلنسبة أمهية احلاجات أكثر أنَّ  اتضح سرية،كمااالنفعالية، واالجتماعية، واملدرسية، واألُ  املشكالت

 يف اخلطيب نتائج اتفقت وقد. املعرفية مث مثَُ النفسية، االجتماعية، مثُّ  املادية، احلاجات هي: للطلبة

 وأقراهنم سورية يف املتفوقني مبدارس امللتحقني املتفوقني الطلبة واملشكالت بني حلاجاتا مقارنة جانب

 تفهُّم عدم نةالعيِ  أفراد من املتفوقني الطلبة منها يعاين اليت املشكالت أبرز من اتضح أنَّه حيث العاديني؛

 الشخصية.      حلاجاهتم الوالدين

ب املسلم يف تربية الولد  كانت بعنوان )مسؤلية األاليت 1282اتفقت دراسة عدانن حسن ابحلارث 

أو عدم قيامة بواجباته الرتبوية   ةسر يف مرحلة الطفولة( واليت كان من نتائجها عدم وجود األب يف األُ 

سالم وعدم تفهمة لطبيعة الولد يف مرحلة الطفوله يعيق منو الولد اخللقي والفكري كما يريدها اإل
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من  عدِ كل ذلك يُ  قدوة واحلب والرْحة والعطف واحلكمة والعدل بني األوالدالو واإلبداعي واجلسمي، 

أعظم دعائم تربية األوالد يف مرحلة الطفولة، وأخطر وأعظم العقبات اليت تعيق األبناء يف تفكريهم 

 .، انفصال األبوينوتسبب احنرافهم تتمثل يف عدة عوامل منها املشاكل بني  الوالدين

 حىت املتفوقني الطالب هلا يتعرض اليت للمشكالت وحلول برانمج نتبيِ  اليت تالدراسا بعض وهناك

برانمج  أثر عن احلمودي دراسة مثل: لديهم، اإلبداعي التفكري مهارات تنمية على القدرة يستطيعوا

 وقد ، القصيم يف منطقة املوهوبني الطلبة لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف البيئية الرتبية يف إثرائى

 التفكري تنمية يف اإلثرائى الربانمج لصاحل إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل دراسته نتائج أشارت

 يف التحصيل اإلثرائي الربانمج لصاحل إحصائية داللة ذات فروق ووجود التجريبية، العينة لدى االبتكاري

 .التجريبية نةالعيِ  لدى البيئية الرتبية يف

يف أثر استخدام طريقة حل املشكالت يف تنمية التفكري اإلبداعي والتحصيل  كرب دراسة اتفقت كما   

 للتفكري تورانس اختبار على التجريبية اجملموعة تفوق اتضح حيث لدى الطلبة املتفوقني عقلًيا بدمشق،

 .واألصالة الطالقة واملرونة األربعة أببعاده اإلبداعي

اليت كانت بعنوان )استخدام أسلوب ( 9310دي ) بنت حممد عايد األْحواتفقت دراسة مرمي   

العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي وأثره على التعبري الكتايب لدى طالبات الصف 

نة البحث يف القياس البعدي يف اختبار الثالث املتوسط( ومن أهم نتائجها حدوث حتسن كبري لدى عيِ 

انمج بدرجة عالية من الفعالية يف تنمية مهارات التفكري مهارات التفكري اإلبداعي، ويتصف الرب 

 اإلبداعي، وفعالية أسلوب العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي.

 طالب لدى اإلبداعي التفكري لتنمية مقرتح تصور بعنوان كانت اليت العطاس دراسة وكما اتفقت

 تدريب يف الفائدة عظيم له أبنائهم لدى النمو ائصخبص الوالدين إملام نتائجها من كان اليت السعودية
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 املختلفة، واملتنوعة، اجلوانب مجيع مبراعاة األطفال لدى اإلبداع تنمية وميكن اإلبداع. على األبناء

 .واجتماعية ونفسية، إمنائية، وجسمية، وعقلية، من والضرورية،

مية التفكري اإلبداعي لدى األبناء يف سرة يف تن)دراسة دور األُ  بعنوان الشعيل دراسة اتفقت كما   

 النحو على كانت نةالعيِ  موافقات درجات حسب اجملاالت ترتيب أنَّ  نتائجها بيَّنت الرايض(؛ حيث

 النفسي. االقتصادي، اجملال سرة، اجملالاألُ  سري، تفاعلاألُ  التماسك :اآليت

كما يدركها  سرية الداعمة لنمو املوهبةبعنوان )دراسة البيئة األُ  اليت كانت الطالب دراسة اتفقت كما    

التالميذ املوهوبون عالقتها ببعض املتغريات الدميوجرافية "دراسة ميدانية على تالميذ مدارس املوهوبني 

 التالميذ يدركها كما املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  البيئة أنَّ  إىل نتائجها أشارت بوالية اخلرطوم(؛ حيث

 فيها فاملستوى املادية عدا البيئة ما وأبعادها الكلية درجتها يف دال تفعمر  مبستوى املوهوبني

 واألبعاد املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  للبيئة الكلية الدرجة بني دالة طردية عالقة توجد منخفض،كما

 املعريف. سري، ابإلثراءاألُ  الوعي املادية،

 وجهة من يف فلسطني املوهوبني للطلبة الوالدية املعاملةبعنوان ) اليت كانت بكر أبو دراسة بيَّنت بينما   

من وجهة نظر  املوهوبني للطلبة الوالدية املعاملة أنَّ  نتائجها أوضحت الرتبويني(؛ حيث املرشدين نظر

 داللة ذات فروق توجد ال وأنه متوسطة، والتعليم الرتبية مديرايت مدارس يف العاملني املرشدين الرتبويني

 . املرشدين نظر وجهة من املوهوبني للطلبة الوالدية املعاملة متوسط يف إحصائية

 ما جاء فيها  يف بعض االتفاق مدى تبنيَّ  الدراسات هذه لنتائج ومن خالل ما سبق من عرض 

 الدراسات جمتمعات يف االختالف اآلخر، مع البعض يف نتائج واالختالف نتائجها، بعض يف واالتفاق

 بعض واالختالف يف مضمون التشابه رغم الدراسات بعض نتائج الفاخت يف سبب كربأ وهو

 الدراسات عن األخرى.
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 احلالية،كما الدراسة موضوع حتديد يف الباحثة ساعد السابقة والدراسات البحوث على االطالع إنَّ  

 العلمي. املنهج واتباع الدراسة لطبيعة املالئمة واملقاييس األدوات اختيار يف منها استفادت

 املرحلة طلبة َدَرسَ  ما منها إنَّ  احلالية؛ حيث للدراسة مطابقة دراسة على تعثر مل الباحثة أنَّ  إالَّ   

 اومنه ؛العطاس دراسة األطفال مثل رايض تالميذ دراسة تناول ما ومنها ؛الشعيل دراسة مثل اإلبتدائية

إايد اليت  دراسة يف احلال هو مودي. كمااحل دراسة مثل املوهوبني رعاية مبركز امللتحقني الطلبة َدَرسَ  ام

 تناولوا فقد واخلطيب، ودراسة احلارث والقريطي، ربه، عبد دراسة الرتبويني. وعن املرشدين تناولت

  هلم. اإلبداعي التفكري مهارات تنمية أمام الطلبة من املتفوقني تواجه اليت املشكالتدراسة العوامل و 

 إثراء إو حلول إىل أشاروا واحلمودي ودراسة األْحدي والشعيل،الطالب،  من كلِ   دراسة أنَّ  كما

ر حىت والديهم أُسرهم، ومع داخل الطلبة اليت تواجه املشكالت حلل البيئية الرتبية يف برانمج  هلم تُ َيسِِ

 مهارات تنمية يف الوالدين دور أمهية إىل اإلشارة مع هلم اإلبداعي التفكري مهارات تنمية الطرق أمام

 املرشدين نظر وجهة خالل الوالدية من املعاملة إىل بكر أبو أشار حيث  أبنائهم لدى اإلبداعي كريالتف

  .الرتبويني

كما اتفقت دراسة ايكرواو بعنوان اتتري الوالدين علي تطور املوهبه لدى االطفال مع دراسة  مع 

االمناط الوالدية وكل من االبداع دراسة مسيه عباد وحممد اتيهر واليت كانت بعنوان اختبار العالقه بني 

والنمؤ االخالقي لدى االطفال الدكور  ودراسه سونيغ ليم جوشو بعنوان العالقه الرتكيبية بني االمناط 

حيث اشارو ان التاثري الوالدي ودراسة روردا ابسكال  ودراسة دانيلي فريون  والشخصية املبدعة والعزله 

ء  وان مستوايت عاليه من القبول تؤدي ا ي مستوايت عاليه من يؤثر علي تنميه االبداع لدى االبنا

 االبداع .
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تنمية مهارات التفكري  يف الوالدين دور عن للكشف اجلانب هلذا الدراسة هذه تعرضت فقد لذلك  

 .الثانوى األول الصف مرحلة لدى أبنائهم الطالب يف  اإلبداعي

 

 

 //هيكل الدراسة إحدى عشر

 -:يتفصول وهي كاآلاربعة مقدمة و  الدراسةتشمل هذه و 

 أسبابو وأمهية الدراسة للدراسة متهيًدا  ومشل للدراسة العام اإلطار الباحثة فيه وتَ َناَولت :األول الفصل

،حدود الدراسة أهداف،الدراسة أسئلة، الدراسة شكاليةإ،اختيار موضوع الدراسة  ومربرات

واملفاهيم  صطلحات، املالدراسة منهج ،ال الزماين()اجملال املكاين، اجملال البشري،  اجملالدراسة

  .هليكل الدراسة بعرض الفصل واختتم ، الدراسات السابقة ،الدراسة املستخدمة يف

 مهارات النظري يف العالقة بني دور الوالدين وبني تنمية لإلطار الفصل هذا ُخِصصَ  فقد :الثاىن الفصل

  .ةالطلب لدى اإلبداعي التفكري

منودج الدراسة وتشمل: املنهجية اإلجراءات الستعراض الفصل هذا ُخِصصَ  حيث :الثالث الفصل

 أداة الدراسة،الدراسة، الدراسة،عينة جمتمع االستطالعية، الدراسة ،الدراسة نوع،فرضيات الدراسة،

 .اإلحصائية ، املعاجلاتاختبار صدق وثباث أداة الدراسة 

 .البياانت وتفسريها وحتليل عرض الباحثة هفي تَ َناَولتْ هدا الفصل   :الرابع الفصل
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،التوصيات ،املقرتحات ،قائمة نتائج الدراسة  اخلامتة، خلتامي ومشل:الفصل اوهو  الفصل اخلامس:

 .املراجع ،املالحق
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 الفصل الثاين

 )اإلطار النظري للدراسة(
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 الوالدين :لاألو  املبحث

عارف والسلوكات االجتماعية، ويتلقى ال دروس األوىل يف يولد الطفل خاليًا من اخلربات وامل

ش كل خاص، مبا يسهم يف بسرته بشكل عام، وم ن والدي ه العالقات االجتماعية/اإلنسانية من أُ 

تكوين شخصيته املتوازنة، وتشكيل وعيه وإدراكه لذاته وحمليطه االجتماعي، ومبا يكفل له ابلتا ي 

  .معهم وف ق عالقات إجيابية متبادلة فوالتكيِ  التواصل اإلجيايب مع اآلخرين،

 التعريف بدور الوالدين.األول: املطلب

 :الوالدين دورل االصطالحي التعريف 

ف واخلربات احلياتية إن للوالدين الدور األول يف وجود الطفل وتنشئته تنشئة صحيحة، وإعطائه املعار  

حيث إنَّ اهتمام الوالدين بتنمية قدرات أبنائهم  من مواجهة خمتلف الصعوابت يف احلياة،اليت  متكنه 

وكما  اإلبداعية ينتج عنه أبناء متفوقني ومتميزين، وقد تناولت الباحثة تعريف الدور وتعريف الوالدين،

بغية  سرةأدوار الوالدين جتاه أبنائهم داخل األُ  اليت تركز على سرةاألُ  اتريفأشارت الباحثة لبعض تع

اإلبداع وستعرض  ةن جتاه األبناء، اليت هلا األثر الكبري يف تنمياالوالد ليت يقوم هباالتعريف ابألدوار ا

 فيما أييت: اتريفالباحثة التع

هي سرة و األُ  داخل مهاتواألُ  اآلابء على عاتق تقع اليت الواجبات واملسؤليات نه:الدور أبف يعرّ 

  )1)هم.أبنائ جتاه مهاتواألُ  اآلابء هبا قومياليت  نفسها الوظائف

بنائهم سرة جتاه أن داخل األُ ااملهام والواجبات اليت يقوم هبا الوالد جممل :هدور أبنلل التعريف االجرائي 

 تنشئتهم وتنمية قدراهتم العقلية.      و 
                                                             

 . 10 ص مرجع سابق، األبناء، لدى اإلبداعي التفكري تنمية يف اأُلسرة دورسعود عبد العزيز، شعيل، - 1
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مهات يف كافة  سبق نالحظ أن األدوار هي جمموعة الواجبات والوضائف اليت يقوم هبا اآلابء واألُ  مما   

 اركة يف تنمية مهارات اإلبداع لدى أبنائهم. اجلوانب للمش

وىل لنشأة األبناء وإكساهبم املهارات ومها أول م ومها اخللية األُ : مها األب واألُ ف الوالدين اجرائياا ويعرّ 

بيئة تعليمية تساعد أبنائها على قوة التفكري وتعزز قدراهتم على التعلم املستقل دون االعتماد فقط على 

سري احملفزات األساسية لتنمية القدرات لم يف املدرسة وإذا توفر يف الوالدين ويف اجلو األُ الذكاء، والتع

 .تاإلبداعية عند االبن، فإنه ينشأ تنشئة تنتهي به إىل اإلبداع يف كافة اجملاال

عبارة عن مؤسسة اجتماعية ذات ثقافة اْبهنا آسيا بركات  التعريف االصطالحي لالسرة :تعرفة

احتاد طبيعي دائم والزم لدوام الوجود االجتماعي، بصورة يقرها اجملتمع وحتافظ على القيم  مشرتكة وهي

واألخالق الدينية والرتبوية واالجتماعية ومتارس أتثريها يف تعديل وتشكيل الشخصية اإلنسانية مبا متنحه 

 . (1)ن بدور مميز من خالل التوجيه والضبطامن حب ألعضائها ويقوم فيها الوالد

  للرتبية عرفها  اجتماعية مؤسسة  أقدم مواألُ  األب من مكونة: سرة أبهناف األُ كما تعرّ          

  ومعارفها  احملدودة ومهاراهتا احلياة خبربات وتزويدهم النشئ تعليم يف تقوم بدورها وال تزال اإلنسان،

   )2(البسيطة.

 

                                                             
 وغري العدوانني الفروق الفردية يف أبعاد التفاعل اأُلسري داخل أُسر التالميد ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة العدوانني،امساعيل،حممد عيسي-1

 .31ص ت،لكوياجامعة اخلليج العريب،،2117، غري منشورهبدوله الكويت، رساله ماجستري 
 .2 ص املرجع نفسه،-2
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اإلجناب  أساس أهنا مبعىن أولية مجاعة وهي ولاأل اإلنساين التجمع : صورةف اْبهنايضاا تعرّ أ       

 ترتبط اليت والتنافس لعادات التعاون األول األصل الثاين، وهي كذلك للجيل االجتماعي والتطبع

  )1(.االجتماعي املركز  وإىل احلب احلاجات إىل  إبشباع

م وواحد أو أكثر واألُ مجاعة اجتماعية تتكون من األب  هنا:سرة أبف بوجاردوس األُ ويعرّ             

من  األطفال، يتبادلون  احلب ويتقامسون املسؤولية وتقوم برتبية األطفال حيث متكنهم من القيام 

وحدة  هم البعضم وضبطهم ليصبحوا أشخاصًا يتصرفون بطريقة اجتماعية، ويكونون مع بعضاهتبواجب

 .(2)مسكن واحد   اقتصادية ويقيمون يف

شارت إىل الرتكيز على أهم الوظائف واألدوار اليت أالسابقة  اتتعريفالأن أغلب مما سبق نستنتج 

ن داخل البيت جتاة أبنائهم، حيث إنَّ الوالدين مها اخللية األوىل لتكوين الفرد، والبيت هو ايؤديها الوالد

 املكان األول الذي جيد فيه األبناء االستقرار. 

، سري مرتابط يشجع األبناءذا متت يف وجود جو أُ ن هذه األدوار بنجاح إاي الوالدوميكن أن يؤد 

 واخنراطهم يف جماالت االبتكار.   متوسيع مداركه ويعطي هلم الفرصة على

 

 

 

 

                                                             

 .2ص1741 النهضة، دار ، ومشكالهتا، بريوت سرةاألُ  ،حممود حسن،-1
 .24، ص 2112،حزم  ابن ، دار تبريو مستوى اأُلسرة وعالقتها ابلسمات الشخصية والتحصيل لدى األبناء، ،كرم مصباحأعثمان، -2
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 .أمهية الوالدين يف حياة اإلنسان املطلب الثاين:

ن الدور األساس يف تكوين شخصية أبنائهم، وتزويدهم ابملعارف واملهارات لتنمية يإن للوالد     

مهية أ ذه القضية يفهتم الفكرية وتطويرها، حيث تناولت العديد من اآلراء و الدراسات السابقة هقدرا

 أييت:نسان وسوف تعرض الباحثة بعض منها فيما الوالدين يف حياة اإل

يلعب الوالدان الدور األكرب يف تطوير مهارات أبنائهم؛ حيث يعد البيت املؤسسة الرتبوية والثقافية  

اته، وأفكاره، وإبداعاته، واجتاهاته، وأحالمه، بينما ي ينأ  فيها الطف،، وتتأكل،  فيها سلوكاألوىل اليت

وت  َزوده  ؛حياته املبكرة ت  َعدُّ املدرسة املؤسسة الرتبوية الثانية اليت ت  َعز ِّز قدرة الطف، على التعلم يف سين

جوانب احلياة، فاشرتاك الوالدين وأفراد ابملعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة لرتقى بنموه يف مجيع 

يف الربامج الرتبوية إعداًدا وتنفيًذا يف مجيع  املهمة سرة يف العملية التعليمية أصبح من املوضوعات األ  

 (1)أحناء العامل.

م إىل أنل أسلوب املساواة يف املعاملة بني األبناء من قب، الوالدين يف 1228ويأري منصور الأربيين    

أئة الوالدية يؤثر على حنو إجيايب يف منو تفكري األبناء واجتاهاهتم حنو الوالدين واآلخرين يف اجملتمع، التن

 واألطمئنان يأعر اال طفال ابلثقة العالية ابلنفس إىل جانب األمن النفسي والعطف واحلب واحلنان إذ  

(2). 

درجة تعليم الوالدين هلا أثر كبري وتشري سناء اخلو ي إىل أنَّ اآلابء اليوم أكثر اهتماًما أبب  نائهم، كما أن َّ

 (3.)على اإلبداع ومستوى األبناء الدراسي

                                                             

 .671-611تنمية مهارات التفكري اإلبداعي من خالل املناهج التعليمية، مرجع سابق، ص علي حممد، حممود، -1
 .371-371 ،ص ص1774، دار الفكر العريب ،علم نفس الطفولة،لقاهرة. .منصور، عبد اجمليد الشربيين-2
 .247، ص2112،دار املعرفة اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،امصر ائلية،اأُلسرة واحلياة الع،اخلو ي، سناء-3
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اخلو ي على أن اهتمام اآلابء اليوم أكثر من قبل، ونسبت هذا إىل حتسني تعليم اآلابء  تركيزنالحظ   

 حيث له أتثري كبري على تنمية اإلبداع عند األبناء.

أنَّ لألبوين أمهية كبرية يف تلبية مطالب أساسية وجوهرية يف تنشئة الطفل مشالة إىل  كما يشري أبو   

ي هبا األبناء وصورته يف ذتنشئة أُسرية، وخيص ابلذكر األب ملا له من دور  كبري  يف أْن يكون قدوة حَيْتَ 

 (1)نظرهم عظيمة ال توازيها عظمة 

ياه األبناء، وأشار إىل أهم وظائفهم مما سبق نالحظ أن الباحث أشار إىل أمهية الوالدين يف ح  

 به الدراسه احلالية. وأدوارهم جتاه أبنائهم وهذا ما هتتم 

سرة حيص، على أهم احتياجاته النفسية واالجتماعية م أيًضا إىل أن الفرد يف األ  1283يأري دايب    

جيب أن  يتجنبه،  ويتلقى أوىل الدروس يف اخلط  والصواب واحلسن والقبيح، وما جيب أن  يفعله وما

واالعتماد على النفس، والتفكري املبدع، واحلب، والكره، والتعاون، واحرتام الغري ومنها ينال التأجيع 

 (2)م كما جيد املث،  الذي يقتدي به يف حياته.والرغبة يف التعل  

سبة لالبن سبق نرى أن هذا الباحث ركز على أمهية احلاجات االجتماعية والنفسية ابلنا من خالل م   

هو سليب حيد  هو إجيايب يساعد على  تنمية اإلبداع ومنها ما املبدع، وأن هناك  عوام، عدة منها ما

 منه.

                                                             

 .2املشكالت السلوكية لدى األطفال احملرومني من بيئتهم اأُلسرية، مرجع سابق، ص ،ايسريوسف إمساعيل،-1

 .122، ص 1741، 1ط ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،منو الطفل وتنشئته بني اأُلسرة ودور احلضانة ،دايب، فوزية-2
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يف تعاملها  حق حرية تفكري سرة اليت تتبع أسلوبم، إىل أنل األ  9331فقد أشارت دراسة عبادة    

ابلنفس والتعاون مع اآلخرين، والتفكري اإلجيايب مع أبنائها وتربيتهم غالًبا ما ت  َنم ِّي لديهم الثقة العالية 

  (1)والقدرة على حتم ، املسؤلية وإقامة عالقات انجحة مع األقران.

والتأجيع، وات ثريمها اإلجبايب على  على أمهية األسلوب واملعاملة احلسنة دكأنستنتج أن الباحث    

 تنمية التفكري اإلبداعي.

بني خصائص الأخصية واالنسجام االجتماعي بني جمموعتني  ويف دراسة سيموندز قارن الباحث 

اهتماًما كافًيا من قب، الوالدين، وغلب على تلق مل  ( طفالً 01وعددها ) اجملموعة األوىلفطفال، األمن 

طفاًل، أما اجملموعة الثانية حظيت ابهتمام  01سلوك الوالدين اإلمهال وقلة املتابعة ألطفاهلم وعددها 

عة متواصلة وجيدة من قب، الوالدين حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أطفال اجملموعة األوىل  ورعاية ومتاب

حماولني جذب انتباه اآلخرين، كما أظهروا اجتاهات جاحنة، يظهرون نأاطًا زائداً كانوا غري مستقرين و 

نية فقد أظهروا وأكثروا من  الكذب واهلرب من املدرسة والتأاجر مع األقران، أما أطفال اجملموعة الثا

 (2)سلوًكا أكثر لباقة وأكثر تعاواًن وإخالًصا واستقرارًا.

مما سبق نالحظ أنًّ اهتمام الوالدين وعنايتهم أببنائهم وتربيتهم ابملعامله احلسنة له دوٌر كبرٌي يف تنأئة   

على مواجهة  مهاراهتم وتطوير تفكريهم، وهي اليت تدفع هبم للتفكري السليم والقدرةشخصياهتم وتنمية 

سرة والوالدين خصوًصا هلم الدور األساس يف م تابعة أبنائهم واملأاركة يف مواقف احلياة املختلفة، فاأل  

 تطوير قدراهتم اإلبداعية.

 

                                                             

 .111ص ،مركز الكتاب للنشر،  ،مقايس الشخصية للشباب والراشدين،  مصر ،أْحد عبادة،-1
 .121منو الطفل وتنشئته بني اأُلسرة ودور احلضانة، مرجع سابق، ص فوزية،دايب،-2
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 .صفات الوالدين كمربني انجحني ألبنائهم :املطلب الثالث

هو  واملريب ،اا مثاليً مربيً  )الوالدين( يكون املريب يثاليات للجودة الشاملة لكهناك العديد من امل 

حىت يتمتعوا أبداء و  ،فهما ميثالن القدوه أمام أبنائهم كليهما م فهذه الصفات تنطبق علىاألب واألُ 

 : اآلتية الصفات االلتزامولنجاح العملية الرتبوية عليهما رفيع لفنون الرتبية الصحيحة 

الذي بقبل طفله أبي شكل هو عليه، املريب الوحيد هو من يفكر ابحلب غري املشروط، فهو  – 1

 .ألبنائه أبداء عمل معني من جانبهم هُ بَّ حُ  نَ هِ رْ ي ُ وبنقاط ضعفه قبل قوته، ومن املستحيل أن 

ويعلمهم النزاهة بال إسراف وال غرور، مبعىن أن  م،هُ وأمَّ هو الذي يتلطف يف التعامل مع أوالده  - 2

 آلخر بشكل كبري وبسعة صدر.، والتقبل لبدماثة أخالقيتعاملوا مع الناس 

حالة االستفسار عن  ه يفأنَّ  هُ دَ وِِ يُ عَ من الدرجة األوىل، ف َ  ييقوم بتشكيل ابنه كباحث علم يالذ- 3

اإلجابة السليمة  نكتب الدين ع   إىل املكتبة للبحث يفيذهبوا سوايً  أنْ  :الدين، مثالً  ء يفيش

ا تكرر هذا السلوك يومً  ث على اإلنرتنت ولولسؤاله، أو الذهاب إىل رجل الدين للسؤال، أو البح

 .بعد يوم سوف يرتىب هذا السلوك بداخله

 .القلب، وهو من حيميك من املخاطر ألنه طيب بئر األمان فهو ابلطمأنينة، يشعرك-8

ذاكرة الطفل منظر األب  هو من ال يعتمد على أسلوب التهديد املستمر حىت ال يلتصق يف - 1

  .العالقة بني الوالدين وأبنائهم مربع اخلطر يفتشِكل  هو واحد من أربع زوااي املهدد له، فالتهديد

، ابإلضافة إىل ذكائه ييتمتع جبهاز استقبال قو  يالناجح هو األب احلساس والذ املريب-2

فهو يفهم ويدرك ذلك دون أن  ،ا أن ابنه أو ابنته متأثر مبوقف ما، فهو يدرك سريعً العا ي يالعاطف

 مبعيونه، ويشعر  ما بداخله من ويفهم ء،يش يف على التحدث معه بن إليه، فهو ال جيربهيتحدث اال
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 .قوله من نظرة العني يلمح ما يرغبون يف يشعر به أبناؤه ويتأمل ملن يصيبه منهم األمل، وميكن أنْ 

موقف، فيقوم ابلرتكيز أكثر على  يأ أداء أبنائه يف هو من ال يظهر نظرات خيبة األمل يف -7

 .مجيل كلِ   طفله إالَّ  اجلوانب اإلجيابية دون السلبية فهو ال يرى يف

أمام أطفاله ألن الشجار أمامهم يفقدهم الثقة ابلنفس ويفقدهم يتشاجر مع اآلخر  الذي ال- 4

ورى  ا أصول الشا، مراعيً ة متامً يرق موضوع ه على ط أخذ قرارات د يفما يعتوهو أيضً  مانابأل الشعور

ة حىت لو  بي األغل ييت وينزل على رأصو ا ما يلجأ للت رً ر، وكثي نظر اآلخ راعاة وجهةمو  يوأخذ الرأ

  .البعض بعضهم آراء احرتام على األبناء يدرب ، فهو بذلك ةالشخصي تةان ضد رغبك

، غري متحضرأنه  الفكر، فال يستطيع االبن أن يصنفه على واملتجدد يف اهو املتطور دائمً  -9 

وا أوالدكم على غري ما ربيتم فقد خلقوا لزمان غري ربُّ ) :كرم هللا وجهه  يولة سيدان علفعليه أن يتبع مق

  .(زمانكم

 مل يلعبها من قبل يبدع يف ب اليتاوحىت األلع ،ف األلعاب خمتل ارات يف يتمتع أبفكار ومه -10 

  .اوهلا ويلعبها مع أبنائه تن

اطر اليت قد خة وقسوة املعامالت هبا واملهو من يدرب ابنه على التعامل مع مشاكل احليا -11

 يواجهها، ويعلمه االعتماد على النفس، وحياول أن يعلمه فنون ومهارات الدفاع عن النفس.

هو من خيصص وقًتا كافًيا للحوار مع أبنائه ويكون احلديث معهم بفن وحرفية ويسمع  -12

 قصصهم وشكواهم.

مته كالسيف، ألهنا ال تصدر إال عن دراسة وتوقعات فكل مواقفه أمام أطفاله الثابت يف وهو -13

معقولة، وال يغريها إال يف حالة الطواريء، ويف حالة اخلطأ يعرتف هبذا أمام أبنائه بدون خجل 

 ونضيف إىل هذا الوفاء ابلوعد.
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هدفه ا، فا ونوعً توجه إليه ابلصراحة املمكنة واملناسبة كمً  وهو من جييب عن كل األسئلة اليت -14

د طفله على سلوك ع وِ اته ليب إجا ا يفه ليس مباشرً نصارحة الطفل ابملعلومات املفيدة، ولكم

  م. اح واالستفها االستيض

املواقف  وسلوك وردود أفعال أطفاله يف ،أللعابلاملراقبة  يوه املريب البد أن تكون يف ةوأهم صف

 ةتنمي ىاألبناء ومساعدهتم عل اللعب فقط فرصة للمرح، بل لدراسة شخصية يعداملختلفة، فهو ال 

 (1) .بداعاهتمإمواهبهم و 

ميثالن القدوة أمام أبنائهم، وأن معاملة الوالدين ألبنائهم معاملة سليمة ن الوالدين وخالصة القول أ 

، ويف تشكيل شخصيتهم وتنمية مواهبهم ويف بناءحياة األ ىثري كبري علهلا أت يسودها احلب واالستقرار

، مهالواإل ،التسلط :ن مثلااملعاملة اخلاطئة اليت يقوم هبا الوالدلرتبوية، وابلعكس فجناح العملية ا

قدرة األبناء على مام أ حائالً  كلها تقفوالتمسك بفرض الرأي،  بداع اإل ىوعدم التشجيع عل ،والتفرقة

 .بناءتربويني لأل هم صفات الوالدين كمربنيأ ىف علا جيب علينا التعرِ ذوهلواالبتكار،  اإلبداع

 

 .التواصل بني الوالدين واألبناء املطلب الرابع:

، ولعل السبب الكامن وراء هذه حقيقيةً  مشكلةً ميثل عائقًا و أصبح التواصل بني اآلابء واألبناء   

الطفولة مرحلة لألبناء، حيث تعد  ه البعضالبعض لآلابء بينما يعزو ه و املشكلة غري حمدد، كثريًا ما يعز 

؛كوهنا املرحلة اليت ترتسخ خالهلا الشخصية اليت سيغدو عليها يف املستقبل اة الفردأهم مرحلة يف حي

سواء على الصعيد اإلجيايب أو الصعيد السليب )نفسًيا، اجتماعًيا، دينًيا، أخالقًيا، مهنًيا( وقد أشار 

                                                             
 .  ،2162-2-21،صفات الوالدين كمربني انجحني الطفاهلم ، اسرتجعت بتاريخ2162-4-61سيديت، -1

https://forum.sedty.com/t583702.html . www 
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 فرويد أبنَّ السنوات اخلمس األوىل من حياة الطفل تشكل حجر األساس يف تكوين شخصيته يف

املستقبل، كما أشارت بعض الدراسات  على أنَّ العالقة بني معرفة الوالدين خبصائص وحاجات االبن 

 (1)ومنوه النفسي واالجتماعي، وتنمية قدراته العقلية واإلبداعية عالقة قوية.

يكسب مركزه  أنهحيث  ،الطفل سرة يؤثر يف االجتماعي واالقتصادي لألُ  ىن املستو أكما    

ر وغري مباشر يف بشكل مباش املستوى االجتماعي واالقتصادي لأُلسرة لتأثريهان خالل االجتماعي م

  (2.)بناءحتديد مستقبل األ

بني درجات الطالبات يف املوهبة ودرجاهتن  ة بنت عبد الرْحن أن هناك عالقة دالةو تشري دراسة عمر  

 (3.)بعد التواصل االجتماعي

كبريًا يف عالقة التواصل بني اآلابء واألبناء، ويف تنمية القدرات   ومبا أن خلصائص االبن وحاجاته دورًا

 -اخلصائص واحلاجات فيما أييت: ذهاإلبداعية، ستعرض الباحثة أهم ه

 

 أوالا: خصائص الطفل

ه العقلي واجلسدي جبملة من اخلصائص، اليت على و يتسم سلوك الطفل ونشاطه وتوازنه االنفعا ي ومن  

 نتباه هلا كوهنا املؤشر احلقيقي لنموه السليم ومن خصائص الطفل ما أييت: اآلابء معرفتها واال

                                                             

www.annabaa.org/nbahome/nba76/abaa   ،5002نيسان ، التواصل بين اآلباء واألبناء -6
 .171، ص1741مكتبة االجنلو املصرية، ،يف أصول الدين واألصول الثقافية للرتبية، القاهرة  ،حممدعبد اهلادي، عفيفي -2
 .118،ص2117 ،املوهبة وعالقتها ابلذكاء االنفعا ي، رسالة ماجستري، السعودية ،حممد، عمرة بنت عبد الرْحن-3
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النشاط، كثريًا ما يشكو الوالدان من أن ابنهما كثري احلركة والنشاط، فقد أوضحت نتائج إحدى -1

الدراسات أن احلركة الكثرية واللعب والنشاط الدائم لدى الطفل يسهم يف رفع درجة ذكائه وخربته 

 حيح، وميكن مساعدة الطفل يف جتاوز هذه املشكلة من خالل: والعكس ص

 ملء وقت فراغه كأن يُْطلب منه املساعدة يف بعض أعمال املنزل. -أ

 اشرتاكه يف اندي رايضي لتنمية مواهبه وقدراته اخلاصة. -ب

معلوماته مرافقته إىل األماكن العامة هبدف صرف الطاقة أو إىل املعارض واملراكز الثقافية لصقل  -ت

 ومواهبه.

التقليد: لدى الطفل رغبة شديدة يف التقليد وخاصة تقليد من حييط به كالوالدين واملعلمني،  -9

يكون  غالبًا ماوللتقليد منطان إجيايب وسليب، فالطفل الذي يغدو يف املستقبل مراهًقا أو رجاًل مدخًنا 

يكون أحد  عادةً بة مرتفعة للمطالبة والتعلم أحد والديه أو كليهما من املدخنني، والطفل الذي لديه رغ

م، 1226والديه أو كليهما من املثقفني، وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة اليت قام هبا العامل مسيث 

واليت كانت عن العالقة بني التقليد لدى األطفال وبعض مسات الشخصية ومن احللول اليت قدمتها 

 :ما أييتكلة دراسته للوالدين ملواجهة هذه املش

 ن للطفل ِقصًصا إجيابية املغزى واملضمون.اأْن يسرد الوالد -أ

 اصطحاب الطفل أثناء الزايرات االجتماعية والثقافية ومشاركته يف احلوار. -ب

مراقبة برامج األطفال اليت يتابعها الطفل واليت تسبب له اإلحباط وخاصة اليت حياول تقليد أبطاهلا  -ت

 مثل: سوبرمان.
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حب التشجيع: على الوالدين تشجيع الطفل حيث يساعدمها يف تقومي الطفل وتوجيهه ذلك عن -0

 طريق التشجيع املادي واملعنوي.

حب التنافس ينمي لدى الطفل رغبة قوية للتنافس مع أقرانه، وهذا أمر إجيايب وبناء على أن يتم -4

اصية وتنمية املهارات والقدرات البناءة الصحيحة وميكن للوالدين االستفادة من هذه اخل ةتوجيهه الوجه

 (1)لديه. 

 

 حاجات الطفل اثنياا:

حيث حيتاج الطفل إىل احلاجات النفسية واالجتماعية والعقلية واملادية، واحلاجة إىل احلب واألمن  

 واحلاجة إىل التقبل واحلاجة إىل النجاح.

مور جتاه تربية ومنو قدرات وإبداعات األبناء ن على أهم األيومن هنا جتدر اإلشارة إىل أن تركيز الوالد 

 وهي كاآليت: اً سليم اً منو 

 هًما يف تلبية احتياجات الطفل وإشباعها.مإنَّ طبيعة العالقة الزوجية تلعب دورًا  -أ

همر يف توجيه الوالدين وآلية إدراكهم لطبيعة تعاملهم مع أبنائهم، وخاصة مللرتبية الدينية دورر  -ب

 إشباع حاجاهتم وتوجيهها.من حيث طبيعة 

جيب أْن يُْدرَِك اآلابء ضرورة املرونة الرتبوية مع أبنائهم كوهنم يعيشون يف هذا العصر وفق شروط  -ت

 (.1)وظروف نفسية واجتماعية وتكنولوجية واقتصادية ختتلف عمَّا كانت عليه قدميًا.

                                                             
 .117-118،مرجع سبق دكرة ،ص صاملوهبة وعالقتها ابلذكاء االنفعا ي ،حممد، عمرة بنت عبد الرْحن - 1
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تنمية ااْلبداع لدى لعوامل اليت تسهم يف كثر اأن أالقادر ااْلغا  نتائج دراسة هاين عبد كما تبني من    

نة حصائياً بني متوسط تقديرات عيِ اليوجد فرق دال إ يضاً أدارة املدرسية واجملتمع و سره واإلالطلبة هي األُ 

لك ملتغري اجلنس سات التعليم الثانوي يف تنمية اإلبداع لدى طلبتها يعزى ذالدراسة عن دور مؤس

   (2)رة.سي لألُ اشوالسكن واملستوى املع

 ةاملراح، العمرية الالحق ىمجيع اجملاالت وعل ويف ساسةثرياهتا احل مهية مرحلة الطفولة املبكره بتوأل  

  (3).ةهبا وابلربامج الرتبوية املقدمة فيها والعقلية املعرفي ةالعناي اقتضت توجه اجملتمعات حنو

الواقع مبا رض ى أاجملتمع عل ه توجيطفال املبدعني هم الشباب القائد من يعول عليه يفن األأ كما   

من  ه وما يقع عليهن جييد ويبدع يف جمال عمله  ميكنه أت وما يطورو به نفسميتلكه من خربات وكفاآ

                                                                         (     4.)واجبات ومهام

أن ما حيدث من تغريات يف هذا العصر ويف كافة اجملاالت  مت عرضه تستنج الباحثة من خالل ما    

ف على أهم اخلصائص واحلاجات اليت ختص حيتم علينا ضرورة االهتمام ابإلبداع واملبدعني، والتعرِ 

بد هلم من أْن  فالوالدين إذا أرادوا تنشئة أبنائهم تنشئة سوية تتناسب مع ما يطمحون إليه؛ ال األبناء،

 تبار هاتني النقطتني ملا هلما من دور يف تنمية القدرات اإلبداعية لدى األبناء.أيخذوا بعني االع

 

                                                                                                                                                                                   
   .annabaa.org/nbahome/nba76/abaa.htmwww، لتواصل بني اآلابء واألبناءا، 2115، نيسان - 1
غري  دور مؤسسات التعليم الثانوي يف تنمية اإلبداع لدى طلبتها وتطوير مقرتح لتفعيله، رسالة ماجستري ،اآلغا، هاين عبد القادر عثمان -2

 .17، ص2118 ،رق تدريس الرايضياتقسم طمنشوره، 
 1،2أثر برانمج من األنشطة  القائم على القصة ىف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى أطفال الرايض ما بني  ،سامل ةاحلرايت، رمي -3

 .122ص،2112 ،جامعة دمشق ،كلية الرتبية،سنوات ىف جمال اخلربات اجلغرافيه والبيئة، رسالة دكتوراه، دمشق 
زيدان، أشرف حممد، فخر األدب وحممد كامل، إضاءات قرآنية حول مفهوم الشباب القائد وأثره يف الدعوة، دراسة موضوعية، جملة -4

 .105-104، ص 9311،  128، العدد، العراقاالستاد ،جمله علمية حمكمة ،
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                                                                                                                                                                                           .القرآن الكرمييف ضوء األبناء  الوالدين وتربية دور :اخلامس املطلب

كد القرآن الكرمي  على دور الوالدين جتاه األبناء لعدة أهداف منها: أن  يكون الطف، ذكًيا أ  

وأن  ويطور مهاراته دائما، وأن  يكون سعيًدا وشجاًعا،  اجملتمع ويقدر اجتماعًيا، وأن  يأعر ابلراحة جتاه

حيرتم القيم واألخالق وقد أشار سبحانه وتعاىل إىل هذه األهداف بكلمة جامعة؛ وهي )قرة أعني( 

تَِنا قُ رََّة أَْعنُي  َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي إِ فقال تعاىل  ]سورة َمامًا﴾﴿َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذِرايَّ

ويقول أيًضا:  ؛يقول اإلمام البغوي يف تفسري كلمة )قرة أعني(، أي: أوالد أبرار  [34ة اآلي الفرقان:

فقال الغرض ليس شيء أقر لعني املؤمن من أن  ترى زوجته وأوالده  ؛اجعلهم صاحلني فتقر أعي  ن ا بذلك

 (1) مطيعني هلل عز وج،.

عاىل ملا فيها من دعوة، وتعل م، ونصح، أوصاان هبا هللا سبحانه وت؛ لذلك الرتبية أفض، األعمال ت عد  

يِِنَي َرُسوالً وإرشاد للفرد واجملتمع وهي مهمة األنبياء والرس،، وقد قال تعاىل:  ﴿ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف اأْلُمِِ

ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِِه َويُ زَكِِيِهْم َويُ َعلُِِمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة﴾ ُهْم يَ ت ْ ن ْ إنل للوالدين الدور  [9اآلية :اجلمعة]سورة  مِِ

وأن  نعاهدهم مبا  الكبري جتاه أبنائهم،   حيث أمران هللا برتبيتهم الرتبية احلسنة وتعليمهم العلم النافع،

تعاىل  هللا هم زينة احلياة الدنيا قال الكرمي . فاألبناء يف نظر القرآناهمخر أ  دنياهم و  ي صلح هلم أمور

نْ َيا﴾﴿اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِ                                      [.45آلية  الكهف:]سورة يَنُة احْلََياِة الدُّ

                                                             

، 3،ع22جمللد  عمان،لعمانية، جملة جامعة دمشق، التنشئة السوية لألبناء كما يدركها الوالدان يف اأُلسرة ا ،نزيه أْحد اجلندي،-1
 .28ص،2111
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فاألبناء أمانة ومسؤلية يقول عليه الصالة والسالم: )كلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيته( اإلمام   

مسؤلة عن رعيتها، راٍع ومسؤل عن رعيته، والرج، راٍع ومسؤٌل عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها و 

 (1)واخلادم راٍع يف مال سيده ومسؤل عن رعيته.

عود  ه نفيسة خالية من ك،  نقٍص، فإنويقول الغزايل: )الصىب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهر 

لق كاماًل وإمنا يكم، ويقوى نأ  عليه وسعد يف الدنيا واآلخرةاخلري  ، وكما  أن  البدن يف االبتداء ال ُي 

لق انقصة قابلة للكمال وإمنا تكتم، ابلرتبية وبتهذيب األخالق والتغذية ابلغ ذاء؛ فكذلك النفس ُت 

                                                                                                                                                                                             (   2)ابلعلم(.

 لنا مستقبلهم، وتنمية طموحاهتم حيث بني   أوصى الوالدين بتوجيه أبناءهم يف بناء نتبني أن هللا تعاىل

م يف تربيتنا ألبنائنا، وعلينا أن نتعلم منهم قصص األنبياء وأمران ابالقتداء هبهللا عز وج، هذا يف 

حرص  -عليه السالم -ى من قصص األنبياء أن سيدان يعقوبأساليب الرتبية الصحيحة، حيث نر 

كما حث هللا  انفًعا يف  جمتمعه ل ِّماً على بناء مستقب، ابنه وتنمية مواهبه، فهو أب انجح ليكون ابنه عا

تعاىل اإلنسان على حتصي، العلم واملعرفة من سنن هللا وقوانينه يف مجيع جماالت احلياة، فقد بني  هللا يف 

الكرمي أمهية التفكري اإلبداعي، وحثنا على تعليمة ألبنائنا وستعرض الباحثة بعًضا من هذه القرآن 

 اآلايت فيما أييت :

َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت* َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف  ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت*اليَ ْنظُُروَن ِإىَل ا ال﴿أَفَ قال تعاىل:   

كما حثل هللا اإلنسان على   .[21-17اآلايت  الغاشية:]سورة َكْيَف ُسِطَحْت﴾ِض  الرْ ُنِصَبْت* َوِإىَل ا

ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض َفاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ ﴿التفكري والت م، يف الكون والظواهر املختلفة يف قوله عز وج،: 

                                                             

 .8ص ،88، األجزاء 2طدار طيبة للنأر والتوزيع،  ، ابن كثيريريابن كثري، إمساعي، بن عمر، تفس -1

 .17-18ص، ب.ت،4معامل التنزيل،دار طيبة للتوزيع والنشر، ط الرابعة،ع األجزاء ،اليفودي، حممد احلسن بن مسعود-2
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يف حياة اإلنسان ورفع قيمته أيًضا، وبنيل القرآن الكرمي أمهية التفكري  .[21: اآليةالعنكبوت ]سورة﴾اخْلَْلقَ 

 [.7: اآليةالزمر ]سورة ﴾ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ ﴿قال تعاىل: 

م، 1225هللا  ومن الدراسات اليت أهتمت ابلتفكري اإلبداعي والعلم يف القرآن الكرمي دراسة عبد   

عمليات متدرجة من األدىن إىل  قلية يف القرآن الكرمي، وتوصلت إىل مثانِّ اليت  تناولت العمليات الع

 اإلدراك احلسي املعنوي، التذكر، القياس، االستقراء، االستنباط، التقومي، التفكري. وكاآليت:األعلى 

ن الكرمي م أيًضا، اليت تَ َقصلت  جماالت التفكري وجوانبه يف آايت القرآ9338ودراسة متزغني  

(، وبينت أنل القرآن الكرمي حثل على التفكري ابلرتغيب فيه وبيان اآلايت منة لفظة )َفكلرَ املتض

   (1)وتفصيلها، وقص القصص، وضرب األمثال، والتوبيخ لقلة التفكري، والعظة ابلفكرة.

 ب املسلم يف تربيةمسؤلية األ)وتبني من نتائج دراسة عدانن حسن ابحلارث يف دراسته بعنوان      

الرتبوية كما يريدها  هبواجبات هعدم  قيام وأسرة ب يف األ  ن عدم وجود األ( أالولد يف مرحلة الطفولة

ن وأاالبن اخللقي والفكري واجلسمي  ولطبيعة الولد يف مرحلة الطفولة يضعف من وعدم تفهمه سالماإل

والد يف ئم تربية األعظم دعاأوالد ك، ذلك يعد من ة والعطف واحلكمة والعدل بني األاحلب والرمح

والد وضالهلم تتمث، يف مأاك، انفصال خطر العقبات اليت تسبب احنراف األأن أمرحلة الطفولة و 

   (2)واخلادمات غري املسلمات. الوالدين والفراغ

                                                             

عمليات العلم ومهارات التفكري املستنبطة من القرآن الكرمي وتطبيقاهتا وتدريس العلوم، سلسلة الدراسات  ،حجوج، حيىي حممد أبو-1
 .227-221ص ،ص  2111،اجمللد التاسع عشر ، العدد األول، يتاير ،  ،اإلسالمية جملة اجلامعة اإلسالمية، فلسطني

جامعة أُم القرى،كلية السعودية،ما جستريمنشورة، م يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة، رسالةمسؤلية األب املسل،ابحلارث، عدانن حسن-2
 .12،ص1747 ،الرتبية،قسم الرتبية اإلسالمية
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 ربية أوالدها علىسرة املسلمة يف تدور األ  )كما تأري نتائج دراسة مسفرة عبضة واليت كانت بعنوان     

سرة املسلمة تربية األ   ىة مها املنهجان النريان اللذان جيب علنل ن والسُّ آن القر ( أالرمحن صفات عباد

                    (1)و فسادهم.بناء أسري  يف صالح األو األ  مهية اجلأ ةالدراس  ذههرت نتائج هأظ والدها عليها كماأ

منذ الطفولة، كملا حثل الوالدين ابالقتداء  الحظ أن القرآن الكرمي قد أوصاان ابالهتمام ابألبناء      

سرية هي املكان األول لتعليم األبناء ك،  فالبيئة األ   احلني يف تربية أبنائهم،وعباد هللا الصا   ابألنبياء

ت الفكرية اخمتلف مراح، العمر، والوالدان هلما الدور األول يف تنمية ك،  املهار  أساليب التعلم يف

 بناء.واالبتكار لدى األ

ملأكلة أو ملعاجلة ا اً إن الفرد املبدع يبحث دائًما عن أفكار جديدة للوصول إىل حلول أكثر تطور     

قضية إنسانية يتوقف عليه جناح الفرد واجملتمع، كما أنل اجملتمعات يف ي عد  أي موقف معني، فالتفكري 

 ة اإلنسان  املبدع فكراًي.عصر العوملة ال تسعى إىل التفكري السليم فحسب، وإمنا إىل صناع

تطوير مهارات التفكري لدى الطالب من خالل  ىكما تالحظ الباحثة أنه للوالدين قدرة عل  

 تأجيعهم وإعطائهم الثقة يف قدراهتم، والتقلي، من العقاب وتأجيعهم على حب االطالع والقراءة.

 

 

 

 

                                                             
غري رسالة ماجستري  دور اأُلسرة املسلمة يف تربية أوالدها على صفات عباد الرْحن كما وردت يف سورة الفرقان،، مسفرة عبضة املالكي،-1

 .17ص ،،211 2ة ،منشور 
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 .مهارات التفكري  اإلبداعي :املبحث الثاين

 .هوم مهارات التفكري اإلبداعيمف املطلب األول:

تعددت آراء العلماء حول دور الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي، فكانت أغلب آرائهم متباينة    

 وذلك لتباين وجهات نظرهم.

أبهنا إنتاج جديد هادف وموجه حنو هدف معني، وهو قدرة العق، على فَ تُ َعر ُِّفه غداننة البنغلي:    

ة حتدث تغريًا يف الواقع لدى التلميذ، حيث تتجاوز احلفظ واالستظهار إىل تكوين عالقات جديد

 (1)التفكري والدراسة والتخي، واالستنتاج مث االبتكار واإلبداع. 

نستنتج أن هذا التعريف جاء واضًحا وشاماًل ملفهوم مهارات التفكري اإلبداعي، حيث يأري إىل أهنا 

تعتمد على احلفظ ابلنسبة للطالب، فهي تتجاوزه إىل  د والتفكري هادف وموجه، وتأري إىل التجدي

 التفكري واإلبداع.

 (2.)اجلدة والتفرد وعدم التقليد. أبهنا وتُ َعر ِّفُ َها شواهني: 

جمموعة املهارات العقلية اليت تستخدم عند قيام  وسهري حوالة أبهنا: ،كما يُ َعر ِّفُ َها مصطفى حممد    

التفكري، والتفكري اإلبداعي عدة مهارات منها: الطالقة، واملرونة،  الفرد أبي عملية من عمليات 

 .(3)واألصالة

                                                             

مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري يف تدريس تالميذ املرحلة االبتدائية، مرجع سابق، ، غداننة سعيد البنغلي، -1
 . 81  ص
 .28، ص2113، 1سرية ،طتنمية مهارات التفكري يف تعليم العلوم، عمان، دار امل،شواهني، خري-2
 . 261إعداد املعلم تنميته وتدريسه، مرجع سابق ،ص  حممد وآخرون،مصطفى عبد السميع، -3
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عمليات عقلية ميارسها الفرد من أج، إنتاج األفكار، وإنتاج استجاابت لفظية ويعرفها خضر اْبهنا:    

 (1)وغري لفظية حبيث يتصف اإلنتاج ابلطالقة واألصالة والتخي،.

حمددة منارسها عن قصد ملعاجلة املعلومات مث،: مهارة حتديد  عمليات أبهنا: ويُ َعرَّفُ َها فتحي جروان  

 (2)املأكلة، إجياد افرتاضات، تقدمي قوة الدلي، أو اإلدعاء.

 .تعريف اإلبداع

َع : بَدََع الأيء ي  ب دَِّعه  أو اب  َتَدَعه  أَن َأَ ه  وبََدأَه ، وفالن بَدَ ف اإلبداع لغة عند ابن منظور اْبنهويعر     

 (3)يف هذا األمر أي مل  يسبقه أحٌد فيه وأبدعت الأيء اخرتعه ألعلى مثال.

: نأاط عقلي مركب وهادف يوجه رغبة قوية يف البحث عن حلول أو كما يُ َعر َِّفُه جروان أبنه   

 (4)التوص، إىل نواتج أصلية مل تكن معروفة سابًقا.

قلي استأاري ينطلق من مأكلة أو موقف مثري نأاط ع يعرفه اخلليلي أيضًا وآخرون أبنَّه:       

جاذب لالنتباه، وهو واثب ينق، صاحبه من موقع آلخر، ومن ح، آلخر إىل ضده دون احلاجة إىل 

 (5)روتيين  التغيري هو أسلوبه وهدفه.  السري بأك،

 

                                                             

88ص سابق، مرجع الروضة، ج قائم على بعض األنأطة العلمية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طف،ثربرانم، اجنوى بدر، خضر-1
7 
 .7،ص 2118وكالة الغوث، ن،التفكري وطرق مقرتحة لتعلمه، عما ،جروان، فتحي عبد الرْحن -2
 . 91ص  ،6991ه،دار الكتب العلمي ،ابن منظور، أبو الفض، وآخرون لسان العرب، بريوت-3
 .61، ص  6999 ،6ط تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات، عمان، دار الكتاب اجلامعي، ،جروان، فتحي عبدالرمحن -4

 . 91مرجع سابق، ص تدريس العلوم  يف مراح، التعليم العام،، مصطفى حممد وآخرون اخلليلي،-5
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لعقلية الطالقة، عملية عقلية تعتمد على جمموعة املهارات ا :هأبن كما َعرََّفُه حممد عبد اجلواد        

 (1)املرونة، األصالة.

ة اليت يبتديها الفرد يف قدرته على التخلص من السياق املبادر  ويُ َعرُِّف مسيسيون اإلبداع أبنه:     

 (2)العادي للتفكري واتباع منط جديد من التفكري.

رونة واألصالة، إنل من هو قدرة الفرد على اإلنتاج املميز ابلطالقة وامل ويعرف محَّاد اإلبداع اْبنه:    

 (3أهم أهداف تعليم التعبري كونه يفتح جمااًل واسًعا أمام  التالميذ ويدفعهم إىل اإلبداع واالبتكار.)

سبق أن التعريفات السابقة كلها اتفقت على أنل اإلبداع هو نأاط عقلي  نالحظ من خالل ما  

ة غري تقليدية، وبعضها يركز على اعتماد ابلرغبة يف البحث، وحماولة التوص، إىل حلول جدي مقرون

 التفكري اإلبداعي على بعض  خصائص  مهارات التفكري وهي الطالقة واألصالة واملرونة.

 تعريف التفكري اإلبداعي:

 .(4)حيدث عندما حي، شخص ما مأكلة ما :ف قطامي التفكري اإلبداعي أبنهويعر    

يد من السمات منها االستقالل واالعتماد على إىل أنل املبدع يتصف ابلعد كما يشري قطامي 

االهتمامات املتنوعة وتنوع و لية واملغامرة اواالنعز ملرونة يف التفكري والثقة ابلنفس واإلنطواء النفس، وا

                                                             

 . 651كيف تنمي مهارات االبتكار واإلبداع الفكري يف ذاتك وأفراد مؤسستك، مرجع سابق، ص حممد امحد،عبد اجلواد،  -1
اال     السادس  زو السبيب ومستوى الطموح لدى تالميذ الصفني اخلامس وعاإلبداعي وعالقته بك، من ال التفكري ،أبو ندى،خالد حممود-2

 .28ص،2118 ،رسالة ماجستري غري منأورة، فلسطني ، كلية االداب بتدائي
 .27،ص2113 ، 1ط ،املنصورةة غزة  ،مطبع ،فن التعبري الوظيفي،ْحاد ،خليل ونصار خليل-3

 .14،ص 1،9311طتعليم التفكري للمرحلة األساسية، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر،  ،قطامي، انيفة-4
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طرق التعبري يف االنفعاالت االندفاعية والتنافس والرغبة يف النقص واالستكأاف وحب االستطالع 

 .(1) 

 (2)على أنه أعمال احلاضر يف الأيءسان العرب لغة :ف التفكري يف  لويعر  

ابلرتكيز على صفات الأخص املبدع وأهم مساته  هتماأن هذين التعريفني ا مما سبق نالحظ

ن ِّهِّ الأخصية واخلصائص املعرفية اليت متيزه عن غري   . ه العادين َمن  ه م  يف سِّ

 دفة لعملية ح، املأكالت من حيث األص،؛عملية اإلبداع وهي مرا :كما يعرفه جيلفورد أبنه       

ألن العملية اإلبداعية أكثر متيزًا ورقًيا ألهنا تتكون من عناصر ال تتوفر يف عملية ح، املأكالت إن  مل 

 (3)يكن فيها إبداًعا.

نالحظ من هذا التعريف أنه ارتكز على البيئة اإلبداعية أي أن البيئة اليت يعيش فيها املبدع إذا      

ذا التعريف ألن الدراسة هر فيها مناخ مالئم ومناسب له يدع ابملبدع إىل اإلبداع، والباحثة تؤيد توف

 احلالية هتتم بدور الوالدين والبيت، فالوالدان ميثالن البيئة اليت يعيش فيها األبناء املبدعني. 

معني مث،: إدراك : إدراك عالقات بني عناصر موقف كما َعرََّف البكر التفكري االبداعي أبنه    

العالقة بني املقدمات والنتائج، أو إدراك العالقة بني العلة واملعلول، أو السبب والنتيجة، أو إدراك 

 .(4)العالقة بني شيء معلوم وشيء غري معلوم، أو إدراك العالقة بني العام واخلاص

                                                             

 .633ص  ، 1223 ، 1طألهلية للنأر والتوزيع،،اطفال تطوره وطرق تعليمه، عمان قطامي، يوسفتفكري األ -1
 .03ص ب.ت،،13ج ،1ط،دار صادر، ،ريوث ب بن منظور، لسان العرب ،ا-2

التفكري اإلبداعي وعالقته بكل من العزو السبيب ومستوى الطموح لدى تالميذ الصفني اخلامس  ،مصطفى حممد وآخرون أبو ندى،-3
 .94االبتدائي، مرجع سابق، صوالسادس 

 .12، ص2112، 1تنميه التفكري اإلبداعي من خالل املنهج الدراسي، الرايض، مكتبه الرشيد، ط ،بكر، رشيد النوري-4
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اصر بني شي معلوم وآخر نستنتج من التعريف السابق أن التفكري اإلبداعي هو إدراك عالقات عن     

بداعي كما أنه ميي، إىل غري معلوم، وترى الباحثة أن هذا التعريف انقص وغري شام، للتفكري اإل

عمال الفكر وإدراك : مرحلة دراسية وإيشري فهمي أيًضا أنَّ التفكري عبارة عنو     الغموض.

 .(1)لسابقةالعالقات املوجودة بني أجزاء املأكلة وذلك ابإلستعانة خبرباتنا ا

نتبني أن التفكري هو إعمال الفكر بني أجزاء املأكلة وإلجياد حلول هلا الزم من تقدمي خرباتنا     

التفكري فقط دون ربطه  فقط حيث أنه يأري إىل معىناجلزء  ىاملاضية، فهو تعريف حمدود ويعتمد عل

 ابإلبداع.

قلية معرفية تعربِِ عن العالقات بني األشياء وهو عملية ع مشالة التفكري على أنه: كما يُ َعرَّف أبو       

عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم هبا دماغ اإلنسان عند التعرض ملثري ما يهدف 

 .(2)احلصول على نتيجة أو قرار أو حل مشكلة

واقع شيء عملية عقلية يقوم هبا الفرد لبحث موضوع معني أو احلكم على  يعرفه عبيد أيضاا أبنه:  

يعني على حل مشكلة معينة، وهو من أكثر النشاطات الدماغية تقدما ويشري إىل عمليات داخلية 

 (.3)وهذه ليست موجودة إال عند اإلنسان

قة اليت تعمل على توليد أفكار جديدة القدرات العقلية اخلالِ  أبنه: ف مطر التفكري اإلبداعيويعرّ  

 .(1)ل معه الفردوواقعية مرتبطة ابحمليط الذي يتفاع

                                                             

 .214ص،،ب.ت1ط،دار مصر للطباعة والنشر،  ،القاهرة  ،فهمي، سيكولوجية التعلم -1
جامعة عني ،بنية الرايضية لدى طالب الصف التاسع، رسالة دكتوراه غري منشورة، غزة فاعلية برانمج مقرتح يف اكتساب ال ،أبو مشالة، فرج-2

 .211ص،2113مشس، ، 
 .23ص ،2113ط األوىل ،  ،يعسمكتبة الفالح للنشر والتوز  ،اإلمارات ، التفكري واملنهاج املدرسي ،عبيد، وليم وعفانة-3
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نستنتج مما سبق أن أغلب العلماء كان تعريفهم لإلبداع أبنه نشاط عقلي،  أي أنه هبة وهبها هللا   

 الصحيح هفقط لإلنسان وميزه ابلعقل، وهلذا يتوجب علينا االهتمام ابإلبداع واستغالله بشكل تعاىل

 وكافة الناس يف اجملتمع.سالمي حىت يستفيد االبن املبدع فهذا ما حثنا عليه ديننا اإل

نشاط عقلي مركب وهادف يعمل على توجيه رغبة قوية يف  :ف سعادة التفكري اإلبداعي أبنهوتعرّ  

 .(2)البحث عن حلول أو التوصل إىل نواتج أصلية مل تكن معروفة أو مطروحة من قبل

 ىقلي وهادف يسعمما سبق نالحظ أن هذا التعريف يركز على أن التفكري اإلبداعي هو نشاط ع    

للبحث عن حلول جديدة غري قدمية، وهو تعريف واضح وربط التفكري ابإلبداع وابألفكار اجلديدة 

 لوضع حلول ألي مشكلة أو موقف ما.

عملية عقلية يوظف فيها الفرد خرباته وجتاربه السابقة وقدراته  أبنه: من العلماء فه الكثريكما يعرّ    

من مواقف أو مشكالت بغرض الوصول إىل نتائج أو قرارات مألوفة أو  الذهنية، الستقصاء ما يقابله

 .(3)غري مألوفة، وتتطور هذه العملية بناًء على ما يتلقاه من تعليم أو تدريب

اخلربات  ىمما سبق نالحظ أن التعريف السابق ركز على أن التفكري اإلبداعي عملية عقلية يركز عل  

به الفرد يف تنمية فكره  مألوفة أو غري مألوفة، ويشري إىل أثر ما يكتسالسابقة، لغرض الوصول إىل حلول 

 وإبداعه.

                                                                                                                                                                                   
مية التفكري  الرايضي لدى طالب الصف الثامن األساسي، رسالة ماجستري غري أثر استخدام خمططات املفاهيم يف تن ،مطر، نعيم أْحد-1

 .11، ص2118غزة ،اجلامعة اإلسالمية،  ،منشوره
 .82مهارات التفكري مع مئات األمثلة التطبيقية، مرجع سابق، ص تدريس ، جودت أْحد سعادة،-2
جامعة مصر،اهيته، أنواعه، أمهيته، املؤمتر العلمي الثاين عشر، اجمللد الثاين، ير حممد بن عبد هللا، التفكري مذوالن،شد بن ْحد ، راالكثريي-3

 .17، ص،ب.تالرتبية عني مشس،  كلية 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

75 
 

نستنتج مما سبق أنَّ أغلب التعريفات السابقة تركز مجيعها على أنَّ اإلبداع هو نشاط عقلي ورغبته  

تبحث عن التوصل إىل حلول جديدة  اتريفالقدمية. ولكن بعض التع يف البحث، عن طريق خرباته

تقليدية دون االعتماد على اخلربات السابقة، حيث إنه ليس من الضروري أن تكون  عناصر غري 

املبتكر جديدة، وإمنا ميكن أن يكون اإلبداع تطويرًا ألشياء قدمية، على أن يعاد صناعتها  ءالشي

كار بطريقة جديدة مل يسبق إليها أحد. فكرة جديدة يف شكلها وحمتواها، حيث إن املبدع قد يطور أف

 .غريه ويرى فيها صياغة جديدة غري مألوفة

 

 .التفكري اإلبداعي خصائص املطلب الثاين:

 اإلبداعي نذكر منها: املهارات، والقدرات، والعناصر، ريهناك عدة تسميات ملكوانت التفك  

  -اييت:تطرق الباحثة لعرضها فيما تواخلصائص وس

  .الطالقة – 1

، أو البدائ، للمأكالت املفتوحة ةد كبري من األفكار اللفظية األدبيتعين القدرة على إنتاج عد      

النهائية أو االستعماالت أو املرادفات عند االستجابة ملثري معني، والطالقة هي عملية استدعاء  

  .ملعلومات ومفاهيم متل تعلمها وُتزينها لدى الفرد

ات أو الطالقة اللفظية، أو الطالقة للطالقة أنواع نذكر منها: طالقة األشكال، طالقة الكلمو 

 الفكرية أو طالقة املعاين، وطالقة التداعي.
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ري مج، حممد إىل أن الطالقة هى: القدرة على توليد عدد كبري من البدائ، أو املرتادفات أو    ي أِّ

أو األفكار أو املأكالت أو االستعماالت عند االستجابة ملثري معني، ولسرعة أو لسهولة يف توليدها 

 .(1)يف قدرة الفرد على إنتاج أكرب قدر من األفكار يف وحدة زمن

 .األصالة  -9

تعد األصالة من أكثر املهارات ارتباطًا ابإلبداع والتفكري اإلبداعي،  وتعين: اجلدة، والتفرد،       

 والقدرة على إنتاج أفكار وحلول ومقرتحات جديدة غري م لوفة.

ليه أحد وتسملى ابلفكرة األصلية إِّ يلي: أبهنا نتاج غري امل لوف الذي مل يسبق كما ت  َعر ِّف  َها أم، اخلل   

       .(2)إذا كانت ال ُتضع لألفكار الأائعة وتتصف ابلتميز

و ت  َعر ِّف  َها عفاف: هى املي، إىل تقدمي تداعيات بعيدة فهي من انحية تعين جودة األفكار، ومن 

بعيدة، ومن انحية اثلثة تعين اجلدة وعدم الأيوع فيما يتعلق  انحية أخرى تعين النفاذ إىل تداعيات

 .(3)مبنبه معني

 .(4)كما يرى عبد الوهاب: أن اإلبداع يتمثل يف أصالة األفكار وجديتها   

 

 

                                                             

 .11،ص 2111 ،  تنمية مهارات التفكري من خالل املناهج الدراسية، اإلمارات ، دار الكتاب اجلامعي ، جهاد، مجل حممد-1
 .181ص،2111 ،، دار الصفاء، عمان1ط لدى األطفال،تنمية قدرات اإلبتكار  ،اخلليلي، أمل-2
 .11، ص1،2113ط ،عمان، دار الفكر ، سيكولوجية اإلبداع عند األطفال ،عويس، عفاف أْحد-3
ع ، فاعلية برانمج لتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب الثانوية املوهوبني يف الشعر، جملة كلية الرتبية، دمياط ،عبد الوهاب، مسري-4

 .21، ص1777، ج األول، 31
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 .املرونة – 2

 املثري؛ أي رؤية  أواملوقف يتطلب تعين إنتاج أفكار جديدة عن طريق حتوي، اجتاه التفكري حسب ما 

 و املوقف من زوااي خمتلفة، ومن أشكال املرونة: املرونة التلقائية، واملرونة التكتيفية.املأكلة أ

 .اإلفاضة – 4

جديدة ومتنوعة تسهم يف حتسني وجتمي، األفكار البسيطة،  وتعين القدرة على إضافة تفصيالت   

 ومجااًل.  وفائدةً  اً أو االستجابة العادية وجتعلها أكثر تطور 

  .شكالتاحلساسية للم-5

املوقف أو البيئة ورؤية  يف وتعين القدرة على رؤية املأكالت ورؤية جوانب النقص والعيوب    

املشكلة يعد  واكتشاف والنظم األشياء والعادات أو جوانب النقص والعيوب يف املوقف، أو البيئة

الت وحتسينات للمأكلة إما إبضافة معرفة جديدة أو ادخال تعدي  حلول عن للبحث األوىل اخلطوة

       املختلفة. البيئات يف املشكالت اكتشاف وسرعة  املشكلة  موضوعاملوقف على 

 .التخيل – 6

يعد أعلى مستوايت اإلبداع وأكثرها ويقوم على انطالق األفكار حبرية دون األخذ ابعتبار     

 (1)االرتباطات املنطقية والدفاعية لألفكار.

نل للطالقة أمهية كبرية يف التفكري اإلبداعي؛ وهي مكون أساسي من خالل ما مت عرضه نالحظ أ 

من مكوانت التفكري اإلبداعي؛ حيث تؤدي دورًا كبريًا يف صياغة الفروض وهي ضرورية للنجاح يف 

                                                             

 . 500 - 499ص صمرجع  سابق، الروضة، طفل مهارات تنمية يف العلمية األنشطة بعض على قائم برانمج أثر ، جنوى بدر خضر،-1
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املعريف والتكنولوجي الذي مير به هذا العصر يلزم  راألمور اليت  تتطلب إبداًعا، كما أنل التطو

أن  تقوم بتهيئة املناخ املناسب لتطوير القدرات للناشئني، وتدريبهم على استقبال املؤسسات الرتبوية 

املعرفة وتتيح هلم فرص لتنمية خصائص التفكري اإلبداعي لتنمية املرونة التكيفية، والتلقائية للقدرة على 

ل جديدة التعام، مع التطور يف املعرفة وملواكبة التكيف  والتغري حسب املواقف للوصول إىل حلو 

 ومعاصرة.

ال ميكن ألي إنتاج  ونستنتج أيًضا أنل األصالة هي أكثر اخلصائص ارتباطًا ابلتفكري اإلبداعي، إذ      

أن  يكون إبداعيًا ما مل يتصف ابلتفر د واجلدية واالبتعاد عن تكرار األفكار الأائعة واحللول التقليدية 

بدع القدرة على التنامي اهلائ، يف املعرفة ملواكبة التغري للمأكلة.  كما نالحظ أنل املرونة ت  ع طِّي امل

 .يدة غري تقليديةوحسب املأكلة حماولة للوصول إىل حلول جد

لإلفاضة أو التفاصي، أمهية كبرية حيث إنل كثرياً من األفكار اإلبداعية ال تتحول إىل واقع وتطبق لوال و 

 بداعية إىل حيز الوجود وتطويرها.إضافة التفاصي، حيث تيسر تطبيق تلك األفكار اإل

وأنل حلساسية للمأكالت أمهية كبرية فهي تعين اإلدراك بوجود مأكلة أو خطاء أو قصور يف موقف  

 ما؛ ألنه هناك اختالف بني األفراد يف السرعة والدقة أي قصور يف املواقف املتنوعة.
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 أمهية مهارات التفكري اإلبداعي املطلب الثالث:

ري إلياس إىل أنل التفكري مهارة ت كتسب ويتم التدرب عليها ابألنأطة اإلبداعية وأتيت أمهيتها يف ي أِّ    

أهنا تدرب اإلنسان على التفكري بأك، مستق، فاإلنسان الذي مل يتدرب على شك، مستق، والذي 

لب من طيستوعب بأك، جاهز ومفص، لن يستطيع أن  يظهر مواهبه اليت منحتها له الطبيعة وهذا يت

 (1).االهتمام ابلنأاط اإلبداعي

ري ليلى الصاعدي إىل أنل اهتمام اجملتمعات البأرية ابإلبداع يرجع إىل عدد من العوام، منها: ما     وت أِّ

يتميز به العصر احلايل من ثورة علمية وتكنولوجية وتفجري يف املعرفة وتطور سريع وتنامي حاجات 

حاجات تقدمي األفكار اجلديدة غري النمطية، وما حيمله املستقب، يف  الفكر األساسية واالجتماعية إىل

غري منظورة على اإلنسان يواجهها إببداع وأن  يتعام، معها أبصالة ويتناوهلا  حتماالتطياته من ا

 (2)مبرونة.

ري حممد البغدادي إىل أنل اإلنتاج يف التفكري اإلبداعي يتميز خبصائص جتعله يتمتع ابجل دة كما ي أِّ

األصالة أو ابلتنوع الثري لألفكار املرنة أو ابلتعداد الأام، لألفكار املتصلة ابملوقف، و املبتكرة 

ة والقادرون على النهوض مل فاملبدعون أم، األ  والتطوير أو التوسع ابإلفاضة  ابلتحسني الطالقة أو

 (3)بدولتهم وجمتمعاهتم إىل أرقى درجات التقدم والرقي اإلنساين.

ري معاطي نصر، وحممود فرج إىل أنل الكأف عن مهارات التفكري اإلبداعي على قدٍر كبرٍي من ي       أِّ

األمهية؛ فامتالك هذه املهارات لدى الطالب املعلم له مردود إجيايب ينعكس على أدائه  التدريسى داخ، 

هلدف من التعليم إمنا الصف؛ حيث يصبح معلًما واعًيا ابسرتاجتيات التفكري اإلبداعي، ومؤمًنا أبنل ا
                                                             

 .95، ص2117 .دمأق ، جامعة دمأق،  ،تنمية املفاهيم العلمية والرايضية يف رايض األطفال ،إلياس، أمساء مرتضى وآخرون-1
 627،ص 2117، 6التفوق واملوهبة واإلبداع واُتاد القرار رؤية من واقع املناهج، عمان ، داراحلامد، ط.،اعدي، ليلى سعدالص-2
 .6، ص2118، 2القاهرة ، ط، ألنأطة اإلبداعية لألطفال، دار الفكر العريب،البغدادي، حممد رضاء-3
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يكمن يف تنمية مهارات التفكري لدى تالميذه، وإطالق طاقاهتم وصق، ملكاهتم، وإعطائهم قدرًا من 

 .(1)احلرية ومساحة من اإلبداع

متث، تنمية قدرة الطالب على التفكري اإلبداعي أهم أهداف الرتبية، ب، إنل البعض يرى أنل تنمية    

 بطريقة تصميمهم على التغلب على مأاك، احلياة اليت تواجههم متث، الغاية قدرة الطالب على التفكري

 .(2)النهائية للرتبية

ة وهم القادرون على النهوض بدولتهم وجمتمعاهتم إىل أرقى درجات التقدم والرقى مل املبدعون أم، األ  

 (3)اإلنساين.

قيق  الذات وتنمية الأخصية ميث، اإلبداع  شكاًل راقيًا للنأاط اإلنساين ويساعد على حت   

 (4.)ويساعد على تكوين العديد من العالقات واألفكار

يأري السرو إىل أنل من أمهية تعليم التفكري ي نتج للطلبة رؤية األشياء بأك، أوسع وتطوير          

نظرة أكثر ابداعاً يف ح، املأكلة بأك، أوضح وأوسع، وتنمية مفهوم الذات وتقوية مأاعر 

 (5.)تماء واإلحساس ابملسؤلية حنو اجملتمعاالن

                                                             

تيجيات املعرفية وفوق املعرفية ابستخدام مدخلي التكام، واإلبداع يف تنميةأثر برانمج لتدريب على بعض االسرت  ،معاطي، نصر حممود فرج-1
 .687، ص2118اين،جامعة عني مشس، ، اجمللد الث،كلية  اآلداب مصر ،مهارات التفكري اإلبداعي والناقد لدى الطالب،  

 .4 أمهية التدريس لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي،جدة، ص .)د.ت( .املصري، حممد حسن -2

 .13اإلبداعية لألطفال مرجع سابق، ص األنشطةحممد رضاء ،، البغدادي-3
 .11، ص2111 ،1تنميته، عمان، دار املسرية، ط سيكولوجية اإلبداع وأساليب،كناين، ممدوح كناين  -4
 .271، ص2111مدخل إىل تربية املتمردين واملوهوبني، عمان، دار الفكر، ط الثانية،  ،السرو، اندية-5
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لكي حُتقق اجملتمعات التقدم العلمي عليها أْن تنتهج منهًجا جيًدا تسري عليه يف تعليم وتربية      

أبنائها ولعل من أهم دعائم هذا املنهج التفكري وترسيخ منهجه وتنمية أساليب اإلبداع واخللق والنقد، 

خاصة ملواجهة مشكالت حميطهم بطرق أفضل تتطلب ضرورة تدريبهم فحاجة األفراد عامة والطلبة 

 .(1)على طرق التفكري  اإلبداعي والناقد

التفكري املنطقي خصوًصا الطلبة، حيث يرى  ىنستنتج من هذا التعريف ضرورة تدريب الطلبة عل     

هتتم بدراسته الدراسة  ما أن  اجملتمعات لكي حتقق التقدم جيب االهتمام بتطوير اإلبداع واملبدعني وهذا

 احلالية.           

كما يعد االهتمام ابلتفكري من أبرز أولوايت العصر احلديث كونه اإلدارة اليت تعمل على حل    

 (2.)ليل العقباتذاملشكالت وت

وإطالق العنان للفكر، وظهرت بداايت هذا لقد اهتم  العلماء على مر العصور بتنمية العقل    

أايم سقراط، وأرسطو، وأفالطون؛ حيث كانت طريقتهم يف دراسة التفكري تعتمد على االهتمام  

 (3.)االستنباط

يأري فيجو تسكى إىل أنًّ مجيع البأر وحىت األطفال يكونوا مبدعني، وإنل اإلبداع أساس الفن   

بداعية، وأتيت أمهيتها والعلم والتكنولوجية، وأنل التفكري مهارة ت كتسب ويتمُّ التدرب عليها ابألنأطة اإل

 (4.)أبهنا تدرب اإلنسان على التفكري بأك، مستق،

                                                             

فاعلية برانمج تعليمي معد وفق منودج مارزانو ألبعاد التعليم يف تنمية التفكري الناقد واإلبداعي لدى الطلبة املتفوقني  ،ور، لينا صالحبد-1
 .241ص ،2113جامعة دمشق، كلية الرتبية،   دمشق،عقلياً، رسالة ماجستري، 

هين لتدريس التعبري يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف  أثر استخدام طريقة العصف الذ ،السمريي، عبد ربه هاشم عبد ربه-2
 .3ص،2112اجلامعة اإلسالمية،كلية الرتبية، ،الثامن  األساسي، رسالة ماجستري، غزة 

 .22، ص1748،بريوت ،مكتبة دار النهضة ، فلسفة العلوم واملنطق االستقرائي،علي، ماهر -3
 .71ص،2112، اهج الرتبوية، دمشقنامل ،ل وإلياس امسىيبشارة، جربائ-4
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ن مفهوم التنمية هو تنمية الوجود اإلنساين من خالل عملية تطوير للطبيعة ابلنسبة أحيث  

 .(1)حلاجات اإلنسان وتطوير لإلنسان ذاته ابلنسبة هلدفه

من خالل جمموعة  من تعليمه مهارات التفكريإذا أردان من الطالب أن  يكون مفكرًا جيًدا فالبد    

، ذلك أنل تعلم مهارات التفكري حيقق أاثراً إجيابية خطوات واضحة تالئم مرحلة منؤه وقدرة استيعابة 

من أهم  ي عد   كما ابلنسبة للتحصي، واإلبداع، والتفكري أييت يف أعلى مستوايت النأاط العقلي

يز اإلنسان عن غريه فاإلنسان يتعلم أكثر ما يتعلمه عن طريق  ؛من املخلوقات احلية اخلصائص الىت مت 

    (2)التفكري والتفكري دوًما يرتبط حب، مأكلٍة ما.

مما سبق نالحظ ات كيد أغلب اآلراء على أمهية التفكري اإلبداعي يص، بصاحبه إىل إبراز أفكار   

 اجهه ويفيد جمتمعه. للمأكالت اليت تو  ةراقية ومنطقيه حيث يستطيع تقدمي حلول جديد

يعد التفكري أعلى مراتب النأاط العقلي وميث، إحدى العمليات العقلية املعرفية اليت تأك، جانًبا   

يستطيع اإلنسان عن طريق التفكري أن   راقًيا من شخصية اإلنسان مييزه عن غريه من الكائنات، إذ  

 (3.)يواجه ك، ما يقابله من مأكالت وأن  جيد هلا احللول

تأري األَدبِّي ات احلديثة إىل أنل إنسانية الفرد ومتيزه يتحققان ابإلرتقاء بفكره وبقدرته على التفكري    

النافع له وجملتمعه وللبأرية مجعاء، فالفرد يكون إنسااًن بفض، قدرته على التفكري، وليس بفض، 

        (1)املعلومات اليت ُيزهنا يف ذهنه.

                                                             

مستوى التفكري الرايضي وعالقته ببعض الذكاوات لدى طلبة الصف احلادي عشر، رسالة ماجستري، ،  ،جنم، هاين فتحي عبد الكرمي -0
 .9، ص9333 ،اجلامعة اإلسالمية،كلية الرتبية، غزة

 ummqura university. net. www، تعليم مهارات التفكري ، 2016، جامعة ام القرى -4

كلية ،مصر  بتكاري وأثره على بعض املتغريات املعرفية وغري املعرفية، رسالة دكتوراه ،مهارات التفكري اال ،ْحاد، جيهان علي حممد علي -1
 .128ص،2114الرتبية، جامعة سوهاج،  
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الحظ أنل للتفكري اإلبداعي أمهية كبرية يف تطوير اجملتمعات، فهو ميد من خالل ما مت عرضة ن    

ليها هبدف نقله من التقليدية إىل التحديث؛ حيث عاجملتمع ابألفكار اليت يفتقر إليها دائًما واليت يطلع 

جماالتة  مبواكبة هذا  التطور والرقي يف كافة ورة علمية تكنولوجية جيعلنا ملزمنيإن هذا العصر يتميز  بث

 ويف ك، األماكن.    

كما نستنتج أنل اإلبداع ال يقتصر على فئة معينة يف اجملتمع؛ فاإلبداع يأم، كافة شرائح اجملتمع     

فكارهم على تطوير وصق، أ حىت األطفال، ولكن الظروف احمليطة ابملبدعني والبيئة هي اليت تساعدهم

 .ابلأك، املطلوبوإظهارها إىل حيز الوجود و 

 

  .أنواع التفكري اإلبتكاري ملطلب الرابع:ا

 لى مثانية أنواع ستعرضها الباحثة فيما أييت:عينقسم التفكري االبتكاري 

التفكري النقدي: وهو ما يرى العيوب واضحة جلية، فيعني صاحبه كاملكرب يولد من األخطاء  -1

 .هلا حلواًل  دالدقيقة أشياء كبرية، وال يلزم من استخراج العيوب وإدراكها أن  جي

التفكري االستيعايب:وهو ما يقدر على استيعاب ما يلتهمه من معلومات ويطلع عليه من  -9

  .ابتكارات

التفكري الضبايب: هو التفكري املأوش العاجز عن إدراك احلقائق أو فهم العالقات بني األشياء  -0

 .كر فيهوحجم ك، شيء يف املوضوع الذي يف

                                                                                                                                                                                   

مهارات التفكري اإلبداعي لدى طلبة املرحلة  اجتاهات معلمي الدراسات االجتماعية حنو تنمية ( .2113 .)العساف، مجال عبد الفتاح-1
 .271جامعة البلقاء التطبيقية، عمان ، ص  ، اجمللد احلادي والعشرين ع األول،العليا، جملة اجلامعة اإلسالميةاألساسية 
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و الذي ال يستقر على حال، حيس أنل القضااي لباس املصائب، وأنل ك،ل التفكري املتأكك: وه -4

 عمٍ، وراءه مؤامرة مهلكة فيسلم بذلك حلياته ويعتزل أعماله.

التفكري السطحي: هو التفكري الذي يكتفي بقأور األمور، ويتعلق مبا تلحظه العني وأتنس به  -5

 لقياس.النفس دون حماولة للفهم واإلدراك واالستنباط وا

، ويعتقدون أنل ني الذين حيلمون بعامل هم أسيادهالتفكري اإلدعائي: وهو تفكري املرضى النفسي -6

، وما ال يكون، حياهتم سي، دافق من أماين جمنونة م ستتقوض وتنهار، ويدعون ما يكوناحلياة بدوهن

 ينأ  عنها الغرور يف أشد صوره.

املتمعن الذي يبحث عن حقائق األمور، وأسباهبا،  : هو التفكريالسبيبالتفكري التحليلي  -3

 .ماهتا، ونتائجها، ومقاصد أصحاهباومقد

التفكري اإلبداعي اإلبتكاري: العملية القادرة على حتقيق نوع من االنأقاق عند مسارات  -8

 (1).جديدة وخمتلفة كلية التفكري العادي لتقدمي تصورات

اصة بتوليد منتج فريد وجدير أبحداث حتول من منتج قائم هذا فه األعسر: أبنه العملية اخلكما يعر     

املنتج جيب أن  يكون فريداً ابلنسبة للمبدع ,كما حيقق حمك القمة والفائدة واهلدف الذي وصفه 

 (2.)املبدع

َدمان كح، للمأكالت واُتاذ     َتخ  كما يأري قطامي: إىل أنل التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد ي س 

 (1.)ت وصياغة املفاهيمالقرارا

                                                             

 .11- 16ص مرجع سابق، تنمية مهارات التفكري من خالل املناهج التعليمية،علي حممد ،حممود، -1
 .18، ص2111دار فيا للطباعة والنشر والتوزيع،  ،القاهرة اإلبداع يف حل املشكالت، ،األعسر، صفاء -2
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: ك، نأاط عقلي هادف ومرن يتصرف بأك، التفكري األبداعي أبنه نو ف الرتبويكما يعر      

منظم يف حماولة حل، املأكالت وتفسري الظواهر املختلفة، وقد ُيضعها للتجريب يف حماولة للوصول إىل 

 (2.)قوانني  ونظرايت

الذي ميكن الفرد بواسطته املهمة نه أحد أمناط التفكري فه احلامويل أبالتفكري االستداليل: عر   -2

لديه، وهو يعتمد يف تكوينه العقلي على بناء مادة  ةالوصول إىل معلومات جديدة من معلومات متاح

وهي اليت متك ِّن الفرد من القدرة على  ،ا يف العامل اخلارجي أو يف العق،إدراكية جديدة مل يسبق وجوده

 (3.)التصور

 مٌ سلل ف صاحل التفكري االستداليل: أبنه أداء عقلي يص، فيه الفرد من قضااي معلومة أو م  كما يعر    

م بصحتها دون االلتجاء بصحتها إىل معرفة اجملهول الذي يتمث، يف نتائج ضرورية للمقدمات املسلل 

 .(4)للتجربة

جيابية وهي: التفكري اإلبداعي هناك تسعة أنواع للتفكري؛ ثالثة أنواع إأبنَّ مما سبق كله نستنتج       

ري االبتكاري وهو الذي يسعى حلل املشكالت وبطرق جديدة. وتتبىن الباحثة هذا النوع ألن التفك

الدراسة احلالية، و التفكري التحليلي السلبيب: وهو التفكري املتمعن  اإلبداعي هو الذي هتتم بدراسته

 . ونتائجها ومقاصد أصحاهباقدماهتا الذي يبحث عن حقائق األمور وأسباهبا وم

                                                                                                                                                                                   

 .31،ص2111سيكولوجية التعلم الصفي، انبلس، دار الشروق، ،قطامي، يوسف وانيفة-1
 .2مهارات العصف الذهين ودورها يف تنمية التفكري اإلبداعي عند الطالب، مرجع سابق، ص، عبدهللا حممدهنانو،-2
دراسة جتريبية مقارنة السرتاتيجيات التفكري االستدال ي لدى طلبة الرايضيات والعلوم الطبيعية، رسالة ماجستري غري  ،احلامو ي، طلعت-3

 .8، ص1743منشورة، جامعة عني مشس،كلية الرتبية، 
 .211ص،1772  دار النهضة العربية، ،األسس النفسية للتعليم الثانوي، القاهرة، صاحل، أْحد-4
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كما نالحظ أن التفكري االستدال ي: وهو الذي ميكن الفرد من القدرة على التصور والوصول          

إىل معلومات جديدة، أما األنواع السبعة األخرى: التفكري النقدي، والضبايب، واملتشكك، 

 واإلستيعايب، واإلدعائي فهي أنواع سلبية.

 

 خطوات التفكري اإلبداعي. -ومات مهارات التفكري  اإلبداعيمق املطلب اخلامس:

 .اواًل: مقومات مهارات التفكري  اإلبداعي

كافة املؤسسات وخصوًصا الوالدين من    اإلبداعي لدى األبناء يتوجب علىلتيسري عمليه التفكري   

 فيما أييت:مقومات التفكري اإلبداعي وأهم خطواته وستقوم الباحثة بعرضها   ىف  علالتعرِ 

  .مقومات مهارات التفكري  اإلبداعي اواًل:

 ملهارات التفكري عدة مقومات وستطرحها الباحثة كما أييت:

 درجة عالية من االحساس ابملأكالت اليت قد ال تثري الكثري من الناس العاديني. -1

 .ال واحدعدد ممكن االستجاابت لسؤ  درجة عالية من الطالقة أي القدرة على إنتاج أكرب -9

 املتنوعة.من األفكار قدر ممكن   درجة عالية من املرونة أي القدرة على إنتاج أكرب -0

واجلديدة  بةيدرجة عالية من األصالة أي القدرة على إنتاج أكرب عدد ممكن من األفكار الغر  - 4

 ( 1).غري  املتعارف عليها

 

                                                             

 .61تنمي مهارات االبتكار واإلبداع الفكري يف ذاتك وأفراد مؤسستك، مرجع سابق، ص  كيف  حممد امحد، عبد اجلواد،-1
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 (1)حٍ، م لوف. وأيًضا درجة عالية من األصالة وإجياد 

مما سبق نالحظ أنل مقومات التفكري اإلبداعي أربعة أنواع، ولك،ٍ  منها أمهية ابلغة تتميز وهتتم    

 إبنتاج أكرب عدد من األفكار اجلديدة واملتنوعة وإجياد احللول الغري م لوفة.

 .اتنيًا:خطوات التفكري اإلبداعي

ها واالنتفاع هبا حني يعتزمون إنل خطوات عملية االخرتاع هي خطوات يقوم املخرتعون ابستخدام

 القيام ابخرتاع جديد واخلطوات هي:

عن حاجة، أو رغبة معينة فإنل معظم االخرتاعات وجدت من أج، ح، مأكلة ما، لذا  احبث   - 1

 فإنل أول خطوة وأمهها هي العثور على حاجة ما أو رغبة ما.

ابختبار حاجات أو رغبات ُيتاروهنا  يف احللول املناسبة سيقوم الطالب يف هذه اخلطوة فكر   - 9

من قائمة كبرية من البيئة احمليطة، والرغبات املختارة هذه جيب أن  ت ثِّري اهتمامهم وفضوهلم بأكٍ، ابرٍز 

أن  يعثر الطالب  احل، املناسب منها بعد اخرت   ة؛مث ل احللول املمكنة لتلك احلاجات أو الرغبات املختار 

لول احملتملة عليهم اختيار سمسة حلول أو عأرة تكون أكثر  تأويًقا أو  على املأكلة، ويسجلوا احل

 إمتاًعا هلم هبدف اتباع اخلطوة التالية املتعلقة بتقومي احل، واختيار املناسب منه وفق  املعيار املناسب.

هذه  ب ابختيار احل، األفض، للمأكلة ويفبعم، منودٍج أصليِّ لالخرتاع حني يقوم الطال قم   -0

ابإلضافة لذلك جيب عليهم عم، خمططات  بناء النموذج األصلي الخرتاعاهتمجاهزين ليكونوا ألثناء ا

على الفحص والتجريب أبنائهم وعلى اآلابء تأجيع السج، اخلاص ابالخرتاعات عديدة على 

 ابستخدام تصاميم وأدوات خمتلفة والعم، أبنفسهم قدر اإلمكان دون االعتماد على اآلخرين.

                                                             

 .7ص،2111، تطبيقات عملية على تنمية مهارات التفكري، عمان، األنروا، ،سالمة، صبحي مخيس-1
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ق اسم معني طالبتسميه االخرتاع حني يقوم الطالب بصناعة االخرتاع يصبحون جاهزين إل قم   -4

 وصفية الخرتاعهم.ء على اخرتاعهم ألن املخرتعني عادة يستخدمون أمسا

تقاسم االخرتاع يف هذه اللحظة يكون الطالب على استعداد للخطوات األخرية من عملية  -5

مع اآلخرين وقد تكون اجلهة اليت يتم تقاسم االخرتاع معها شركة أو االخرتاع وهي مقامسة اخرتاعاهتم 

  .جامعة مؤسسة أو

هلم  رتاع يؤديها املبدعون عندما تتهي نالحظ أن خطوات التفكري اإلبداعي هي خطوات االخ    

ين؛ هتيئة اجلو املناسب خصوًصا من قب، الوالد ىواإلبداع، ومن هنا جيب الرتكيز عل الظروف لالخرتاع 

هلما دور أساسي يف الوصول ابلطالب إىل مرحلة التفكري اإلبداعي من خالل تفاعلهم   يكون حيث

مهات تساعد اإلاثرة العقلية، إنل االجتاهات الوالدية السوية لآلابء واأل   ىبنائهم، ومساعدهتم علأمع 

سرة األُ ومستوى دخ، ين تعليم ووعي الوالد ةالطالب على االخرتاع واإلبداع ويتطلب ذلك ارتفاع درج

 بداعي.االقتصادي؛ حىت توفر ألبنائها األدوات واالحتياجات الالزمة لتحقيق التفكري اإل
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 االجتاهات النظرية املفسرة لدور الوالدين ولعملية اإلبداع. املبحث الثالث:

  .املنظور االجتماعي املطلب األول:

ة اإلبداعية وتفسريها انطالقًا من تفسري الظاهرة يذهب بعض الباحثني إىل تعريف الظاهر      

إىل حتفيز قدراته اإلبداعية بدوره يؤدي الذي  تأجيع احمليط العام للمبدعلهؤالء يسعى  اجتماعًيا، إذ  

 وإخراج الكامن منها إىل حيز الوجود.

د ثالث رو( بدراسة هلا بتحلي، الظروف اليت تؤدي إىل اإلبداعية العالية عن وقد قامت )أن  

سرة، أو ما يتعلق مبعاملة األ   جمموعات، ومما استخلصت من دراستها وجود وقائع متكررة يف جمتمعٍ 

سرة واملدرسة وعنايتها ابملبدعني بطرائق مباشرة وغري مباشرة، الوالدين هلم هذه الوقائع تظهر رعاية األ  

جههم واملأكالت املختلفة اليت هؤالء أثناء طفولتهم يف كيفية ح، املواقف اليت تواد وتأجيع جهو

 تابيصادفوهنا يف حياهتم، ويف الوقت نفسه إاتحة أكرب قدر من احلرية ومرونة التفكري وجتنب العق

 (1)وتزايد التأجيع.

واملتعلقة ابهتمام الوالدين سسات التعليمية ملؤك، هذه املؤشرات من قب، الوالدين وا  نل أحيث نتبني  

إىل إكساب الطف، األسلوب العام حلياة  املبدع  القادر على التفوق بناء وتأجيعهم تؤدي ابأل

 واإلبداع  واإلجناز.

ف على أسباب اإلبداعية العلمية من لتعر  إىل ا دفهتكما قام العاملان جودر يش، وانب؛ بدراسة   

ء  من نتائج الدراسة أمهية اللجو خالل دراستهما لطالب العلوم قب، التخرج يف اجلامعة، وتبني  

االجتماعي الذي يتسم ابحلرية يف أتكيد الذات والذي يؤكد قيمة االمتياز ويعليها؛ ألن بعض األجواء 
                                                             

مية التفكري اإلبتكاري لدى أطفال الروضة،  رسالة ماجستري غري فاعلية استخدام برانمج يف اللعب على تن ،العامري، فؤاد عبده مقي،-1
 .28- 21ص ، 2117 ،كلية الرتبية،منأورة، صنعاء 
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االجتماعية تأك، عام، إحباط لإلبداع، والبعض اآلخر يأك، عوام، حتفيز وتيسري للسلوك 

ان معايري اإلبداعي، ومن دراسة رو، ودراسة جودريش وانب، اتضح أنل والدي العلماء املبدعني يرسي

 قوامها:

 املعرفه قيمة يف ذاهتا.-1

 احلرية يف متابعة االهتمامات التباعدية أمر انفع وحسن. -9

احلرية والتأجيع والرعاية والدفء الوالدي عوام، تتيح للطالب االستجابة للمواقف بطرق  -0

 متعددة.

ألفكار أو نقدها تأجيع الوالدين وإطالق حرية التفكري يسهم يف قدرة الفرد على رفض ا-4

 وتأكي، وجهة نظر وموقف خاص به.

يذهبان إىل أنل أفض، وسط أو مناخ أو بيئة  ومن رواد هذا االجتاه موريف، وكارل روجرز إذ      

وي القدرات اإلبداعية، وهي البيئة اليت توفر فيها ر اجتماعية صاحلة لتنمية اإلبداع وتأجيع املبدعني أو 

 .(1)والعناية والرعاية  والتأجيع أو ما ميكن أن يطلق عليه زمن اإلبداع درجات احلرية  والتسامح 

نستنتج أنل هذه النظرية وصلت إىل أكثر درجات الوضوح والأمول يف تفسري اإلبداع، وكانت     

ال أهنا مل تأم، ك، ما يهم اإلبداع يف كافة إ اوتوضيحه اأدق وأوضح من النظرية اإلنسانية يف تفسريه

 ب.اجلوان

 

                                                             

 .28فاعلية استخدام برانمج يف اللعب على تنمية التفكري اإلبتكاري لدى أطفال الروضة، مرجع سابق، ص، العامري، فؤاد عبده مقي،-1
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 .النظرية االرتباطية -يه العالج املتمركز حول الشخصنظر املطلب الثاين:

 نظرية العالج املتمركز حول الشخص. اوالا:

حيث أكدت أمهية مبوضوع التوتر واملبدع  اهتمت نظرية العالج املتمركز حول الأخص )لروجرز(    

االنفتاح ويساعده على حتقيق الذات؛ حيث  خاٍل من التوتر ميكنه من التحرك حنو منٍ تزويد الفرد جبٍو آ

يف برامج تدريب الوالدين ودجمها مع  ةأنل الرتكيز على التدريبات املعرفي أشار كازرن وسيج، وابس:

ك املهارات ويعزز ثقتهم أبنفسهم التدريب على ح، املأكالت تساعد الوالدين على اكتساب تل

 (1.)ألبناءويعطي نتائج هلا أتثري كبري  على اآلابء وا

 هي هتيئذو املناخ البيئ الأ واجل ىا فهو ركز على التوتر وعالقته ابملبدع وهبذلروجرز ركز عل نل يتبني  أ   

برامج التدريب لدى  ىكازرن ركز عل  نل أكما   يهمبداع لديف تنمية اإل بنائها املبدعني ودورهسرة ألاأل  

 ء.بنابداع عند األتنمية اإل ثريها علىالوالدين وإت

كما ترى احلرايت أنل أمهية مرحلة الطفولة املبكرة بت ثرياهتا احلساسة ويف مجيع اجملاالت وعلى املراح،    

العمرية الالحقة، اقتضت توجه اجملتمعات حنو العناية هبا وابلربامج الرتبوية املقدمة فيها والعقلية 

 (2)املعرفية.

فراد، وذلك اببتعادهم عن اسب لتنمية اإلبداع عند األو املننالحظ أنل هذه النظرية ركزت على اجل   

التوتر وإقامة أهم التدريبات املعرفية يف برامج التدريب ملساعدة اآلابء، وحثهم إلكساهبم الثقة أبنفسهم 

 ويستطيعوا إعطاء األكثر ألبنائهم.

                                                             

برانمج لتدريب الوالدين على مهارات االتصال يف خفض الضغوطات النفسية وحتسني مستوى التكيف فعالية ،الشوبكي، انيفة الشوبكي-1
 .113- 111 ، ص ص2114،   ، ربيع األول1،ع12اجمللد ،لدى اآلابء واألبناء، جملة البصائر،  األردن 

 1،2لتفكري اإلبداعي لدى أطفال الرايض ما بني أثر برانمج من األنشطة القائمة على القصة يف تنمية مهارات ا ،حلرايت، رمية سامل-2
 .122ص،2112،رسالة دكتوراه، جامعة دمشق،كلية الرتبية سوراي،سنوات يف جمال اخلربات  اجلغرافية البيئية،
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 .اثنياا:النظرية االرتباطية

 القدرة على تكوين عناصر ارتباطية ة تتمثل يفأصحاب هذا االجتاه أنَّ العملية اإلبداعي يرى    

 .ةما متوقع بطريقة تركيبية جديدة أو مبتكرة من أجل مقابلة متطلبات معينة، ومن أجل حتقيق فائدة  

املرتابطة يف تشكيالت معينة ملقابلة  هنا جتمع العناصرأف نظرية االرتباطات عملية اإلبداع على وتعرِ  

ائدة وكلما كانت عناصر التشكيلة اجلديدة متنافرة وغري متجانسة ازداد احلاجات أو لتحقيق بعض الف

 (1)مستوى القدرة على التفكري اإلبداعي.

 كما أنَّ هناك ثالثة أساليب لكيفية حدوث هذه االرتباطات وهي:

 املصادفة السعيدة. -أ

العناصر وبني التشابه: قد تتشارك العناصر االرتباطية مع بعضها نتيجة للتشابه بني هذه  -ب

 املتغريات اليت تستثريها.

الوسيط: قد تستثار العناصر االرتباطية املطلوبة مقدمة بعضها البعض زمنًيا عن طريق توسط  -ت

 (2.)عناصر أخرى مألوفة وهذا شائع يف امليادين اليت تعتمد على استخدام الرموز مثل الرايضيات

 كوين ارتباطات بنيظرية االرتباطية، أبهنا تؤكد على تأنه ميكن االستفادة من الننستنتج            

خالل هذه النظرية  املثري واالستجابة وعلى أمهية التعزيزات يف حدوث وتقوية االرتباطات، وابلتايل من

كفاايت تعم، على   يًضا يف تدريب املعلمني على أداءتنمية التفكري اإلبداعي، ومتكن أ  متكن فإنه

 .الرتباطية بطريقة مبتكرة ومتقدمةطلب فهم مجيع العناصر اتوفري فرص لألبناء تت

                                                             

 .121، ص 1778،، 1كيف جتعلني ابنك جمتهداً ومبدعاً، سلسلة املعرفة، بريوت ، عامل الكتب، ط، شكور، خليل وديع-1
،ص 2111،  1ط دار الفكر العريب، لقاهرة ،،ا سيكولوجية اإلبداع، تعريفه، تنميته، قياسه، لدى األطفال،سناء حممد نصرحجازي، -2
 .27-24ص
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إىل جانب ذلك جند أنل هذه النظرية هلا سلبيات حيث جتاهلت الفرد كعنصر مهم يف العملية      

اإلبداعية، فهي ترى اإلنسان كاآللة اليت تستجيب آلًيا للمثري دون التلقائية واإلبداع متجاهلة بذلك 

صية يف عملية اإلبداع، وابلتايل ظهرت ابجتاهات سلبية تتسم ابجلمود و غري الأخ  دور العوام، 

 فعالة.

 

 .النظرية اإلنسانية -اجلشطاتية ةالنظري املطلب الثالث:

  .النظريه اجلشطاتية اوالا:

 تفسر وجهة نظر اجلشطلت يف قضية اإلبداع من خالل اجملال اإلدراكي للشخص املبدع وتصف     

حبيث يصبح هو  مهم من اجملاليف البداية يربز جزء  :اآليتتفكري اإلبداعي على النحو حدوث عملية ال

 نْ يبدو منفصالً عن ابقى اجملال، فعندما يكون جزء من  اجملال البصري خمتلف يف اللون أوإاملركز و 

ائه بشكل هذه احلالة كشكل بينما يبدو ما سواه أرضية ويتبع ذلك رؤية اجملال وأد يف الظل فإنه يبدو

 يؤدي إىل ادخال تعديالت وإحداث تغريات يف املعىن الوظيفي. بنائي أعمق، مما

إنَّ اإلبداع حسب وجهة نظر اجللشطلت تتمثل يف القدرة على النظر إىل مكوانت اجملال وإدراك   

 (1.)االستبصار الذي أييت فجأة كحل للمشكلة العالقات اليت ال ميكن تبينها مث حدوث

 

 

                                                             

 .47، ص2111، 2املكتب اجلامعي احلديث، ط ،اإلسكندرية رعاية املوهوبني واملبدعني، ،القذايف، رمضان-1
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مت هذه النظرية على فرهتامير الذي يرى أنَّ التفكري اإلبداعي يبدأ عادًة مع مشكلة  ما، وقد قا 

 (1.)وعند صياغة املشكلة واحلل ينبغي أْن يؤخذ بعني االعتبار

: القدرة على النظر إىل مكوانت اع حسب وجهة نظر اجلشطلت يتمثل يفنالحظ أنَّ اإلبد  

كن تبينها ابلنظرة العابرة مث حدوث االستبصار الذي أييت فجأة حلل اجملال، وإدراك العالقات اليت ال مي

وميكن االستفادة من هذه النظرية يف مراعاهتا احتواء قائمة كفاايت تعليم التفكري اإلبداعي   املشكلة،

متكن املعلمات من هتيئة الفرص املناسبة ألبنائهن للنظر إىل مكوانت النشاط املراد تعلمه  على أدوات

 بينه مع توفري فرتات للتأمل واالسرتخاء. راك العالقات وإد

مل تقدم أي تفسريات ملا  ؛ ومنها أهناإىل جانب أوجه االستفادة من هذه النظرية هناك سلبيات      

فهي عاجزة عن وصف عملية اإلبداع بشكل  ؛حيدث داخل الكل املتكامل من األجزاء، وغامضة أيًضا

 دقيق وواضح.

 .ية اإلنسانيةالنظر  اثنيًا:

براهام قاسوم أنل حتقيق اإلبداع ينبع من الأخصية ويظهر اإلدراك احلسي كعنصر مهم يف إيرى  

أكثر  حتقيق الذات اإلبداعي، وعلى هذا األساس فإن املبدعني يكونوا متجاوبني ومعربين عن أنفسهم

 واجملردات واملعتقدات النمطية.، يعيأون واقعهم أكثر من الذين حيلقون يف عامل النظرايت نيمن العادي

 

 

                                                             

ت تنمية التفكري اإلبداعي اح لتدريب الطالب معلمي العلوم ابلتعليم األساسي على اسرتاتيجيفاعلية برانمج  مقرت  ،عيسى، هناء عبد العزيز-1
  .34ص،1777جامعة اإلسكندرية،  لدى تالميذهم، رسالة ماجستري غري منشورة، اإلسكندرية،كلية الرتبية،
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ة، وأق، ضبطًا يف ئييرى أنل املبدعني أكثر تعبريًا عن أنفسهم من غريهم، وأكثر طبيعة وتلقا كما

  تعبرياهتم.

كالرد: إىل أنل ك،  فرد يولد مبدًعا وينبغي أن توفر له الظروف واخلربات ليص، إىل  وَذَهَبت  ابربرا 

 حني اعترب دوجرز: اإلبداع أبنه ظهور إنتاج جديد انبع من التفاع، بني التفكري اإلبداعي، يف حالة

 (1.)يكتسبه من خربات متنوعة وجتارب خمتلفة. وما الفرد

ووصف ماسلو اإلبداع ابلسمات األساسية الكامنة يف الطبيعة اإلنسانية، وهي قدرة متنح للك، أو  

راً خاليًا من الضغوط وعوام، اإلحباط وقد حدد معظم البأر منذ ميالدهم؛ بأرط أن  يكون اجملتمع ح

 اآليت: نوعني من اإلبداع على النحو

 القدرة اإلبداعية  اخلاصة، وتعتمد على املوهبة والعم، اجلاد املتواص،.-1

 إبداع التحقيق الذايت أو اإلبداع كأسلوب لتحقيق الفرد لذاته.-9

لإلبداع وحتقيق الذات، وهذه القدرة يء ضروري فريى ماسلو أنَّ القدرة على تعبري األفكار هو ش  

 (2)توازي اإلبداع الربيء السعيد الذي يقوم به األطفال.

سبق أنل هذه النظرية ترى أنل اإلبداع يأتق من الصحة النفسية السليمة  نالحظ من خالل ما   

ظهر عند الناس العاديني لإلنسان؛ فاإلبداع ميث، عندهم حمصلة التطور العقلي الكام،، وأنل اإلبداع ي

 وليس فقط عند العباقرة والنابغني.

                                                             

ل من الصفني اخلامس والسادس اإلبتدائي، مرجع زو السبيب لكعالتفكري اإلبداعي وعالقته بكل من ال ،مصطفى حممد وآخرون أبو ندى،-1
 .31-31ص   صسابق،

 .31ص سيكولوجية اإلبداع، تعريفه، تنميته، قياسه لدى األطفال، مرجع سابق، ، سناء حممد نصر حجازي،-2
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املالئمة  وميكن االستفادة منها فيمكن للمعلمات خلق جو إبداعي يف الفص، مع إاتحة الفرص

 واملناسبة لكي ينمي الطالب ويبدع وفق إمكانياته واستعداداته.

أهنا ال تعطي جلوانب اإلنسانية؛ إال ن اهتمامها ابكما نرى أنه من سلبيات هذه النظرية ابلرغم م    

 أمهية تذكر للجوانب العلمية واملسائ، اإلجرائية األخرى.

أنل النطرية اإلنسانية فسرت اإلبداع بطريقة غري واضحة وغري مباشرة، فهي مل تص، إىل  نتبني      

 تفسري واضح فقط تكلمت بأك، عام وعابر عنه.

 

 .النظرية العاملية - املطلب الرابع: النظرية املعرفية

 .اواًل: النظرية املعرفية

يأري احلموي إىل أنل النظرية املعرفية ركزت على أنل التفكري اإلبداعي ميث، عملية ذهنية تسري وفق   

والتصنيع والتدوين والتكام،. مث الوصول لتنطيم وا عيمث،: االنتباه واإلدراك والو ؛سلسلة من العمليات

ل جديدة فالتفكري اإلبداعي يسري وفق سلسلة من العمليات الذهنية السابقة، إىل شك، جيد للحلو 

أبنل الذاكرة ُتتزن مجلة من  من خربات املتعلم. ويري اتيلور وجيتزلز اليت جيب ربطها بعدد كبري

 (1)العمليات االنتاجية املبدعة واحملددة.

يف تفسريها للتفكري اإلبداعي، بينما يتضح أنل هذه النظرية ركزت فقط على العمليات الذهنية    

 أمهلت اجلوانب األخرى، مث، اجلوانب العلمية واملسائ، اإلجرائية األخرى.

                                                             

دس االبتدائي، مرجع زو السبيب لكل من الصفني اخلامس والساعاإلبداعي وعالقته بكل من ال التفكري، مصطفى حممد وآخرون أبو ندى،-1
 .31-31سابق، ص
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 .النظرية العاملية اثنيًا:

متثل آراء ووجهات نظر جيلفورد أهم النقاط اليت جاءت هبا النظرية العاملية يف جمال التفكري       

بداعي يف صحيحه تفكري تباعدي والعكس غري صحيح، أي أنَّ اإلبداعي؛ حيث يرى أنَّ التفكري اإل

التفكري التباعدي ليس ابلضرورة تفكريَا إبداعًيا، ومعىن هذا أنَّ الطالقة واملرونة واألصالة كعمليات 

رئيسًيا يف التفكري اإلبداعي، ويقصد ابلطالقة إصدارت من االستجاابت أو سرعة  تباعدية تلعب دورًا 

املرونة كيفيًا على تنوع هذه االستجاابت، أما األصالة فتتحدد كيفًيا أيًضا يف ضوء  صدورها وتتخد

 (1)رة االستجاابت أو عدم شيوعها وعدم مألوفيتها.دن

ويتصور جيلفورد أنَّ هناك فروق بني اإلبداع واإلنتاج اإلبداعي، فقد يتصف الفرد بصفات املبدعني 

 (2.)ةيد يقدم اإلنتاج اإلبداعي إذا توفرت لديه الظروف البيئغري أنه ال يقدم إنتاًجا إبداعًيا، وق

كما يقصد ابلتحويالت التغريات اليت تطرأ على املعلومات سواًء من حيث الشكل أو الرتكيب أو     

 (3.)اخلصائص أو املعىن أو الدور أو االستخدام

فريى أنَّ  ؛لتفكري اإلبداعييؤكد جيلفورد أيًضا على طبيعة العالقة بني حل املشكالت وا          

 نه يعينإهذين املظهرين يشكالن وحدة ملا بينهما من خصائص مشرتكة، وحيث يكون هناك إبداع ف

 (4)اجلدة . حاًل جديًدا ملشكلة  ما على أْن يتضمن هذا احلل بطبيعة احلال درجة معينة من 

                                                             

،  ،تنمية اإلبداع يف الفنون عند تالميذ مرحلة التعليم األساسي، حبوث ودراسات سيكولوجية، مصر ،صادق، آمال أْحد خمتار وآخرون-1
 .227ص ،1778مكتبة األجنلو املصرية،  

 .31ص مرجع سابق، األطفال،سيكولوجية اإلبداع تعريفه تنميته قياسه لدى ، سناء حممد نصر حجازي،-2
 .182ص،1777، عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر،2طرق تعليم التفكري ألطفال، ط ،اخلاليلة، عبد الكرمي وعفاف اللبايدى -3

برانمج مقرتح لأللعاب التعليمية وأثره على تنمية اإلبداع عند طفل الروضة، رسالة ماجستري غري منشورة، ،هدى فتحي حسنني-4
 . 37،ص1774 ،كلية الرتبية   الدمنهور، جامعة االسكندرية،   كندرية،االس
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املراحل العمرية ابتداًء من احلضانة،  إنَّ اختبارات جيلفورد وتورانس ميكن استخدامها يف مجيع       

 (1.) حىت مرحلة الدراسات العليا

سهمت يف ابقي النظرايت اليت سبقتها فقد أ أنَّ هذه النظرية أكثر مشوالً منمما سبق نستنتج            

 جاءت واضحة وأكثر دوذلك أنَّ جمهودات جيلفور  البحث يف جمال التفكري اإلبداعي، اتساع نطاق

من املقايس األساسية يف هذا  تعد اليت جانب االختبارات اليت قدمها إىل  اإلبداع يف جمال مشوالً 

هذه النظرية إىل اجملال، فقد صاغ توارنس وزمالئه على نسقها اختباراهتم يف جمال اإلبداع،كما أشارت 

لعاديني، وإنَّ من القدرات اإلبداعية لدى املبدعني أكثر من غريهم من األفراد ا افرتاض وجود قدر

 بينهم. اإلبداع مسة متيز األشخاص تبًعا للظروف الفرديه 

منها يف كوهنا اعتمدت بشكل أساس على حتديد قدرات التفكري يستفاد وميكن أن          

واإلطالع أيًضا على  اإلبداعي، الطالقة، واملرونة، األصالة، وكذلك التعرف على مسات املبدعني،

يس اليت تساعد يف الكشف عن املبدعني وكذلك دراستها للعوامل العقلية اليت تؤدي واملقا ،االختبارات

 إىل التفكري اإلبداعي.

ميكن نقد هذه النظرية فقط يف أهنا وقفت عند العوامل العقلية اليت تؤدي إىل التفكري  كما         

داعي لتفكري اإلبة جوانب ختص ااإلبداعي، ومل تتطرق لشيء جديد بعدها ابلرغم من ظهور عد

 وتتطلب االهتمام والدراسة. 

 

 

                                                             

 .172رعايه املوهوبني واملبدعني، مرجع سابق، ص االسم ،القدايف، -1
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 .التصور اإلسالمي لإلبداع املطلب اخلامس:

 وحيفز وأسراره، الكون قوى الكتشاف اإلنسان ويدفع َواملؤثِِرة، لفاعلةا الطَّاقات ْلقطلي اإلسالم جاء

 ويقدر اإلنسانيَّة، كرامةابل االئقً  حضارايً ا توظيفً  اإلنسان مواهب ويوظِِفلية والعملية العق النشاطات

عها التخِصصات  ويبدع يعمل الذي املكان يف الثغرات بسد اجملتمع  يف فرد كل ليقوم ويرعاها؛ ويشجِِ

          .فيه

يَراها اإلسالم  هَي  االنطالق الصَّحيح لبناء الُقْدرة اإلبداعيَّة، الَّيت تنهض ابجملتمع كماإن      

بية اإلميانيَّة اليت إىل طاقة هائلة من اإلبداع والعطاء  ْبدِع أبصول ديِنه، فاإلنسان يتحوَّل   ُ تربط امل الرتَّ

 . عندما يقوم إبداعه على أساس من اإلميان، والصدق، والوضوح، والوعي الصحيح

اإلنساين، وحثَّ اإلنسان على اسِتْخدامه والنَّظر  هو الدين الوحيد الَّذي رفع شْأن العقل فاإلسالم

َن اأَلْرضِ }:ون وعمارة األْرض؛ قال هللا تعاىليف الك اآلية هود: ]سورة {َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها ُهَو أَنَشَأُكم مِِ

61.] 

واسِتْقراره وهَنضُته،  نَّ القدرة اإلبداعية هي عصب احلياة، وهبا تتحقَّق رفاهية اإلنسان، وجْمُدهأكما   

وجُيدِِدون ويطِوِرون، وينوعون  عني َيكتِشفون وخيرتعون،فاحلياة على األْرض َتستحيل بدون وجود ُمْبدِ 

عة على اإلبداع، ويرغِِب يف حَتصيل ثواِب   مُ ة الابلبيئ اإلسالم يهتمُّ و  ،األنشطة البشريَّة والعمرانيَّة شجِِ

نيا واآلِخرة ِلَمن عِمل صاحلًا؛ وذلك ليتحمَّس املبدع للِرِسالة اليت حَيملها، ويدُخل عامل ال نَّجاح الدُّ

 (1).الواِسع، فتمتِلئ احلياة ابإلجيابيَّة واخلري، وال يتوقَّف قطار اإلبداع

                                                             

 www.alukah.net  ،شبكة األلوكة  ، Jul 26, 2009،إلسالم والقدرة اإلبداعية ا-1
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ح اتريخ احلضارة اإلسالمي ال جيد مناًصا إال  أن  ي قِّرل أبنل احلضارة  نل من يتصف  نالحظ أ      

قتها  تيف بو هر تصاإلسالمية كانت أغىن احلضارات إبداًعا وأخصبها فكرًا وعطاًء؛ ألهنا استطاعت أن  

 قة اإلسالم الواحد.لبأرية واألعراف  واألجناس يف بوتك، العناصر ا

)عماد الدين خلي، املزيدي( وضع شروطًا لإلبداع، ويرى ضرورة  كما أن املفكر اإلسالمي     

توافرها يف أي عم، حىت يكون إبداًعا من وجهة نظر إسالمية، فالغاية تدرك ابلوسيلة الأرعية والغاية 

وك، أمر فيه ارتقاء علمي يؤدي إىل  تربر الوسيلة، اإلبداع يكون يف  ك، أمر ال يتعارض مع اإلسالم،ال

مر يزيد من قوة املسلمني ومتكنهم، اإلبداع يكون يف ك، أمر يزيد ين، اإلبداع يكون يف ك، أارتقاء إنسا

 يف توضيح اإلسالم وانتأاره.

ظر يف التعريفات الغربية لإلبداع حىت أيخذ ب  ع داً جديداً كما يرى عماد الدين خلي، ضرورة إعادة الن

وصياغة إسالمية له، فمثاًل ع ر ِّف اإلبداع على أنه القدرة على تكوين ترتيبات وتنظيمات جديدة،  

فريى بذلك أن يضيف إىل التعريف ليتوائم مع  وجهة النظر اإلسالمية هذه العبارة على أن  يكون هلا 

ى اإلنسانية، وعللق على تعريف سيمبسون الذي يقول: إنل اإلبداع هو املبادرة اليت مردودها  احلسن عل

هلا الأخص خبربته على االنأقاق من التسلس، العادي يف التفكري إىل تفكري خمالف إليه ف ضاف ذيب

ين ملصاحل ب  نغالق أو يكون يف ذلك كسراإل خلي، لكن على أال  يتعدى الضوابط الأرعية  فيؤدي إىل

    (1) اإلنسان.

                                                                                                                                                                                   

 
 .112ص  مهارات  التفكري اإلبداعي من خالل املناهج التعليمية، مرجع سابق، تنمية علي حممد،حممود، -1
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 وقد نأاءت ية،آنن الكرمي هي القمة يف اهلرم املعريف للمفاهيم القر وأن التنمية البأرية يف القرآ 

إرسال رض ومن مث األ ىنسان كفرد وجمتمع علالتنمية البأرية حسب الرؤى القرآنية من يوم تكليف اإل

 (1.)نبياء والرس، وبناء احلضارات األ

عرضه نالحظ  أن  التصور النظري اإلسالمي لإلبداع تصور واضح وشام، حيث مت  من خالل ما   

املفكر اإلسالمي  حددقة اإلسالم الواحد، وهنا تأنه يأتم، ك، األعراف واألجناس واألفراد يف بو 

عماد الدين خلي، عدة شروط لإلبداع حىت يصبح مضبوطا،كما أنه وجه انتقاد صريح لبعض 

داع ورأى ضرورة صياغته بصياغة إسالمية كما ركز على ضرورة أال  يبتعد اإلبداع التعريفات الغربية لإلب

 عن الضوابط الأرعية.

ه املبدع ليحِرص على ما ينفُعه، ويستعني ابهلل وال يعِجز، ويعاجل الندرة اإلبداعية     فاإلسالم يوجِِ

كما يهتمُّ ،شباع الرَّغبة الذاتيَّةلديه، وينقِِي هدَفه اإلبداعي من كلِِ ألوان التسلية والتفاخر، أو إ

ر اإلبداعية، فالتَّنسيق بني اإلسالم ابملناصحة اإلبداعيَّة واحلوار اإلبداعي؛ لتتكامل وجهات النظ

يبني كما أنَّ اإلسالم   ،بينهم من عوامل النضوج اإلبداعي وازدهارِه وتفوقهفيما عني والتَّالحم   ُمبدال

واجملتمع، وحُيرك أبناَءه يف  النفسمتكاملة، ال هتمل ذرة من شؤون  لية برؤية مشو  االبداعية الُقدرَة

قال   عن جوهرها الصَّحيح؛ اإلنسانية  واالعِتدال، الَّذي ال ينحرف ابلِفْطرةن واز تإطار  من ال

 [.4اآلية صلت:]سورة ف{مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرير  شئتم انةاْعَمُلوا َما }:تعاىل

تناول فيها  ؛م2007التنمية البشرية من منظور إسالمي اليت كانت بعنوان ة أشرف دوابويف دراسة  

مل يهدف إىل إجياد اإلنسان الصاحل الذي يبتغي الدار امفهوم شكمفهوم التنمية البشرية يف اإلسالم  

                                                             
 .22-21، ص2113 التنمية البشرية يف القرآن الكرمي، دراسة موضوعية، رسالة ماجستري، العراق، ، الكما ي، طالل فائق-1
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ول دال د نواقع التنمية عتطرق إىل صيبه من الدنيا فتتحقق له احلياة الطيبة. مث ناآلخرة وال ينسى 

  .(1)عربية وأن مستواها متدن  جدا وحيتاج إىل تطويرال

ورة يوسف من السور املكية اليت تناولت قصص ستفسري يف دراسته بعنوان شار الصابوين أو   

املتكامل حلكاية النيب يوسف  السرد القصصي ىعل (131-4) اآلايتت السورة يف و واحتاألنبياء، 

 .(2)السالم هعلي

اهتم  اإلسالمن أو اإلنسان، هو  البشريةموضوع التنمية  أن ِإىلسات تشري غلب الدراأ أننالحظ    

الرقي والنجاح وفق تعاليم الدين  ِإىل وليصل اإلنسانتطور من قدرات بدراسة التنمية البشرية ل

 من سورة سيدان يوسف علية السالم. هنتعلم احلنيف وهدا ما

 بتكليفات حقيقتها تلك العملية اليت تتمثل إن عملية التنمية اليت يستهدفها اإلسالم هي يف   

تلك  النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي لصاحل األهداف العليا للمذهبية اإلسالمية،

يطلق  األهداف اليت تتمحور حول هدف مركزي أساس وهو حتقيق السري التكاملي لإلنسان وهو ما

 .(3).عليه الفالسفة ابلسعادة

 
                                                             

كلية أصول الدين، اجلامعة ،نَّة النبوية، رسالة ماجستري يف احلديث الشريف وعلومه، غزة التنمية البشرية يف السُّ  ،الغندور، مساح طه أْحد-1
 .37ص 2111اإلسالمية، 

 ،2العدد )سلسلة العلوم اإلنسانية(، اجمللد اخلامس عشر، ىقصجملة جامعة األ،بناء السرد القصصي يف سورة يوسف،  ْحدأغنيم، كمال -2 
 .31ص ،2111، ،يناير

 .17-7ص ص2111 املكان ، نسانية، مؤسسة الثقلني الثقافية،اهلدف السامي للحياة اإل ،ري، مرتضىاملطه -3
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إىل إسراف  م حْيرس الكيان اإلبداعيَّ للمجتمع ابلنَّهي عن كل إبداع  يؤدِِيكما أنَّ اإلسال     

]سورة {املسرفنيَ  الحيبُه نا إتسرفو  َوالَ }روات اليت ميتلكها اإلنسان؛ قال تعاىلثَ وتبذير، وإْهالك للِنعم وال

 [. 141اآلية  األنعام:

ع اإل   الْزِدهار احلياة  سالم عليه، وكلُّ تْقنية تؤدِِيفكلُّ إبداع ينَفُع النَّاس ومَيُكث يف األرض يشجِِ

وضياع  من االنِفالت، رغِِب فيها، مع التمسك التَّام ابخلصوصيَّة احلضاريَّة اليت حتمي جمتمعاتِناي

 . (1).احلضاريَّة شخصيَّتنا

ر اإلسالمي ، كما أن  التصو رفعت من اإلبداع وقيمتهنتبني أن القرآن الكرمي جاء بعدة آايت قرآنية     

سالم  نها لنا اإليؤكد ويأجع  على أمهية اإلبداع ولكن  بأرط أن اليتعدى الضوابط الأرعية اليت بي  

التفكري العلمي واملنطقي والوعي يف األمور وتطبيقه  فيما يرضي هللا  ىنا علالكرمي حيث كما أن القرآن

 سبحانه وتعاىل.     
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  . االبداعي وكيفية تقليلهامعوقات التفكري املبحث الرابع:   

معوقات التفكري  –سرة معوقات التفكري اإلبداعي  املتعلقة ابألُ  املطلب األول:

  .األبداعي املتعلقة ابملدرسة لدى األبناء وكيفية تقليلها

يواجه التفكري اإلبداعي العديد من املعوقات اليت تقف حجر عثرة أمام منو التفكري وقدرات   

أنل وكما  ،يقوم هبا الوالدان سرية ابألخص األساليب الرتبوية اخلاطئة اليتمث، يف املعوقات األ  األبناء، وتت

حيث تناولت العديد من املراجع  معوقات تتعلق ابجملتمع أيًضا،هناك معوقات تتعلق ابملدرسة، و 

يدة، سيتم عرضها  جمموعة من  هذه املعوقات واليت حتول دون الوصول ابلعملية اإلبداعية إىل نتائج مف

 :أييت فيما

 سرة.معوقات التفكري اإلبداعي  املتعلقة ابألُ  اواًل:

 تنشئة يف لوالدين، والدور األساس لواألبناء مواألُ  األب سرة مؤسسة اجتماعية مكونة مناألُ  تعدِ  

اجتماعية  اعةمج ْحد سامل األْحر أبهنا:أحيث يعرفها ؛ اجملتمع يف األوىل النواة وهي  وتنميتهم األبناء

سرة ابألُ  عادةً  يُ ْعَرف ما املتزوجات وهو غري وبناهتما املتزوجني غري وزوجة وأبنائهما زوج من تتكون

 (1)وَملكيتها. َمعيشتها أسلوب يف سرةاألُ  هذه والوالدة وتشرتك الوالد أيًضا تشمل وقد األساسية،

، وهلما الدور األول يف تنمية قدراهتم وتنأئتهم رة  يف تربية اال بناءسساس داخ، األ  ن مها األاوالوالد   

بناء املبدعني من إظهار إبداعاهتم ح الفرصة لألوتتا يف كافة اجلوانب ولكي تتحقق الرتبيه السليمة 

وتنمية أفكارهم جيب أن يؤدي اآلابء  أدوارهم على أكم، وجه، وذلك يكون يف  وجود أعظم دعائم 

                                                             

تصدر يف يناير، العدد األول ،  العلوم االنسانية،اأُلسرة الليبية احلضرية تركيبها ووظائفها ومشكالهتا، جملة،األْحر، أْحد سامل-1
  .33-17ص1747
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ابء كن عندما يضعف دور اآلواحلكمة، والعدل بني األبناء ول ةالرتبية وهي احلب والتأجيع والرمح

احثة ألبرز  هذه املعوقات وهي  َستَ َتَطرلق الب األبناء املبدعني العديد من املعوقات وفيما أييت يواجه

 :كاآليت

هة؛ من ج االجتاهات الوالدية اخلاطئة تربواًي ونفسياً، مث،: التسلط واإلمهال وإاثرة األمل النفسي -أ

 التدلي، والتفرقة يف معاملة األبناء.ومن جهة أُخرى 

 .اقأة احلرة بني األبناء ووالديهمقلة أسلوب التفاهم واملن -ب

 .داخ، األ سرةكثرة املأاك، واخلالفات   -ت

 عدم استغالل أوقات الفراغ لدى األبناء يف تنمية تفكريهم االبتكاري. -ث

 نائهم.بكري اإلبتكاري لدى أرة اهتمام الوالدين بتأجيع التفدن -ج

 اعتماد الوالدين على أبنائهم يف أعماهلم اخلاصة بعد انتهاء اليوم أو العام الدراسي. -ح

عدم االهتمام بلعب األطفال من حيث دورها يف تنمية التفكري االبتكاري لألبناء، حيث يؤكد  -خ

اللعب ما  (1).هو إال  إعداد الطف، للعم، اجلدي للحياة جروس أبن  

 م الدائم عن أبنائهم أو سفرهم للخارج.انأغال األب واأل   -ج

 قلة اإلتصال املباشر بني البيت واملدرسة.  -د

 قلة هتيئة اجلو إلطالع األبناء وتنمية ميوهلم وتفكريهم. -ذ

                                                             

 ئرأثر برانمج تروحيي رايضي يف تنمية بعض القدرات اإلبداعية لدى أطفال الروضة، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزا ،عمريو، زوهري-1
 .341ص ،2118، ،، سبتمر،جامعة املسيلة12، العدد
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ثري كبري وهلا أتسرة  م داخ، األ  ب واأل  خص األسرة وابألكما أن  هناك معوقات خاصة ابأل      

ومنها بناء وتفكريهم  تؤثر يف شخصية األ بناء كمااأل ىبداعي لدعاقة تنمية التفكري اإلإ ىعلومباشر 

 :ما أييت

 سرية لألبناء.قلة الرعاية األ   -أ

 التسلط من قب، الوالدين.-ب

 سرة حنو التفكري اإلبداعي. عدم اجتاه األ -ت

 سري.االجتاهات الوالدية وعدم التوافق األ   -ث

 احتياجاهتم. متابعة األبناء وعدم التعرف على مهال وعدماإل-ج

 (1.)مع املدرسة ةسريعدم وجود عالقات أ   -ح

إعاقة  ىلإكلها عوام، تؤدي مهال  الجتاهات الوالدية واإلاسري و أن التسلط األ  مما سبق نالحظ   

 يف اجملتمع. واالخنراط مواكبة التطور ىبناء وعدم قدرهتم علئجها ات خر األالأخصية والتفكري ومن نتا

 

كما يأري حممد محزة  إىل أن  األطفال الذين أد وا اختبارات التفكري اإلبداعي يف ظروف غري    

حصائية من األطفال الذين أد وا االختبارات إكان أداؤهم أفض، بصورة ذات داللة  حمددة؛ وأمقيدة 

 (2)يف ظروف مقيدة.

                                                             

 .883-882ص ،1777، 1ط قاته، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية،اإلبتكار وتطبي ،الشرقاوي، أبو حممد-1
أثر تطبيق ثالث طرق من طرق إجراء االختبارات على أداء طالب وطالبات املرحله الثانوية على اختبارات التفكري ، خان، حممد ْحزه أمني-2

 .114-187ص ، 1772صرية العامة للكتاب، فرباير، مارس، ، اهلئيه امل21كاء، جمله علم النفس، جدة،ع ذ اإلبداعى وعالقتها ابختبارات ال
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نية أكثر اجلماعات األولية قدرة على توفري املناخ النفسي يف كافة اجملتمعات اإلنساتعد  األ سرة أيًضا    

فة  واحملبة لاملالئم  لتنشئة األطفال؛ فيها يكتسب األبناء أساليب التفكري وأفضلها حتقيًقا لنمو األ

 (1.)وأعظمها  لعملية االتصال بني اآلابء واألبناء

سرية تعوق من تنمية البيئة األ  من خالل ما مت عرضه نالحظ أن هناك العديد من املعوقات يف   

سرية وابألخص مهارات التفكري اإلبداعي، حيث عرضت الباحثة بعض منها واليت تتعلق ابلبيئة األ  

 الوالدين واليت تعوق عملية اإلبداع.

دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري االبداعي، وميكن التقلي،  أن هده الدراسة هتتم بدراسة  حيث  

بناء عرب رفع درجة وعي الوالدين وأفراد األ د من تنمية التفكري االبداعي لدىملعوقات اليت حتمن حجم ا

سري وتوفري وسائ، اإلبداع، ابإلضافة إىل تقوية صلة سرة واحملافظة على التماسك واالنسجام األ  األ  

 البيت ابملدرسة لضمان تنأئة الطالب تنأئة سليمة  وفق  تعاليم  اإلسالم احلنيف.

 اثنياً معوقات التفكري األبداعي املتعلقة ابلبيئة املدرسية.

 الرتبية  املوجهة حنو النجاح. -أ

 االمتحاانت املدرسية تقيس التحصي، يف نقاط حمددة. -ب

 العقاب على التساؤل.-ت

 غط الزمالء.ضاالمتثال ل -ث

                                                             

االجتاهات الوالدية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي والتفكري االبتكاري، رسالة ماجستري، ، جامعة  ،الوكيل، عبد احلكيم عبد العزيز أْحد-1
 .1ص ،2113امللك سعود، السعودية ،
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قيامهم ابلكثري من األعمال، يتعذر الكثري من الناس أبن  ضيق الوقت حيول دون ؛ فقلة الوقت -ج   

 (1)لكن  اإلنسان املبدع َمن  استطاع تقسيم أعماله على األربع وعأرين ساعة.

كما يرى إبراهيم وجيه حممود: أن  الربامج الدراسية ال تعطي نواحي النأاط اإلبداعي أمهية            

ها الطالب بقصد االمتحان خاصة وتقتصر اهتماماهتا على موضوعات الدراسة األكادمية اليت يعاجل

 (2.)براز إمكانياته الذاتية  ونواحي تفوقهفيها وليس بقصد إ

املدرسة وأولياء  أيًضا يرى عدس أن عملية التفكري تقع على املعلمني ومصممي املناهج وإداري     

 (3)األمور وغريهم.

؛ هو تنمية األطفالمه التعلي م من أج، جاردنر أن  أهم إسهام ميكن أن  يقد كما يرى هوادر

 (4. )توجيههم حنو اجملاالت اليت تناسب أوجه الكفاءة واملوهبة الطبيعية لديهم لتقوم بتنميتها

وتأري ابتسام السحماوي إىل أن  األساليب الرتبوية لتنمية اإلبدع تتطلب املعلم الكفء، وتوفري   

الت جوهرية عن طريق إعداد املعلم احلرية له يف اختيار املوضوعات والوقت، كما يتطلب ادخال تعدي

 (5)وخاصة إعداد معلم املبدعني.

إن  تعليم التفكري اإلبداعي من قدرة وكفاية املعلم على مساعدة التالميذ على إدراك وتنمية       

 نواحي قوهتم الفريدة ومواهبهم على التعلم وعلى أن  يكونوا متحسنني إبداعًيا بطريقتهم وليس 

 (1)بطريقتنا.

                                                             

 .81ص،2112 ،، الرايض1بداعي، جملة البيان، ، طحملات عامة يف التفكري اإل ،االله عبد اجليزان، -1
 21-12مهارات التفكري اإلبداعي من خالل املناهج التعليمية، مرجع سابق، ص  تنمية،االسم حممود، -2
 .287،ص1772  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،املدرسة وتعليم التفكري،  عمان،عدس، حممد عبد الرْحن-3
 .37ص 2113مكتبة دار الكتب اجلامعي العني، ط األوىل ،  ،اإلمارات  مدخل إىل نظرية الذكاءات املتعددة، ،هلاديحسني، حممد عبد ا-4

 .221ص،1774 ،أكتوبر،أساليب تربية اإلبداع لتالميذ التعليم اإلبتدائي، جملة العلوم الرتبوية، مصر  ،السمحاوي، ابتسام-5
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 (2.)كما أنَّ مالحظة املعلم خلصائص املبدعني ومساهتم تسمح له بتقيمهم   

الكرمي إىل أنِه جيب على املعلم أْن يفهم مواهب وإبداعات وقدرات الطفل  يشري جمدي عبد   

مبهارات واسرتاتيجيات تسمح له بتوجيه األطفال؛ لذلك فإنَّ املعلم حباجة إىل متع املتنوعة وجيب أْن يت

وخربة لتحسني وتطوير الربامج التعليمية والطرق الفعالة املؤدية إىل تطوير مهارات ومواهب تدريب 

وإبداعات الطفل، واملعلم الناجح من يشجع الطفل على املنافسة ابستمرار وعليه أْن يقبل معارضة 

 (3)الطفل له.

تلميذ ليست بعيدة ويؤكد أبو حطب على ضرورة أن تكون املثريات أو املشكلة اليت ُتطرح على ال

يدرسه يف ما عن اجملال الذي يدرسه سواء كان رايضًيا أو دراسات اجتماعية، ولكن ختتلف ع

 (4.)الفصل

طلبة املدارس فراد بصفه عامة ولدى بداعي لدى األن تنمية التفكري اإلأيضاً يشري أْحد سرو إىل أ  

تقدمة من  حتقيقها من خالل ما ىلإاملدرسة  أصبح من اال ولوايت اليت جيب أن تسعىبصفة خاصة 

 (5)ربوية مقصودة وغري مقصودة.نأطة مدرسية وبرامج تأ

أبنه ميكن التقلي، من هذه املعوقات عندما يقوم املدرس مبراعاة الفروق الفردية،  مما سبق نستنتج   

بتكار، وأن  وأن  يقب، ابتكار التالميذ ويأجعهم وأن  يستخدم طرق تساعد التالميذ على التفكري واال

يكون املعلم مثااًل لتالميذه من حيث الرغبة يف االستطالع، وينمي فيهم حب االبتكار والتجديد، وأن  

                                                                                                                                                                                   

 .23ص،1777 ة،اءات يف تنمية االبتكار، ، دار النهضة العربية، القاهر قر ،عبد احلميد، جابر وأْحد خريي كاظم -1
 .211-287ص ،ص 2112،مركز اإلسكندرية للكتاب،علم النفس التعليمي، اإلسكندرية  ،صاحل، أْحد وآخرون -2
 .212ص،1،2111حبوث ودراسات يف الطفل املبدع، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية، ط ،حبيب، جمدي عبد الكرمي -3
  ،داراألجنلو املصرية،القاهرة  ،مناهج البحث وطرق التحليل االحصائي يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية  االسم،أبو حطب فؤاد،-4

 .1ص،1771
 .27ص ،1747الرتبية والتعليم،،مصر  تطوير التعليم قبل اجلامعي سياسة واسرتاتيجية وخطة تنفيدية ، ،سرو، أْحد فتحي-5
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بداع يف كافة املدارس واملؤسسات التعليمية وإعداد مراكز لبات اإليسهم اجملتمع يف توفري ك، متط

 .اف اإلبداع  وتنميته عند الطلبةأتدريب على مهارات التفكري اإلبداعي للمعلمني حىت يستطيعوا اكت

 

املطلب الثاين: معوقات التفكري اإلبداعي املتعلقة ابجملتمع لدى األبناء املبدعني 

 .وكيفية تقليلها

واليت تسهم بأك، كبري يف  تتعلق ابجملتمع تواجه األبناء املبدعني، العديد من املعوقات اليتهناك 

 :آليتوهي كاعمر وخصوصاً يف مرحلة املراهقة يف كافة مراح، البناء بداعي لألو الفكري واإلعاقة النمإ

 ما زالت الثقافة العصرية ضاغطة على الفرد. -أ

 خوف األشخاص من الوقوع يف األخطاء وتعرضهم للنقد. -ب

 .الواسع للقيم املادية يف اجملتمعاالنتأار  -ت

 بداعية عمداً، أو يأجع عليها حبيث تبين أساليب لتنمية االجتاهات اإلبتكارية واإل -قلة العائد -ث

 تعم  األطفال، والأباب، والأيوخ، والباحثني، والفنانني، واألدابء.

 الوضع املادي للتعليم ابلنسبة للحرف األخرى.  -ج

 االرتفاع الكبري يف نسبة األمية وقلة الوعي الثقايف وخاصة يف الريف. -ح

 الثقافية  كمًّا وكيًفا.قلة املكتبات العامة واألندية العلمية و  -خ

 نظرة اجملتمع القاصرة حنو مهنة التدريس.-د
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 اندرًا ما تويف وسائ، اإلعالم مبتطلبات هذا النوع من التفكري.-ذ

 من خالل اآليت:هتيئته  ويرى عبد الستار إبراهيم  أن  إجياد مناخ اجتماعي إبداعي عام ممكن

 ى الأورى وتبادل الرأي واملأاركة. تكوين نظام من العالقات االجتماعية يأجع عل-ر

  (1)كما أنل إجياد مفكر إبداعي حيتاج جمتمع إبداعي.-ز

ضرورة أن  يهتم اجملتمع بتوفري الكتب الثقافية للطلبة وأن  يفتح العديد من املكاتب مما سبق نستنتج   

 إلعالم يف اجملتمع على نوعيةائ، االثقافية، ويف العديد من األماكن سواء املدن والقرى، وأن  ت  رَك ِّز وس

 الناس أبمهية التفكري االجتماعي.

كما يأري صبحي تيسري أن من معوقات التفكري املكاف ة والتقومي املتوقع، واملراقبة واملنافسة   

واالختيار املقيد وإظهار العقوبة على تساؤالت الطالب وتكليف الطالب مبهام احتمالية فألها، 

 قلةينجم عنه من سوء األوضاع و  ن، وعوام، اجتماعيةكالفقر، وماو خر  يقبله اآلواخلروج عن امل لوف ال

 (2)وضعف اإلمكاانت املادية. ةاألوضاع الصحية، والتسلط وكبت احلريتردي ية و ذتغال

ومن خطوات احل، اإلبداعي حتديد املأكلة مث حتديد اهلدف املراد حتقيقه مث عقد اجتماع   

 (3)احل، اإلبداعي مث  فتح النقاش  لتطوير احل، اإلبداعي املقرتح. للعصف الذهين، والبحث عن

؛ ألهنا تلعب دورًا أساسًيا يف تكوين تهكما تعد التنشئة االجتماعية للطفل أخطر العمليات يف حيا     

 (1.)الشخصية االجتماعية للفرد

                                                             

 .11 - 52تنمية مهارات التفكري من خالل املناهج التعليمية، مرجع سابق، ص  علي حممد،حممود، -1
 .31، ص1772دار التنوير العلمى، ،املوهبة واإلبداع: طرائق التشخيص وأدواته احملسوبة ، عمان  ،تيسري، صبحي-2
ص ، 2111،جدة ، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية  علمي،اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي للقادة، حبث  ،الظاهري، سامى بن حممد-3
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رات وجودها هي ذلك و مرب  أصلهايف القرآن الكرمي من حيث  )الدولة( اجلماعةتنمية ن أحيث    

قيادة اجملتمع يف تنظيم قائم  مبسؤوليةالكل االجتماعي الذي ميثل اجملتمع وهي املؤسسة اليت تضطلع 

 (2).اإلنساينالعدل مستهدفة احلفاظ على وحدة اجملتمع وتطوير واقعه على احلق و 

سرة والوالدين، ابألُ  نالحظ أنَّ التفكري اإلبداعي يواجه العديد من املعوقات منها معوقات تتعلق 

ومنها معوقات مدرسية ومنها معوقات ختص اجملتمع كلها معوقات حتد من إبراز األبناء مواهبهم 

 وابتكاراهتم، اليت تقف عائًقا أمام تقدم مواهب األبناء وتفكريهم اإلبداعي لالستفادة منها يف اجملتمع. 

األبناء  منها ولكي تساعد على تنمية تفكريلتقليل لوعلى هذا األساس ضرورة وضع احللول املناسبة 

 حنو اإلبداع واالبتكار.

 

 السن املناسب الكتشاف األبناء املبدعني. املطلب الثالث:

ضرورة تعريف الوالدين واجملتمع واملؤسسات الرتبوية على السن املناسب الكتشاف مهارات التفكري    

هم ومساعدهتم وتيسري تنمية القدرات اإلبداعية اإلبداعي لدى األبناء حيث ميكن كيفية التعامل مع

  .لديهم

الطالب صاحب التفكري اإلبداعي يرى العامل يف طابع غري تقليدي أنه ُيتلف عن غريه من ف   

خرون به، ويفض، اكتأاف الطالب الطالب يف عواطفه ومأاعره واملنظار الذي يرونه الطالب اآل

                                                                                                                                                                                   

ة اليجامعة األزهر، كل، مصر، أمناط التنشئة االجتماعية يف احلوار مع طفل ما قبل املدرسة، رسالة ماجستري،،غنيم،أماين حممد عبد الطيف-1
 .2ص ، 2117 ، تربية

. 
 7ص، 1747شباب اجلامعة،  مؤسسة ، اب.تية ودورها يف االقتصاد اإلسالمي، امللكية يف الشريعة اإلسالم،يونس، عبد هللا خمتار-1
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استعدادات الطالب العقلية اخلاصة ال تظهر إالل بعد وصول املتفوق عقليًا بعد عمر السابعة، وإن 

 (1)الطف، إىل مرحلة املراهقة أي يف املرحلة املتوسطة وأوائ، املرحلة الثانوية.

تعد العلوم والتطبيقات جمااًل واسًعا ومثريًا الهتمام الطف، ألهنا تقدم له منذ سن الطفولة اخلربات  

يئة اليت يعيش فيها، فتثري الفضول واملتعة لديه ويزداد إدراكه للعالقات اليت العلمية الكبرية املتعلقة ابلب

تربط الكائنات احلية املختلفة، وبأك، تدرجيي تصبح لديه رغبة يف معرفة ك، ما هو حقيقي وحيرتم 

 (2)العلم ونبذ األفكار اخلط  واخلرافات.

العلمية املفيدة عن البيئة اليت يعيش فيها  إن  برامج األنأطة العلمية تقدم الكثري من املعلومات    

كما يكتأف الطف، من السنوات األوىل العالقات اليت تربط بني الكائنات وحتفز قوة  األطفال،

 (3.)املالحظة لديه وتنمي تفكريه

أيًضا أن  يقدم للطف، ما قب، املدرسة كمًا كبريًا من الفع، واألداء لأيء الذي يقوم به، وليس       

مية الكبرية من املعلومات واملعرفة عن الأيء، فتعلم كيفية الوصول إىل اإلجاابت أكثر أمهية من الك

 (4.)نفسها اإلجاابت

 (5)كما أن  ما يتعلمه األطفال يكون ذا معىن أكرب ويبقى يف الذاكرة وقًتا طوياًل.    

األساسية  املرحلة الميذت إىل أنِ  أشارت الدراسات بعض أنِ  ىلإ  )م1282 (اخلطيب يشري يضاً أ   

 النفس علماء أن يشري كما والعقلي، اجلسدي منوهم مراحل يف متتابعة سلوكية ذاتية لتغريات خيضعون

                                                             

 .31مرجع سابق، ص  مهارات التفكري من خالل املناهج التعليمية، علي حممد،حممود، -1

 .124،ب.د،ص2117تنمية املفاهيم العلمية والرايضية يف رايض األطفال، دمشق، ،إلياس، أمساء ومرتضى-2
 .123ص،2111، 1دار الفكر العريب، ط ،القاهرة،منو املفاهيم العلمية لألطفال  ،وصادق الشربيين، زكراي-3
 .178ص،2111، 1دار الفكر العريب ،ط ،القاهرة ،البغدادي، حممد، األنشطة اإلبداعية لألطفال-4
 .281، مرجع سابق، صتعليم العلوم جلميع األطفال ،رالف، مارتن وآخرون-5
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 مرحلة األوىل وهي التفكري، مهارات جمال يف التعليم من مبرحلتني ميرون املرحلة هذه تالميذ أنَّ  يرون

 العمليات تعليم مرحلة سنوات. والثانية هي13 إىل3 سن من العمرية للفئات احلسية العمليات تعليم

القدرة  لدى التالميذ تنمو املرحلتني هاتني خالل سن، ومن 15إىل 11 سن العمرية من العقلية للفئات

 ملهارات التعليم إىل املرحلة هلذه متزايًدا اهتماًما يتطلب الذي األمر التفكري، مهارات استخدام على

  )1(التفكري.

مكن الكشف عنهم وتعرفهم بداع من املذوي االستعداد لإلطفال ن األامل  فاخر إىل أويشري ع    

أكثر طفال يبدو أن بعض األساليب املتعارف عليها، كما العادية أو ابستخدام األ ابملالحظةسواء 

ي جيد ذن الطفل البداع تبدو ظاهرة منذ الوالدة حيث أالفروق يف اإل ذهخر فهمن البعض اآل بداعاً إ

بداع أكثر من جماالت اإلو ًا لإلبداع يف واحدة أيكون مهيئ وىلاألُ  هالرعاية الكافية املناسبة يف سنوات

 .(2)وهاملختلفة لدى من

بعنوان  الطلبة املوهوبني يف التعليم العام بدول اخلليج ؛ م1223الشخص  زويف دراسة عبد العزي 

ضرورة  الكشف عن املتفوقني واملبدعني يف  راسةالعريب وأساليب كشفهم وسبل رعايتهم ومن نتائج الد

ن هناك أساليب متعددة ميكن استخدامها واالعتماد أكما أشارت الدراسة إىل   بكر من حياهتم،وقت م

عليها يف عملية الكشف عن املتفوقني واملبدعني والتعرف إليهم ولعل أمهها: املالحظة املباشرة من قبل 

ات اليت متيز ابنهم عن غريه من األقران العاديني واليت تشري إىل مظاهر األهل واملعلمني لعدد من السم

                                                             

 .1ص مقومات مهارات التفكري يف مرحلة التعليم األساسي، رسالة ماجستري ، مرجع سابق،، الكبري وآخرون صاحل عبدعبد الكبري، -1

 .37-32صب.ت، دار العلم للمالين، ،بريوت االبداع وتربيته ، ،فاخر، عامل-2
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التفوق واإلبداع لديه، مقاييس التحصيل، السمات الشخصية والعقلية، الذكاء، اإلبداع واالستعدادات 

 (1)اخلاصة.

 راتمها تعلم لألبناء فيها ميكن اليت العمر من املرحلة أِن ألمهية من خالل ما مت عرضه نالحظ 

تناوهلا العديد من العلماء، حيث اتضح أِن مرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة مها  اإلبداعي التفكري

مرحلتني أساسيتني تتكون فيهما القدرات اإلبداعية لدى األبناء. ومن هنا جيب االهتمام ابملراحل 

وصًا على كيفية التعامل األوىل للطفل ومرحلة املراهقة، وضرورة تعرف الوالدين يف مرحلة املراهقة خص

مع األبناء ويف مساعدهتم على تنمية قدراهتم اإلبداعية. ذلك نظراً حلساسية سن املراهقة وللتغريات اليت 

 مير هبا االبن يف هذه املرحلة من العمر.

 

صفات وخصائص املبدعني  –هنية ذصفات وخصائص املبدعني ال لرابع:املطلب ا

 الشخصية.

لعديد من الصفات منها الشخصية والذهنية والعملية واإلنسانية، اليت متيزهم عن يتميز املبدعون اب  

الصفات بني شخص وآخر ابختالف الظروف اليت تتوفر  ذهغريهم من األبناء العادين،كما تتفاوت ه

لكل منهما ملعايري وعوامل عدة. وللتعرف على املبدعني واكتشافهم جيب أن نتعرف على صفاهتم 

 وخصائصهم.

ويأري السويدان والعدلوين إىل أهم صفات املبدعني ومساهتم العامة، ويؤكدان أن  هذه الصفات قد   

تتوفر كلها أو بعضها يف اإلنسان الذي لديه القدرة على اإلبداع، وإن غياب بعضها ال يعين عدم 
                                                             

 بريوث،تماعية، املؤمتر التاسع عشر،عاية جمتمع الطلبة الفائقني من منظور املمارسة العامة يف اخلدمة االجر ،بركات، وجدي حممد أْحد-1
  .7،ص2112 ،جامعة حلوان، قسم، تنظيم اجملتمع
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عليم والتدريب القدرة على اإلبداع، وإمنا هي صفات مساعدة ومؤثرة وعلى القائمني على الرتبية والت

 اُتاد األساليب املناسبة لتنمية مث، هذه الصفات ومن هذه الصفات، كما أييت:

  .الصفات الشخصية-2

أعد خري اهللا قائمة للسمات الشخصية للمبتكرين، حبيث ميكن استخدامها كأداة علمية       

عينات من  ىلعت أجري ليتالكتشاف األفراد املبتكرين، وقد استند عند وضعها على نتائج الدراسات ا

ة خصائص متيزهم عمن هم د عون بفاالبتكارية يتص عيواليت توصلت إىل أن مرتف ،الراشدين واملراهقني

حتمل ، حتمل املخاطرة ،الشعور ابحلرية ،ريةسخح والملر واة مثال ذلك: روح املداعب ،أقل منهم ابتكارية

مقاومة  ،احلاجة للتعبري عن الذات ،الثورية ،العملاالستقاللية يف الفكر و  ،حتمل الغموض ،عدم اليقني

قلة  ،االكتفاء الذايت ،االس تجابة للقواعد والتنظيمات التقليدية املوضوعة ةقل ة،الضغوط االجتماعي

 ة،الثق ،طةلللس يبلسرفض اإلذعان ال ،ع طرق التعبري عن االنفعاالتو تن ،التصميم ،احلاجة للتنظيم

 ،ةياملثال ،اءو االنعزالية وامليل لالنط ،أتكيد الذات ،فيق بني املتناقضاتوالتو  د يالتعق ،يطرةسال

 .التنافس ،املثابرة ،االرتباط ابلوسط االجتماعي ،رفض التقليد ،القيادة، االنفتاح للخربة ،االندفاعي ة

(.1) 

 :أييت  ماإىل أن بعض الصفات الشخصية والنفسية  اليت يتميز هبا املبدعني نكما يشري  طارق السويدا

 قادر على التكيف بسرعة مع املتغريات. -أ

 حيب التميز بعمله وال حيب التقليد. -ب

 دائًما متفائل بطبيعته.-ت
                                                             

قسم اإلدارة ، الرايضواقع اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات املدارس مبدينة الرايض، رسالة ماجستري،  ،العساف، وفاء بنت عبد العزيز-1
 .22-21، ص 2118، ك سعودلالرتبوية،كلية الرتبية، جامعة امل
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 يعتمد كثريًا على أحاسيسه ومشاعره. -ث

 ال ينهزم واليهرب من املشكلة بسرعة. -ج

 تهي من تنفيذها.يهتم ويتحمس ألفكاره ومشروعاته الشخصية ويتبناها ويثبت وراءها حىت ين -ح

 الثقة ابلنفس والشعور ابلقدرة على تنفيذ ما يريد.  -خ

 لديه قوة اإلرادة  خصوصاض ادا توفر لة البيئة املناسبة. -د

 ال يستسلم بسهولة، عنيد اليتخلى عن رأيه بسهولة. -ذ

 ميلك قدرة كبرية على حتمل املسؤلية يف األمور اليت حيبها. -ر

 ا.يتميز بطموح عا ي جدً  -ز

 (1.)سهمات خاصةإلديه شعور أبن له -س

رغبة يف فكاره وعنده أنالحظ أن من الصفات الشخصية للمبدع عنده روح متحمسة لتنفيد     

 .ى دائماً حنو تطوير أفكاره لألفض،اخلربات اجلديدة، ويسع ىاالنفتاح عل

  .الصفات الذهنية-4

 أييت: ن ماو من أهم الصفات الذهنية اليت يتميز هبا املبدع

 ميتلك قدرة عالية على التفكري اإلبداعي وحيب التجديد.

 ميتلك ذاكرة قوية يف بعض األمور وقادر على  اإلملام ابلتفاصي،. -

                                                             
 .12-11ص ،3،2118ط ب.د،مبادئ اإلبداع، ،السويدان، طارق حممد وحممد أكرم العدلوين-1
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 مثقف ولديه معرفة واسعة. -

 حيتاج إىل فرتات تفكري طويلة. -

 يفض، التعام، مع األشياء املعقدة واملتنوعة واليت حتتم، أكثر من تفسري. -

حظة الأديدة لك، املسارات واألساليب للموضوع الذي يهمه، حيث إن  يعتمد على املال -

 (1.)املالحظة خربة حنص، عليها من احلواس مث أييت االستنتاج لتفسري املالحظة

 :ونويأري صالح الناقة لبعض الصفات الذهنية اليت يتميز هبا املبدع

 لديه قدرة عالية على تلخيص اآلراء. -

  م، الذهين.حيب البحث والتفكري والت -

 يركز على النقد البناء  ودائم التساؤل. -

 لديه قناعات أساسية خاصة به. -

 . حتمل الشك وال ميكن التِكهن هبايهتم ابألشياء اليت -

 سري  املناسب.االمكانيات واملناخ األُ  ها توفر لمتعدد امليول واالهتمامات إذ -

 يقرتح أفكار قد يعتربها اآلخرون غري معقولة. -

 ستقاللية يف التفكري والرأي.يتمتع ابال -

 حيب األمور الفلسفية. -

 حيب األمور الغريبة واجلديدة. -

 ستعارات.واالحيب الشعر الغريب والتشبيهات  -

 يفكر بشكل أفضل يف فرتات اهلدوء والفراغ. -

                                                             

مقرتح قائم على األنشطة التعليمية يف تنمية التفكري اإلبداعي والتفكري العلمي لدى تالميذ الصف الرابع من  ،عيسى، هناء عبد العزيز -1
 .21ص ،2112،كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية مصر ، منشورة،املرحلة اإلبتدائية يف مادة العلوم، رسالة دكتوراه غري
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 .ملعلومات وسريع يف الوصول للحلولبطيء يف حتليل ا -

ملبدع يتسم تفكريه ابالتساق درجة ذكائه ويشري صالح الناقة أيًضا إىل أنَّ من خصائص ا      

أعلى من املتوسط يتساوى حتصيله العلمي مع األذكياء، وسرعة تقدمه حنو اإلجادة يف اجلوانب العلمية 

إحساسه املتميز ابلبئية احمليطة من حوله قدرته على إعطاء عدد من احللول البديلة للمشكلة رغبته 

 (1).الصادقة يف االستفادة من إمكانياته

مت عرضه من صفات وخصائص الشخصية والذهنية، تبني أن للمبدعني عدة  من خالل ما      

التعرف عليها  على كافة املؤسسات الرتبويةخصائص وصفات متيزهم عن غريهم، ومن الضروري 

  أبيدهم ويدعموهم ويوفروا هلم امن اكتشاف أبنائهم املبدعني وأيخدو  اوابألخص  الوالدين حىت يتمكنو 

اهتم قوا  تطوير ذلديهم من مواهب وإبداعات ليحق كل الوسائل، حىت يتمكنوا من إظهار ما

 وجمتمعهم. 

 .صفات وخصائص املبدعني )العملية واإلنسانية(: خلامسااملطلب 

  .الصفات العملية -0

 كما يتميز املبدع ببعض الصفات العملية أمهها أنه:

 ال حيبذ القيام ابألعمال الروتينية. -

 ضل القيام ابألعمال اليت تنطوي على حتدي.يف -

 مييل إىل املغامرة وحيب التجريب. -

 قادر على التعامل مع املواقف الغامضة وحل املشكالت الصعبة. -

                                                             

الناقة، صالح أْحد، مستوى التفكري اإلبداعي لدى طلبة الثانوية العامة يف الثقافة العلمية ودرجة تشجيع معلمة العلوم له من وجهة -1
 .217-12 7، ص2111جلامعة اإلسالمية،نظرهم، جملة اجلامعة اإلسالمية، فلسطني اجمللد التاسع عشر ع األول، يناير، ، ا
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 عمله ويتابع أفكاره جبدية ابلرغم من معارضة اآلخرين. يثابر يف -

 يسعى دائًما لتحسني عمله. -

 العمل يف مواقف حتكمها قواعد وتنظيمات صارمة.ال يهتم كثريًا ابلرمسيات التنظيمية، ويكره  -

 يتسأل عن تطبيقات النظرايت واملبادئ القائمة. -

 أوراقه فيها فوضى وعدم ترتيب. -

 حيب السفر والتجوال . -

 الطوابع وغريها. مثل: ال حيب هواية مجع األشياء -

 حيل املشاكل دون التأكد من كيفية احلل. -

 وليس العكس.من املهم أْن يتناسب عمله مع رغبته  -

 .حيب اللعب والتسلية -

 يؤدي التكاليف يف الوقت والكيفية اليت تناسبه. -

  .الصفات اإلنسانية -2

 يتميز املبدعني ابلعديد من الصفات اإلنسانية منها:

 حساس وله صفة الدعابة والفكاهة. -

 مهذب ولكنه صريح ومستقل وال حيبذ السلطة أو التسلط. -

 قادر على مقاومة ضغوط اجلماعة. -

 يفضل العمل يف بيئة تنطوي على عناصر دعم وحتفيز. -

 حباجة إىل اعرتاف اآلخرين بقدراته اإلبداعية.  -

 شجاع مقدام وحيب الثناء واملدح. -

 صبور، حيب االنفتاح على التجارب اإلنسانية وعلى احمليط اخلارجي. -
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 ( 1)يشعر بقدر كبري من الغبضة والسرور عندما ميارس العمل الذي يبدع فيه. -

ندى إىل أهم الصفات النفسية االجتماعية والأخصية اليت يتميز املبدعون هبا،  كما يأري أبو  -

 واليت ميكن أن  تساعد املعلم على اكتأافهم ورعايتهم، ومن تلك الصفات أهنم:        

غريبوا األطوار وغري مرغوب هبم يف غرفة الصف وحتررهم العقلي وقيمهم املختلفة قد تقودهم إىل  -

 أن  يكونوا معيقني.                          

                              يبدو عليهم الثقة يف القدرة على تنفيذ ما يريدون.                                                                               -

                                 ال يتبعون األساليب الروتينية يف أعماهلم.             -

 .ستسلمون بسهولةمثابرون وال ي -

 ميتلكون قدرة كبرية على حتم، املسؤلية.  - 

 تبدو عليهم الرغبة يف التفوق األكادميي.    -

 يفظلون التنافس على التعاون.                                                               - 

يالدي أنه من مسات املبدعني االستقالل، واالنطواء، والثقة ابلنفس، واملي، للمغامرة، ويرى امل     

 ( 2)وسعة اخليال، واالهتمامات املتنوعة، والسيطرة، وتقب، الذات، واالعتماد على النفس.

يطالب معلمي العلوم إبعداد جي، مثقف علمًيا متنور فكراًي متفهم ملأكالت هذا  كما   

 (3)العصر.

                                                             

 .18-12، ص 2118، 3السويدان، طارق حممد وحممد أكرم العدلوين، مبادئ اإلبداع ، ط -1
 . 12-11زو السبيب ومستوى الطموح، مرجع سابق ، ص علتفكري اإلبداعي وعالقته بك، من الاأبو ندى، -2
 .11ص ،2117 ،1علوم، القاهرة، دار الفجر للنشر، طمازن، حسام حممد، اجتاهات حديثة يف تعليم وتعلم ال-3
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ويأري حنورة إىل أنه هناك كثرٌي من املبدعني يبدعون أعمااًل متفوقه ولكنهم مع ذلك ويكون     

  (1)متوسطوا الذكاء.

ويرى صبحي سميس أنل تكرار املواقف اإلبداعية وتعددها يسهم إبطالق صفة املبدع على        

ملوقف الذي تفاع، معه الفرد الفرد، وأيًضا الفرد يكون مبدًعا يف مواقف أخرى، فاإلبداع يرتبط اب

 (2).م لوفًاحاًل صغريًا   وي ظهر

املبدعني يتميزون ابلعديد من الصفات منها الشخصية  من خالل ما مت عرضه نالحظ أبن     

والذهنية والعملية واإلنسانية، واليت متيزهم عن غريهم من األبناء العاديني،كما تتفاوت هدة الصفات 

وهلذا جيب توعية الظروف اليت تتوفر لكل منهما لعدة معايري وعوامل،  بني شخص وآخر ابختالف

اكتأاف مواهبهم  ىمهات على أمهية اإلبداع وكيفية التعام، مع أبنائهم املبدعني واحلرص علاآلابء واأل  

 وإبداعاهتم، واالهتمام بتطويرها. 

 

  .بناءلدى األبداعي دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإل: املبحث اخلامس

 .بناءبداعي لدى األمشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإل: املطلب االول

يلعب الوالدان دورًا كبريًا يف تطوير مهارات أبنائهم حيث يعد البيت املؤسسة الرتبوية والثقافية       

ينما تعد املدرسة األوىل اليت ينأ  فيها الطف، وتتأك، فيه سلوكاته وأفكاره واجتاهاته وأحالمه، ب

املؤسسة  الرتبوية الثانية اليت تعزز قدرة الطف، على التعلم يف سن حياته املبكرة، وتزوده ابملعارف 

                                                             

 .13، ص1777، 2حنورة، مصري عبد احلميد، اإلبداع من منظور تكاملي، القاهرة، مكتبة األجنلو، ط-1
 .7، ص2111سالمة، صبحي مخيس، تطبيقات عملية على تنمية مهارات التفكري، عمان، األنروا، -2
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سرة يف فاشرتاك الوالدين وأفراد األ   ؛واملهارات واالجتاهات الالزمة لرتقى بنموه يف مجيع جوانب احلياة

يف الربامج الرتبوية إعداًدا وتنفيًذا يف مجيع  املهمة تالعملية التعليمية  واإلبداعية أصبح من املوضوعا

 (1)أحناء العامل.

يف اكتشاف مهم هلا دور  سرة هي البيئة اليت ميارس فيها الفرد حياته، لذلك فإنَّ األُ  كما أنَّ       

هنا أ غري يدهم وتقدمي وسائل الرعاية الالزمة لتنمية قدراهتم وإمكانياهتم،املوهوبني من أبنائها واألخذ أب

وذلك بسبب عوامل نقص اخلربة أو قلة التدريب أو تعرض  ، عن القيام بدورها كامالً تعجز أحياانً 

 (2).طفلها لعوامل احلرمان املتنوعة بشكل مباشر أو غري مباشر

لى قسمني؛ يف املنزل،  ويف املدرسة عأشكال املشاركة للوالدين  (epstein)وقسمت ابشتاين  

 ومها:

زل: تقدمي النشاطات التعليمية مثل تطوير املهارات االجتماعية لألبناء من خالل تدريبهم يف املن -أ

عليها، واإلسهام يف تعليم املهارات األساسية، وأيًضا اإلسهام يف املهارات املقدمة وإثراء التعليم دائماً 

مثل األطعمة وامللبس  ساسية لألبناء،يف تقدمي االحتياجات األ اآلابءأمامهم، وأكدت أيًضا على دور 

تقدمي الرعاية، والتدريب املنز ي لألبناء، وتوفري االحتياجات واملسكن وضمان الصحة والسالمة و 

 املدرسية وتوفري الظروف اإلجيابية للتعلم واإلبداع أيًضا. 

ين إىل ضرورة عمل الوالدين بطريقتني، ومها طريقة إلزامية منها ويف املدرسة: أشارت ابشتا -ب

انية اختيارية وهي فرص للمشاركة، تقدمها م اجملاين واملناسب، والطريقة الثشاركة يف اجتماعات التعليامل

                                                             

 .671-611داعي من خالل املناهج التعليمية، مرجع سابق، ص حممود، تنمية مهارات التفكري اإلب-1
 
   www.albayan.ae ب،ور األسرة يف رعاية طفلها املوهو ، دFeb 222118 البيان،   -2
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املدرسة للوالدين تتمثل يف مساعدة املعلمني والطالب يف الدروس منها دعم األبناء من خالل حضور 

 (1).برامج تدريب اآلابءابء جللسات و اجتماعات اآلابء، وتطوير الربامج الثقافية لألبناء، حضور اآل

مما سبق نستنتج أنه ملا للوالدين من أدوار كبرية تسهم يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي،       

كتوفري احلب واالمكاانت الالزمة لتنمية اإلبداع واالهتمام بكافة اجلوانب اليت حيتاجوهنا سواء كانت 

 قافية أو اجتماعية أو اقتصادية.ثمعنوية أو 

وهلذا يتوجب ضرورة أتهي، الوالدين وتعريفهم أبمهية اإلبداع، وأسباب االهتمام ابألبناء        

املتفوقني واملبدعني، ذلك ملساعدهتم على اجتياز كافة املعوقات اليت حتد من قيامهم بدورهم ومأاركتهم 

ة للوالدين بتنمية ا تناولت الباحثة بعض أسباب املشارك، وهلذيف تنمية مهارات التفكري لدى األبناء

 :أييتاإلبداع، وأسباب االهتمام ابألبناء املبدعني وهي كما 

هلا ما حتتاجه  عن طريقهم يتوفر ا الوطنية والقومية، إذ  ملتفوقني يعتربون عماد أي دولة وثرواهتإن  ا -1

 من رواد علم وفكر يفيدوهنا يف شىت اجملاالت. 

اإلنسانية             فهم الذين ينتجون املعرفة ؛ية لتقدم أي جمتمعإن  املتفوقني ميثلون الركائز األساس -9

 ويطوعوهنا للتطبيق وهم القوة الدافعة واألم، يف ح، املأكالت اليت قد تعيق  ذلك التقدم.

يف  ةإن  هناك سباق سياسي وعسكري بني الدول القوية وتنافس فيما بينها على التفرد ابلقو  -0

وهذا لن يتحقق هلا إالل ابستثمارها ألبنائها املتفوقني عقلًيا يف حقول العلم  عسكريةامليادين السياسية وال

 والتكنولوجيا.

                                                             
ذوات التخلف العقلي يف التوتيجري، منرية بنت سليمان بن ْحد، دور اهليئات يف تفعيل املشاركة اأُلسرية يف العملية التعليمية للتلميذات -1

 .12، ص1824معاهد وبرامج الرتبية الفكرية مبدينة الرايض، رسالة ماجستري، الرايض، جامعة امللك سعود،كلية الرتبية، قسم تربية خاصة، 
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إنل الثورة العلمية والتكنولوجية وما صاحبها من تدفق معلومايت وص، إىل حد اإلنفجار املعريف، - 4

جديدة إىل املعرفة أثبت أن  هناك حاجة ماسة إىل أفراد مبدعني ميكنهم تقدمي إضافات عملية 

 اإلنسانية.

إن  تقدمي األفكار اجلديدة الغري منطية واإلبداعية واحلصول على املكانة والتقدير املناسب -5 

 وإثبات الذات بني اآلخرين لن يتحقق أبًدا دون فكر إبداعي. 

املستقب، حيم، يف طياته احتماالت صعبة وشائكة وال ميكن مواجهتها دون فكر إبداعي -6

تطيع أن  يتعام، معها أبصالة، ويتناوهلا مبرونة التغري السريع الذي يص، إىل حد التغري يف جمال املعرفة يس

والسكان والتكنولوجية واالتصاالت، واملهن واآلداب تتطلب أن  يكون الفرد مبدعاً  كي يفهم أبعاد 

 تلك التغريات.

هنا ابتت مطالب أتأاف والتجريب ورغم إنل النزوع إىل االستقاللية وارتياد اجملهول واالك -3

 أساسية لإلنسان يف ك، مكان وزمان فإنه لن حيققها دون امتالك فكرًا إبداعًيا. 

توجد عالقة ارتباط بني فكر اإلنسان وصحته النفسية حيث يتمتع اإلنسان غالًبا بسالمة  -8

 . صحته النفسية عندما يكون لديه القدرة على ممارسة التفكري اإلبداعي

لذلك من املهم التحرر منها إذا أردان  ؛مل تعد األفكار التقليدية النمطية تالئم جمتمع املعرفة -2

مسايرة العصر ومواكبته، وذلك يتحقق فقط من خالل التفكري اإلبداعي الذي يدفع اإلنسان إىل 

 التجديد يف نظرته لألمور من حوله.

جتماعية واالقتصادية تفأ، فأاًل ذريًعا دون من الثابت عملًيا أن  مواجهة املأكالت اال-13

 وجود فكر إبداعي يستطيع  التصدي لتلك املأكالت. 
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مل يعد من املهم هو عددهم واألدوات املتوافرة لديهم إمنا  تغريت النظرة إىل األفراد العاملني إذ   -11

 ابت األهم هو نوعيتهم املبدعة.

يكف، لألفراد حتقيق أهدافهم يف يسر وسهولة  إن  التكيف االجتماعي الناجح هو الذي -19

ويسهم يف  تقدمي متطلباهتم اليومية واحتياجاهتم املعيأية، وذلك التكيف لن تقوم له قائمة دون التفكري 

 اإلبداعي والنقد التحليلي. 

لة حاجة اجملتمعات النامية إىل املخرتعني واملبتكرين والقياديني، لالستفادة منهم يف إدارة عج -10

التقدم  والتطوير والسباق فيها، وللتغلب على مأكلة إهدار الكثري من األموال اليت يتم إنفاقه إالل يف 

 اجملاالت. كافة جلب اخلرباء األجانب لإلستعانة خبرباهتم يف

كما أن  اخلربات اليت مير هبا املتعلمون ضرورية لتطوير قدراهتم على التفكري وعندما يواجه         

حقيقية غري متوقعة، فإن  ربطها مبا يعرفونه سابًقا عن العامل تثري التعلم لديهم  ةلمون مأاك، حياتياملتع

 (1.)ويساعدهم يف ح، هذه املأكالت

 إمكاانتهتنمية ف ،نسان هو عصب التنميةن اإلأبراهيم إالغين  محد اهلريدي وعبدأويأري         

نه اليوجد إا العصر حيث ذيف ه ال م لحةر املطالب كثبداعية، هلي من أالبأرية وبصفة خاصة اإل

أكثر من رفع مستوى مم والأعوب وتقدمها شيء يسهم يف تقدم وازدهار اجملتمع ورفع مستوى األ  

 (2)فرادها.بداعي ألداء اإلاأل

                                                             

م لدى طالبات الصف الزايدي، فاطمة بنت خلف هللا عمري، أثر التعليم النشط يف تنمية التفكري اإلبتكاري والتحصيل الدراسى مبادة العلو -1
 .37ه، ص1831الثالث املتوسط ابملدارس احلكومية مبدينة مكة املكرمة، رسالة ماجستري، السعودية، جامعة أم القرى،كلية الرتبية، 

 .31، ص1771ر، اهلريدي، أْحد وإبراهيم عبد الغين، اإلبداع واللغة العربية، ندوة اإلبداع يف املدرسة، القاهرة، معهد جوته األملاين، اكتوب-2
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 فجر البأرية، وحىتمند  هنسان وتطور ساسيًا يف تقدم اإلالتفكري مطلبًا أ نويرى عبادة أ       

ج، ن التفكري مبين على املاضي ويفعله من ألك، عصر من العصور أل هبد من مواكبت ا كان الهنايته

 (1)احلاضر واملستقب، بطرق جديدة تتواكب مع كافة املتغريات واملستجدات.

نفجار املعريف نالحظ أن اإلبداع شيء ضروري للحياة اإلنسانية حىت نستطيع مواكبة اإل         

جهة املستقب،، وما حيمله يف طياته من مأكالت ومواقف، وهذا ما دعا معظم دول والتكنولوجي وملوا

ف كافة جهودها لالهتمام ابملتفوقني عقلًيا واملبدعني على وجه التخصيص، وللوالدين تكث   أن   العامل  إىل

ثر ابلعديد ة واإلبداعية، ولكن هذا الدور يت الدور األول يف  املأاركة يف تنمية قدرات أبنائهم الفكري

اإلسهام يف من العوام، سواء ابلسلب أو ابإلجياب، مما قد يقف حجر عثرة أمام قدرات الوالدين يف 

 .تنمية اإلبداع لدى أبنائهم

 

 .العوامل املؤثرة يف التفكري اإلبداعي: اينثاملطلب ال

إعدادهم للحياة مبا أن الوالدين هم أول مؤسسة تربوية وتعليمية لألبناء، ويسهمان بأك، كبري يف 

 االجتماعية ومواجهة كافة املأكالت ومواكبة  تطورات العصر، فهناك عدة عوام، تؤثر

 يف عم، الوالدين ودورمها يف تنمية مهارات اإلبداع لدى أبنائهم. 

ك، العوام، اليت من ش هنا أن تأك،   ىوال مهية جي، الغد واالهتمام هبم حيتم علينا ضرورة التعرف عل

م تيسري تنمية إبداعاهتم، حيث تناولت الباحثة بعض الدراسات وأراء بعض العلماء يف حائال أما

  -عرض لبعضها: أييتالتعرف على  هذه  العوام،، وفيما 
                                                             

 .21، ص2111ْحد عبادة، قدرات التفكري االبتكاري، القاهرة، مركز الكتاب، أ-1
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يشهد العصر احلا ي اهتماًما عاملًيا متزايًدا حيقق نقلة نوعية يف عملييت التعليم والتعلم، وذلك من    

ة تعليمية جتذب اهتمام املتعلمني وحتاكي حواسهم املختلفة، وحتفزهم خالل عدة عوامل منها هتيئة بيئ

على التواصل وتبادل اخلربات مع األقران واتقان املهارات واإلبداعات، واتباع طرق مبتكرة  يف حل 

املشكالت األمر الذي يتطلب من القائمني على العمل الرتبوي والتعليمي ضرورة إعادة النظر يف 

منه من أهداف وحمتوى واسرتاتيجيات، تدريس ووسائط وأنشطة ة  مبا يتضالتعليم  مؤسسات الرتبية

منهم، وذلك يف ضوء متطلبات العصر ويقتضي ذلك تدريب  وعمليات تقومي وأدوار يؤديها كل تعليمية

 (1).ب املستجدات الرتبوية والتعليميةاآلابء و املدرسني على أساليب وطرق تواك

اإلبداع موجودة يف كل إنسان، ومىت ما هتيأت هلا بيئة ص احلة ترعاه ا من ت  بذرةويرى اجليزان أن  

كما  ،ومها البيئة الداخلية لإلنسان والبيئ ة اخلارجية ؛تؤثر على استنباته ورعايت ه عواملولإلبداع  ،وأمثرت

ة( اخلاصة إن تنمية وتنشيط اإلبداع يتم عن طريق جمموعة من العوامل الذاتية )الشخصييرى القامسي 

ا تسهم ف ي اس تثارة املبدع لتكوين األفكار وبلورهتا وحتويلها إىل فهي مجيعً  ،ابملبدع، والعوامل البيئية

 (2).اسات عملها أو نظرهتا وتعليماهتاشكل خيدم النظم اإلدارية للمؤسسات بشكل فعال، سواء يف سي

هنا وح أكالت اإلبداع، لكن السؤال املطرينظر أيًضا البعض لليبئة والوراثة على أهنما العامالن مل   

ما األمهية النسبية لك، منهما يف تأكي، اإلبداع؟ إن  القدرات اإلبداعية تنمو يف إطار من التفاع، بني 

سرة مع الوالدين، وهذا ما اتفقت حوله الدراسات اليت ة خصوًصا يف األ  يالعوام، الوراثية والعوام، البيئ

                                                             

ى أْحد، حماسن عيسى، فاعلية برانمج تدرييب ملدرس الفيزايء وفق منودج مارزانوفىي التدرييب وأثره يف تنمية مهارات التفكري والتحصيل لد-1
 .184ة دمشق كلية الرتبية، ص تالميذهتم، رسالة دكتوراه، الالذقية، جامع

 العساف، وفاء بنت عبد العزيز، واقع اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات املدارس مبدينة الرايض، رسالة ماجستري، قسم اإلدارة الرتبوية،كلية-2
 .34-37ص  ،2118الرتبية، جامعة امللك سعود، 
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وخصائص عالية وهتي ت هلم الظروف اد تناولت القدرات اإلبداعية؛ حيث إنل املبدعني لديهم استعد

 (1)هلم أسباب اإلبداع، وكانت بيئة خاصة لإلبداع بأك، إجيايب. هيأتة اليت يالبيئ

ابلنسبة  ةيئة يف تنمية القدرات اإلبداعية؛ حيث إنل البيئكما يتفق الباحثون على الدور الكبري للب   

 .ةللتفكري اإلبدعي مبثابة احملظن للنبت

سرية أو مدرسية أو احلي أو مجاعة وابلنسبة للبيئة فهو يقصد هبا ك، ما حييط األفراد من بيئة أ  

 (2.)الرفاق واملؤسسات الرتبوية  الرمسية واألهلية وغريها

أغلب الباحثني اتفقوا على أن عام، البيئة أكثر عام، يؤثر ابلسلب أو  مما سبق نستنتج أن

درسة وجمتمع وغريها، مسرة ورفاق و تنمية اإلبداع، فالبيئة تعين ك، ما حييط ابألبناء من أ   ىجياب علابإل

 دور الوالدين يف تنمية مهارات أبنائهم، فالبيت هو املؤسسة األوىل ىولكن يف هذه  الدراسة نركز عل

 لتنأئة األبناء وتنمية تفكريهم.  

سري والوضع أيًضا أن العالقات بني الوالدين، والعالقة بني الوالدين واألبناء، والتماسك األ  وأضيف 

كلها، واملستوى التعليمي للوالدين ونوع السكن،كلها عوام، تؤثر  سرةاملادي والثقايف واالجتماعي لأل  

 بناء فكرايً وإبداعياً. بأك، إجيايب أو سليب على تنمية األ

أن  ذكاء اإلنسان وقدراته تتحددان بعوام، البيئة املختلفة، وال أثر للعوام، إىل  نصار البيئةوذهب أ

 (3)الوراثية يف ذلك.

                                                             
 .31ستوى الطموح لدى تالميذ الصف اخلامس والسادس االبتدائي، صزو السبيب ومعأبو ندى، التفكري اإلبداعي وعالقته بكل من ال-1
 .31املرجع نفسه، ص -2
 .113،ص2118أبو حويج، مروان وأبو مغلى مسري، املدخل إىل علم النفس الرتبوي، عمان، دار البازورى العلمية للنشر،-3
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ة ذكاء حيث يرى أنل الفيلسوف هربت سبنسر أول من أدخ، كلمي إىل أنل كما يأري املنس      

 (1.)اإلنسان من التكيف الصحيح مع البيئة املعقدة والدائمة التغريسية للذكاء هي متكن يئالوظيفة الر 

 

ويرى تورندايكبان: ليس هناك شيء امسه ذكاء العام ب، هناك عدد من القدرات اخلاصة     

املستقلة عن بعضها وأن  ما يسميه الناس ابلذكاء ليس إال  املتوسط احلسايب هلذه القدرات  عند 

 (2)الفرد.

أن  القدرات اإلبداعية هي جمموعة من اخلطوات أو املراح، اليت ُيطو  اثئر إىل يأري حسني    

 (3.)املبدع من خالهلا ليص، إىل حلول أو إىل إنتاج متميز

ه إىل ئويستطيع ك، فرد تنمية ذكا  (4.)أبنه قدرة الفرد على التفكري اجملرد ف نتريمان الذكاء:كما عر  

 (5.)سرت الظروف التعليمية املالئمةمستوى مناسب من الكفاءة إذا ماتي

إىل مستوى مناسب من  ئهاألول أبن ك، فرد يستطيع تنمية ذكاوحيضرين مالحظة مفهومني: 

الكفاءة إذا ماتيسرت الظروف التعليمية املالئمة، والثاين رأي أنصار البيئة أبن  ذكاء اإلنسان وقدراته 

، الوراثية يف ذلك، والبيئة ك، ما حييط ابألبناء املبدعني تتحددان بعوام، البيئة املختلفة وال أثر للعوام

 هتتم به الدراسة احلالية.   وخصوًصا الوالدين وهذا ما

                                                             

 .282، ص2112، مكتبة األجنلو املصرية،منسى، حممود عبد احلليم وآخرون، مدخل إىل علم النفس الرتبوي، القاهرة-1
 .818-813، ص 1772، 7فهمي، مصطفى، علم النفس أصوله وتطبيقاته الرتبوية، القاهرهة، مكتبة اخلاجنى، ط-2
 .372، ص2113اثئر، حسني، وآخرون، دليل مهارات التفكري، عمان، جهية، -3
تفوقني وتنمية التفكري اإلبداعي، اإلمارات، دار الكتاب اجلامعي العني، مجيل، حممد واهلويدي زيد، أساليب الكشف عن املبدعني وامل-4

 .22- 21، ص 2113
، سعيد حامد حممد والشربيين، فعالية برانمج قائم على الذكاءات املتعددة يف تنمية املفاهيم العلمية وعمليات العلم واالجتاهات حنو حيىي-5

 .171، ص 2118اجلمعية املصرية للرتبية، اجمللد األول، جامعة عني مشس، كلية الرتبية، العلوم لدى التالميذ الصم، املؤمتر الثامن، 
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كما يتبني لنا أن الوراثة التؤثر بأك، كبري على تنمية التفكري اإلبداعي، وأن الذكاء وحده ال    

من خالل عدة  يستطيع تنمية ذكاءهي، وأن ك، فرد اإلبداع هميكن الفرد من تنمية مهاراته وتفكري 

ت له ك، الظروف االجتماعية  عوام، بيئية، واالبن الذي يتميز ابلذكاء يستطيع تنمية أفكاره إذا هتي

ة واملادية، واالهتمام خاصة من قب، الوالدين  يستطيع  أن يبدع وأن حي، ما يواجهه من يوالبيئ

 مأكالت بطرق جديدة. 

حيث كان من  "أثر التنأئة االجتماعية ملهندسني معمارين مبدعني"وان دراسة بعندم ماليتون وق  

نتائجها أن تنأئة األبناء تتسم إبعطائهم الكثري من احلرية يف اُتاد القرارات، واكتأاف البيئة احمليطة 

هبم وعدم تعرضهم  للحماية الزائدة وعدم نبذهم من طرف الوالدين الذين كانوا مثاًل للتعاطف 

 (1)م هلؤالء املهندسني .واالحرتا

سرة يف تنمية التفكري اإلبداعي، حيث وأيًضا دراسة لرياين وآخرون اليت تتعلق بدور األ         

ديسون، ومن أهم نتائجها أنل وماس ألبحث يف طفولة العلماء البارزين أمثال: تاباهتمت  دراستهم  

أحد أكرب املخرتعني املأهورين، ونأ ت  هذا العامل ميتلك جمموعة من اخلصائص مكنته من أن  يصبح

يف التدريس املنزيل، كما  تعم، كانت والدة متاس اديسون العامل املأهورإذ   حبثية بيئة هذه اخلصائص يف 

أشار إىل أن الرتكيز على أنأطة تتعلق ابلتفكري واليت تتطلب نوعًا كبريًا من املرونة يساعد على ظهور 

   (2)التفكري اإلبداعي.

 (3.)جزةتؤدي إىل املع و أنَّ العمل اإلبداعي ينجم عن قدرات وعمليات    

 (1.)أيًضا إن ما يتعلمه األطفال يكون ذا معىن أكرب ويبقى يف الذاكرة وقتاً طويالً  
                                                             

 .237تعليم العلوم جلميع األطفال، مرجع سابق، ص  ، مارتن وآخرون رالف،-1
 .281املرجع نفسه، ص -2
 .172، ص2111خلف، السكارنة بالل، اإلبداع اإلداري، عمان، دار السرية للنشر والتوزيع والطباعة، -3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

132 
 

سرية احلميمة ن العالقات األُ  يف تنمية مهارات أبنائهم، حيث أنستنتج أن للوالدين الدور الكبري   

ة واآلمان وحرية اختاد القرار، تؤدي إىل توفري املناخ املناسب لإلبداع وتنتهي بنجاح اليت يسودها احملب

العملية الرتبوية، وجتعل من الوالدين القدوة الصاحلة ألبنائهم، كما أن تشجيعهم ألبنائهم واالهتمام 

 بتطويرهم وإبداعاهتم يصنع منهم علماء وخرباء يفيدون أنفسهم وجمتمعهم.

 

بناء وعالقتها بتنمية ابء مع األاليت ميارسها اآل الطرق الرتبوية ث: املطلب الثال

 .بداعاإل

ل يف بعض اجلوانب، حيث ميتد من املتمثإن االستمرار البشري قائم على أساس التفاعل 

اجلانب  النفسي إىل  اجلانب االجتماعي، فهذين  اجلانبني  النفسي واالجتماعي يبدأن لدى الفرد يف 

، خصوصًا مع الوالدين اللذين هلما أدوار مهمة جتاهه، فهما يسهران على سرةه لدى األُ أول مكتسبات

سرته سيؤدي هذا إىل التفاعل يف أُ و تلبية وحتقيق مطالب منوه اجلسمية والنفسية والفكرية واالجتماعية، 

 اليت ينتمي إليها.

على احلياة النفسية  سرية بني الوالدين والطفل أو االبن هلا األثرفطبيعة العالقة األُ 

االجتماعية لدى الفرد، ويظهر هذا األثر حسب صنف وطبيعة العالقات أو أساليب املعاملة الوالدية 

السائدة يف البيت جتاه االبن، فاألثر احلسن الناتج عنه هو جعل الفرد يعيش االنسجام والتالؤم معربًا 

سيئا فإنه جيعل الفرد سيء التوافق يف خمتلف عن إشباعه لدوافعه ورغباته وحاجاته، وإذا كان األثر 

جماالت حياته كتوافقه الصحي والدراسي والفكري، وسوء التوافق هذا يؤدي إىل اضطراب ميس جوانب 

                                                                                                                                                                                   

 .281تعليم العلوم جلميع األطفال، مرجع سابق، ص ، مارتن وآخرون ف،رال-1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

133 
 

حيث توجد العديد من ، الفرد الذاتية وابلتا ي يكون توافقه انقًصا وغري مساير للحياة االجتماعية

ها الوالدان مع أبنائهم أثناء التنشئة، واليت تظهر من خالل موقف الطرق واألساليب الرتبوية اليت ميارس

تفاعل بينهما، وهتدف إىل تعديل سلوكهم والتأثري يف شخصيتهم، ولكن منها الطرق اجليدة اليت تسهم 

يف بناء شخصية االبن وتطور أفكاره، وتنمي قدراته ومهاراته اإلبداعية، ومنها الطرق السيئة اليت حتطم 

ستعرض وجتعلة حمبط بعيد عن اجملتمع، وحتد من تطور قدراتة وإظهار مواهبه إىل حيز الوجود، االبن و 

 الباحثة بعًضا منها فيما أييت: 

  .الطرق الرتبوية اجليدة

ن يف تنشئة األبناء وتربيتهم وزرع السمات واخلصال اإلجيابية اوهي اليت يستخدمها الوالد         

تؤدي إىل بناء شخصياهتم بناًء قوميًا وحمكمًا مبا يفضي يف أداء أدوارهم فيهم، اليت من شْاهنا أن 

سرة وخصوصاً الوظيفية على أحسن ما ميكن، ومن بني هذه األساليب اليت ميكن أن تتسلح هبا األُ 

بناء اجملتمع واملشاركه يف عملية بنائه  قادرين على خلق جيل جديد مؤهل وقادر علىالوالدين، ليكونوا 

 ة بنائه احلضاري وتطويره هي: وإعاد

  : التشجيع -أ

أسلوب التشجيع من األساليب املهمة يف بناء شخصية األبناء حيث ينعمون حبياة يعِد          

أعطيت لألبناء يف حينها جعلتهم حيسون بقيمتهم ما هادئة مطمئنة، فكلمات التشجيع والثناء مىت 

 )  راهتم  والقيام ابْبداعاهتم وتدفع هبم إىل األمام، فقد قامالذاتية، وبتقديرهم ألنفسهم، فهي تنمي قد

reed  et  derryberry  1225 )عرض أدلة جتريبية تشري إىل أن الوالدين اللذين قاما بتدريب ب
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يكون لديهم أطفاال ذوي قدرة عالية على التهدئة  ،وتشجيع أطفاهلما أثناء اللحظات االنفعالية

 (1).رضوا حتسنا يف قدرهتم على تكوين عالقات أفضلهؤالء األطفال ع والضبط،

يف تقرير املؤمتر القومي لتطوير املراهقني حتت  (1223سنة  Geery )يذكر جريي كما        

إىل أن املراهقني لديهم احتياجات إنسانية أساسية جيب توفريها هلم إذا  ،عنوان املراهقني للقرن املاضي

، فهؤالء جيب أن يتعلموا كيف يكتسبون احرتام اآلخرين عن طريق أردان أن جنعلهم مواطنني صاحلني

وخلق روح االنتماء للجماعة وبناء إحساس تقدير الذات  سرية،الرتبية السليمة اليت تتمثل يف التنشئة األُ 

، االجتماعية واألخالقية والوجدانيةاإلبداعية و  القائم على إكساب املهارات األساسية ومنها املهارات

بروية وحب  املعاملة احلكيمة تتطلب معاجلة أي نقص يظهر يف سلوكيات األطفال أو تصرفاهتم  أنو

 (2).واحتضان

طفال املوهوبني والعوامل ( بعنوان البيئه اأُلسرية لأل1221)وجيمونس ويف دراسة هاين كاندس 

جناز اإل سرية  اليت تؤثر علىأهم العوامل األُ معرفة  ِإىلواليت هتدف  سرية  اليت تدعم االجناز العا ي،األُ 

توجد عده عوامألُاسرية  تؤثر على تنمية  :اآلتيةالنتائج  ِإىلطفال املوهوبني وتوصلت العا ي لدى األ

ابلرضا  الشعور ،ؤلية للمستقبلالنظرة التفا سري،طفال املوهوبني منها الرتابط األُ ى األجناز العا ي لداإل

 (3.)سرة القوينظام تدعيم األُ و  والرتابط البيئي واالجتماعي، ،قايفحة حنو الدور االجتماعي والثوالرا

 

 

                                                             

 .44ص  2111خليل، الذكاء الوجداين، دار الكتاب احلديث، القاهرة،  سامية، -1
 .71، ص2118دار العلم والثقافة،  ،رفيق، صفوت خمتار، اأُلسرة وأساليب تربية الطفل، القاهرة  -2
د السميع، البيئة اأُلسرية لألطفال املوهوبني ودورها يف الوصول ِإىل إجناز عال، املؤمتر العلمي األول، قسم الصحة، جامعة أابظة، آمال عب-2

 82-81ص  ،ب.ت،بنها 
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  النقاش واحلوار: -ب

ابالنتقال  ويسمح له ن احلوار القائم بني املريب والطفل ينظم تفكري الطفل وينمي عقله،يرى بياجه أب

تساعد على اليت الرتبوية ىل حيز اجملرد العقالين الواعي، وهي الطريقة التعليمية إِ من حيز احلركي احلسي 

 (1).النمو العقليإىل التفكري املنطقي وتدفع 

تصنيف  ويعدِ  ؛ئة اأُلسريةمناط التنشأون بتصنيف ثسرية قام الباحمناط التنشئة األُ أمهية وأل      

منها  ؛مناطِإىل عدة أ وخلص ؛درجة استخدام السلطة ها من خالل تفاوتِإْذ ميز  كثرها شيوعاً أ بومرنز

 (2.)مهالإلدة ويقابلة منط اميقراطي ويقابله النمط التسلطي ومنط احلماية الزائمط الدالن

 املساندة العاطفية: -ت

سرية اليت متتاز إبقامة عالقات عاطفية تساعد على النمو السليم لشخصية الطفل، العالقة األُ        

 تنشئتهم تنشئة غري سليمة.ولكن التهديد ابحلرمان من قبل الوالدين حنو أبنائهم يساعد على 

احلياة نظرة متفائلة ويتعامل مع األمور  ِإىلفالطفل احملبوب يشعر ابلثقة يف نفسه ويف اآلخرين وينظر 

ضطراب وتزداد الم أو األب أو كالمها، يعرض شخصيته لبواقعية، فحرمان الطفل من عطف األُ 

 ء احلياة ومتاعبها.مشاعر القلق لديه وال يقوى الطفل احملروم على حتمل أعبا

 

                                                             
، 2117جان، مالو، حبوث تربوية يف بناء الطفولة وتكوين اأُلسرة وأتسيس اجملتمع، سوراي ترمجة: أْحد حسن اخلميسي، دار الرضوان، ،-1

 111-112ص 
، القضاة،حممد أمني، أمناط التنشئة اأُلسرية وعالقتها ببعض مسات الشخصية لدى طالبات جامعه مؤتة، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية -2

 .111، ص2112، 3، ع2جملد
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ومتوافقون مع  ندميقراطيو  هم ألبنائهم فقد أوضحت بعض الدراسات أن اآلابء السائدين عاطفياً  

أهنم معتدلون يف و أبناءهم على االستقالل الذايت،  أنفسهم ومع احمليطني هبم، كما أهنم يشجعون

 (1).ابختالف مراحل عمر أبنائهم  التحكم يف النفس وخيتلف ذلك التحكم 

ر يف العوامل اليت تؤثهم و العاطفي لأُلسرة يعِد أن اجلوتشري نتائج دراسة حيدر وليد ِإىل أ        

الصادقة اليت ينعم هبا طفل من فاحلب الدافئ والعاطفة  ؛ساليب تكيفهمأبناء و تكوين شخصية األ

ى حنو سواء والسيئة علمن جماهبة الظروف القاسية  هومتكن هوتكيف شخصيت هبنفس ثقتهطفال تعزز األ

 (2.)االحنراف ِإىلن القسوة والكره فاءنه جيعلهم اليتكيفون مع اجملتمع وقد تؤدي هبم وأ

ين يتبعون األساليب اجليدة يف التعامل مع ذمهات النالحظ أن اآلابء واألُ  همن خالل ما مت عرض  

أبناء صاحلني وقادرين على مواجهة أبنائهم لغرض التنشئة والرتبية تدفع هبم إىل األمام، وتكون منهم 

ن أسلوب التشجيع يعطي الدعم املعنوي لألبناء ويزيد أاملواقف بتفكري منطقي يف كافة اجلوانب، حيث 

واقف حبلول منطقية كما تدفع ابألبناء إىل من ثقتهم بنفسهم وتكسبهم قدرات عالية علي مواجهة امل

 بداعات واخرتاعات.لديهم من إ ظهار كل ماإ

حوهلم  كل ما يدورشة الدور الكبري يف وعي األبناء لنالحظ أيًضا أن ألسلوب احلوار واملناقو  

ويعطيهم حرية األخد والعطاء مع والديهم،  ملعرفة كل ماهو غامض ابلنسبة هلم، كما أنه يزيد من تنمية 

والعطف واحلنان  ن احلبأومن األساليب اجليدة أيًضا املساندة العاطفية، حيث  ؛تفكريهم وإبداعاهتم

 .من جهة أُخرىوبني الوالدين واألبناء  من جهة تسود البيت املبين على االحرتام والتفاهم بني الوالدين

                                                             
 .131 – 132، ص 1777 املكتب اجلامعي احلديث،،رمضان، حممد القذايف، علم النفس ومنو الطفولة واملراهقة، اإلسكندرية -1
ة غزى، احلسني،اأُلسرة ودورها يف تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، رسالة ماجستري،جامعة مولود معمري،كلي -2

 .43، ص2118العلوم اإلنسانية،
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ابحلب والعطف، حيث  يءكما نتبني أن  للوالدين الدور األول يف توفري هذا الدعم املعنوي املل      

فكار فع به حنو إعطاء ما لديه من قدرات وأن هذه املشاعر الطيبة تزيد من بناء شخصية االبن، وتدأ

 .إجيابية تفيده وتفيد جمتمعة

  .السيئة الطرق الرتبويةاملطلب الرابع :

م إىل أخرى، فكل خر ومن أُ آمن أب إىل ن االيت ميارسها الوالداألساليب السيئة الطرق و  ختتلف  

جيعلها كمحددات ومربرات  ا يتخذه على أساس دوافع ومعايري معينً واحد منهما ينتهج أسلوابً 

النتهاجه هلذا األسلوب ابلذات دون غريه، فنجد من يتخذ األسلوب التسلطي للحفاظ على هيبته 

وهناك من يستعمل أسلوب الالمباالة رمبا الفتقاره ملستوى ثقايف معني يساعده على انتهاج  ،وسيادته

، وهكذا بناء وإبداعاهتمإىل حتطيم األ ، غري مبالني أبن هذه األساليب تؤدياألسلوب األصح واألمثل

 ها:تتعدد وتتنوع هذه األساليب ومن

 احلماية الزائدة:-أ

تتمثل يف خوف الوالدين على الطفل بصورة مبالغة ومفرطة من أي خطر قد يهدده مع إظهار   

ختالط االيه مينعاه من ن والدفل على ذاته، وفيها يدرك الطفل أبهذا اخلوف بطريقة تؤجل إعتماد الط

ا يكون دائًما معتمًدا على غريه يف إدارة أموره، ذوهب ن كل رغباته جمابة وتلىب بشكل سريعأ، و ابآلخرين

 .ح غري قادر على العطاء واالبتكاروجيمد أفكاره ويصب

  :بني الوالدينصومات اخل-ب

كوين شخصية املشاكل بينهما تؤثر بشكل كبري على ت حيث أن عدم التفاهم بني الوالدين وكثرة   

 .لديهم من أفكار وإبداع األبناء وتقف حاجزًا أمام تقدمي ما
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 ي.أالتسلط وفرض الر  -ت

فرض الرأي وعدم إعطاء الطفل الفرصة يف التصرف و يشمل هذا النمط من إساءة املعاملة الوالدية    

وااللتزام ابلقيم ه يف أمور نفسه والوقوف الدائم أمام رغباته، ووضع القوانني الصارمة لتحديد سلوك

 واملعتقدات بشكل كبري ورفضهم ألي اخرتاع أو جتديد.

 النبذ واإلمهال: -ث

أو إمهاله يف كافة اجلوانب سواء من الناحية التعليمية  أو  الطفل ذالنوع نبحيث يتضمن هذا    

، حيث يتميز همتطلباته وحاجاتء اآلاب يتجاهل هالطبية، مما يؤدي إىل إمهال الصحة النفسية للطفل، وفي

ويقف عقبة أمام إظهار ما بداخله من أفكار  هوهذا ما يؤثر يف شخصيتنشغال الدائم عنه ابالابء اآل

 قيمة أو إبداع مفيد.

 (1)تفضيل طفل من أحد اجلنسني.-ج

يهتمان أبحد إخوته أكثر منه، حبيث مييزانه يف املعاملة سواء من  هن والديفيه يدرك الطفل أب  

 .بات اإلبداعلاالهتمام مبتطأو من  أو من الناحية الطبية، مية،الناحية العل

ىل نسبة االستجاابت اليت كما أشارت دراسة ملليجرم وآخرين حول أثر وواجبات التفكري التقاريب إ  

عند األطفال يف املرحلة املبكرة إىل  63- 53ألصالة والطالقة الفكرية والتخي، تدنت من تتصف اب

                                                             
 22، ص2، ط 2112نشر والتوزيع والطباعة،  عمان ، دار املسرية لل، صاحل، حممد علي أبوجادو، سيكولوجية التنشئة االجتماعية -1
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مليجرام ورفاقه هذا التدين إىل أثر الواجبات اليت تتسم ابلتفكري التقاريب أو النمو ،  وقد عزا 00 -95

 (1. )املعريف أو منو الأخصية الطبيعي عند األطفال أو كليهما

ويرى توارنس أن  ملرحلة التعليم األساسي أمهية كربى حيث تتطور االهتمامات وتكون غري مستقرة  

رحلة أنه يتمكن من  تعدد احللول الصحيحة  ملأكلة واحدة لكنه بعد، حيث يرى الطالب يف هذه امل

فهو يبدي خوًفا من املغامرة والفأ،  بداعي،يعرف كيف يوظف املفاهيم اليت تعلمها بأك، إ ال

مرحلة التعليم األساسي فرتة حرجة مهمة جًدا يف تطوير املوهبة  يعد  ويؤيده يف ذلك  ) اتيلور(، حيث 

 (2. )ظ الكثري من االرتقاء والتفوق أو التدين يف مستوى الطلبة يف هذه املرحلةلوحإِّذ  اإلبداعية 

توارنس( يرى أن  ملرحلة التعليم األساسي أمهية كربى حيث تالحظ الباحثة أن ) سبق من خالل ما 

تتطور االهتمامات وتكون غري مستقرة بعد، وال يعرف كيف يوظفها بأك، إبداعي ذلك بسبب 

مرة والفأ، كما نالحظ أن أساليب الرتبية  اخلاطئة اليت ميارسها بعض اآلابء مع األبناء،  خوفه من املغا

كالدالل الزائد والتسلط واملعاملة القاسية وعدم اتباعهم الطرق السليمة يف التنأئة، هلا دور كبري يف  

لق، واخلوف تكوين شخصية األبناء حيث جيعلهم ضعفاء الأخصية ومنعزلني ويدفع هبم للأعور ابلق

 من مواجهة املواقف أو اإلقدام على اإلبداع.

وألن الدراسة احلالية هتتم ابلطلبة يف السنة األوىل اثنوي، ترى الباحثة أن هذه املرحلة يكون فيها 

ي ئبين بدورمها على أكم، وجه، وإذا وجد االبن املناخ الاالطالب أكثر قدرة على اإلبداع، إذا قام الوالد

 .ه بعض الدراساتثبتتا ما أاملناسب وهذ

                                                             

ساب أبو ندى،التفكري اإلبداعي وعالقته بك، من العزو السبيب ومستوى الطموح لدى تالميذ الصفني اخلامس والسادس اإلبتدائي، مرجع -1
 .11 - 16ق ص 

 .18-11املرجع نفسه، ص -2
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تماعية والرتبوية اليت االج التطفال من املشكاألتعد مشكلة إساءة معاملة يشري اخلالدي ابْنه و 

أبهنا ساءة للطفل "اإلقربني، حيث ميكن تعريف األطفال من والديهم ومن األيتعرض هلا الكثري من 

الوفاة، )اية الطفل، حبيث يتسبب يف: تصرف أو سوء تصرف يصدر من قبل الوالدين أو من يقوم برع

أو أي تصرف أو  ،جنسي للطفل استغاللنفعا ي، إساءة جنسية أو اإحلاق أذى حقيقي جسدي أو 

 .سوء تصرف ينتج عنه خطر أو أذى متوقع على الطفل(

على أهنا أي سلوك من جانب الوالدين أو القائم على رعايته، والذي )ريكية: ماألوعرفتها اجلمعية  

ا ن سوء معاملة الطفل تكون سببً أالطفل، كما  ةوفاعنه نجم عنه أذى بدين ونفسي، ورمبا ينتج ي

ومرض الشخصية اهلسترياي  ،نسحاباالكتئاب والقلق و ال صابة الطفل ابإليان حاألا يف كثري من مباشرً 

اثر آاملدى و اثر قريبة آسري األُ ن للعنف أفة إىل اخنفاض تقدير الذات، حيث ضاإلاملتعددة، هذا اب

اليت يعاين منها املشاكل والذي ينجم عنه أغلب  تؤدي إىل التوافق السليب، ولكنها مجيعاً  بعيدة املدى،

 .(1)معرفية، أم سلوكية، أم نفسية( كالتاملراهق املعنف سواء أكانت مش

 سيئ يؤدي إىل ا أتثريمما مت عرضه يتبني أن املعاملة السيئة وخصوصاً من اآلابء على األبناء هل       

 خرهم يف كافة النواحي االجتماعية واالقتصادية والفكرية خصوصاً" يف مرحلة سن املراهقة.إحباطهم وأت

هم األبوين يف كيفة التعام، مرحلة حرجة حتتاج إىل تف  نالحظ أن هذه املرحلة من العمر تعد   كما     

ن بداعات وأفكار جديدة، حيث أمن إلديه  معها، حيث يستطيعان مساعدة االبن يف إظهار ما

العصف الذهين هو أحد أساليب اإلبداع وأن أغلب اآلراء تأري إىل أن طريقة العصف الذهين تأجع 

                                                             
ها األبناء وعالقتها ابالتزان االنفعا ي لدى االطفال املطربني كالميًا مبسقط، الغداين، انصر بن راشد، أساليب املعاملة الوالدية كما يدرك-1

 .28، ص2118كلية العلوم واآلداب، قسم الرتبية والدراسات اإلنسانية،مسقط ،رسالة ماجستري،
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على توليد األفكار اجلديدة وأن دور اآلابء والعوام، البيئية هلا دور كبري يف جناح أو فأ، عملية 

 فيما أييت:العصف الذهين، وستأري الباحثة إىل بعض هذه اآلراء  

إن  عملية العصف الذهين تبدأ ابإلاثرة احلرة لألفكار من خالل بدء طرح األفكار عن          

يم ياملأكلة اليت يراد اسرتداد األفكار حوهلا  مثل شرح املأكلة، بلورة الفكرة وإعادة صياغتها، تق

 (1)األفكار.

ملناقأة االجتماعية الذي يأجع مبقتضاه ويأري الناقة إىل العصف الذهين أبنه أحد أساليب ا     

أفراد اجملموعة على توليد األفكار املتنوعة واملبتكرة بأك، عفوي تلقائي حر ويف مناخ مفتوح غري 

 (2.)نقدي ال حيد من إطالق األفكار اليت متث، حلواًل للمأكلة ومن مثل اختيار املناسب منها

ين جتع، الطالب يقب، األفكار غري امل لوفة والأاذة، كما يرى عبادة أنل طريقة العصف الذه       

 (3)من املرح. وحتويلها إىل أفكار ذات قيمة يف جوٍ 

سري الذي تسوده املأاجرة وعدم التفاهم يؤدي إىل ضياع األبناء، وجيع، نالحظ أن اجلو األ        

، فاملناخ البيئي املرح مهم يف منهم أبناء غري أسوايء وغري قادرين على مواكبة اإلبداع والتطور، والعكس

 .قدمي احللول املناسبة بطرق جديدةتنمية اإلبداع وتوليد األفكار القيمة  ملواجهة املأاك،، وت

فكار جديدة، وهي مرحلة أكما نستنتج أن عملية العصف الذهين هي مرحلة متهيد لوالدة      

 ، والوالدين بصفة خاصة.حتتاج إىل حمفزات ودعم خصوصاً من البيئة اليت حتيط املبدع

                                                             

املعلمني، موقع املفكرة حسني العبد الكرمي، اسرتاتيجية العصف الذهين: حقيبة تدريسية لتنمية مهارات العصف الذهين لدى  راشد،-1
 .84، ص1823الدعوية، 

الناقة، حممد والسعيد، استخدام أسلوب العصف الذهين يف تدريس البالغة وأثره يف تنمية التفكري اإلبداعي والكتابة، املؤمتر العلمي -2
 .277، ص2113عني مشس ، دار الضيافة، ،  ،اخلامس، اجمللد الثاين

لذهين واحللول االبتكارية للمشكالت،جملة البحث يف الرتبية، ع األول، اجمللد السادس، جامعة املينا،كلية عبادة، أْحد، أسلوب العصف ا-3
 .281، ص1772الرتبية، 
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فإذا ما توفرت احملفزات واإلمكانيات امليسرة لإلبداع تظهر األفكار اجلديدة إىل حيز الوجود وميكن 

 تطويرها واالنتفاع منها. 

 

 : األساليب الرتبوية الالزم اتباعها.املطلب اخلامس

    .نمية أبنائهم  إبداعيااساليب الرتبوية  السليمة اليت جيب أن يتبعها اآلابء لتاأل أوالا:   

ساليب وكذلك تنوع طرقها األلتعدد هذه  نظرًاتعددت املفاهيم اخلاصة أبساليب املعاملة الوالدية    

، حيث نطر النظرية اليت أستند إليها الباحثو ألطرق قياسها، وا إىل اختالفضافه إلهذا اب ؛وتداخلها

أبهنا "مدى إدراك الطفل للمعاملة من والديه يف  فها عسكرفقد عرِ  ريفات:عرض عددًا من هذه التعن

والعطف  ،جتماعية يف اجتاه القبول الذي يتمثل يف إدراك الطفل للدفء واحملبةالإطار التنشئة ا

مان، بصورة لفظية أو غري لفظية، أو يف اجتاه الرفض الذي يتمثل يف إدراك ألستحسان واالوا الهتماموا

نتقاد االمل و األعليه واستيائهم منه، أو شعورهم ابملرارة وخيبة  الطفل لعدوان الوالدين وغضبهم

ل سلوك الضرب والسب والسخرية والتهكم الوأتنيبه من خ ،والتجريح والتقليل من شأنه وتعمد إهانته

 (1) ".غري حمدود بصورة غامضة امهال ورفضه رفضً اإلة و المباالوال

دين دور كبري يف توفري األجواء املليئة ابحلب نالحظ أن للعالقات اليت تسود بني الوال      

والطم نينة لدى األبناء، وأن حسن معاملة الوالدين ألبنائهم وتأجيعهم وتوفري ك، متطلباهتم، وما 

حيتاجونه من وسائ،  لإلبداع واالهتمام هبم يف كافة النواحي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والدينية، 

 ليًما يف كافة اجلوانب.يسهم يف منوهم منًوا س
                                                             

سقط، الغداين، انصر بن راشد، أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ابالتزان االنفعا ي لدى األطفال املطريني كالميًا مب-1
 .21-21ع سابق، صمرج
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بنائهم يف أجيابية والسلبية اليت ميارسها الوالدان مع اإلتلك الطرق ا "أهنفها على ما خوج )فتعرِ أ        

وتقاس عن  ،مواقف حياهتم املختلفة وحماولة غرسها يف نفوسهم مع متسكهما بعادات اجملتمع وتقاليده

 ."بناءاألن أو إستجابة بطريق تعبري الوالد

هات يف خمتلف املواقف ماألُ ء و اآلابتشري حمرز )على أهنا جمموعة من السلوكيات اليت ميارسها كما  

 (1).ل تربيتهم وتنشئتهمخال

ن للوالدين وأولياء األمور أدوار هامة يف تطوير وتنمية اإلبداع والتفوق لدى أطفاهلم ويتمثل ذلك أ

 ما يلي:في

ن وتقبل أمناط التفكري الغامضة من األطفال نالتسامح املقامليل إىل األساليب األقل تسلطاً، -1

 .عبة دون تذمرواألسئلة املتش

 تشجيع األطفال على املبادرة ومهارات اختاذ القرار وحماولة استقصاء اجملهول واحرتام ميوهلم.-9

 ودرجات من العادين يف اإلمتثال والطاعة معرفة أنَّ األطفال املبدعني يظهرون درجات أقل-0

 .أعلى يف االستقاللية

كلما أمكن الختيار جماالت له  السماح حبرية التعبري عن األفكار من جانب الطفل وترك احلرية -4

 اهتمامهم، والتفاعل مع األشخاص والعناصر احمليطة دون خوف. 

هو خطأ من ممارسات  هو صواب وما سرة، وإظهار ماإيضاح النظم والقواعد داخل األُ -5

 إيضاح القيم اخلاصة ابألمانة والصراحة واحرتام اآلخرين وعزة النفس.وتصرفات، مع 

                                                             
سقط، الغداين، انصر بن راشد، أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ابالتزان االنفعا ي لدى األطفال املطريني كالميًا مب-1

 .21مرجع سابق، ص
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البعد كلما أمكن عن لوم االبن ونقده، والبعد عن الضبط لالبن بعدوانية وعقاب وعدم التشدد -6

 يف التأديب. 

ز أمام األطفال يف االطالع وتنوع اهلواايت واملثابرة إلجنا مهمةالوالدان وأولياء األمور مناذج -3

 املهام.

توقري أولياء األمور خلربات انجحة تطور اجتاهات األبناء حنو مواجهة املشكالت والغموض -8

 الذي يتعرضون له يف املواقف احلياتية.

ممارسة التصحيح املستمر على كل مرة خيطيء فيها االبن يعيق اإلبداع، ولذلك فاالنتباه األقل -2

 يصبح متفوًقا. لفشل األطفال مفيد جًدا يف تدعيم  طفل

ين يساعد املتفوقني على إظهار دسرية دافئة من قبل الوالتوفري ظروف منزلية هادئة وعالقات أُ -13

 ابتكاراهتم.

التشجيع من قبل الوالدين وأولياء األمور إلاتحة الفرصة ألبنائهم للمشاركة يف املعارض الفنية -11

 (1)والربامج العلمية واملسابقات.

 ىة املادية للعمل عليد العوامل البيئيمعرفة اتْي ِإىلراسة لينجستون واليت هدفت ويف د          

ن الضغوط ينة من املبدعني وتوصلت الدراسة ِإىل أبداع من خالل دراسة الظروف املادية لعاإل

الظروف احمليطة ابملبدعني  ن حتسني كافةأكثر من الظروف املادية و أ بداعاإل ىالنفسية هلا اتْثري عل

 (2)بداعي.داء   اإلزايدة األ يؤدي ِإىل

                                                             

    www.al-mahd.net ، 2011،دور األسرة يف رعاية الطفل املوهوبJan 23، 1 - منتدايت مهد الذهب الرئيسية  
 .4دالقادر، دور مؤسسات التعليم الثانوي يف تنمية اإلبداع وتطوير مقرتحات تفعيله، مرجع سابق، صاآلغا، هاين عب-2
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فراد اليوم ويف بداعي اليت حيتاج هلا األن مهارات التفكري اإلِإىل أ)توارنس وشفتري(  ويشري         

 ِإىلالتكيف يف عامل سريع التغري ومن مث فهم حباجة  ىاملستقبل هي تلك املهارات اليت تساعدهم عل

 (1.)خرينتفكري اآل تعلم كيف يفكرون وليس تعليم نتاج

نالحظ أن  الوالدين هم أول خلية لنأا ة وتكوين الفرد وصق، شخصيته يف خمتلف مراح،        

العمر، وخصوًصا يف مرحلة املراهقة، وهي املرحلة اليت تنأط فيها  القدرات واملواهب اإلبداعية يف 

تفكري لدى أبنائهم من خالل تأجيعهما اإلنسان وهلذا فالوالدان هلما الدور الكبري يف تنمية مهارات ال

ألبنائهم ابلسلوك االستقاليل ومسات التحرر، وإعطائهم الثقة يف قدراهتم والتقلي، من العقاب املعنوي 

واجلسدي، وتأجيعهم على حب االطالع والقراءة وتوفري ما حيتاجونه من مستلزمات إلبراز مواهبهم 

 وإبداعاهتم.   ابتكاراهتم أهم إلظهار أمامهم وإاتحة الفرصوملساعدهتم، 

  .ولياء أمور املبدعنيأيف اْتهيل  الربامج التدريبية اتنياا: دور

مير العامل حاليًا ابلعديد من التغريات يف خمتلف اجملاالت وهذا يأري إىل أن  حدة املنافسة سوف     

سن استثمار  تأتد يف هذا العامل، وتزداد قيمة العق، وإجنازاته حبيث تصبح أقوى الدول هي من حت 

مهات أبمهية اإلبداع والتأجيع عليه عقول أبنائها، وهلذا تتجه كثري من دول العامل إىل توعية اآلابء واأل  

والرتكيز على أتهيلهم، من خالل تأجيعهم على اإلخنراط يف العديد من الربامج التنموية اليت هتتم 

ظمها التعليمية لكي تقدم من خالهلا خدمات تربوية ابإلبداع واملبدعني، وأيًضا تقومي مؤسساهتا ون

 تسهم يف حتقيق أقصى استثمار ممكن لعقول أبنائها وخصوصاً املتفوقني عقلياً.

                                                             
 .13، ص1773عويس، عفاف، الطفل املبدع، دراسة جتريبية ابستخدام الدراما اإلبداعية، القاهرة، مكتبة الزهراء،-1
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هي، الوالدين اليت تؤيد دور هذه الربامج يف أت بعض اآلراء والدراسات أييت وستعرض الباحثة فيما 

وتتيح الفرصة لألبناء املبدعني من تطوير ناء،  ة مهارات التفكري لدي األبللقيام بدورهم يف تنمي

 أفكارهم، وهي كما أييت:

يرى العاتكي بضرورة استخدام اسرتاتيجيات تدريسية مناسبة تسهم يف تعليم املتعلمني مهارات   

 (1.)التفكري وتكسبهم القدرة على ممارستها وتطبيقها

من ُتريج معلم مبدع ميتلك على األق، كما أن لرتبية معلم مبدع  الهتمام احمليط البد أوال ً    

  (2)مقومات وصفات املعلم الكفء القادر على ممارسة وتربية وتعليم التفكري اإلبداعي والناقد.

ات إرشاد اآلابء إىل أن اسرتاتيجي (fanrer zanden ace) وأيًضا أشار فانرير زاندان ويس 

وبرامج عالجية لآلابء ملساعدهتم يف فهم  بتوفري املعلومات عن األبناء، تأتم، على برامج خاصة

 (3)مأكالهتم ومأكالت أبنائهم وكذلك برامج تدريب اآلابء ملساعدهتم على تطوير مهاراهتم.

فمن نتائج دراسة لينا عز الدين أن معظم تالميذ اجملموعة التجريبية اجتاهات إجيابية بصورة واضحة  

تيجية املنفذ هبا فوائده وأيًضا من نتائج الدراسة ااه، االسرت حنو الربانمج التدرييب املقرتح وك، من حمتو 

 (4)استمرارية فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح حىت بعد مضي فرتة زمنية من تطبيقه.

                                                             

هارات التفكري لدى تالميذ الصف الرابع األساسي من خالل مادة العاتكي، سندس ماجد، أثر اسرتاتيجية ابير يف التحصيل وتنمية م-1
 .222، ص2111الدراسات االجتماعية، رسالة دكتوراه، دمشق، جامعة دمشق،كلية الرتبية،

 .127، ص2111تعليم التفكري اإلبداعي لطفل الروضة ، مرجع سابق،، انشراحاملشريف، -2
اهليئات يف تفعيل املشاركة اأُلسرية يف العملية التعليمية للتلميذات ذوات التخلف العقلي يف دور  ،منريه بنت سليمان بن ْحد  التوجيري،-3

 .22، ص1824معاهد وبرامج الرتبية الفكرية مبدينة الرايض، مرجع سابق ، 

لتعاوين، رسالة دكتوراه، دمشق ، ، لينا عز الدين، فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارات التفكري الناقد ابستخدام اسرتاتيجية التعلم اعليِ -4
 .121، ص2112جامعة دمشق، كلية الرتبية،
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جناح الربامج التدريبية وأمهيتها يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى  ىمما سبق نستنتج مد          

على تنفيذ أدوارهم بيسر وعلى أكم، وجه، خصوًصا  اعد اآلابء يف القدرةفهي أيًضا تساألبناء وهبذا 

ن هذه املرحلة من العمر متر مبرحلة املراهقة وحتتاج أمع أبنائهم الذين يف املرحلة األوىل اثنوي؛ حيث 

 إىل الرتكيز واالهتمام الكبري من قب، الوالدين بتحديد.

( اليت كانت بعنوان )استخدام أسلوب 9310ي )وكذلك دراسة مرمي بنت حممد عايد األْحد   

العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي وأثره على التعبري الكتايب لدى طالبات الصف 

الثالث املتوسط(، ومن أهم نتائجها حدوث حتسن كبري لدى عينة البحث يف القياس البعدي يف 

مج بدرجة عالية من الفعالية يف تنمية مهارات التفكري اختبار مهارات التفكري اإلبداعي، ويتصف الربان

 (. 1)اإلبداعي، وفعالية أسلوب العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي

إحصائية بني متوسطي درجات  ةأيًضا تبني من نتائج دراسة نغم رحيب وجود فروق ذات دالل  

  فيما يتعلق بدرجة ممارستهم ملهارات التفكري طتبامعلمي  احللقة األوىل من التعليم األساسي على االس

اإلبداعي من وجهة نظرهم حسب متغري  املأاركة يف دورات أتهيلية وتدريبية لصاحل الذين شاركوا يف 

 .(2)هذه الدورات

لديهم من قدرات  ومهارات إبداعية،  حيتاجون  من إظهار ما امما سبق يتبني أن األبناء حىت يتمكنو    

ب وتوفري املناخ املناسب والتأجيع الدائم، واالهتمام وأهم اإلمكانيات اليت تساعدهم على إىل احل

مهاهتم، وهذا ما يستدعي ضرورة العم، على إقامة ميادين يقدم فيها اإلبداع خصوصًا من آابئهم وأ  

 حتتاج إىل برامج وأنأطة عن اإلبداع  لألبناء، وخصوصًا يف مرحلة الثانوية فهي املرحلة احلرجة اليت
                                                             

مرمي بنت حممد عايد، استخدام أسلوب العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي وأثره على التعبري الكتايب لدى ، األْحدي-1
 .13-1طالبات الصف الثالث املتوسط، مرجع سابق، ص

جة ممارسة معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي ملهارات التفكري اإلبداعي داخل غرفة الصف، رسالة ، نغم رحيب، در حمفوظ-2
 .2، ص2112جامعة دمشق، كلية الرتبية ،سوراي ،ماجستري، 
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الوعي والفهم الكام، من قب، الوالدين، ليتمكنوا من التعام، معهم ابلطرق السليمة ويساعدوهم على 

ملواقف اليت ومنطقية متكنهم من مواجهة املأاك، وا ةتنمية ما لديهم من قدرات إبداعية وأفكار متطور 

 . تعرتضهم حبلول عقالنية

للوالدين عن الدور  واملأاركة اليت  أتهيليةرامج تدريبية وونالحظ أيًضا ضرورة إعداد ندوات وب   

بنائهم، جتاه تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لديهم خصوصًا يف هذه ن ألاجيب أن يقدمها الوالد

 املرحلة من العمر، حىت يتمكنوا من أتدية أدوارهم جتاه أبنائهم على أكم، وجه.

عديدة منها: انعقاد اجلمعيات خذت صورًا عاملًيا وأكما تباينت مظاهر االهتمام ابملتفوقني   

اهتماماهتا يف كيفية التعام، مع املتفوقني أو أتهي، أولياء  متحورتوالندوات واملؤمترات العلمية اليت 

 سأعرضها فيما أييت: العقلي التفوق جمال يف ملتخصصةاب إجيابية نتائج حيث أسفرتأمورهم ومعلميهم، 

اإلبداع والتطوير عالقة ال تنفصم عراها، فعلى عاتق املبدعني يقع عبء تطوير إنَّ العالقة بني -أ

 (1).من  املصاعب النفسية واالجتماعيةملني يف ذلك كثريا ً حاجملتمع وتقدمه مت

دعا سيسمبون إىل ضرورة البحث عن العقول املبدعة اليت تستقصي وتكشف وحتلل  -ب

              (   2.)اإلبداع وتفسريه اسية يف مناقشةاالستطالع والتخيل واالخرتاع ملفاهيم أس

من جيلفورد، وتورنس أنه ال يوجد شيء ميكن أن  ي سهم يف رفع مستوى رفاهية  أشار ك،   -ت

قق الرضى والصحة النفسية أكثر من رفع مستوى األداء اإلبداعي لدى هذه  مم   والأعوب وحياأل  

  (3)الأعوب.

                                                             

   .121، ص1742طر، قاألول ، جامعة  ددعالسنة األوىل ،ال،حوليات كلية الرتبية حسني عبد العزيز،االبتكار تعريفه وتنميته، الدريين، -1

 .12-11، ص 1747زيتون، عايش حممود، تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم، املطابع التعاونية، اجلامعة األردنية، 2
 .7، ص 2111، 1عبادة، أْحد، التفكري االبتكاري: املعوقات وامليسرات، القاهرة، مركز الكتاب للنشر،ط-3
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حاجات الطلبة املتفوقني واملوهوبني ومشكالهتم(، )بعنوان (9334ويف دراسة فتحي جروان )

أوضحت  نتائجها أن الطالب الفائقني يعانون من ثالثة جمموعات من املشكالت وهي مشكالت 

ومشكالت ذات طابع مهين، والنوع الثالث من  ذات طابع معريف،  ومشكالت ذات طابع انفعا ي،

واملوهوبني يف املراحل التعليمية املختلفة لإلرشاد النفسي  فوقنيملتاملشكالت يشري إىل حاجة الطلبة ا

  (1)واالجتماعي واإلرشاد الرتبوي.

جناز اإل يف النأاطات لديهم قدرة عالية علىين يأاركون ذالطالب الإِّىل أنل  يأري شحاتة كما      

 يلبروح قيادية وثبات انفعا جيابيون ابلنسبة لزمالئهم ومعلميهم ويتمتعونأهنم إكادميي ويتميزون اباأل

خرين وميتلكون جيابية يف عالقاهتم مع اآلإكثر أنفسهم و أكثر ثقة ابأهنم أوتفاع، اجتماعي كما 

 (2)بداع واملأاركة يف نأاط البيئة احمللية.أكثر مياًل لإلاُتاد القرار و  ىعل القدرة

إ ي الكشف عن الكفاءة يف دراستة واليت هدفت   (Frentz,d.1991)فرنتزكما اشار         

 األجتماعية واملهارات االجتماعية ومها من جماالت الدكاء االجتماعي ،وعالقتة ابلتحصيل الدراسي

من خالل املقارنة بني تقديرات املعلمني والتقديرات الداتية للطالب لكل املهارات األجتماعية 

-1يف الصفوف001تبلغ واالبداعية واملشكالت السلوكية ،والتحصيل الدراسي،لدى عينة 

اضهرت النتائج  إن اجتماعيًا بدرجة حيث الطلبة دوي الشعبية العالية قد ابدوسلوكيات ماهرة 18

اكربابدو سلوكية بدرجة اقل مقارنة ابلطلبة املرفوضني إجتماعيا ً،كما حصل األختبارات التحصيلية  

 (3).األخرين وكانو أكثر ابداعاً مقارنة  بزمالئهم 

                                                             

 .2د، رعاية جمتمع الطلبة الفائقني من منظور املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية مرجع سايق، ص بركات، وجدي حممد أْح-8
 .117، ص1774شحاتة،حسن، املناهج بني النظرية والتطبيق، القاهرة،مكتبة الدار العربية للكتاب والنشر والتوزيع،-2
2-Frentz(1991): popular,controversial neglected and rejected adoles cents: contrasts of social competence 

and- achievement differences.Journal of school- psychology 29pp109-120 
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التكيف الشخصي )واليت كانت بعنوان  (9333) ن نتائج دراسة حامد السيد الديبوم       

بداع هو عدم ه العوامل اليت تعيق تنمية اإلذالسبب وراء ه نَّ أواالجتماعي للمتفوقني رايضياً(، 

مهات ابء واألُ اآل وعدم تزويد املوهوبني، مات الشخصية واالجتماعية للتالميذاالهتمام ابلس ةمراعا

 ىر علة واالجتماعية واليت تؤثدارس ابالخصائني النفسني واالجتماعني خلفض الضغوط النفسيوامل

  (1.)جناز املوهوبني وكل مشاكلهمإانعدام 

( بعنوان الرعاية الشاملة للمتفوقني واملوهوبني، وقد بينت 9334ويف  دراسة سيد خري هللا )       

أهداف وسياسات واسرتاتيجيات وإجراءات العمل  نتائج الدراسة أن هناك ظواهر خلل يف حتديد

لرعاية املتفوقني عقلياً واملوهوبني، وتلبية احتياجاهتم يف منطقتنا العربية، جاءت ابلدرجة األوىل 

أن الكثري من املال واجلهد يبذل دون أن تكون لدينا  ا، كمبب تناول هذه القضية بصورة جزئيةبس

 (2.)لرعاية الشاملة واملكثفة هلذه الفئة من أفراد اجملتمعاسرتاتيجية واضحة وبرامج حمددة ل

توفرت هلم الظروف ة بعقوهلم النرية وإِّذا البأري ةاملفكرين هم الثرو  نل إ :ملا جاء أعالهوزبدة القول 

ولذلك فاالهتمام ابملتفوقني  ،جتمعاهتمالبأري والرقي مب رتاثثراء الإيف  ايسهمو  ن  ا أيستطيعو 

سرة وابألخص الوالدين، مثل املدرسة واجملتمع يف كافة دول العامل، اجلهود بداية ابأل  ل ك، ذيستدعي ب

وخاصة الدول العربية ملا تعانيه من صعوابت يف إمكانية تنمية اإلبداع لدى أبنائها وذلك بتوعيتهم 

ر التنويه وإنأاء برامج تنموية متخصصة ابإلبداع؛ لتعرفهم بكيفية التعام، مع املتفوقني، هلذا جيد

ابلرتكيز على بيئاهتم ومؤسساهتم التعليمية ووسائ، اكتأافهم، والت كيد على أمهية اإلبداع واملبدعني، 

وضرورة البحث عن حلول جديدة ومعاصرة لك، املأكالت اليت تواجه الوالدين وأبنائهم أيًضا 

 بناء.لتسهي، وتيسري عملية اإلبداع وتنمية مهارات التفكري اإلبداعي  لدى األ

                                                             

 .81-31الديب، حامد السيد، التكيف الشخصي واالجتماعي للمتفوقني رايضياً، املؤمتر القومي للموهوبني، القاهرة، ص -3
 .1رعاية جمتمع الطلبة الفائقني من منظور املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية، مرجع سابق، صبركات، وجدي حممد أْحد، -1
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وألن الوالدين مها املؤسسة األوىل لتنأئة األبناء وتوجيههم وتطويرهم، وتقع عليهما مسؤلية املأاركة 

يف تنمية قدرات أبنائهم وتطوير إبداعاهتم حىت يستطيعون مواكبة العصر ويسهمون يف التقدم والرقي 

 م.اهتاحلضاري جملتمع
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 الفصل الثالث

 (اإلجراءات املنهجية)
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 توطئة

جراءات لإلجابة عن إجراءات الدراسة واختبار فرضياهتا يتطلب األمر القيام مبجموعة من اإل

املنهجية،   ومن خالل هذا الفصل الذي يشتمل  على هذه اإلجراءات، سنتعرف على منوذج الدراسة 

اسة واملنهج املتبع، واألداة املتمثلة يف املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة، وعلى فرضيات وأهداف الدر 

اليت مت استخدامها لتحقيق هذه األهداف، كما يوضح طريقة اختيار العينة وكيفية تطبيق األداة عليها 

 .وكيفية مجع بياان ت الدراسة وحتليلها

 منوذج الدراسة:اوالا:

 (1الشكل رقم )

 يوضح منوذج الدراسة النظري

 

 

 

 

( يوضح أهداف وحدود الدراسة املتمثلة يف دراسة دور 1الشكل رقم ) منوذج الدراسة النظرية يف    

الوالدين يف التفكري اإلبداعي لدى الطالب، وذلك بدراسة مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي 

 لدى أبنائهم وكذلك دراسة العوامل اليت تساعد الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لديهم.

 

طالبالتفكري اإلبداعي لدى ال  

فكري مشاركة الوالدين يف تنمية الت
 اإلبداعي لدى الطالب

ي لدى إلبداععوامل تنمية التفكري ا
 الطالب
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 الدراسة  فرضياتاتنياا:

فرضيات الدراسة توضح العالقات بني متغريات الدراسة وأتثري كل منها على اآلخر هبدف   

لى نوعني، الفرضيات الصفرية وهلذا فإنه ميكن تقسيم الفرضيات عتوضيح نوع ونتيجة هذه العالقات، 

فرتض وجود عالقة وهي اليت تفرتض عدم وجود عالقة بني متغريات الدراسة، والفرضيات البديلة اليت ت

  بني متغريات الدراسة بغض النظر عن نوع وقوة هذه العالقة.

 .أوال: الفرضيات الصفرية

 .مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء تنمية يفوالدين لل دور يوجد ال  -1

 يوجد أتثري مباشر للعوامل الرتبوية لدى الوالدين على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدىال -2

 أبنائهم.

 .ميكن حتديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعيال -3

مهارات التفكري  ةمشكلة ضعف الوالدين يف تنمي ة من هبدف حلِ ميكن حتديد احللول الرتبويال -8

 .اإلبداعي لدى أبنائهم

 .الفرضيات البديلة نياا:اث

 .التفكري األبداعي لدى األبناءهارات تنمية ملوالدين على لدور يوجد -1

يوجد أتثري مباشر للعوامل الرتبوية لدى الوالدين على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى -2

 أبنائهم.

 .ميكن حتديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي-0
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مهارات التفكري  ضعف الوالدين يف تنميةحلِِ مشكلة احللول الرتبويه من أجل  ميكن حتديد-4

 .اإلبداعي  لدى  أبنائهم

 

 .نوع الدراسة :اثلثاا 

 تندرج الدراسة احلالية حتت إطار الدراسات الوصفية اليت تعرف أبهنا الدراسات الوصفية اليت ال  

ها تقف عند جمرد البياانت واخلصائص، بل تتجه إىل تصنيف هذه احلقائق وتلك البياانت وحتليل

وتفسريها الستخالص دالالهتا وحتديدها ابلصورة اليت هي عليها كماا وكيًفا هبدف الوصول إىل نتائج 

  (1)هنائية ميكن تعميمها.

كما تعرف أيًضا أبهنا دراسات مسحية تبحث يف املتغريات يف وضعها الطبيعي دون تدخل من    

  (2.)الباحث

يهدف إىل حتديد مسات وصفات وخصائص وكذلك يعرف البحث الوصفي أبنه هو الذي    

  (3)ومعوقات ظاهرة معينة حتديًدا كمًيا ونوعًيا.

ظاهرة هتتم بوصفها وصفاً دقيقاً  كما يشار إىل األسلوب الوصفي أبنه يستخدم لدراسة الواقع أو    

يف حني يعطينا فالتعبري الكيفي يعطينا وصفاً للظاهرة موضحاً خصائصها،  ؛والتعبري عنها كيفياً أو كِمياً 

                                                             

.177حسن عبد الباسط حممد، أصول البحث االجتماعي، القاهرة، مكتبة األجنلو، ص - 1 
.14، ص1743، 8عمر، حممد زاين، البحث العلمي، مناهجه، تقنياته،جدة،دار  الشروق، ط -2  

.27، ص 1777، 3د، أصول البحث العلمي، وكالة املطبوعات، طبدر، أْح - 3  
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التعبري الكمي وصًفا رقمًيا موضًحا مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع املختلفة 

 (1)األخرى.

كما تعرف أيًضا الدراسات الوصفية أبهنا تتضمن دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو   

 (2)جمموعة من األوضاع. ، أو، أو جمموعة من الناس، أو جمموعة من األحداثما موقف  

ويشار أيًضا للمنهج الوصفي إىل أنه يقوم على مجع احلقائق واملعلومات ومقارنتها وحتليلها وتفسريها 

  (3)للوصول إىل تعميمات مقبولة.

سبق أن هذا النوع من الدراسات يتوافق مع أهداف الدراسة وتساؤالهتا،  نستنتج من خالل ما  

لوصول إىل معلومات عن دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى ل ىفهذه الدراسة تسع

 األبناء يف مرحلة الصف األول اثنوي.

االجتماعية  كما أِن أمهية منهج البحث الوصفي مبا يتحراه من دقة يف تصوير واقع الظواهر  

ن أفكار ونظرايت وما يروج فيها والنفسية، وميكن العلوم الرتبوية االجتماعية من صدق ما يتواتر فيها م

 (4)من آراء وأقوال.

إىل دراسة وحتليل وتفسري الظاهرة، من خالل حتديد خصائصها  أيضاً  يهدف املنهج الوصفيو 

 وأبعادها وتوطيد العالقات بينها هبدف الوصول إىل وصف عملي متكامل هلا.

 

                                                             

.13، ص2118عبيدات، دوقان وآخرون، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، عمان، دار الفكر،  - 1 
.43، ص 2111فهمي، حممد سيد، قواعد البحث يف اخلدمة االجتماعية، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث - 2 
.117، ص1742لي حممد، علم االجتماع واملنهج العلمي، اإلسكندرية، دار املعارف اجلامعية،حممد، ع - 3 
22البحث العلمي ، مرجع سابق، صن،عبيدات، دوقان وآخرو  - 4 
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 (1)وصف دقيق للظاهرة ونتائجها. كما يشتمل على حتليل البياانت وقياسها وتفسريها والتوصل إىل

إىل املنهج الوصفي أبنه يستخدم عادة يف الدراسات اليت تصف املاضي أو الواقع  وكذلك يشار

املوجود للبشر، مثل: األفراد واجلماعات والدول واألنشطة الذهنية والعملية لألفراد واجلماعات 

 (2)ا.واملؤسسات، وآاثر هذه األنشطة وسجالهتا اليت قامت عليه

حبث العالقة بني أشياء خمتلفة طبيعتها يتخري منها يز الدراسة الوصفية خبصائص منها كما تتم    

 (3)الباحث ما له صلة بدراسته يف حتليل العالقة بينها.

وهتدف هذه الدراسة إىل مجع احلقائق وحماولة تفسري العالقات بني األبناء يف مرحلة السنة األوىل    

ور الذي يقوم به أولياء األمور يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لديهم، والتعرف اثنوي، وبني الد

 على دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء يف مرحلة الصف األول اثنوي.   

 

ًا   .: الدراسة االستطالعيةرابعاا

وتعِرف الدراسة االستطالعية: دراسة؛ حلة مهمة من مراحل  الالدراسة االستطالعية هي مر      

تتطلب قدرًا كبريًا من املرونة والشمول وال تتطلب حتديًدا دقيًقا، وعادة ما يهتم القائم  أبهنا دراسة

ابلدراسة االستطالعية بقراءة كل ما ميكن احلصول عليه من معلومات تتصل مبشكلة البحث، بل وحىت 

                                                             

.131-133حممد،علم االجتماع واملنهج العلمي، مرجع سابق، ص - 1 
.60ص ،ة يف البحث العلمي، مرجع سابقصيين،سعيد إمساعيل، قواعد أساسي- 2 
.98، ص1224احلسني، قصي،كتابة البحوث العلمية واألكادميية املنهجية احلديثة، بريوت، دار مكتبة اهلالل،- 3 
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وي اخلربة واملهتمني ابملوضوع للتعرف على آرائهم وأفكارهم ذستشارة امليادين املرتبطة به ابإلضافة إىل ا

 (1)اليت قد ال تتوفر يف املادة  املطبوعة.

ومن خالل اطالع الباحثة على إجاابت املبحوثني وجدت أنه ابإلمكان القيام هبذه الدراسة على  

 االستطالعية تبني للباحث مدىجمتمع الدراسة، وإمكانية الوصول إىل نتائج علمية حيث إنَّ الدراسة 

 . إمكانية إجراء الدراسة من عدمها

 

 .: جمتمع الدراسةخامساا 

ُحدَِِد جمتمع الدراسة من أولياء أمور الطلبة للسنة األوىل اثنوي يف مدينة سبها، وقد بلغ جمتمع  

ونظرًا  ( مدارس يف مدينة سبها،6( طالًبا يف السنة األوىل اثنوي على )9233الدراسة حوا ي )

للحدود البشرية للدراسة فإِن الباحثة استبعدت املفردات اليت مل يكن أبنائهم يف السنة األوىل اثنوي، 

( استباانت، مل تنطبق عليهم شروط 5فت منهم )( استبانة حذ05ارة وكان املردود )( استم43وزعت)

    . ( مفردة03عدد النهائي )البحث العلمي، وابلتا ي أصبح ال

         

    .: عينة الدراسةسادساا 

( 131(، ومنهم )%3300( آابء بنسبة )902( مفردة منهم )043حيث بلغ عدد العينة )  

 (.%9203مهات بنسبة )أُ 

                                                             

.91، ص1280زاين، عمر حممد، البحث العلمي مناهجه تقنياته، جدة، دار الشروق، ط ، - 1 
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 ( 1)تعرف عينة الدراسة أبهنا النموذج الذي جيري الباحث جممل عمله عليه.و       

 

 .: أداة الدراسةسابعاا 

س توصلت إىل تصميم استبانة خاصة ياملقايبعد اطالع الباحثة على جمموعة من 

وهم أولياء أمور طالب  بدراستها؛ لغرض مجع املعلومات عن األفراد الذين سيستهدفهم هذا البحث،

الصف األول الثانوي مبا يتوافق مع معطيات وأهداف هذه الدراسة، وقد اعتمدت على عدد من 

لدراسة، وبعدها مِت تصميم استبانة حتتوي على األدوات يف دراستها للحصول على البياانت اخلاصة اب

البياانت األولية واليت تتمثل يف اجلنس، العمر ابلسنوات، املستوى التعليمي، املهنة، الدخل الشهري، 

 سرة.نوع السكن، احلالة االجتماعية، حجم األُ 

 يف تمثلاحملور األول يف ؛لى حمورينع( فقرة مقسمة 06وتتكون االستبانة من عدد ) 

فقرات عن مشاركة الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي، وكانت اإلجابة )نعم (، أو )ال(، أو 

يف فقرات عن عوامل التفكري اإلبداعي  متثل ( واحملور الثاين99( إىل الفقرة )1)أحياانً(. من الفقرة )

ت اإلجابة )أوافق ( وكان06( إىل الفقرة )90( فقره من الفقرة )10الطالب، ومشل على ) ىلد

 بشدة(، )أوافق(، )غري متاْكد(، )ال أوافق(، )ال أوافق بشدة(.                                                  

 وهبذا مشلت االستبانة على جزئني رئيسني:                                                        

خصية عن املبحوثني كاجلنس، العمر، املستوى التعليمي، اجلزء األول يتضمن معلومات ش        

 سرة.   املهنة، الدخل الشهري، نوع السكن، احلالة االجتماعية، حجم األُ 

                                                             

.105، ص1288، 9حمجوب، وجيه، طرق البحث العلمي ومناهجه، بغداد، ط- 1  
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 :                                                       جلزء الثاين فيتضمن حموريني ومهاأما ا

 لدى الطالب.مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي -1

 عوامل تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب.-9

 حيث أعطيت كل فقرة من فقرات احملور األول ثالث إجاابت حمتملة  وفق ُسِلم متدرج

 ثالثي )نعم(، )ال(، )أحياانً(.

)أوافق  أما احملور الثاين فله مخسة إجاابت حمتملة؛ حيث أعطي فقرة مدرج وفق سلم متدرج مخاسي  

 (1).1268(، )غري متاْكد(، )ال أوافق(، )ال أوافق بشدة( حسب  مقياس ليكرت ، )أوافقبشدة(

وبعد االنتهاء من تصميم هذه االستبانة كان البد من دراسة صدق وثبات هذه األداة ابألساليب   

 العلمية املناسبة على النحو اآليت:

 .صدق وثبات أداة الدراسةاختبار  : اتمناا 

يف اعتماد العينة األساسية للبحث متت دراسة صدق وثبات االستبانة؛ لضمان قبل البدء   

هنا ستعطي فكرة عامة أأنَّ هذه االستبانة سوف تقيس وبدقة الغرض الذي صممت من أجله، كما 

فيما إذا كانت االستمارة شاملة لكل العناصر اليت ينبغي أْن تدخل يف التحليل، وكذلك إذا كانت 

قياس لثبات يف هذه الدراسة ابستخدام الوهلذا أعيد تقدمي  ؛بعيدة عن اللبس والتعقيدواضحة الفقرات 

 طريقة إعادة االختبار بعد أسبوعني من إجراء الدراسة االستطالعية على نفس العينة.

                                                             

 .951ص ،9339دارالكتب الوطنية، ،بنغاري ،البحث العلمي أساليبه وتقنياته ،ز، العجيلي عصمان، وعياد سعيد امطريسرك-1
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الصدق الظاهري ويشري مفهوم الصدق إىل مدى صالحية االختبار يف قياس  صدق األداة: -1  

 (1)ن أجل قياسه.السلوك الذي صصمم م

: يعد شرطًا ضروراًي لكي تصبح وحدة القياس صاحلة، وميكن االعتماد عليها األداةثبات  -2

ِن ثبات املقياس يقصد به مدى استقرار وثبات ؛ حيث أَ على بياانت متثل الواقع متثياًل مناسًباللحصول 

 (2)تلك األداة حىت يتم االعتماد عليها.

قشته يف املراحل الثالثة السابقة فإنه ميكن القول إبنَّ االستبانة واستناًدا على ما متت منا

 صاحلة للتطبيق امليداين على العينة األساسية.

إن قياس صدق األداة وثباهتا من اإلجراءات املهمة للتأكد من أن وحدة القياس صاحلة، 

ثبات املقياس يقصد  نَّ أيث وميكن االعتماد عليها للحصول على بياانت متثل الواقع متثياًل مناسباً، ح

 به مدى استقرار وثبات األداة املستخدمة وذلك مبرحلتني: 

  .املرحلة األوىل: الصدق الظاهري

وذلك بعرضها على ذوي االختصاص من أعضاء هيئة التدريس ومشرفيني أكادمييني؛ بغية 

ملالحظات وإجراء إبداء الرأي حول فقرات االستبيان مضمواًن وصياغة ولغة، وقد مت األخذ اب

 التعديالت الالزمة بناء على توجيهاهتم.

 

 

                                                             

.288، ص1777ماهر، أْحد، االختبارات واستخدامها يف إدارة املوارد البشرية واألفراد، اإلسكندرية، مركز التنمية اإلدارية،- 1  
.122-121صعبيدات، البحث العلمي، مرجع سابق، - 2  
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  .املرحلة الثانية: قياس معامل الثبات

وذلك ابستخدام معامل ألفا كرونباخ اإلحصائي، وذلك للتأكد والتحقق من االتساق 

ور من ( يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ لكل حم1الداخلي لكافة مفردات حماور الدراسة واجلدول )

 االستبيان. ر الدراسة، ابإلضافة ِإىل قيمة املعامل الكلي لفقراتحماو 
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 (2جدول رقم  )

 .يبني قيم معامل الثبات حملاور االستبانة

 احملور ت
عدد 

 الفقرات
 معامل الثبات

 0.687 22 مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب 1

 0.613 18 لدى الطالبعوامل تنمية التفكري اإلبداعي  2

 0.727 63 معامل الثبات الكلي

 

لفا كرومباخ للمحور ( اتضح أن قيمة معامل الثبات أ1) من اجلدول السابق شكل رقم

، وقيمة معامل 1.247األول )مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب( كانت 

. 1.213ة التفكري اإلبداعي لدى الطالب( كانت لفا كرومباخ للمحور الثاين )عوامل تنميأالثبات 

( وهي قيمة جيدة ومناسبة وتدل على ثبات 1.727قيمة معامل الثبات الكلي هي ) تبينما كان

واتساق مفردات االستبيان، كما دلت النتائج على أنَّ مجيع فقرات االستبانة مهمة مما يؤكد قدرة األداة 

 حتقيق أهداف الدراسة.على قياس ما وضعت لقياسه ومبا يضمن 
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  : املعاجلات االحصائية.اتسعاا 

 بغية الوصول إىل نتائج الدراسة اعتمدت الباحثة على استخدام  األساليب اإلحصائية اآلتية:

 التحليل الوصفي للمتغريات الدميوغرافية. -1

 حتليل اجتاه آراء العينة فيما خيص حماور الدراسة. -9

 .Anovaحتليل التباين األحادي ابستخدام -0

 .Tحتليل التباين ابستخدام اختبار  -4

 حتليل االرتباط ابستخدام معامل سبريمان. -5
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 الفصل الرابع

 )عرض وحتليل بياانت ونتائج الدراسة(
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 وصف خصائص جمتمع الدراسة .أوالا: 

  -هم صفات  العينة:يف هدا الفصل ستقوم الباحثة بعرض أل

 املتغريات حبسب الدراسة عينة ألفراد توصيفيت أي فيما. الدراسة ينةع افراد أوالا: توصيف

 :الدميوغرافية

 :اجلنس -1

 (2) جدول رقم

 .الدراسة لعينة واإلانث الذكور من كل ونسبة عدد يبني

 % النسبة  العدد اجلنس ت

1 

 

 70.3 239 ذكور

2 

 

 29.7 101 إانث

 133 643 اإلمجايل
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 (2شكل رقم )

  .انث لعينة الدراسةن الذكور واإليوضح نسبة كل م

 

 

( يتضح أن عينة الدراسة حتتوي على نسبة )ذكور(، 2( وشكل رقم )2من جدول رقم )

نالحظ أن أعلى ( 3(. ومن خالل اجلدول رقم )%29.7( ونسبة )اإلانث ( وهي)% 70.3وهي )

انث(، وبلغت (. وأن أقل نسبة كانت عند )اإل%  70.3كور( حيث بلغت )نسبة كانت عند )الذ 

(29.7%.) 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

168 
 

 .: العمراثنياا 

 (6جدول رقم )

 .يبني أعداد ونسب الفئات املوضحة للعمر لعينة الدراسة

 

 % النسبة  العدد الفئة العمرية ت

 7.6 26 سنة 27 – 21من  1

 39.7 135 سنة 37 – 31من  2

 34.4 117 سنة 87 – 81من  3

 13.2 45 سنة 17 – 11من  8

 5.0 17 سنة 27 – 21من  5

 133 643 اإلمجايل -
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 (6شكل  رقم)

 يوضح نسبة الفئات العمرية لعينة الدراسة. 

 

 

( هلا أكرب نسبة 87 – 81( يتضح أن الفئة العمرية )3( وشكل رقم )3من جدول رقم )

 (.%38.81( بنسبة  )17 – 11( يليها الفئة العمرية ) %37.71بني عينة الدراسة، وهي) 
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 توى التعليمي:املس -2

 (4جدول  رقم)

 يبني أعداد ونسب الفئات املوضحة للمستوى التعليمي لعينة الدراسة.

 

 % النسبة  العدد التعليمي املستوى ت

 11.2 38 ميأُ  1

 7.6 26 ابتدائي 2

 12.6 43 اعدادي 3

 36.2 123 اثنوي 8

 32.4 110 جامعي 1

 133 643 اإلمجايل
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 (4شكل  رقم)

 ح نسب الفئات املوضحة للمستوى التعليمي لعينة الدراسة.يوض

 

 

 

( يتضح أن املستوى التعليمي )اثنوي(، كان له أعلى نسبة بني 8( وشكل رقم )8من جدول رقم )

(، فيما %32.8( يليه املستوى التعليمي )جامعي( بنسبة )%36.2أفراد عينة الدراسة بنسبة )

( للمستوى التعليمي )ابتدائي(، إىل %7.2مية ما بني )تراوحت نسب ابقي املستوايت التعلي

واليت كانت  مي(( للمستوى التعليمي )أُ  % 11.2( للمستوى التعليمي )إعدادي( و )12.2%)

 أقل نسبة
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 :املهنة -4

 (5جدول رقم )

 يبني األعداد والنسب املوضحة للمهنة ألفراد عينة الدراسة.

 % النسبة  العدد املهنة ت

 1.8 6 طالب 1

 62.9 214 موظف 2

 15.6 53 متقاعد 3

 2.4 8 جتارة 8

 13.8 47 حر عمل 

 3.5 12 أخرى 1

 133 643 اإلمجايل
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 (5شكل  رقم)

 يوضح النسب املوضحة للمهنة ألفراد عينة الدراسة. 

 

 

( يتضح أن املهنة )موظف( كان هلا أكرب نسبة بني 1( وشكل رقم )1من جدول رقم )

(، مث الوظيفة )عمل حر( بنسبة %.215، تليها الوظيفة )متقاعد( بنسبة )%62.9لعينة وهي أفراد ا

(، و)جتارة(  %  3.5بنسبة ) (. أما ابقي الوظائف فكان هلا نسب ضئيلة وهي )أخرى(13.4%)

 . (%1.4( و)طالب( بنسبة )%2.8بنسبة )
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 :سرةالدخل الشهري للُ - 5

 (3جدول رقم )

ألفراد عينة  لدخل اأُلسرة الشهريسب للفئات املوضحة يبني األعداد والن

 الدراسة.

 

 % النسبة  العدد الدخل الشهري ت

1 100-200 14 4.1 

2 201-300 15 4.4 

3 301-400 19 5.6 

8 401-500 47 13.8 

 72.1 245 فأكثر 2 00 1

 133 643 اإلمجايل
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 (3شكل  رقم)

الشهري ألفراد عينة  اأُلسرة لدخلوضحة األعداد والنسب للفئات امل يبني

 الدراسة.

 

 

فأكثر( كان له  211سري )(، يتضح أن الدخل األُ 2) ( وشكل  رقم2من جدول رقم )

( بنسبة 811- 111سري )(، يليها الدخل األُ % 72.1أكرب نسبة بني أفراد العينة وهي )

سري ( لفئة الدخل األُ %5.6)(. أما ابقي النسب فكانت قليلة نسبًيا؛ حيث كان نسبة 13.4%)
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( % 8.1(، وكانت نسبة )300-201لفئة الدخل الشهري ) %8.8( وكانت نسبة 811-311)

 (.200-100لفئة الدخل الشهري  )

 نوع السكن ألفراد العينة: -  3

 (7جدول رقم )

 يبني األعداد والنسب للفئات املوضحة لنوع السكن ألفراد عينة الدراسة.

 

 % النسبة  ددالع نوع السكن ت

 27.6 94 شقة 1

 66.5 226 أرضي منزل 2

 4.7 16 فيال 3

 1.2 4 أخرى 8

 133 643 اإلمجايل
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 (7شكل  رقم)

 .يبني األعداد والنسب للفئات املوضحة لنوع السكن ألفراد عينة الدراسة  

 

 

 

ه أكرب ( يتضح أن نوع السكن )منزل أرضي( كان ل7( وشكل رقم )7من جدول رقم )

( أما ابقي %27.2(، يليها نوع السكن )شقة( بنسبة )% 22.1ة بني أفراد العينة وهي )نسب

( لنوع %1.2( لنوع السكن )فيال( ونسبة )  %8.7وهي نسبة  ) حلد  ما،النسب فكانت قليلة 

 السكن )أخرى(.
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 احلالة االجتماعية: -7

 (8جدول  رقم)

 ألفراد عينة الدراسة.يبني أعداد ونسب احلالة االجتماعية 

 

 % النسبة  العدد سرةاحلالة االجتماعية للُ  ت

1 

 
 90.3 307 متزوج

2 

 
 3.5 12 مطلق

1 

 
 6.2 21 أرمل

 133 643 اإلمجايل
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 (8) رقم شكل

 .الدراسة عينة ألفراد االجتماعية احلالة ونسب أعداد يوضح

 

 

ية )متزوج( هلا النسبة العظمى بني ( يتضح أن احلالة االجتماع4( وشكل )4من جدول )

(، وابقي احلاالت حصلت على نسب ضيئلة نسبًيا، وهي نسبة %71.3فراد عينة الدراسة وهي )أ

 ( للحالة االجتماعية )مطلق(.%3.1( للحالة االجتماعية )أرمل(، ونسبة ) 2.2%)
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 سرة:حجم األُ  -8

 (9جدول رقم )

 فراد عينة الدراسة.سرة أليبني أعداد ونسب فئات حجم األُ 

 

 % النسبة  العدد سرةحجم األُ فئة  ت

1 

 
 6.2 21 8 – 1من 

2 

 
 57.6 196 4 – 1من 

3 

 
 32.4 110 12 – 7من 

8 

 
 3.8 13 فما فوق 13

 133 643 اإلمجايل
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 (9) رقم شكل

 .الدراسة عينة ألفراد سرةحجم األُ  ونسب أعداد يوضح

 

 

 

سرة  ( يتضح أن النسبة األكرب بني فئات حجم األُ 7) ( وشكل  رقم7من جدول رقم )

( 12 – 7) (، مث الفئة من%17.21( أشخاص وهي )4 – 1) كانت من نصيب الفئة من

 (.%32.31شخص بنسبة )
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 .عرض النتائج وحتليلها وتفسريهااثنياا: 

 .التحليل الوصفي دراسة االجتاه العام آلراء العينة حول حماور الدراسة .1

 ألول: مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب:احملور ا

احملور األول املتمثل يف مدى مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم 

فقرة، وكانت خيارات  22ون هذا احملور من اجلزء األول من استبيان الدراسة، الذي احتوى على وتكَّ 

هي )نعم ، ال، ن االستبيان عبارة عن االختيار من بني ثالث إجاابت و اإلجابة على هذا اجلزء م

 توصيف إلجاابت أفراد العينة على فقرات هذا احملور. أحيااًن(، وفيما أييت

 (13جدول رقم )

يبني النسب املئوية آلراء أفراد العينة على الفقرات املتعلقة مبحور مشاركة الوالدين يف 

 .دى أبنائهمتنمية التفكري اإلبداعي ل

 أحياانا  ال نعم الفقرة ت
 32.4 5.9 61.8 الثقافيَّة والكتب القصص قراءة على ابين أشجع 1
 على تساعده دراسية مستلزمات لشراء ماداي يكفيه ما البين أوفر 2

 إلبداعا
86.2 2.4 11.5 

 38.8 15.0 46.2 واملوهبة اإلبداع جمال يف وبرامج ندوات حضور على ابين أشجع 3
 45.9 27.9 26.2 أسئلته بعض على اإلجابة نصف البين أعطي 8
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 34.1 27.1 38.8 الزُّوار حبضور ابين على أثين 1
 38.2 34.7 27.1 اخلاصَّة حيايت/ عملي/ األسرة مشكالت بعض يف ابين أستشري 2
اذ ىعل ابين أشجع 7  30.3 8.8 60.9 اخلاصَّة قراراته اختِِ
 14.4 5.6 80.0 اإلبداعية واهبهم تنمية على ابين أشجع 4
 22.6 8.5 68.8 إبداعيَّة وأفكار بتصاميم القيام على ابين أشجع 7

 45.0 7.9 47.1  ي يقدمها اليت ابحللول أخذ أبنين بينا أشعر 11
 على ابين ملساعدة البيت؛ داخل املناسب اجلو توفري على أحرص 11

 اإلبداع
75.9 3.8 20.3 

 10.0 1.8 88.2 العلمية واملواد الكتب من يريده ما الختيار يَّةاحلر  البين أترك 12
 4.7 1.2 94.1 املفيد اجلديد تعلُّم على ابين أشجع 13
 39.1 27.9 32.9 ومعتقدات آراء من قدمي هو ما بكلِِ  ابلتَّمسُّك ابين ألزم 18
 20.3 2.6 77.1 الشَّخصيَّة ابين حلاجات أتتفهَّم 11
 30.0 18.2 51.8 إبداعيَّة وأنشطة أبعمال   ابين أمام أقوم 12
هها اليت األسئلة مجيع عن أجيب 17  44.1 7.9 47.9 بينا إ يِ  يوجِِ
 35.9 28.8 35.3 آخر مصدر   يف اإلجابة عن للبحث ابين أوجه 14
 32.4 33.5 41.1 تتوقعه الذي املستوى أو الدرجة على حيصل مل إذا ابين أعاقب 17
 5.0 3.2 91.8 للمخاطرة التعرض تفادي ىعل ابين أشجع 21
 14.4 3.8 81.8 أخطائه على ابين أنتقد 21
 8.2 3.8 87.9 .(إانث/ذكور) جبنسهم اخلاصة ابلعادات االلتزام أبنائي على أكد 22
 

( أن معظم أفراد العينة يرون أهنم يشجعون أبنائهم على 11يتضح من خالل اجلدول رقم )

(. كما يرى أصحاب العينة أهنم يوفرون %21.4ثقافية، وكانت نسبتهم )قراءة القصص والكتب ال

  86.2يكفيهم ماداًي لشراء مستلزمات دراسية تساعدهم على اإلبداع، وبلغت نسبتهم ) ألبنائهم ما
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(. وأكد أصحاب العينة على أهنم يشجعون أبنائهم على حضور ندوات وبرامج يف جمال اإلبداع %

(. ويرى املبحوثني أهنم أحيااًن يعطون ألبنائهم نصف اإلجابة % 46.2هم  ) واملوهبة، وبلغت نسبت

(. ويرى أصحاب العينة أبهنم يثنون على أبنائهم % 45.9بعض أسئلتهم وبلغت نسبتهم ) ىعل

(. ويرى أصحاب العينة أهنم أحيااًن يستشريون أبنائهم يف % 38.8حبضور الزوار، وكانت نسبتهم )

(.كما يري  % 38.2نسبتهم ) تلعماهلم أو يف حياهتم اخلاصة، ومتثة أو يف أسر بعض مشكالت األُ 

(.  %  60.9أصحاب العينة أبهنم يشجعون أبنائهم على اختاد قراراهتم اخلاصة، وكانت نسبتهم )

 % 80.0ويرى أصحاب العينة أهنم يشجعون أبنائهم على تنمية مواهبهم اإلبداعية وكانت نسبتهم )

اب العينة على أهنم يشجعون أبنائهم على القيام بتصاميم وأفكار إبداعية وكانت (.كما يشري أصح

(. ويرى أصحاب العينة أبهنم ُيشعرون أبنائهم أبهنم أيخدون ابحللول اليت يقدموهنا 68.8%نسبتهم ) 

(. كما يرى املبحوثون أهنم حيرصون على توفري اجلو املناسب داخل % 47.1هلم  وكانت نسبتهم )

(. كما يرى املبحوثون أهنم يرتكون % 75.9ت ملساعدة أبنائهم على اإلبداع وكانت نسبتهم )البي

(. كما يرى % 88.2يريدونه من الكتب واملواد العلمية وكانت نسبتهم ) احلرية ألبنائهم الختيار ما

ى (. وير % 94.1تعلم اجلديد املفيد وكانت نسبتهم ) ىأصحاب العينة أهنم يشجعون أبنائهم عل

 32.9وكانت نسبتهم ) هو قدمي من آراء ومعتقدات املبحوثون أبهنم يلزمون أبنائهم ابلتمسك بكل ما

(.  % 77.1(. ويرى أصحاب العينة اْبهنم يتفهمون حاجات أبنائهم الشخصية وكانت نسبتهم )%

(. % 51.8نشطة إبداعية وكانت نسبتهم )أكما يرى املبحوثون أبهنم يقومون أمام أبنائهم اْبعمال و 

هم وكانت نسبتهم هها إليهم أبناؤ مجيع األسئلة اليت يوج ري أصحاب العينة اْبهنم جييبون عنويش

(. كما يرى املبحوثون أهنم يوجهون أبنائهم إىل البحث عن اإلجابة يف مصدر آخر %  47.9)

صلوا على (.كما يشري أصحاب العينة إىل أهنم يعاقبون أبنائهم إذا مل حي% 35.3وكانت نسبتهم )

(. ويرى أصحاب العينة أيًضا أهنم % 41.1الدرجة أو املستوى الذي يتوقعونه وكانت نسبتهم )
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(. ويرى املبحوثون أبهنم % 91.8يشجعون أبنائهم على تفادي التعرض للمخاطرة وكانت نسبتهم )

يؤكدون على (. ويشري املبحوثون إىل أهنم  % 81.8ينتقدون أبنائهم على أخطائهم وكانت نسبتهم  )

 (.% 87.9كور /إانث(. وكانت نسبتهم )لتزام ابلعادات اخلاصة جبنسهم )ذ أبنائهم اال

 من خالل إجاابت فقرات حمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم،      

ثلون الذين مي -إمجاع على أن معظم أفراد العينة وحسب وجهة نظر أفراد العينة فإنه يتضح وجود

 على املشاركة الفعالة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم.  -الوالدين

 .عوامل تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب احملور الثاين:

حمور عوامل تنمية التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم هو احملور الثاين هلذه الدراسة، ويتكون من 

 توصيف إلجاابت أفراد العينة على فقرات هذا احملور. أييت مافقرة من فقرات استبيان الدراسة وفي 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

186 
 

 (11) جدول  رقم

يبني النسب املئوية آلراء أفراد العينة على الفقرات املتعلقة بعوامل تنمية التفكري 

 اإلبداعي لدى أبنائهم.

وافق أ الفقرة ت
 بشدة

غري  أوافق
 متأكد

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

 ابين مواهب لتنمية زر حمفِِ  األسرة داخل دوري 1
 .اإلبداعية

30.9 55.0 11.8 0.9 1.5 
 نسبة تراكمية 85.9

 1.2 6.8 9.7 54.7 27.6 لألسرة املاديُّ  الدخل 2
 نسبة تراكمية 82.4

 1.2 14.7 11.5 45.3 27.4 .(األفراد عدد) األسرة حجم 3
 نسبة تراكمية 72.6

 0.3 0.3 3.2 27.1 69.1 األسري التماسك 4
 نسبة تراكمية 96.2

 واالبتكار، املواهب برامج يف الوالدين متابعة 5
 فيها ومشاركتهم

42.1 42.4 10.0 3.8 1.8 
 نسبة تراكمية 84.4

6 
 

 

 وحضور املدرسة يف أبنائهم ألنشطة الوالدين متابعه
 اآلابء جمالس

52.9 39.4 5.9 0.9 0.9 
 نسبة تراكمية 92.4

 4.7 19.1 18.5 38.8 18.8 .األسرة يف االبن ترتيب 7
 نسبة تراكمية 57.6

 0.0 3.5 2.4 22.6 71.5 ةسر األ داخل معا الوالدين وجود 8
 نسبة تراكمية 94.1

 8.5 28.5 17.4 27.1 18.5 حدمهاأ/ الوالدين سفر وأ غياب 9
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 نسبة تراكمية 45.6
 8.5 17.4 12.9 29.4 31.8 مةالالز  والوسائل دواتلأل املنزل افتقار 10

 نسبة تراكمية 61.2
 تواجه اليت الصعوابت تقليل يف الوالدين مسامهه 11

 أبناءهم
57.4 35.6 3.8 2.9 0.3 
 نسبة تراكمية 92.9

 داخل املشكالت  حلل جديده بطرق الوالدين قيام 12
 األسرة ا

54.7 35.0 7.6 1.2 1.5 
 نسبة تراكمية 89.7

 2.6 6.2 5.9 38.5 46.8 للوالدين التقايف/الرتبوي/ليميالتع املستوي 13
 نسبة تراكمية 85.3

 

من خالل اإلجاابت على فقرات حمور العوامل املؤثرة تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب 

وابالعتماد على إجاابت أفراد العينة ابملوافقة بشدة، واملوافقة فقط معاً، لتحديد ما هي العوامل األكثر 

أتثريًا يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطلبة، فإنه ميكن ترتيب اجلدول السابق حسب النسبة الرتاكمية 

 (.12إلجابيت املوافقة بشدة واملوافقة لنحصل على النتيجة املوضحة يف جدول رقم )

 (12جدول  رقم )

داعي لدى يبني ترتيب فقرات احملور اخلاص ابلعوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلب

 الطلبة حسب النسبة الرتاكمية إلجابيت املوافقة بشدة واملوافقة فقط.

اوافق  الفقرة ت
 بشدة

غري  أوافق
 متأكد

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

 0.3 0.3 3.2 27.1 69.1 األسري التماسك 1
 نسبة تراكمية 96.2
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 0.0 3.5 2.4 22.6 71.5 ةسر األ داخل معا الوالدين وجود 2
 نسبة تراكمية 94.1

 تواجه اليت الصعوابت تقليل يف الوالدين ةمسامه 3
 بناءهمأ

57.4 35.6 3.8 2.9 0.3 
 نسبة تراكمية 92.9

 وحضور املدرسة يف أبنائهم ألنشطة الوالدين متابعه 4
 .اآلابء جمالس

52.9 39.4 5.9 0.9 0.9 
 نسبة تراكمية 92.4

 داخل شكالتامل  حلل جديده بطرق الوالدين قيام 5
 ألسرة

54.7 35.0 7.6 1.2 1.5 
 نسبة تراكمية 89.7

 ابين مواهب لتنمية حمفِِزر  األسرة داخل دوري 6
 .اإلبداعية

30.9 55.0 11.8 0.9 1.5 
 نسبة تراكمية 85.9

 2.6 6.2 5.9 38.5 46.8 للوالدين التقايف/الرتبوي/التعليمي املستوي 7
 نسبة تراكمية 85.3

 واالبتكار، املواهب برامج يف الوالدين بعةمتا 8
 فيها ومشاركتهم

42.1 42.4 10.0 3.8 1.8 
 نسبة تراكمية 84.4

9 
 1.2 6.8 9.7 54.7 27.6 لألسرة املاديُّ  الدخل

 نسبة تراكمية 82.4

10 
 1.2 14.7 11.5 45.3 27.4 .(األفراد عدد) األسرة حجم

 نسبة تراكمية 72.6
11

0 
 8.5 17.4 12.9 29.4 31.8 الالزمه والوسائل لالدوات ملنزلا افتقار

 نسبة تراكمية 61.2

12 
 4.7 19.1 18.5 38.8 18.8 .األسرة يف االبن ترتيب

 نسبة تراكمية 57.6

13 
 8.5 28.5 17.4 27.1 18.5 مهادحأ/ الوالدين سفر وأ غياب

 نسبة تراكمية 45.6
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ح ترتيب الفقرات حسب النسبة الرتاكمية إلجابة أفراد وضأ( الذي 12من اجلدول  رقم )

 العينة ابملوافقة بشدة واملوافقة فإنه يتبني اآليت:

 :أعلى نسب مئوية حتصلت عليها الفقرات اآلتية -

 72.2بنسبة تراكمية  : سرياألُ  التماسك% 

 78.1بنسبة تراكمية  ة:سر األُ  داخل معا الوالدين وجود% 

  72.7بنسبة تراكمية  :بناءهمأ تواجه اليت الصعوابت لتقلي يف الوالدين إسهام% 

 72.8بنسبة تراكمية  :اآلابء جمالس وحضور املدرسة يف أبنائهم ألنشطة الوالدين متابعه% 

من الواضح جدًا أنه من أهم العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب هو 

إىل مدى متابعة واهتمام الوالدين ألنشطة أبنائهم يف سرة ابإلضافة مدى متاسك وترابط وتعاون األُ 

 .املدرسة

 أتيت يف الرتتيب مباشرة الفقرات اآلتية:

 47.7بنسبة تراكمية  ة:سر األُ  داخل املشكالت  حلل جديده بطرق الوالدين م قيا% 

 41.7بنسبةتراكمية  :اإلبداعية ابين مواهب لتنمية حمفِِزر  سرةاألُ  داخل دوري% 

  41.3بنسبة تراكمية  :للوالدين قايفثال /الرتبوي/تعليميال ىاملستو% 

 84.4بنسبة تراكمية  :فيها ومشاركتهم واالبتكار، املواهب برامج يف الوالدين متابعة% 

 82.4بنسبة تراكمية  :سرةلألُ  ياملاد الدخل% 

يتضح أيًضا أن هلذه الفقرات أتثري قوي على تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطلبة حسب 

يف تنمية التفكري اإلبداعي هلم هو املتابعة املستمرة  املهمة راء الوالدين، وميكن استنتاج أنه من العواملآ
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لألبناء ومساعدهتم وحتفيزهم لتنمية مواهبهم اإلبداعية، كما أنه يوجد أتثري واضح للمستوى التعليمي 

 ة تفكري أبنائهم اإلبداعي.سرة يف تنميوالرتبوي والثقايف للوالدين وكذلك للدخل املادي لألُ 

 أما ابقي الفقرات فقد حصلت على نسبة تراكمية أقل وهي: -

 72.6بنسبة تراكمية  :(األفراد عدد) سرةاألُ  حجم% 

 61.2بنسبة تراكمية  ة:الالزم والوسائل دواتلأل املنزل افتقار% 

 57.6بنسبة تراكمية  :سرةاألُ  يف االبن ترتيب% 

 45.6بنسبة تراكمية  :احدمهأ /الوالدين سفر وأ غياب% 

هلذه الفقرات أتثري واضح على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب وإن كان 

سرة على رأس هذه اجملموعة من العوامل بنسبة تراكمية التأثري أقل من الفقرات السابقة. أييت حجم األُ 

عامل عدم توفر األدوات والوسائل ألجابة أفراد العينة ابملوافقة بشدة واملوافقة فقط، يليه  72.2%

عامل مؤثر ولكنه ، أما ترتيب االبن داخل اأُلسرة فيعِد %21.2 الالزمة بنسبة تراكمية جيدة وهي

. وأخريًا %17.2ليس عامل قوي كالعوامل السابقة، حيث كانت النسبة املئوية الرتاكمية هلذه الفقرة 

 و كال الوالدين عن البيت.أد الفقرة اخلاصة بغياب أح %81.2أييت وأبقل نسبة 

 .املستقلة )الدميوغرافية( واملتغريات الدراسة حماور بني ما االرتباط حتليل -2

 واملتغريات مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب بني ما االرتباط حتليل – 1

 .املستقلة

 ومتغري  اإلبداعي لدى الطالبمشاركة الوالدين يف تنمية التفكري بني ما االرتباط حتليل 

 .اجلنس
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 (16) جدول رقم

 بني الفروق داللة الختبار الدراسة عينة ألفراد اإلحصائي التوصيف يبني

مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى  حمور على( اجلنس) املتغري فئات متوسطات

 .لعينة الدراسة الطالب

راف االحن املتوسط حجم العينة النوع

 املعياري

مستوى  (Fقيمة )

 ((Fداللة 

مستوى  (Tقيمة )

 املعنوية

 ذكر

 

239 36.39 6.478 
0.058 0.810 0.154 0.878 
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 أنثى

 

101 36.28 6.048 

 

 :اآليت ( يتضح13)رقم   اجلدول من

، وكان متوسط إجاابت أفراد العينة على حمور 101ولإلانث  239حجم العينة للذكور 

حيث بلغ متوسط إجاابت الذكور  ،ري اإلبداعي للطالب متقاربة جداً دين يف تنمية التفكمشاركة الوال

 .2.184ابحنراف معياري  32.24ومتوسط إجاابت االانث  2.874ابحنراف معياري  32.37

 Fوملعرفة وجود تباين بني استجاابت أفراد العينة حبسب اجلنس مت حساب القيمة الفائية 

مما  1.411ومبستوى داللة . 1.114لتحديد جتانس التباين وجاءت قيمتها  ابستخدام اختبار ليفن

فراد العينة من الذكور واإلانث على حمور مشاركة الوالدين يف تنمية أيدل على وجود جتانس بني آراء 

مما يدل  1.474عند مستوى داللة  1.118فقد جاءت  Tالتفكري اإلبداعي للطالب، أما قيمة 

. آلراء أفراد العينة على حمور مشاركة 1.11ق دالة إحصائية عند مستوى داللة على عدم وجود فرو 

 الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي حبسب متغري اجلنس.
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 والعمرحمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي  بني ما االرتباط حتليل.  

 (14) جدول

حمور مشاركة الوالدين يف تنمية  يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 .العمر ملتغري مهارات التفكري اإلبداعي  تبعاا 

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني

 اجملموعات
1788.444 46 38.879 .961 

 
.549 
 

 40.470 293 11857.780 داخل
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 اجملموعات
  339 13646.224 اجملموع

 أييت: ما( 18) رقم اجلدول من يتضح

( عند مستوى داللة 1.187وهي غري معنوية )  0.961إن القيمة الفائية احملسوبة

، مما يؤكد على عدم وجود فروق دالة إحصائية يف مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي 1.11

 .بني أفراد العينة حبسب العمر

 واملستوى  االبداعي التفكري تنمية يف الوالدين حمور مشاركة بني ما االرتباط حتليل

 التعليمي

 (  15) جدول رقم 

 تنمية يف الوالدين حمور مشاركة يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 .املستوى التعليمي ملتغري تبعاا  التفكرياإلبداعي

 مستوى الداللة (Fقيمة ) اتمتوسط املربع درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
253.808 4 63.452 

 داخل اجملموعات 177. 1.587
 

13392.416 335 39.977 

  339 13646.224 اجملموع
 

 :أييت ما( 11) رقم اجلدول من يتضح
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( عند مستوى داللة 1.177وهي غري معنوية ) 1.147إن القيمة الفائية احملسوبة 

ا يؤكد على عدم وجود فروق دالة إحصائية يف مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي ، مم1.11

 بني أفراد العينة حبسب احلالة املستوى التعليمي.

 حتليل االرتباط ما بني حمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري االبداعي واملهنة. 

 

 

 

 

 (13) جدول

 تنمية يف الوالدين حمور مشاركة يف روقالف ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 اإلبداعي تبعاا ملتغري املهنة. التفكريمهارات 

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
247.177 5 49.435 

 داخل اجملموعات 294. 1.232
 

13399.046 334 40.117 

  339 13646.224 اجملموع
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 :اآليت( 12) رقم اجلدول من يتضح

، مما 1.11( عند مستوى داللة 1.278وهي غري معنوية ) 1.232إن القيمة الفائية احملسوبة  

يؤكد على عدم وجود فروق دالة إحصائية يف مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي للطالب بني 

 أفراد العينة حبسب املهنة.

 

 

 

 االرتباط ما بني حمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي للطالب  حتليل

 .والدخل الشهري

 (17) جدول

تنمية  يف الوالدين حمور مشاركة يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 .الدخل الشهري ملتغري تبعاا للطالب  التفكري اإلبداعي

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات ريةدرجة احل جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
164.218 4 41.054 

 داخل اجملموعات 397. 1.020
 

13482.006 335 40.245 

  339 13646.224 اجملموع
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 :ما أييت( 17) رقم اجلدول من يتضح

اللة ( عند مستوى د1.377وهي غري معنوية ) 1.121إن القيمة الفائية احملسوبة 

، مما يؤكد على عدم وجود فروق دالة إحصائية يف مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي 1.11

 للطالب بني أفراد العينة حبسب الدخل الشهري.

 

  حتليل االرتباط ما بني حمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي للطالب ونوع

 .السكن

 (18) جدول رقم

تنمية  يف الوالدين حمور مشاركة يف الفروق ملعرفة األحادي باينالت حتليل يبني

 نوع السكن. ملتغري تبعاا  للطالب االبداعي التفكري مهارات

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
361.380 3 120.460 

3.047 
 

.029 
 

 داخل اجملموعات
 

13284.844 336 39.538 

 اجملموع
 

13646.224 339  
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 (:14) رقم اجلدول من يتضح

، مما 1.11( عند مستوى داللة 1.127وهي معنوية ) 3.047إن القيمة الفائية احملسوبة     

يؤكد على وجود فروق دالة إحصائية يف مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي للطالب بني أفراد 

 عينة حبسب نوع السكن.ال

 

 

  حتليل االرتباط ما بني حمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي للطالب 

 ة.واحلالة االجتماعي

 (19) جدول رقم

 التفكري تنمية يف الوالدين حمور مشاركة يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 تماعية.ملتغري احلالة االج  تبعاا  للطالب اإلبداعي

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
324.448 2 162.224 

 داخل اجملموعات 017. 4.104
 

13321.776 337 39.530 

  339 13646.224 اجملموع
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 :أييت ما( 17) رقم اجلدول من يتضح

، مما 1.11( عند مستوى داللة 1.117وهي معنوية ) 8.118سوبة إن القيمة الفائية احمل

يؤكد على وجود فروق دالة إحصائية يف مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي للطالب بني أفراد 

 العينة، حبسب احلالة االجتماعية.

 ب وحجم حتليل االرتباط ما بني حمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي للطال

 .سرةاألُ 

 (23جدول رقم )

 تنمية يف الوالدين حمور مشاركة يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 سرة.حجم األُ  ملتغري تبعاا  للطالب اإلبداعي التفكري

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
976.884 14 69.777 

1.790 .039 
 داخل اجملموعات

 
12669.339 325 38.983 

 اجملموع
 

13646.224 339  
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 :أييت ما( 21) رقم اجلدول من يتضح

، مما 1.11( عند مستوى داللة 1.137وهي معنوية ) 1.771إن القيمة الفائية احملسوبة 

تنمية التفكري اإلبداعي للطالب بني أفراد  يؤكد على وجود فروق دالة إحصائية يف مشاركة الوالدين يف

 سرة.العينة حبسب حجم األُ 

ومما سبق يتضح أبن حمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي للطالب، يتأثر بكل 

 سرة.من نوع السكن، واحلالة االجتماعية، وحجم األُ 

اإلبداعي لدى الطالب حتليل االرتباط ما بني العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري  – 2

 .واملتغريات املستقلة

حتليل االرتباط ما بني العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب ومتغري 

 اجلنس.
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 (21) جدول رقم

 بني الفروق داللة الختبار الدراسة عينة ألفراد اإلحصائي التوصيف يبني

رة يف تنمية التفكري اإلبداعي ثالعوامل املؤ فئات املتغري )اجلنس( على حمور  متوسطات

 . لطالب عينة الدراسة

االحنراف  املتوسط حجم العينة النوع
 املعياري

مستوى  (Fقيمة )
 ((Fداللة 

مستوى  (Tقيمة )
 املعنوية

 ذكر
 

239 25.17 5.248 

0.370 0.543 1.938 0.053 
 أنثى
 

101 24.00 4.707 

 يت:( يتضح اآل21من اجلدول رقم )

وكانت متوسط إجاابت أفراد العينة على  101ولإلانث  239إن حجم العينة للذكور 

حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب متقاربة نوعًا ما، حيث بلغ متوسط 
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ابحنراف  28.11ومتوسط اجاابت اإلانث  1.284ابحنراف معياري  21.17إجاابت الذكور 

 .8.717معياري 

 Fوملعرفة وجود تباين بني استجاابت أفراد العينة حبسب اجلنس مت حساب القيمة الفائية 

 .1.183ومبستوى داللة  1.371ابستخدام اختبار ليفن لتحديد جتانس التباين وجاءت قيمتها 

يدل على وجود جتانس بني آراء أفراد العينة من الذكور واإلانث على حمور العوامل مما 

عند مستوى داللة  1.734فقد جاءت  Tنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب أما قيمة املؤثرة يف ت

آلراء افراد العينة  1.11الذي يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة  1.113

 اعي لدى الطالب حبسب متغري اجلنس.العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبدعلى حمور 

  ما بني حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب حتليل االرتباط

 .والعمر 
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 (22جدول  رقم )

حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري  يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 .العمر ملتغري اإلبداعي لدى الطالب تبعاا 

 مستوى الداللة (Fقيمة ) املربعات متوسط درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
1283.116 46 27.894 

1.077 
 

.349 
 

 داخل اجملموعات
 

7586.296 293 25.892 

 اجملموع
 

8869.412 339  

 

 :أييت ما( 22) رقم اجلدول من يتضح
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، 1.11عند مستوى داللة  1.387وهي غري معنوية   1.077إن القيمة الفائية احملسوبة

مما يؤكد على عدم وجود فروق دالة إحصائية يف العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى 

 الطالب بني أفراد العينة حبسب العمر.

  حتليل االرتباط ما بني حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب

 .واملستوى التعليمي

 

 

 (26رقم ) جدول

تباين األحادي ملعرفة الفروق يف حمور العوامل املؤثرة يف تنمية حتليل ال يبني

 .املستوى التعليمي ملتغري تبعاا التفكري اإلبداعي لدى الطالب 

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
310.798 4 77.699 

3.041 .017 
 تداخل اجملموعا

 
8558.614 335 25.548 

 اجملموع
 

8869.412 339  

 

 أييت: ما( 23) رقم اجلدول من يتضح
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، مما 1.11عند مستوى داللة  0.017وهي معنوية  3.041إن القيمة الفائية احملسوبة 

يؤكد على وجود فروق دالة إحصائية يف العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب بني 

 راد العينة حبسب املستوى التعليمي.أف

  حتليل االرتباط ما بني حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب

 .واملهنة

  

 

 (24) جدول رقم

العوامل املؤثرة يف تنمية حمور  يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 .هنةامل ملتغري تبعاا التفكري اإلبداعي لدى الطالب 

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
106.299 5 21.260 .810 .543 

 داخل اجملموعات
 

8763.113 334 26.237 

 اجملموع
 

8869.412 339  

 

 :اآليت( 28) رقم اجلدول من يتضح
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، 1.11عند مستوى داللة  0.543وهي غري معنوية  0.810إن القيمة الفائية احملسوبة 

مما يؤكد على عدم وجود فروق دالة إحصائية يف العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى 

 الطالب بني أفراد العينة حبسب املهنة.

  حتليل االرتباط ما بني حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب

 الشهري. والدخل

 

 

 (25) جدول رقم

العوامل املؤثرة يف تنمية مهارات حمور  يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 .الدخل الشهري ملتغري تبعاا  اإلبداعي لدى الطالب التفكري

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
397.548 4 99.387 

3.930 
 

.004 
 

 داخل اجملموعات
 

8471.864 335 25.289 

 اجملموع
 

8869.412 339  

 

 :أييت ما( 21) رقم اجلدول من يتضح
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، مما 1.11عند مستوى داللة  0.004وهي معنوية  3.930إن القيمة الفائية احملسوبة 

 تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب بني يؤكد على وجود فروق دالة إحصائية يف العوامل املؤثرة يف

 أفراد العينة حبسب الدخل الشهري.

  حتليل االرتباط ما بني حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب

 .ونوع السكن

 

 

 (23رقم )  جدول

العوامل املؤثرة يف تنمية حمور  يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 .ي الطالب تبعاا ملتغري نوع السكناإلبداعي لد تفكريال

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
144.032 3 48.011 

1.849 .138 
 داخل اجملموعات

 
8725.380 336 25.968 

 اجملموع
 

8869.412 339  

 

 :أييت ما( 22) مرق اجلدول من يتضح
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، 1.11عند مستوى داللة  0.138وهي غري معنوية  1.849الفائية احملسوبة  القيمةإن 

مما يؤكد على عدم وجود فروق دالة إحصائية يف العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى 

 الطالب بني أفراد العينة حبسب نوع السكن.

  املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب حتليل االرتباط ما بني حمور العوامل

 واحلالة االجتماعية.

 

 

 (27) جدول رقم

العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري حمور  يف الفروق ملعرفة األحادي التباين حتليل يبني

 احلالة االجتماعية. ملتغري تبعاا  اإلبداعي لدى الطالب

 مستوى الداللة (Fقيمة ) وسط املربعاتمت درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
2.865 2 1.432 

.054 .947 
 داخل اجملموعات

 
8866.547 337 26.310 

 اجملموع
 

8869.412 339  

 

 :أييت ما( 27) رقم اجلدول من يتضح
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، 1.11عند مستوى داللة  1.787وهي غري معنوية  1.118إن القيمة الفائية احملسوبة 

يؤكد على عدم وجود فروق دالة إحصائية يف العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى مما 

 د العينة حبسب احلالة اإلجتماعيةالطالب بني أفرا

  حتليل االرتباط ما بني حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب

 .سرةوحجم األُ 

 

 

 (28) جدول رقم

العوامل املؤثرة يف تنمية حمور  يف الفروق ملعرفة األحادي اينالتب حتليل يبني

 .سرةحجم األُ  ملتغري تبعاا  التفكري اإلبداعي لدى الطالب

 مستوى الداللة (Fقيمة ) متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 بني اجملموعات

 
743.556 14 53.111 

2.124 
 

.011 
 

 داخل اجملموعات
 

8125.856 325 25.003 

 
 اجملموع

8869.412 339  

 

 :أييت ما( 24) رقم اجلدول من يتضح
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، مما 1.11عند مستوى داللة  0.011وهي معنوية  2.124إن القيمة الفائية احملسوبة 

يؤكد على وجود فروق دالة إحصائية يف العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب بني 

 العينة حبسب حجم األسرة.أفراد 

ومما سبق يتضح أبن حمور العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي للطالب يتأثر بكل من        

على حماور  املستقلةاملستوى التعليمي والدخل الشهري وحجم األسرة. وميكن تلخيص أثر املتغريات 

 الدراسة يف اجلدول اآليت:

 

 (29جدول )

 .ات املستقلة على حماور الدراسةيبني أثر املتغري 

 اجملال
 املتغري

مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري 
 اإلبداعي

العوامل املؤثرة يف تنمية 
 التفكري اإلبداعي

 ال يوجد أثر ال يوجد أثر اجلنس
 ال يوجد أثر ال يوجد أثر العمر

 يوجد أثر ال يوجد أثر التعليماملستوى 
 د أثرال يوج ال يوجد أثر املهنة

 يوجد أثر ال يوجد أثر الدخل الشهري
 ال يوجد أثر يوجد أثر السكن نوع

 ال يوجد أثر يوجد أثر االجتماعية احلالة
 يوجد أثر يوجد أثر سرةاألُ  حجم
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   .سبريمان ارتباط معامل -6

 لغرض دراسة العالقة بني املتغريات املستقلة وحماور الدراسة مت استخدام معامل االرتباط

 سبريمان. 

 

 

 

 (63جدول رقم )

يوضح العالقة بني املتغريات الوصفية )الدميوغرافية( وحمور مشاركة الوالدين يف تنمية 

 .مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب حسب معامل ارتباط سبريمان

املتغري 

 املستقل

معامل 

 سبريمان

مستوى 

 املعنوية
 االستنتاج

 0.498 0 اجلنس

بني اجلنس  دالة عالقة ال توجد

 مهارات تنمية يف الوالدين ومشاركة

 اإلبداعي التفكري

 0.492 0.001 - العمر

 العمربني  دالة عالقة ال توجد

 مهارات تنمية يف الوالدين ومشاركة

 اإلبداعي التفكري
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املستوى 

 التعليم
0.002 0.485 

املستوى بني  دالة عالقة ال توجد

 تنمية يف الوالدين ومشاركة التعليمي،

 اإلبداعي التفكري مهارات

 0.169 0.052 املهنة

بني املهنة  دالة عالقة ال توجد

 مهارات تنمية يف الوالدين ومشاركة

 اإلبداعي التفكري

 الدخل

 الشهري
0.032 0.275 

بني الدخل  دالة عالقة ال توجد

 تنمية يف الوالدين الشهري ومشاركة

 اإلبداعي التفكري مهارات

 0.043 0.093 السكن نوع

بني نوع السكن  دالة عالقة توجد

 مهارات تنمية يف الوالدين ومشاركة

 اإلبداعي التفكري

 احلالة

 االجتماعية
-0.134 0.007 

احلالة بني  دالة عالقة توجد

 يف الوالدين ومشاركة االجتماعية

 اإلبداعي التفكري مهارات تنمية

 حجم

 سرةاألُ 
0.010 0.429 

بني حجم  دالة عالقة ال توجد

 تنمية يف الوالدين سرة ومشاركةاألُ 

 اإلبداعي التفكري مهارات
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ملعرفة أثر املتغريات الوصفية املستقلة على حمور مشاركة الوالدين يف تنمية مهارات التفكري 

 واتضح اآليت:   Spearmanاإلبداعي لدى الطلبة مت استخدام معامل االرتباط 

 لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف ينالوالد نوع السكن ومشاركة بني عالقة توجد 

 . 1.183داللة  ومبستوى 1.173سبريمان  االرتباط معامل قيمة كانت الطلبة، حيث

 تبني إحصائية دالة عالقة توجد" أبنه يفيد الذي. البديل الفرض قبول إىل يشري وهذا ما   

 ".الطلبة لدى اإلبداعي فكريالت مهارات تنمية يف الوالدين مشاركة متغري نوع السكن على أثر

 اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف الوالدين احلالة االجتماعية ومشاركة بني عالقة توجد 

 يشري مما 1.117داللة  ومبستوى 1.138-سبريمان  االرتباط معامل قيمة كانت حيث الطلبة، لدى

متغري احلالة  أثر تبني يةحصائإ دالة عالقة توجد"  أبنه يفيد الذي البديل. الفرض قبول إىل

 .مشاركة الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة" االجتماعية على

 (61جدول رقم )

وحمور العوامل املؤثرة يف تنمية  ملتغريات الوصفية )الدميوغرافية(يوضح العالقة بني ا

 .مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب حسب معامل ارتباط سبريمان

 
املتغري 

 املستقل

معامل 
 سبريمان

مستوى 
 االستنتاج املعنوية

 0.034 0.099- اجلنس
بني اجلنس  دالة عالقة توجد
 مهارات تنمية يف املؤثرة والعوامل

 اإلبداعي التفكري

 العمربني  دالة عالقة ال توجد 0.231 0.040- العمر
 مهارات تنمية يف املؤثرة والعوامل
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 اإلبداعي التفكري

ستوى امل
 التعليم

-0.138 0.005 
املستوى بني  دالة عالقة ال توجد
 تنمية يف املؤثرة والعوامل التعليمي

 اإلبداعي التفكري مهارات

 0.62 0.084 املهنة
بني املهنة  دالة عالقة ال توجد

 مهارات تنمية يف املؤثرة والعوامل
 اإلبداعي التفكري

 الدخل
 الشهري

-0.027 0.308 
بني الدخل  دالة عالقة ال توجد

 تنمية يف املؤثرة الشهري والعوامل
 اإلبداعي التفكري مهارات

 0.175 0.051- السكن نوع
بني نوع السكن  دالة عالقة توجد

 مهارات تنمية يف املؤثرة والعوامل
 اإلبداعي التفكري

 احلالة
 االجتماعية

-0.022 0.343 
احلالة بني  دالة عالقة توجد
 تنمية يف املؤثرة والعوامل االجتماعية

 اإلبداعي التفكري مهارات

 حجم
 األسرة

0.031 0.287 
بني حجم  دالة عالقة ال توجد

 تنمية يف الوالدين سرة ومشاركةاألُ 
 اإلبداعي التفكري مهارات

 

شاركة والعوامل املؤثرة يف تنمية مهارات اململعرفة أثر املتغريات الوصفية املستقلة على حمور 

 واتضح اآليت:   Spearmanي لدى الطلبة؛ مت استخدام معامل االرتباط التفكري اإلبداع

 الطلبة؛ اإلبداعي لدى التفكري مهارات تنمية يف املؤثرة والعوامل اجلنس بني عالقة توجد 

 . 1.138داللة  ومبستوى -1.177سبريمان  االرتباط معامل قيمة كانت حيث
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 أثر تبني إحصائية دالة عالقة توجد" نهأب يفيد الذي البديل الفرض قبول إىل مما يشري

 ". الطلبة لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف املؤثرة العوامل متغري اجلنس على

 اإلبداعي لدى التفكري مهارات تنمية يف املؤثرة املستوى التعليمي والعوامل بني عالقة توجد 

 . 1.111داللة  ستوىومب -1.134سبريمان  االرتباط معامل قيمة كانت حيث الطلبة

متغري  أثر تبني حصائيةإ دالة عالقة توجد" أبنه يفيد الذي البديل الفرض قبول إىل يشري وذلك

 ".الطلبة لدى اإلبداعي التفكري مهارات تنمية يف املؤثرة العوامل املستوى التعليمي على

 

 حتليل ومناقشة إجاابت االسئلة:-

 لدى األبناء؟ مهارات التفكري اإلبداعيتنمية  يفدور الوالدين هو ما  السؤال األول:

من خالل اإلجاابت على فقرات حمور مشاركة الوالدين يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم  -

تنمية  يفوالدين لل فعال دوروجود وحسب وجهة نظر أفراد العينة، فإنه يتضح وجود إمجاع على 

 مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء.

أن تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب تتأثر بكل   Tاختبار التباين األحادي واختبار وتبني من -

وهذا يعكس مشاركة ودور الوالدين يف تنمية  سرة،حجم األُ نوع السكن واحلالة اإلجتماعية و من 

 التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم هبذه العوامل.

نوع وجود عالقة دالة إحصائية تبني أثر متغري وأكدت نتائج اختبار االرتباط سبريمان  -

على مشاركة الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة، كما أكدت  السكن

على مشاركة  احلالة االجتماعيةنفس النتائج على وجود عالقة دالة إحصائية تبني أثر متغري 
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 لبة.الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الط

تنمية  يف كبري وفعال للوالدينوعليه فإنه ميكننا اإلجابة على التساؤل األول أبنه يوجد دور  

سرة التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم، ويُعزى ذلك ملتغري نوع السكن ومتغري حجم األُ مهارات 

اعية وهذا ومتغري احلالة االجتماعية، واليت ميكن االستنتاج أبهنا عوامل مادية واقتصادية واجتم

 يتفق مع:

 املتفوقون يواجهها اليت املشكالت دراسةبعنوان )  م(1282) القريطى أمني املطلب عبد دراسة -

ببنغازي(، اليت كانت من أهم نتائجها أن من  وآاثرها واملدرسية ةيسر األُ  البيئة يف قلياً ع

 لألدوات املنزلية البيئة ارسرة واملدرسة هي: افتقاملشكالت اليت يواجهها املتفوقون عقلًيا يف األُ 

التنشئة  يف اخلاطئة الوالدية ومواهبه، واألساليب الطفل استعدادات لتنمية الالزمة والوسائل

 أيًضا. 

ب اليت كانت بعنوان )دراسة بعنوان مسؤلية األ 1282مع  دراسة عدانن حسن ابحلارث   -

سرة جها  أن عدم وجود األب يف األُ املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة، واليت كان من نتائ

أو عدم قيامه بواجباته الرتبوية كما يريدها اإلسالم وعدم تفهمه لطبيعة الولد يف مرحلة الطفولة، 

الولد اخللقي والفكري واإلبداعي واجلسمي، والقدوة واحلب والرْحة والعطف واحلكمة  ويعيق من

 .ربية األوالد يف مرحلة الطفولةت والعدل بني األوالد،كل ذلك يعد من أعظم دعائم

( بعنوان )مشكالت الطلبة املتفوقني دراسيا 9319- 9311عبد ربه ) فضل مع دراسة إميان  -

واحتياجاهتم وعالقتها ببعض متغريات الدراسة، دراسة ميدانية مبدارس املتفوقني بسوراي(، اليت  

حث هى احلاجات املادية تليها كانت أحد نتائجها أن أكثر احلاجات أمهية لدى أفراد عينة الب

 احلاجات االجتماعية.
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كما  املوهبة وسرية الداعمة لنماألُ  بعنوان )البيئة  (2012)مع دراسة حممد عبدالعزيز الطالب  -

وعالقتها ببعض املتغريات الدميوجرافية دراسة ميدانية على تالميذ  التالميذ املوهوبون يدركها

عالقة طردية دالة بني الدرجة الكلية وجود انت من نتائجها مدارس املوهوبني ابخلرطوم( اليت ك

سرية الداعمة لنمو املوهبة واألبعاد البيئة املادية، وتوجد عالقة طردية دالة بني الدرجة للبيئة األُ 

 سرة أيًضا.سرية الداعمة لنمو املوهبة وأبعادها مع متغري املستوى االقتصادى لألُ الكلية للبيئة األُ 

 األبداعي لدى األبناء؟ اين: ما هي العوامل املؤثرة يف تنمية مهارات التفكريالسؤال الث

بعد إجراء االختبارات اإلحصائية لدراسة اجتاه آراء العينة فيما يتعلق ابلعوامل املؤثرة يف تنمية  -

سرة ومتابعة واهتمام متاسك وترابط وتعاون األُ تبني أن:  قدالتفكري االبداعي لدى األبناء، ف

كانت أهم العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى   الدين ألنشطة أبنائهم يف املدرسةالو 

املتابعة املستمرة للبناء ومساعدهتم وحتفيزهم لتنمية األبناء، تليها العوامل املتمثلة يف 

 .مواهبهم اإلبداعية

والدين وكذلك للدخل للمستوى التعليمي والرتبوي والثقايف للكما أنه يوجد أتثري واضح    

 يف تنمية تفكري أبنائهم اإلبداعي.سرة املادي للُ 

أما اختبارات حتليل التباين فقد بينت أبن أهم العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي         

 .هاسرة وحجمالدخل الشهري للُ املستوى التعليمي و لدى األبناء هي 

على العوامل  اجلنسقة دالة إحصائية تبني أثر متغري وبتحليل االرتباط اتضح أنه توجد عال -

املؤثرة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة وتوجد عالقة دالة إحصائية تبني أثر 

على العوامل املؤثرة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة  املستوى التعليميمتغري 

 أيًضا.
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ال الثاين للدراسة أبن أهم العوامل املؤثرة يف تنمية مهارات التفكري السؤ  نوعليه ميكن اإلجابة ع -

 هاوترابط هاسرة ومتاسكاإلبداعي لدى األبناء هي املستوى التعليمي، والدخل املادي لألُ 

 سرة واجلنس.  واهتمام ومتابعة الوالدين لألبناء. وكذلك حجم األُ 

اليت كانت بعنوان بعنوان )دراسة  1282وتتفق هذه النتائج مع دراسة عدانن حسن ابحلارث   -

مسؤلية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة( واليت كان من نتائجها عدم وجود األب 

سرة أو عدم قيامة بواجباته الرتبوية كما يريدها اإلسالم وعدم تفهمه لطبيعة الولد يف يف األُ 

واإلبداعي واجلسمي، والقدوة واحلب والرْحة مرحلة الطفولة، يعيق منو الولد اخللقي والفكري 

 والعطف واحلكمة والعدل بني األوالد.

كل ذلك يعد من أعظم دعائم تربية األوالد يف مرحلة الطفولة، وأخطر وأعظم العقبات اليت  

منها املشاكل بني الوالدين أو  ؛عوامل عدة تعيق األبناء يف تفكريهم وتسبب احنرافهم تتمثل يف

  .انفصاهلما

مقرتح لتنمية التفكري  ( بعنوان: )تصور2008هللا العطاس ) عبد ومع دراسة سلوى بنت أْحد  -

سرة ألُ ااإلبداعي لدى الطالب ابلسعودية(، حيث كانت من بعض نتائجها أنه كلما تقدمه 

إسهاما حقيقيا للوصول أبطفاهلا إىل اإلبداع، وأيضًا معرفة الربامج اإلبداعية من  يعدِ ألطفاهلا 

قبل الوالدين وتطبيقها على أطفاهلما يعني ىف تنمية اإلبداع وأن تشجيع الطفل على اإلبداع 

 ينتج طفاًل مبدًعا.

ىف  سرةاألُ  بعنوان: )دور(2011)  وتتفق النتائج أيًضا مع دراسة سعود عبد العزيز الشعيل -

ن أهم العوامل تنمية التفكري اإلبداعى لدى األبناء ىف الرايض( اليت جاءت بعض نتائجها أب

سرى، بنائهم هي التماسك األُ أسرة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى املؤثرة لدور األُ 

 .سرة وتفاعلها مع األبناء والدخل املاديوإبداع األُ 
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)مشكالت الطلبة املتفوقني دراسياً  ( بعنوان:9319-9311ويف دراسة إميان فضل عبد ربه ) -

ميدانية مبدارس املتفوقني بسوراي(، أثبتت  ض متغريات الدراسة، دراسةواحتياجاهتم وعالقتها ببع

الباحثة أن أكثر احلاجات أمهية لدى الطالب هى احلاجات املادية، تليها احلاجات االجتماعية 

 وهذا يتفق متاما مع نتائج هذه الدراسة.

بعنوان: )البيئة  (2012) كما تتفق النتائج أيًضا مع نتائج دراسة حممد عبد العزيز الطالب -

سرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ املوهوبون وعالقتها ببعض املتغريات األُ 

الدميوجرافية دراسة ميدانية على تالميذ مدارس املوهوبني ابخلرطوم(، اليت جاء يف نتائجها أنه 

مو املوهبة واألبعاد البيئة سرية الداعمة لنعالقة طردية دالة بني الدرجة الكلية للبيئة األُ  توجد

 مع مستوى تعليم الوالدين. ، واإلثراء املعريفيسر األُ  ياملادية والوع

 واملشكالت للحاجات  بعنوان: )مقارنة ( 2012) اخلطيب أْحد مسية وتتفق  أيًضا مع دراسة -

(، اليت جاء يف العاديني بسورية سورية وأقراهنم يف املتفوقني مبدارس امللتحقني املتفوقني الطلبة بني

 هي عدم احلالية العينة أفراد من املتفوقني الطلبة منها يعاين اليت املشكالت أبرز نتائجها أن من

 .الشخصية حلاجاهتم الوالدين تفهم

السؤال الثالث: هل ميكن حتديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف تنمية مهارات 

 التفكرياالبداعي؟

لسؤال الثالث أبنه ميكن حتديد العوامل املباشرة لدى الوالدين ا نمما سبق ميكن اإلجابة ع

 يف تنمية التفكري اإلبداعي وهي تتمثل يف كل من:

 املستوى التعليمي للوالدين. -
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 الدخل املادي للوالدين.   -

 سرة. حجم األُ   -

 سري.التماسك األُ   -

 مبتابعة أبنائهم.  اهتمام الوالدين  -

اليت اتفقت عليها نتائج االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة، وهي العوامل األهم   -

السؤال الثاين  نىل اتفاق هذه العوامل مع الدراسات السابقة املشار إليها يف اإلجابة عإِ إضافة 

 على النحو اآليت:   

يف تربية ب املسلم اليت كانت بعنوان: )دراسة مسؤلية األ 1282دراسة عدانن حسن ابحلارث   -

سرة أو عدم قيامه الولد يف مرحلة الطفولة(، واليت كان من نتائجها عدم وجود األب يف األُ 

بواجباته الرتبوية كما يريدها اإلسالم، وعدم تفهمه لطبيعة الولد يف مرحلة الطفولة يعيق منو الولد 

ة والعدل بني اخللقي والفكري واإلبداعي واجلسمي، والقدوة واحلب والرْحة والعطف واحلكم

األوالد كل ذلك يعد من أعظم دعائم تربية األوالد يف مرحلة الطفولة، وأخطر وأعظم العقبات 

اليت تعيق األبناء يف تفكريهم وتسبب احنرافهم تتمثل يف عده عوامل منها املشاكل بني الوالدين، 

 وانفصال األبوين.

 مقرتح لتنمية التفكري وان: )تصور( بعن2008 هللا العطاس  ) عبد ودراسة سلوى بنت أْحد -

سرة ألُ ااإلبداعى لدى الطالب ابلسعودية(، حيث كانت من بعض نتائجها أنه كلما تقدمه 

إسهاما حقيقيا للوصول أبطفاهلا إىل اإلبداع، وأيضاً معرفة الربامج اإلبداعية من قبل عِد ألطفاهلا ي

اع، وأن تشجيع الطفل على اإلبداع ينتج الوالدين وتطبيقها على أطفاهلما يعني ىف تنمية اإلبد
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 طفاًل مبدعا.

سرة ىف تنمية بعنوان: )دور األُ (2011)  وتتفق  النتائج أيًضا مع دراسة سعود عبد العزيز الشعيل -

التفكري اإلبداعى لدى األبناء ىف الرايض(، اليت جاءت بعض نتائجها أبن أهم العوامل املؤثرة 

، وإبداع يسر ت التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم هي التماسك األُ سرة يف تنمية مهارالدور األُ 

 .سرة وتفاعلها مع األبناء والدخل املادياألُ 

 )مشكالت الطلبة املتفوقني دراسياً  ( بعنوان:9319-9311ومع دراسة إميان فضل عبد ربه ) -

 بسوراي( أثبتت الباحثة ميدانية مبدارس املتفوقني واحتياجاهتم وعالقتها ببعض متغريات الدراسة، دراسة

أن أكثر احلاجات أمهية لدى الطالب هى احلاجات املادية/ تليها احلاجات االجتماعية وهذا يتفق 

 متاما مع نتائج هذه الدراسة.

سرية بعنوان: )البيئة األُ  (2012) كما تتفق النتائج أيًضا مع نتائج دراسة حممد عبد العزيز الطالب  -

كما يدركها التالميذ املوهوبون وعالقتها ببعض املتغريات الدميوجرافية دراسة الداعمة لنمو املوهبة  

عالقة طردية دالة  ميدانية على تالميذ مدارس املوهوبني ابخلرطوم(، واليت جاء يف نتائجها أبنه توجد

، واإلثراء يسر األ ياملوهبة واألبعاد البيئة املادية والوع وسرية الداعمة لنمبني الدرجة الكلية للبيئة األُ 

 مع مستوى تعليم الوالدين. املعريف

 بني واملشكالت للحاجات بعنوان: )مقارنة ( 2012) اخلطيب أْحد مسية وتتفق أيًضا مع دراسة -

العاديني بسورية(، واليت جاء يف نتائجها  سورية وأقراهنم يف املتفوقني مبدارس امللتحقني املتفوقني الطلبة

 الوالدين تفهم عدم احلالية العينة أفراد من املتفوقني الطلبة منها يعاين يتال املشكالت أبرز أن من

( بعنوان العالقة بني االساليب 9310وتتفق ايضاًمع دراسه دانيلي فريون)  .الشخصية حلاجاهتم

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

222 
 

(بعنوان 9338الوالدية واالبداع لدى عينة من الطالب اجلمايكني .وايضا يتفق مع دراسة ايكرواو)

 الدين علي تطور املوهبة لدي االطفال.اتتري الو 

السؤال الرابع: هل ميكن حتديد احللول الرتبوية من أجل حل مشكلة ضعف الوالدين يف         

 مهارات التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم؟ ةتنمي

 ابالعتماد على النتائج اإلحصائية هلذه الدراسة فإنه ميكن حتديد احللول الرتبوية اليت من شأهنا -

 حل مشكلة ضعف الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم يف اآليت:

 توفري السكن املناسب:-

من الواضح أن لنوع السكن أتثري مباشر على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى 

داخل األبناء، ويُعزى ذلك لإلمكانيات املتاحة لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء 

مساكنهم، وعليه جيب االهتمام بنوع السكن وتوفري كافة االمكانيات واألدوات الالزمة لألبناء، اليت 

 من شأهنا أن تعزز تنمية مهاراهتم اإلبداعية.

 سرة )احلالة االجتماعية(:االهتمام بتماسك وترابط األُ -

ألبناء؛ حيث ترى إن للحالة االجتماعية أتثري واضح على تنمية مهارات التفكري لدى ا

سرة واهتمامها ابألبناء، وعليه فإن من أهم احللول الباحثة أن ذلك يرجع إىل مدى متاسك وترابط األُ 

سرة، خللق بيئة خصبة لالستقرار النفسي واالجتماعي، املقرتحة هو االهتمام بتماسك وترابط أفراد األُ 

 النتائج مع : لدعم عملية تنمية مهارات التفكري اإلبداعي. وتتفق  هذه 

ب املسلم اليت كانت بعنوان: )دراسة بعنوان مسؤلية األ 1282دراسة عدانن حسن ابحلارث  -

سرة أو عدم واليت كان من نتائجها عدم وجود األب يف األُ  يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة
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الطفولة يعيق قيامه بواجباته الرتبوية كما يريدها اإلسالم، وعدم تفهمه لطبيعة الولد يف مرحلة 

منو الولد اخللقي والفكري واإلبداعي واجلسمي، والقدوة واحلب والرْحة والعطف واحلكمة 

 والعدل بني األوالد. 

كل ذلك يعد من أعظم دعائم تربية األوالد يف مرحلة الطفولة، وأخطر وأعظم العقبات اليت  

منها املشاكل بني الوالدين، أو تعيق األبناء يف تفكريهم وتسبب احنرافهم تتمثل يف عدة عوامل 

 انفصال األبوين .

سرة ىف تنمية بعنوان: )دور األُ (2011)  وتتفق أيضًا مع دراسة سعود عبد العزيز الشعيل -

التفكري اإلبداعى لدى األبناء ىف الرايض(، اليت جاءت بعض نتائجها أبن أهم العوامل املؤثرة 

، وإبداع يسر داعي لدى أبنائهم هي التماسك األُ سرة يف تنمية مهارات التفكري اإلبلدور األُ 

 سرة وتفاعلها مع األبناء، والدخل املادي.األُ 

 الطلبة بعنوان: )مشكالت م(9319-م9311عبد ربه ) فضل إميان وتتفق مع دراسة  -

 املتفوقني مبدارس ميدانية دراسة الدراسة، متغريات ببعض وعالقتها احتياجاهتم دراسياً  املتفوقني

(، واليت جاء يف نتائجها أن أكثر املشكالت ظهورًا لدى أفراد العينة الكلية على النحو بسوراي

املشكالت  املشكالت االجتماعية,،املشكالت املدرسية، املشكالت االنفعالية، :اآليت

 .مشكالت  الدخلسرية،األُ 

 سرة(:مكانيات وسائل اإلبداع )الدخل املادي للُ إتوفري  -

سرة، ومدى فعالية ذلك على تنمية بشكل ملحوظ ابلدخل املادي لألُ  أتثرت نتائج الدراسة

 مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء. 

سرة الذي كان من العوامل املؤثرة يف هذه ويرتبط الدخل املادي بشكل مباشر حبجم األُ 
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من أهم احللول يعِد الدراسة، وعليه فإن االهتمام بتوفري كل ما من شأنه دعم اإلبداع لدى األبناء 

 إلهناء مشكلة ضعف اآلابء يف دعم تنمية التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم.

 : كل من الدراسات اآلتية  وتتفق هذه النتائج مع 

 املتفوقون يواجهها اليت املشكالت دراسةم(.  بعنوان )1282)القريطى أمني املطلب عبد دراسة -

 املنزلية البيئة ببنغازي( اليت كانت من أهم نتائجها افتقار وآاثرها واملدرسية ةيسر األُ  البيئة يف قلياً ع

 ومواهبه. الطفل استعدادات لتنمية الالزمة والوسائل لألدوات

 التفكري لتنمية مقرتح م (  بعنوان: )تصور9338 العطاس  ) هللا عبد أْحد بنت سلوى ودراسة -

 الوالدين إملام أن م نتائجهاالباحثة أن من أه تثبتأالطالب ابلسعودية(، فقد  لدى اإلبداعي

 خصائص فمعرفة األبناء على اإلبداع، تدريب يف الفائدة عظيم له أبنائهم لدى النمو خبصائص

 اإلبداع تنمية أساسها، كما ميكن على الطفل مع التعامل  لفهم كيفية سرةلألُ  قاعدة مبثابة النمو

 إغاثية من الطفل تربية يف لضروريةا املختلفة واملتنوعة اجلوانب مجيع مبراعاة األطفال لدى

 ونفسية ومادية واجتماعية أيًضا. وعقلية وجسمية

 معرفةن اإلبداع، وأ إىل أبطفاهلا للوصول حقيقياً  إسهاماً يعِد  ألطفاهلا سرةاألُ  تقدمه ما فكل  

 يعاإلبداع، وأن تشج تنمية يف يعني أطفاهلما على وتطبيقها الوالدين قبل من اإلبداعية الربامج

 مبدًعا.  طفالً  يُ ْنِتجُ  اإلبداع على الطفل

 املتفوقني الطلبة بعنوان: )مشكالت م (9319-م  9311ربه )   عبد فضل إميان دراسة -

بسوراي(  املتفوقني مبدارس ميدانية الدراسة، دراسة متغريات ببعض وعالقتها واحتياجاهتم دراسياً 

  لدى أفراد العينة الكلية على النحو اآليت:اليت جاء يف نتائجها أن أكثر املشكالت ظهورًا 

املشكالت  املشكالت املدرسية، املشكالت االجتماعية، املشكالت االنفعالية، 
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بعنوان بيئة االبداع يف ( adelaj ()9338وتتفق مع دراسة )مشكالت الدخلسرية،األُ 

 املؤسسات غري الرحبية .

 

 الرفع من املستوى التعليمي للوالدين:-

ملستوى التعليمي بتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى ااْلبناء وهذا يعكس أمهية ارتبط ا

االهتمام ابملستوى التعليمي للوالدين، كحل تربوي لالهتمام بتنمية مهارات األبناء، وتتفق هذه النتائج 

 مع كل من:

 املتفوقني الطلبة بعنوان: )مشكالت م(9319-م9311ربه )  عبد فضل إميان دراسة   -

بسوراي(.  املتفوقني مبدارس ميدانية دراسة الدراسة، متغريات ببعض وعالقتها واحتياجاهتم دراسياً 

اليت جاء يف نتائجها أن مدى انتشار املشكالت بني أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة وفق 

ستوى م، املاملستوى التعليمي لألب واألُ  اإلقامة، الدراسية، السنة متغريات الدراسة اجلنس،

 احملافظة. م،االقتصادي لألب واألُ 

 كما املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  م. بعنوان: )البيئة9319 الطالب العزيز عبد حممد دراسة -

 تالميذ على ميدانية دراسة الدميوجرافية املتغريات ببعض وعالقتها املوهوبون التالميذ يدركها

 الكلية الدرجة بني دالة طردية عالقة جها أنه توجدابخلرطوم(، اليت جاء يف نتائ املوهوبني مدارس

 املعريف مع اإلثراء سري،الوعي األُ  املادية، البيئة واألبعاد املوهبة لنمو الداعمة سريةاألُ  للبيئة

 الوالدين. تعليم مستوى

 

 مناقشة فرضيات الدراسة
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 الفرضيات الصفرية:

 . اإلبداعي لدى األبناءيوجد أتثري لدور الوالدين على مهارات  التفكريال  -1

يوجد أتثري مباشر للعوامل الرتبوية لدى الوالدين على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى ال -2

 أبنائهم.

 .ميكن حتديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف  تنمية  مهارات التفكري اإلبداعيال -3

الوالدين يف تنمية مهارات التفكري  ضعف ةجل حل مشكلة من أاحللول الرتبوي ميكن حتديدال -8

 .اإلبداعي  لدى أبنائهم

 الفرضيات البديلة:

 .مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء يف تنميةوالدين لليوجد دور -1

يوجد أتثري مباشر للعوامل الرتبوية لدى الوالدين على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى -2

 أبنائهم.

 .ل املباشرة لدى الوالدين يف تنمية مهارات  التفكري اإلبداعيميكن حتديد العوام-0

ميكن حتديد احللول الرتبوية من أجل حلِِ مشكلة ضعف الوالدين يف تنمية مهارات التفكري -4

 .اإلبداعي  لدى  أبنائهم

النحو ابلرجوع لنتائج االختبارات اإلحصائية هلذه الدراسة، فإنه ميكن مناقشة فرضيات الدراسة على    

 اآليت:

  ينضح من نتائج الدراسة أبنه نقبل ابلفرضية البديلة األوىل، اليت تنص على أنه يوجد دور – 1
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التفكري اإلبداعي لدى األبناء واملتمثل يف نوع السكن واحلالة االجتماعية تنمية مهارات  يفوالدين لل

 سرة.وحجم األُ 

ى أنه يوجد أتثري مباشر للعوامل الرتبوية لدى نقبل ابلفرضية البديلة الثانية، اليت تنص عل – 9

الوالدين على تنمية التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم، وهي العوامل املتمثلة يف متاسك وترابط وتعاون 

سرة ومتابعتها واهتمامها أبنشطة أبنائهم ومساعدهتم وحتفيزهم لتنمية مواهبهم اإلبداعية، ابالضافة األُ 

 سرة.الرتبوي والثقايف للوالدين وكذلك للدخل املادي لألُ إىل املستوى التعليمي و 

نقبل ابلفرضية البديلة الثالثة واملتمثلة يف أنه ميكن حتديد العوامل املباشرة لدى الوالدين يف  – 0

تنمية التفكري اإلبداعي وقد مت حتديد هذه العوامل وهي املستوى التعليمي للوالدين، والدخل املادي 

 ومتاسكها واهتمامها مبتابعة أبنائها.  وحجمهاسرة لألُ 

نقبل ابلفرضية البديلة الرابعة واليت تنص على أنه ميكن حتديد احللول الرتبوية من أجل حل  – 4

 مشكلة ضعف الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم وهي كاآليت:

 توفري السكن املناسب.-

 .هاوترابط سرةاالهتمام بتماسك األُ -

 مكانيات ووسائل اإلبداع لألبناء.توفري اإل-

 الرفع من املستوى التعليمي للوالدين.-
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 الفصل اخلامس
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     اخلامتة

كي تواكب اجملتمعات التغريات اليت يشهدها العصر يف كافة اجملاالت، عليها االهتمام 

ؤسسات وخصوًصا الوالدين على أساليب بتنمية تفكري أبنائها إبداعًيا، ويقتضي ذلك تدريب كافة امل

املستجدات الرتبوية، ولتهيئة البيئة احمليطة ابألبناء ومساعدهتم على اتقان املهارات واتباع طرق مبتكرة 

Univ وإبداعية يف حل املشكالت اليت تواجههم وتواجه جمتمعهم.
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

231 
 

م الذي يقدمونه يف إنَّ املبدعني يلعبون دورًا مهمًا وابرزًا يف حياة البشر، من حيث عطائه  

جمال العمل  للمستقبل ويف احلياة املنزلية، فلو نظران إىل البيئة البشرية جبوانبها املرئية وغري املرئية 

 (1)لوجدانها نتاج خيال املبدعني يف كافة اجملاالت.

 من ومتكنه املعلومات، أنواع من نوع أي مع الفرد لتعامل أدوات التفكري مهارات تُعدُّ 

 ورقيه. اجملتمع لنجاح ضرورية حاجة تعلمها كما يعدِ  جديدة بطرق املشاكل حل إىل الوصول

كما أنَّ مهارات التفكري اإلبداعي تَُدرِِب اإلنسان على التفكري املستقل واجلدية واألصالة 

والتنوع واملرونة لألفكار، وهذا ما جيعله قادرًا على التجديد وميكنه من اإلبداع ومواكبة التطور 

 النفجار املعريف والتكنولوجي يف عصران احلا ي.وا

 تعليمية تعني بيئة أول ومها املهارات، واكتسابه الطفل لنشأة األوىل اخللية مها الوالدين إنَّ        

 املدرسة يف والتعلم الذكاء على االعتماد املستقل، دون التعلم على وتعزز قدراهتم قوة التفكري أبنائها على

 .ومتميزين متفوقني أبناء ينتج اإلبداعية قدرات أبنائهم بتنمية الوالدين اهتمام أنَّ  حيث فقط،

 خالل من الطالب لدى اإلبداعيالتفكري  مهارات تنمية يف كبرير  دورر  كما أن للوالدين       

 من والتقليل قدراهتم يف الثقة وإعطائهم التحرر ومسات أبنائهم، االستقال ي يف على السلوك تشجيعهما

والقراءة، السيما األبناء يف مرحلة املراهقة، فهي املرحلة اليت  االطالع حب على وتشجيعهم العقاب

 تنشط فيها القدرات واملواهب اإلبداعية يف اإلنسان.

 ويف األبناء، لدى التفكري اإلبداعي تنمية تعوق يف البيت املعوقات من العديد كما أنَّ هناك     

 تقف اليت املعوقات من العديد  املبدع االبن يواجه اأُلسرة ففي ور الوالدين؛على د نركز الدراسة هذه

                                                             

 .12سليمان،كيف تنمي قدرتك على التفكري اإلبداعي، بيت األفكار الدولية، مرجع سابق، ص-1
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 القائمة على الوالدين ألفكاره، معامله الفهم التشجيع، قلة منها: عدم إبداعه تنمية أمام حجر عثرة

  لطلباته. الوالدين تلبية اجلنسني، وعدم بني والسيطرة، والتفرقة التسلط

على واليت تبدأ مبقدمة  وكان ىل هذه الدراسة بفصوهلا اخلمسة، ومن هنا برزت احلاجة إ

 النحو اآليت:

أمهية اإلطار العام للدراسة ومشل متهيداً للدراسة و : كما تناولت الباحثة يف هذا الفصل الفصل األول

شكالية إكما تناول هدا الفصل  على الدراسة اختيار ومربرات أسبابالدراسة وايضاً مشل هدا الفصل 

انتهجت هذه وقد  أهداف الدراسة وكذلك حدود الدراسةو  الدراسة أسئلةالدراسة، ومشل ايضًا 

الدراسة منهج املسح االجتماعي؛ حيث يعِرف أبنه حماولة منظمة لتقرير وحتليل وتفسري الوضع الراهن 

ا أنه لنظام أو مجاعة أو بيئة معينة، وينصب على املوقف احلاضر وليس على اللحظة احلاضرة، كم

يهدف للوصول إىل بياانت ميكن تصنيفها وتفسريها وتعميمها، وذلك لالستفادة هبا يف املستقبل 

: أبنه وحدة متكاملة ذات كيان مستقل، تتألف من .ويعِرف املنهج(1)وخاصة يف األغراض العلمية 

خدم يف كتابة إىل جانب املنهج الوصفي التحليلي الذي است ،مث ( 2)أساليب ووسائل معنوية ومادية.

أدبيات البحث، حيث يشار إىل املنهج الوصفي التحليلي أبنه يتناول أحدااًث وظواهرًا وممارسات حبثية 

قائمة، ومتاحة للدراسة دون أن يكون للباحث أي تدخل مقصود يف جمرايهتا، وعلى الباحث أن 

الدراسات السابقة ة و املصطلحات املتعلقة ابلدراس،كما يشمل (3)يتفاعل معها ابلوصف والتحليل

ويتضمن: )اإلطار النظري لدور الوالدين يف تنمية مهارات الفصل التاين:  هيكل الدراسة ، وكذلك

يشمل عرض وحتليل  الفصل الرابع: خيتص ابإلجراءات املنهجية، الفصل الثالث ،التفكري اإلبداعي(

                                                             

 .1، ص1723بدوي، عبد الرْحن، مناهج البحث العلمي، القاهرة، دار النهضة العربية، -1

.22صيين، قواعد أساسية يف البحث العلمي، مرجع سابق، ص- 2 
 .81ص،2112، 2ي، عناصره، مناهجه، أدواته، غزة، مطبعة مقداد، طاألغا، إحسان،البحث الرتبو  -3
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 ،التوصيات ،نتائج الدراسة ،متةاخلاوهو الفصل اخلتامي ومشل:  :الفصل اخلامس.البياانت وتفسريها

 املالحق. ،قائمة املراجع ،املقرتحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج الدراسة

يوجد دور كبري وفعال للوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى أبنائهم، ويُعزى ذلك  -1

اج أبهنا عوامل ملتغري نوع السكن ومتغري حجم اأُلسرة ومتغري احلالة االجتماعية، واليت ميكن االستنت

 .مادية واقتصادية واجتماعية 

أن متاسك وترابط وتعاون اأُلسرة ومتابعة واهتمام الوالدين ألنشطة أبنائهم يف املدرسة كانت أهم -9

العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى األبناء، تليها العوامل املتمثلة يف املتابعة املستمرة 
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 .فيزهم لتنمية مواهبهم اإلبداعيةلألبناء ومساعدهتم وحت

 أن أهم العوامل املؤثرة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء هي املستوى التعليمي،-0

اأُلسرة  والدخل املادي لأُلسرة ومتاسكها وترابطها واهتمام ومتابعة الوالدين لألبناء. وكذلك حجم

   واجلنس.

كري اإلبداعي وهي تتمثل يف كل من دى الوالدين يف تنمية التفالعوامل املباشرة لمن أهم  -4   

اهتمام الوالدين  ،التماسك اأُلسري،حجم اأُلسرة،الدخل املادي للوالدين  ،املستوى التعليمي للوالدين

 مبتابعة أبنائهم. 

احللول الرتبوية اليت من شأهنا حل مشكلة ضعف الوالدين يف تنمية مهارات  وجدت الباحثة -5

توفري السكن املناسب،االهتمام بتماسك وترابط اأُلسرة )احلالة هي تفكري اإلبداعي لدى أبنائهم ال

الرفع من املستوى التعليمي  االجتماعية، توفري إمكانيات وسائل اإلبداع )الدخل املادي لأُلسرة(،

 للوالدين.

األبناء، ويُعزى ذلك  أن لنوع السكن أتثري مباشر على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى -6

لإلمكانيات املتاحة لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء داخل مساكنهم، وعليه جيب 

االهتمام بنوع السكن وتوفري كافة االمكانيات واألدوات الالزمة لألبناء، اليت من شأهنا أن تعزز تنمية 

 مهاراهتم اإلبداعية.

ضح على تنمية مهارات التفكري لدى األبناء؛ حيث ترى الباحثة أن إن للحالة االجتماعية أتثري وا -3

ذلك يرجع إىل مدى متاسك وترابط اأُلسرة واهتمامها ابألبناء، وعليه فإن من أهم احللول املقرتحة هو 
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االهتمام بتماسك وترابط أفراد اأُلسرة، خللق بيئة خصبة لالستقرار النفسي واالجتماعي، لدعم عملية 

 رات التفكري اإلبداعي.تنمية مها

يرتبط الدخل املادي بشكل مباشر حبجم اأُلسرة الذي كان من العوامل املؤثرة يف هذه الدراسة،  -8

وعليه فإن االهتمام بتوفري كل ما من شأنه دعم اإلبداع لدى األبناء يعِد من أهم احللول إلهناء مشكلة 

 ائهم.ضعف اآلابء يف دعم تنمية التفكري اإلبداعي لدى أبن

ارتبط املستوى التعليمي بتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى ااْلبناء وهذا يعكس أمهية االهتمام  -2

  .ابملستوى التعليمي للوالدين، كحل تربوي لالهتمام بتنمية مهارات األبناء

الية إن االطالع علي البحوث والدراسات السابقة  ساعد الباحثة يف حتديد موضوع الدراسة احل -13

 واملقايس املالئمة لطبيعة الدراسة واتباع املنهج العلمي. ،كما استفادت منها يف اختيار االدوات

إنل املفكرين املبدعني  هم الثروة البأرية بعقوهلم النرية وإِّذا توفرت هلم الظروف يستطيعوا أن   -11

 يسهموا يف إثراء الرتاث البأري والرقي مبجتمعاهتم.

ملتفوقني يستدعي بذل ك، اجلهود بداية ابأل سرة وابألخص الوالدين، مثل املدرسة االهتمام اب -19

واجملتمع يف كافة دول العامل، وخاصة الدول العربية ملا تعانيه من صعوابت يف إمكانية تنمية اإلبداع لدى 

 .أبنائها 

بكيفية التعام، مع وإنأاء برامج تنموية متخصصة ابإلبداع؛ لتعرفهم  االابء  يةتوع ضرورة  -10

ومؤسساهتم التعليمية ووسائ، اكتأافهم،  ت االبناءاملتفوقني، هلذا جيدر التنويه ابلرتكيز على بيئا

 .والت كيد على أمهية اإلبداع واملبدعني

ضرورة البحث عن حلول جديدة ومعاصرة لك، املأكالت اليت تواجه الوالدين وأبنائهم لتسهي،  -14

 وتنمية مهارات التفكري اإلبداعي  لدى األبناء. وتيسري عملية اإلبداع
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 ت:التوصيا

 سفرت عنها  هذه الدراسة توصي الباحثة مبا أييت:أانطالقاً من النتائج  اليت        

العمل على إقامة برامج وندوات تدريبية وإرشادية يف كل املؤسسات  ختص دور الوالدين جتاه -1

هم يف مراحل العمر املختلفة، السيما مرحلة الطفولة واملراهقة؛ ألن تنمية األبناء وكيفية التعامل مع

 التفكري اإلبداعي حتتاج تشجيع واهتمام ومعاملة سليمة ودعم معنوي ومادي من الوالدين. 

توفري مؤسسات تدعم وتشجع املبدعني معنواًي وماداًي وتساعدهم للرقي أبفكارهم وتنميتها -9

 دة منها يف اجملتمع.واألخد هبا  واالستفا
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ضرورة توفري وسائل دعم الوالدين يف القيام ابلدور الفاعل يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي -0

ة؛ لتعريف خصوًصا اإلذاعتني املسموعة واملرئيلدي أبنائهم، وذلك من خالل وسائل اإلعالم 

 ع.سرة واجملتمالوالدين أبمهية مهارات  التفكري اإلبداعي للفرد واألُ 

سرة مثل الطالق من قبل التوعية االجتماعية والدينية حلل املشكالت اليت تواجه الوالدين يف األُ -4

عثرة أمام حجر متخصصني اجتماعني، وقانونني ورجال الدين واإلعالم، للحد منها حىت ال تقف 

 تنمية مهارات وإبداع األبناء.

العلمية ملختلف األعمار يف كل القرى  توفري العديد من املكاتب اليت حتتوي خمتلف الكتب-5

الطبقات يف اجملتمع؛ لتسهيل اتساع مدارك الناس وتيسري تنمية  ةكاف واملدن، وأبسعار تناسب

 اإلبداع.

توفري العديد من مراكز االخصائني االجتماعني يف خمتلف املناطق للتعرف على أهم املشكالت -6

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء، حملاولة  سرة يفوالعوائق اليت تعرتض الوالدين واألُ 

الكشف عن الوسائل اليت ميكن هبا دعم دور الوالدين يف القيام ابلدور الفاعل يف تنمية مهارات 

التفكري اإلبداعي لدى األبناء، وأيضًا التعرف على أهم العوامل واملشكالت اليت يتعرض هلا األبناء 

 على تنمية تفكريهم اإلبداعي؛ إلجياد احللول املناسبة هلا.  مع الوالدين، واليت تؤثر

ناء وتنمية ألبتبين اجلهات احلكومية واملنظمات االهلية خطط لتشجيع الوالدين يف دعم ا -3

 مواهبهم .

بدور الولدين يف تنمية مهارات التفكري االبداعي لدى مراحل  دراسات جديده ختتص اجراء -8

دائية والثانوية ،للوقوف علي اسباهبا وكيفية التعامل  مع االبناء يف خمتلف اخرى من الدراسة االبت
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   .املراحل العمرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املقرتحات

من خالل الدراسة امليدانية وحىت تكتمل الفائدة يف جمال الدراسة فإن الباحثة تقرتح 

كري االبداعي لدى االبناء  سهامات الوالدين يف تنمية التفوإ جمموعة من الدراسات واالحباث عن دور

 :أييتواليت ميكن دراستها واالهتمام هبا من كافه اجلوانب وهي كما 

نظرًا ألمهية دور الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي تقرتح الباحثة إجراء املزيد من -1
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 الدراسات املماثلة للدراسة احلالية على مستوى ليبيا والدول العربية.

زيد من الدراسات للتعرف على العالقة بني الوالدين واألبناء يف مراحل عمرية خمتلفة إجراء امل-9

 أكثر مشواًل ويف جماالت جغرافية أوسع.

إقامة برامج تدريبية يف كل  املؤسسات وتوفري وسائل دعم الوالدين لقيامهم ابلدور الفاعل يف -0

 وجه. تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األبناء على أكمل

إنشاء بنوك خاصة لتجميع رؤس أموال تكون خاصة لدعم املبدعني يف كافة املدن والقرى؛  -4

ملساعدهتم على توفري كل ما حيتاجونه من إمكانيات ووسائل حتفزهم وتدعمهم  حىت يتمكنوا من 

 صقل إبداعاهتم وتطويرها.

جه تنمية التفكري اإلبداعي لدى القيام ابملزيد من الدراسات اليت تبحث عن الصعوابت اليت توا-5

 سرة وخارجها.األبناء داخل األُ 

 إجراء دراسات مقارنة بني املؤثرات اإلجيابية والسلبية يف عملية التفكري اإلبداعي.-6

 عمارهم.أسرة واجملتمع احمللي يف تنمية االبداع لدى الطلبه يف خمتلف دراسات حول األُ جراء إ-3

بداع مهات يف تنمية اإلابء واألُ حول التصورات املقرتحة لتفعيل دور اآل قامة املزيد من الدراساتإ-8

 بناء.     لدى األ
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 قائمة املراجع

 القرآن الكرميأوالا: 

 .{11سورة اجملادلة: اآلية } -

 {34سورة الفرقان: اآلية } -

 {9اجلمعة: اآليةسورة } -
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 {45سورة الكهف: آلية } -

 {21-17اآلايت سورة الغاشية: } -

 .{21سورة العنكبوت: اآلية } -

 .{7سورة  الزمر: اآلية } -

 {61اآلية هود: سورة } -

 .{4اآلية صلت:سورة ف} -

 {141اآلية  األنعام:}سورة  -

 

 

 

 

 

 الكتب :اتنياا 

 .2111،مركز الكتاب ،القاهرة. قدرات التفكري االبتكاري،ةعباد ،أْحد  -1

 ،دار فيا للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ملشكالتاإلبداع يف حل ا ،صفاء ،األعسر -2

2111. 

مطبعة  ،غزة ،أدواته ،مناهجه ،البحث الرتبوي: عناصره ،إحسان ،األغاء -3

 .2،2112ط،مقداد

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

241 
 

 .1777 ،3ط ،وكالة املطبوعات ،أصول البحث العلمي ،أْحد ،بدر  -8

 .1723،يةدار النهضة العرب،القاهرة،مناهج البحث العلمي ،عبد الرْحن،بدوي، -1

 .3ط.وكالة املطبوعات. الكويت. مناهج البحث العلمي. عبد الرْحن ،بدوي -2

1777. 

دار  .بريوت ،ية املنهجية احلديثةميكتابة البحوث العلمية واألكاد  ،حممد طه،بدوي -7

 .2114،مكتبة اهلالل

 .2112،دمشق ،مسى املناهج الرتبويةأ ،وإلياس جربائيل ،بشارة -4

 ،الرايض ،التفكري اإلبداعي من خالل املنهج الدراسي تنمية ،رشيد النوري ،بكر -7

 .1ط ،مكتبة الرشيد

 .1777 ،1ط،دار القلم ،التنمية املتكاملة ِإىلمدخل  ،عبد الكرمي،بكار -11

 .2111ط،  ،دار الفكر العرىب،القاهرة ،األنشطة اإلبداعية لألطفال ،حممد،البغدادي -11

 ،2ط،دار الفكر العرىب ،القاهرة ،األنشطة اإلبداعية لألطفال،حممد رضاء ،البغدادي -12

2114. 

 .2113،جهينة،عمان،دليل مهارات التفكري ،وآخرون ،حسني ،ئرا -13

 .1777، 2ط،عِمان ،دار املنطلق ،بال حدود فاقآ ،حممد ،التكرييت -18

دار التنوير  ،عمان،طرائق التشخيص وأدواته احملسوبة املوهبة واإلبداع: ،صبحي ،تيسري -11

 .1772،العلمي

ترمجة:  ،سرة وأتسيس اجملتمعحبوث تربوية يف بناء الطفولة وتكوين األُ  ،مالو ،جان -12

 .2117،سوراي ،دار الرضوان ،ْحد حسن اخلميسيأ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

242 
 

دار الكتاب  ،انعم  ،تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات ،الرمحن فتحي عبد ،جروان -17

 . 6999 ،6ط ،اجلامعي

 ،الغوث وكالة ،انعمِ ،التفكري وطرق مقرتحة لتعلمه ،فتحي عبد الرْحن ،جروان -14

2118. 

أساليب الكشف عن املبدعني واملتفوقني وتنمية التفكري ،حممد واهلويدي زيد ،مجيل -17

 .2113،دار الكتاب  اجلامعي العني،اإلمارات ،اإلبداعي

 .2112   ،الرايض ،جملة البيان،حملات عامة يف التفكري اإلبداعي ،لهاإل عبد ،اجليزان -21

دار  ،اإلمارات ،ات التفكري من خالل املناهج الدراسيةتنمية مهار  ،ل حممديمج،جهاد -21

 .2111 ،اجلامعي الكتاب

مدخل  ،دراسات  يف التنمية االجتماعية ،خرونآعبد اهلادي و ،جلوهريا  -22

 .1774 ،1ط،زهراء الشرق  مكتبة،سالميإ

مكتبة األجنلو . القاهرة،حبوث ودراسات يف الطفل املبدع ،جمدي عبد الكرمي ،حبيب -23

 .1،2111ط ،املصرية

)حجازي(،سناء حممد نصر، سيكولوجية اإلبداع ،تعريفه، تنميته، قياسه، لدى  -28

  1األطفال، القاهرة، دار الفكر العريب ،ط.

 .1741 .النهضة دار .بريوت ومشكالهتا. سرةاألُ  .حممود )حسن(. -21

 مكتبة األجنلو.. القاهرة. أصول البحث االجتماعي. عبد الباسط حممد. )حسن( -22

مكتبة . اإلمارات. مدخل إىل نظرية الذكاءات املتعددة. حممد عبد اهلادي. )حسني( -27

 .2113 .ط األوىل. دار الكتب اجلامعي العني

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

243 
 

دار  ت.بريو  .كتابة البحوث العلمية واألكادميية املنهجية احلديثة.قصي .)احلسني(  -24

 .1778 .مكتبة اهلالل

. ي ابستخدام برانمج سكامربتنمية التفكري اإلبداع. الناصر األشعل عبد (.)احلسيين -27

 مركز دراسات وحبوث املعوقني.. جدة

مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية  .فؤاد .حطب( )أبو -31

 .1771.دار األجنلو املصرية .القاهرة .والرتبوية واالجتماعية

دار . عمان .املدخل إىل علم النفس الرتبوي .مروان وأبو مغلى مسري .حويج( أبو) -31

 .2118 .للنشرالبازوري العلمية  

 . 2113. 1.طمطبعة املنصورة.غزة. فن التعبري الوظيفي. خليل ونصار خليل.)ْحاد( -32

 .مكتبة األجنلو .القاهرة .اإلبداع من منظور تكاملي. مصري عبد احلميد .)حنورة( -33

 .1777 .2ط

م وفالسفة مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية بني علماء اإلسال .مصطفى .)حلمي( -38

 دار الكتب العلمية.. بريوت. الغرب

سرية للنشر والتوزيع دار امل .عمان .اإلبداع اإلداري .السكارنة بالل. خلف(( -31

 .2111 .والطباعة

دار  .ديب .تدريس العلوم يف مراح، التعليم العام .خلي، اخلليلي وآخرون. )اخلليلي) -32

 .6991. 6ط .القلم

.  1ط.دار الصفاء.انعمِ .بتكار لدى األطفالتنمية قدرات اال.أمل .)اخلليلي( -37

2111. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

244 
 

دار .انعمِ . ألطفاللطرق تعليم التفكري . الكرمي وعفاف اللبايدى عبد .اخلاليلة( ( -34

 .1777. 2ط.الفكر للطباعة والنشر

دار املعرفة اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع  .سرة واحلياة العائليةاألُ  .، سناء.)اخلو ي -37

2112. 

دار النهضة  .القاهرة .سرة ودور احلضانةمنو الطفل وتنشئته بني األُ  .فوزية .)دايب( -81

 .1741. 1ط  .العربية

اسرتاتيجية العصف الذهين:حقيبة تدريسية لتنمية  .حسني العبد الكرمي .)راشد( -81

 ه .1823.موقع املفكرة الدعوية. مهارات العصف الذهين لدى املعلمني

املركز العريب للتعريب  .دمشق .علوم جلميع األطفالتعليم ال. مارتن وآخرون .)رالف( -82

 .1774 .والرتمجة والتأليف والنشر

 .دار العلم والثقافة .سرة وأساليب تربية الطفلاألُ  .صفوت خمتار .)رفيق( -83

 .2118.القاهرة

كتب اجلامعي امل .منو الطفولة واملراهقة -علم النفس .حممد القذايف .)رمضان( -88

 .1777 .اإلسكندرية .احلديث

 .الشقري مكتبة .املشكالت حل وأسلوب التفكري مهارات .خولة .)الزبيدي( -81

 .2112 .الرايض

.دار القاهرة.األسس النفسية لإلبداع الفين.سويف مصطفى )زهران(. -82

 .1741املعارف.

. 8ط .دار الشروق. جدة.البحث العلمي مناهجه تقنياته .عمر حممد .)زاين( -87

1743. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

245 
 

 .عِمان .ية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف تدريس العلومتنم .عايش حممود .)زيتون( -84

 .1747.اجلامعة األردنية. املطابع التعاونية

 .2111 .القاهرة .دار الكتاب احلديث .الذكاء الوجداين .خليل (.)سامية -87

البحث العلمي أساليبه . العجيلي عصمان وعياد سعيد امطري .)سركز( -11

 .2112.ةدار الكتب الوطني .بنغاري.وتقنياته

تطوير التعليم قبل اجلامعي سياسة واسرتاتيجية وخطة . ْحد فتحي. أ)سرو( -11

 .1747.مصر الرتبية والتعليم.ةيتنفيد

 .2ط .دار الفكر .انعمِ  .مدخل إىل تربية املتمردين واملوهوبني .اندية .)السرو( -12

2111. 

 .عمان .ئات األمثلة التطبيقية. جودت أْحد. تدريس مهارات التفكري مع م)سعادة( -13

 .2113 .دار الشروق للنشر والتوزيع

. األنروا انعمِ  .تطبيقات عملية على تنمية مهارات التفكري. صبحي مخيس .)سالمة( -18

2111. 

بيت األفكار  .كيف تنمي قدرتك على التفكري اإلبداعي.سامي تيسري .)سليمان( -11

 ه . 1822. السعودية .الدولية

 .2118. 3ط.مبادئ اإلبداع.دلوينطارق حممد وحممد أكرم الع .)السويدان( -12

القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب . املناهج بني النظرية والتطبيق. حسن.()شحاتة  -17

 .1774.والنشر والتوزيع

 . دار الفكر العريب.القاهرة .منو املفاهيم العلمية لألطفال .زكراي وصادق .)الشربيين( -14

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

246 
 

 .2111. 1ط

 .1ط. القاهرة. مكتبة األجنلو املصرية.طبيقاتهاالبتكار وت.أبو حممد .)الشرقاوي( -17

1777. 

عامل .بريوت .سلسلة املعرفة. كيف جتعلني ابنك جمتهدًا ومبدعاً .خليل وديع .)شكور( -21

 .1778. 1ط .الكتب

. 1سرية طدار امل. عمان. تنمية مهارات التفكري يف تعليم العلوم. خري .)شواهني(  -21

2113. 

تنمية اإلبداع يف الفنون عند تالميذ مرحلة . خرونآمال أْحد خمتار و . آ)صادق( -22

مكتبة األجنلو  .مصر. حبوث ودراسات سيكولوجية. التعليم األساسي

 .1778.املصرية

 .1772.دار النهضة العربية .القاهرة. األسس النفسية للتعليم الثانوي .أْحد(. )صاحل -23

سكندرية مركز اإل. اإلسكندرية. علم النفس التعليمي. أْحد وآخرون .)صاحل( -28

 .2112.للكتاب

دار املسرية للنشر  .سيكولوجية التنشئة االجتماعية .جادو )صاحل( حممد علي أبو -21

 . 2112 .2ط .عمان .والتوزيع والطباعة

رؤية من واقع املناهج  -التفوق واملوهبة واإلبداع واُتاد القرار .ليلي سعد .)الصاعدي( -22

 . 2117 .ط .دار احلامد .عمان

 .مؤسسة الرسالة .بريوت .قواعد أساسية يف البحث العلمي .إمساعيلسعيد  .)صيين(  -27

 .1778. 1ط

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

247 
 

)الطيطي(،حممد الطيطي، تنمية قدرات التفكري اإلبداعي، عمان، دار املسرية للنشر  -24

  1،2111والتوزيع، ط

القاهرة مركز الكتاب للنشر  ،املعوقات وامليسرات التفكري اإلبتكاري: ،أْحد،عبادة -27

 .2111 ،1ط

 مركز الكتاب للنشر. ،مصر ،مقايس الشخصية للشباب والراشدين ،أْحد ،دةعبا -71

كيف تنمي مهارات االبتكار واإلبداع الفكري يف ذاتك   ،حممد أمحد ،اجلواد عبد -71

  .2111 م،لثقافة والعلو لدار البأري ،. طنطاأفراد مؤسستكو 

ئي يف طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصا ،خالص ومصطفى ابهيإ ،احلفيظ عبد -72

 مصر. ،مركز الكتاب للنشر ،اجملاالت الرتبوية والنفسية والرايضية

 .القاهرة ،املبحث العلمي يف الوطن العريب ماهيته ومنهجيته ،رمزي أْحد ،يعبد احل -73

 .2117 ،زهراء الشرق للنشر والتوزيع

 دار النهضة ،القاهرة ،قراءات يف تنمية االبتكار،جابر وأْحد خريي كاظم،عبد احلميد -78

 .1777 ،العربية

دار  ،عمان  ،إعداد املعلم تنميته وتدريسه ،مصطفى حممد وآخرون ،عبد السميع -71

 . 2115 ،6ط،الفكر

مكتبة  ،القاهرة ،صول الثقافية للرتبيةألصول الدين وايف أ ،عفيفي حممد ،اهلادي عبد -72

 .1741،جنلو املصريةاأل

شخصية والتحصيل لدى ابلسمات ال سرة وعالقتهمستوى األُ  ،أكرم مصباح ،عثمان -77

 .2112،حزم ابن دار،تبريو  ،األبناء
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مكتبة الفالح للنشر  ،اإلمارات ،التفكري واملنهاج املدرسي ،وليم وعفانة ،عبيد -74

 .2113 ،ط ،والتوزيع

دار  ،انعمِ  ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،دوقان وآخرون ،عبيدات -77

 .2111 ،الفكر

دار الفكر للطباعة والنشر  ،انعمِ  ،سة تعليم التفكرياملدر  ،حممد عبد الرْحن ،عدس -41

 .1772،والتوزيع

دار  ،الرايض ،البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه ،عبد الرْحن وآخرون ،عدس -41

 .3،2113ط ،أسامة للنشر والتوزيع

 ،8ط ،دار الشروق ،جدة ،تقنياته.مناهجه ،البحث العلمي،حممد زاين ،عمر -42

1743. 

 .1748،مكتبة دار النهضة،بريوت ،العلوم واملنطق االستقرائي فلسفة ،ماهر ،علي -43

دار ،انعمِ  ،سيكولوجية اإلبداع عند األطفال ،عفاف أْحد ،عويس -48

 .1،2113ط،الفكر

مكتبة ،القاهرة،بداعيةدراسة جتريبية ابستخدام الدراما اإل،الطفل املبدع ،عفاف ،عويس -41

 .1773،الزهراء

 .ت،ددار العلم للمالين ،تبريو  ،الطفل بداع وتربيةاإل ،عامل،فاخر -42

 .1ط،دار مصر للطباعة والنشر ،القاهرة  ،سيكولوجية التعلم ،فهمى -47

املكتب اجلامعي ،اإلسكندرية ،قواعد البحث يف اخلدمة االجتماعية،حممد سيد ،فهمي -44

 .2111،احلديث
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مكتبة  ،القاهرة ،علم النفس أصوله وتطبيقاته الرتبوية ،مصطفى،فهمي -47

 .7،1772ط،اخلاجني

 ،ملكتب اجلامعي احلديث طا ،اإلسكندرية ،رعاية املوهوبني واملبدعني،رمضان ،القذايف -71

2111. 

 .األهلية للنأر والتوزيع ،عمان ،تفكري األطفال تطوره وطرق تعليمه ،يوسف ،قطامي -71

  .6991 ،6ط

دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان ،تعليم التفكري للمرحلة األساسية ،انيفة ،قطامي -72

 .2111 ،1ط

 .2111،دار الشروق،انبلس ،سيكولوجية التعلم الصفي ،انيفة ،قطامي -73

ع ،ط الثانية،دار طيبة للنأر والتوزيع ،ريري ابن كثتفس. إمساعي، بن عمر،ابن كثري -78

 .88األجزاء 

سيكولوجية  اإلبداع وأساليب تنميته،عمان ،دار املسرية ،ممدوح كناين  ،كناين  -71

 .1،2111،ط

املنظمة العربية للرتبية ،دمشق ،تعليم العلوم جلميع األطفال،نرالف وآخرو  ،مارتن  -72

 .1774. إدارة الرتبية ،املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر ،والثقافة والعلوم

 ،دار الفجر للنشر ،القاهرة،اجتاهات حديثة يف تعليم وتعلم العلوم ،حسام حممد ،مازن -77

 .1،2117ط

 ،اإلسكندرية ،واستخدامها يف إدارة املوارد البشرية واألفراداالختبارات ،أْحد ،ماهر -74

 .1777،مركز التنمية اإلدارية

 . 2،1744ط ،بغداد ،طرق البحث العلمي ومناهجه ،وجيه  ،حمجوب -77
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دار املعارف اجلامعية ،اإلسكندرية ،علم االجتماع واملنهج العلمي ،علي حممد ،حممد -111

1742. 

 جملتمع،اجدة ،التعليمية املناهج خالل  منريالتفك مهارات نميةت ،حممد علي ،دحممو  -111

 .2112 ،والتوزيع للنشر

 ،1ط .بنانيةلالدار ال ،القاهرة،تعليم التفكري اإلبداعي لطفل الروضة ،إنشراح ،املشريف -112

2111. 

 .جدة،أمهية التدريس لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي،حممد حسن،املصري -113

 .2111،مؤسسة الثقلني الثقافية ،نسانيةاة اإلاهلدف السامي للحي ،مرتضى ،املطهري -118

مكتبة  ،القاهرة ،دخل إىل علم النفس  الرتبويامل ،حممود عبد احلليم وآخرون ،منسي -111

 .2112،األجنلو املصرية

 .1774،دار الفكر العريب ،القاهرة ،علم نفس الطفولة،عبد اجمليد الشربيين ،منصور -112

 .1،ط11ج،ردار صاد،بريوث ،لسان العرب  ،ابن منظور  -117

 .2اجلزء  ،دار املعرفة ،لسان العرب ،مجال الدين األنصاري ،منظورن أب   -114

 .6991 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لسان العرب،اأبو الفض، ،ابن منظور -117

 .1774 ،اجلزائر ،التفكري العلمي واملنهجية ،حسن ،ملحم -111

دار املسرية سامي حممد ،مناهج الدراسة يف الرتبية وعلم النفس ،عمان ، ،ملحم -111

 .1،2112،ط

 ،وزارة املعارف ،السعودية ،42العدد  ،جملة املعرفة ،تعليم الفكر .هللا عبد ،النافع -112

2112. 
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تنمية املفاهيم العلمية والرايضية يف رايض  ،وآخرون ىأمساء مرتض ،لياسا -113

 .2117،جامعة دمأق،دمأق،األطفال

سالمي، ودورها يف االقتصاد اإل سالميةامللكية يف الشريعة اإل ،عبد هللا خمتار ،يونس -118

 .1747 ،مؤسسة شباب اجلامعة

ط الرابعة،ع  ،دار طيبة للتوزيع والنشر ،معامل التنزيل،حممد احلسن بن مسعود ،اليفودي -111

 .4االجزاء 

 

 : الرسائل اجلامعية والدورايت:اثلثاا 

 ب ، الفكر دار ، والثاين األول اجمللد ، الوسيط املعجم  ،وأخرون أنيس ،إبراهيم -112

 .1774، 2م،ط

أْحد، حماسن عيسى ،فاعلية برانمج تدرييب ملدرس الفيزايء وفق منودج مارزانويف  -117

التدرييب وأثره يف تنمية مهارات  التفكري والتحصيل لدى تالميذهتم ، رسالة دكتوراه، 

 الالذقية ،جامعة دمشق كلية الرتبية.

الذهين يف تنمية مهارات مرمي بنت حممد عايد ، استخدام أسلوب العصف  ،األْحدي -114

التفكري اإلبداعي وأثره على التعبري الكتايب لدى طالبات الصف الثالث املتوسط،جملة 

 .2113، 117اخلليج العريب  ، العدد 

جملة تصدر يف ،ضرية تركيبها ووظائفها ومشكالهتاسرة الليبية احلاألُ  ،أْحد سامل ،األْحر -117

 .1747 ،العدد األول،يناير
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 من بيئتهم احملرومني السلوكية لدى األطفال املشكالت ،ر يوسفايس ،إمساعبل -121

 .2117،كلية الرتبية،اجلامعة اإلسالمية ،فلسطني ،رسالة ماجستري  سريةاألُ 

 سر التالميذسري داخل أُ بعاد التفاعل األُ أالفروق الفردية يف  ،حممد عيسي،إمساعيل -121

جامعة اخلليج  ،الكويت ةني بدولعاقة الذهنية البسيطة العدوانني وغري العدوانوي اإلذ

 .2117 العريب

جناز إِ  ِإىلطفال املوهوبني ودورها يف الوصول سرية لألالبيئة األُ . مال عبد السميعآ،أابظة -122

 جامعة بنها.،قسم الصحة ،ولاملؤمتر العلمي األ ،عال

رسالة  ،ب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولةمسؤلية األ ،عدانن حسن،ابحلارث -123

 .1747،كلية الرتبية،م القرىجامعة أُ  ،اجستري منشورةم

فاعلية برانمج تعليمي معد وفق منودج مارزانو ألبعاد التعليم يف  ،لينا صالح ،بدور -128

جامعة ،رسالة ماجستري،عي لدى الطلبة  املتفوقني عقلياً تنمية التفكري الناقد واإلبدا

 2113 ،كلية الرتبية  ،دمشق

خدام طريقة حل املشكالت يف تنمية التفكري اإلبداعي أثر است ،حسني أْحد ر،بك -121

 العاشر الصف طلبة من عينة على جتريبية والتحصيل لدى الطلبة املتفوقني عقلياً دراسة

 . 2111 -2111،دمشق جامعة ،الرتبية كلية،دمشق مدينة حمافظة يف

العامة  دعاية جمتمع الطلبة الفائقني من منظور املمارسة ،ْحدأوجدي حممد  ،بركات -122

تنظيم  قسم ،جامعة حلوان ،املؤمتر التاسع عشر ،يف اخلدمة االجتماعية

  .2112،اجملتمع
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املعاملة الوالدية للطلبة املوهوبني يف فلسطني من وجهة نظر  ،بكر أبو إايد ،أبوبكر -127

 .  2117،فلسطني ،رسالة ماجستري ،الرتبويني املرشدين

 التفكري ملهارات االجتماعية الدراسات معلمي استخدام مدى ،غداننة سعيد ،البنعلي -124

 ،77العدد ،العرىب اخلليج رسالة جملة،الرايض ،االبتدائية املرحلة تالميذ تدريس يف

2111 . 

سرية يف دور اهليئات يف تفعيل املشاركة األُ ،بنت سليمان بن ْحد منرية ،التوجيري  -127

برامج الرتبية الفكرية وات التخلف العقلي يف معاهد و ذات ذالتعليمية للتلمي العملية

رتبية القسم  ،كلية الرتبية،جامعة امللك سعود،الرايض ،رسالة ماجستري ،مبدينة الرايض

 .1824 ،اصةاخل

التفكري االبتكاري عند الطلبة املتميزين واالعتيادين  يف  ،ندى شوقي  ْحيد ،التيميمي -131

 كلية الرتبية للبنات،دجامعة بغدا ،17العدد  ،جملة العلوم النفسية،املرحلة االعدادية

2111. 

جملة ،سرة العمانيةالتنشئة السوية لألبناء كما يدركها الوالدان يف األُ  ،نزيه أْحد ،اجلندي -131

 .3،2111ع،22اجمللد ،جامعة دمشق

دراسة جتريبة مقارنة السرتاتيجيات التفكري االستدال ي لدى طلبة ،طلعت،احلامو ي -132

كلية ،جامعة عني مشس. جستري غري منشورةرسالة  ما.الرايضيات والعلوم الطبيعية

 . 1743   الرتبية
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عمليات العلم ومهارات التفكري املستنبطة من القرآن الكرمي  ،حممد حيىي ،أبو حجوج -133

اجمللد  ،سلسلة الدراسات اإلسالمية جملة اجلامعة اإلسالمية ،وتطبيقاهتا وتدريس العلوم

 .2111يناير ،العدد األول ،فلسطني،التاسع عشر

مستوى مهارات التفكري اإلبداعي لدى طلبة املعلمني يف  ،عبد امللك داود ،احلدايب -138

اجمللد  ،اجمللة العربية لتطوير التفوق ،األقسام العلمية يف كلية الرتبية والعلوم التطبيقية

 2111 ،3الثاىن ع

أثر برانمج من األنشطة  القائم على القصة يف تنمية مهارات  ،رمية سامل،احلرايت -131

سنوات يف جمال اخلربات اجلغرافية  1،2لتفكري اإلبداعي لدى أطفال الرايض ما بني ا

 .2112 ،كلية الرتبية  ،جامعة دمشق ،رسالة دكتوراه ،البيئية

مهارات التفكري اإلبتكاري وأثره على بعض املتغريات  ،جيهان علي حممد علي ،ْحاد -132

 .2114،جامعة سوهاج ،لرتبيةكلية ا،مصر ،رسالة دكتوراه ،املعرفية وغري املعرفية

أثر برانمج إثرائي يف الرتبية البيئية يف تنمية مهارات  ،احلمودي هللا عبد خالد ،احلمودي -137

اإلسالمية  اجلامعة،منطقة القصيم ،املوهوبني التفكري اإلبتكاري والتحصيل لدى الطلبة

 . 2009،يناير األول العدد ،عشر السابع اجمللد ،اإلنسانية الدراسات جملة

أثر تطبيق ثالث طرق من طرق إجراء االختبارات على أداء ،حممد ْحزة أمني،خان -134

طالب وطالبات املرحلة الثانوية على اختبارات التفكري اإلبداعي وعالقتها ابختبارات 

يناير فرباير ،اهليئة املصرية العامة للكتاب.21ع ،جدة،علم النفس جملة ،الذكاء

 .1772،مارس
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دراسة مقارنة للحاجات واملشكالت بني الطلبة املتفوقني  ،اخلطيبمسية أْحد ،اخلطيب -137

 كلية،ماجستري رسالة ،سوراي ،امللتحقني مبدارس املتفوقني يف سورية وأقراهنم العاديني

  .2112،دمشق جامعة ،الرتبية

أثر برانمج قائم على بعض األنأطة العلمية يف تنمية مهارات  ،جنوى بدر ،خضر -181

 ،كلية الرتبية،سوراي، جملة جامعة دمأق ،لدى طف، الروضةالتفكري اإلبداعي 

 .2166 ، 27العدد

 ،جامعة قطر ،قطر،ع األول ةجمل ،االبتكار تعريفه وتنميته ،حسني عبد العزيز ،الدريين -181

1742. 

برانمج مقرتح لأللعاب التعليمية وأثره على تنمية اإلبداع  ،هدى فتحي حسنني ،راجح -182

جامعة ،الدمنهور،كلية الرتبية  ،جستري غري منشورةرسالة ما ،عند طفل الروضة

 .1774،اإلسكندرية

أثر التعليم النشط يف تنمية التفكري اإلبتكاري ،فاطمة بنت خلف هللا عمري ،الزايدي -183

ارس والتحصيل الدراسي مبادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث املتوسط ابملد

كلية ،جامعة أم القرى،لسعوديةا ،رسالة ماجستري ،احلكومية مبدينة مكة املكرمة

 ه.1831،الرتبية

هوم الشباب نية حول مفإضاءات قرآ ،دب وحممد كاملفخر األ ،شرف حممدأ ،زيدان -188

 ،علمية حمكمة االستاد ،جملة جملة،موضوعية  ةدراس ،ثره يف الدعوةالقائد وأ

 .174،2111العددالعراق،

املؤمتر  ،وقني رايضياً التكيف الشخصي واالجتماعي للمتف ،حامد السيد ،الديب -181

 القاهرة.،لقومي للموهوبنيا
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جملة العلوم  ،أساليب تربية اإلبداع لتالميذ التعليم اإلبتدائي ،ابتسام ،السمحاوي -182

 . 1774 ،أكتوبر،مصر ،الرتبوية

فاعلية برانمج تدرييب مستند إىل نظرية احلل اإلبداعي للمشكالت  ،ما مسريي  ر ،سعيد -187

كلية ،جامعة دمشق ،رسالة ماجستري،ي والتفكري اإلبداعييف تنمية التحصيل الدراس

 الرتبية .

أثر استخدام طريقة العصف الذهين لتدريس التعبري  ،ربه عبد ربه هاشم عبد ،السمريي -184

 ،رسالة ماجستري ،يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي

 .2112 ،كلية الرتبية،غزة اجلامعة اإلسالمية

فاعلية برانمج مقرتح يف اكتساب البنية الرايضية لدى طالب الصف  ،فرج ،و مشالةبا  -187

 .2113،جامعة عني مشس،غزة ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،التاسع

الدافعية الداخلية وعالقتها ابلتفكري اإلبتكاري لدى طلبة الثانوية ،سليم ،)شعبان -111

 .2113،كلية الرتبية،جامعة دمشق ،العامة  رسالة ماجستري

 ،سرة يف تنمية  التفكري اإلبداعي لدى األبناءدراسة األُ ،سعود عبد العزيز ،الشعيل -111

جامعة  ،كلية العلوم االجتماعية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،الرايض ،دراسة ميدانية

 .2111،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

مهارات االتصال يف فعالية برانمج لتدريب الوالدين على  ،انيفة الشوبكي،الشوبكي -112

 ةجمل،خفض الضغوطات النفسية وحتسني مستوى التكيف لدى اآلابء واألبناء

 .2114 ،ربيع األول ،1ع،12اجمللد ،األردن ،البصائر
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سرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها البيئة األُ  ،العزيز الطالب عبد حممد ،لطالب -113

دراسة ميدانية على تالميذ  ،دميوجرافيةالتالميذ املوهوبون وعالقتها ببعض املتغريات ال

 .2112 ،1العدد ،3اجمللد،التفوق لتطوير العربية اجمللة ،اخلرطوم،مدارس املوهوبني

جدة ،حبث علمي ،اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي للقادة ،سامي بن حممد ،الظاهري -118

 .  2111،انيف العربية للعلوم األمنية جامعة

اتيجية ابير يف التحصيل وتنمية مهارات التفكري لدى أثر اسرت  ،سندس ماجد ،العاتكي -111

 رسالة دكتوراه،تالميذ الصف الرابع األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية

 . 2111،كلية الرتبية،جامعة دمشق

فاعلية استخدام برانمج يف اللعب على تنمية التفكري  ،فؤاد عبده مقي، ،العامري -112

 ،كلية الرتبية  ،صنعاء ،رسالة ماجستري غري منأورة ،اإلبتكاري لدى أطفال الروضة

2117. 

اجتاهات معلمي الدراسات االجتماعية حنو تنمية  ،مجال عبد الفتاح ،العساف -117

جملة اجلامعة  ،مهارات التفكري اإلبداعي لدى طلبة املرحلة األساسية العليا

 .2113،لتطبيقيةجامعة البلقاء ا،اجمللد احلادي والعشرين ع األول،انعمِ ،اإلسالمية

لدى مديرات املدارس مبدينة  واقع االبداع ومعوقاته ،العزيز وفاء بنت عبد ،العساف -114

جامعة امللك سعود  ،كلية الرتبية،دارة الرتبويةقسم اإل ،رسالة ماجستري ،الرايض

2118. 

 أطفاهلا لدى اإلبداع تنمية يف سرةاألُ  إسهامات ،هللا عبد أْحد بنت سلوى ،العطاس -117

 أم جامعة الرتبية كلية جدة ،منشورة غري ،ماجستري اإلسالمية رسالة الرتبية ورمنظ من

 .2114 ،القرى
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جملة البحث يف  ،أسلوب العصف الذهين واحللول اإلبتكارية للمشكالت ،أْحد ،عبادة -121

 .1772،كلية الرتبية،جامعة أملينا،اجمللد السادس ،ع األول ،الرتبية

كالت الطلبة املتفوقني دراسياً واحتياجاهتم وعالقتها مش ،ربه عبد فضل إميان ،ربه عبد -121

 جامعة ،الرتبية كلية ،ماجسرت رسالة ،دراسة ميدانية مبدارس املتفوقني ،ببعض املتغريات

 .2112 ،سوراي ،قدمش

مقومات مهارات التفكري يف مرحلة التعليم ،صاحل عبد الكبري وآخرون ،عبد الكبري -122

 .2114،اليمن،رساله ماجستري ،األساسي

فاعلية برانمج لتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب  ،مسري ،عبد الوهاب -123

 .1777،ج األول31،ع ،دمياط ،جملة كلية الرتبية ،الثانوية املوهوبني يف الشعر

أثر برانمج تروحيي رايضي يف تنمية بعض القدرات اإلبداعية لدى  ،زوهري ،عمريو -128

جامعة املسيلة  ية واالجتماعيةأطفال الروضة جملة العلوم اإلنسان

 .2118،سبتمر،12العدد،اجلزائر

فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارات التفكري الناقد ابستخدام  ،لينا عز الدين ،علي -121

 .2112،كلية الرتبية  ،جامعة دمشق،دمشق،رسالة دكتوراه ،اسرتاتيجية التعلم التعاوين

طة التعليمية يف تنمية التفكري اإلبداعي مقرتح قائم على األنش،هناء عبد العزيز ،عيسى -122

رسالة  ،والتفكري العلمي لدى تالميذ الصف الرابع من املرحلة اإلبتدائية يف مادة العلوم

 .2112،جامعة اإلسكندرية ،كلية الرتبية،دكتوراه غري منشورة

 فاعلية برانمج مقرتح لتدريب الطالب معلمي العلوم ابلتعليم ،هناء عبد العزيز ،عيسى -127

رسالة ماجستري  ،ميذهماألساسي على اسرتاتيجيات تنمية التفكري اإلبداعي لدى تال

 .1777،جامعة اإلسكندرية ،كلية الرتبية،اإلسكندرية ،غري منشورة
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بداع دور مؤسسات التعليم الثانوي يف تنمية اإل ،عثمان القادر هاين عبد ،ااْلغاء  -124

قسم طرق تدريس ،تريرسالة ماجس ،هلدى طلبتها وتطوير مقرتح لتفعيل

 .2118،رايضيات

قتها ابالتزان بناء وعالكما يدركها األ املعاملة الوالديةأساليب  ،انصر بن راشد،غداين -127

العلوم  ةكلي،ماجستري ةرسال ، كالميًا مبسقطاالنفعا ي لدى األطفال املطريني

 .2118،نسانيةقسم الرتبية والدراسات اإل،دابواآل

ها يف تنمية  القيم االجتماعية لدى الطفل يف مرحلة سرة ودور األُ  ،احلسني غزى -171

 .2118،نسانيةكلية العلوم اإل.جامعة مولود معمري،رسالة ماجستري ،خرةأالطفولة املت

أمناط التنشئة االجتماعية يف احلوار مع طفل ما قبل  ،أماين حممد عبد الطيف ،غنيم -171

 .2117 ،كلية الرتبية  ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستري،املدرسة

قصي جملة جامعة األ ،ورة يوسفسبناء السرد القصصي يف  ،ْحدأكمال   ،غنيم  -172

 .2111،يناير،2العدد ،اجمللد اخلامس عشر ،)سلسلة العلوم اإلنسانية(

رسالة ماجستري يف احلديث  ،ة النبويةنَّ التنمية البشرية يف السُّ  ،مساح طه أْحد ،الغندور  -173

 .2111،غزة ،جلامعة اإلسالميةا ،كلية أصول الدين ،الشريف وعلومه

عقليًا مشكالهتم يف البيئة اأُلسرية واملدرسية املتفوقون  ،منياملطلب أ عبد ،القريضي -178

الرايض مكتب الرتبية ،رسالة اخلليج العريب ،اثرها ودور اخلدمات النفسية يف رعايتهموآ

 .1747 ،24العدد  ،السنة الثالثة ،العريب للدول اخلليجية

سرية وعالقتها ببعض مسات الشخصية لدى أمناط التنشئة األُ  ،منيأحممد ،القضاة -171

 .2113ع،2جملد ،ردنية يف العلوم الرتبويةاجمللة األ ،طالبات جامعه مؤتة
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 رسالة ماجستري  ،كاء االنفعا يذ املوهبة وعالقتها ابل ،الرْحن عمرة بنت عبد،حممد -172

 .2117،كلية الرتبية،السعودية

صفات عباد الرْحن   ىوالدها علأسرة املسلمة يف تربية ر األُ دو  ،مسفرة عبضة ،ملالكيا -177

 .2112،رسالة ما جستري،كما وردت يف سورة الفرقان

درجة ممارسة معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي ملهارات  ،نغم رحيب،حمفوظ -174

 ،كلية الرتبية،جامعة دمشق ،رسالة ماجستري ،التفكري اإلبداعي داخل غرفة الصف

2112. 

تيجيات املعرفية وفوق املعرفية اأثر التدريب على بعض االسرت  ،نصر حممود فرج ،معاطي -177

ابستخدام مدخلي التكام، واإلبداع يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي والناقد لدى 

 .2118 ،اجمللد الثاين ،كلية اآلداب  ،جامعة عني مشس ،الطالب

يف تنمية التفكري الرايضي لدى أثر استخدام خمططات املفاهيم ،نعيم أْحد ،مطر -141

اجلامعة  ،غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،طالب الصف الثامن األساسي

 .2118 ،اإلسالمية

 .1772. 1ط،،دار األحد تبريو ،يف سيكولوجية االبتكاردراسات جتريبية  ،املليجي -141

 .1777،تبريو  ،اجمللد اخلامس ،لسان العرب ،ابن منظور  -142

. أمهيته  ،أنواعه ،التفكري ماهيته ،هللا ير حممد بن عبدوالنذراشد بن ْحد  ،الكثريي -143

 .2111كلية الرتبية   ،جامعة عني مشس ،اجمللد الثاين ،املؤمتر العلمي الثاين عشر

رسالة  ،دراسة موضوعية ،التنمية البشرية يف القران الكرمي ،طالل فائق ،الكما ي  -148

 .2113،العراق ،ماجستري
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ى التفكري اإلبداعي لدى طلبة الثانوية العامة يف الثقافة  مستو  ،صالح أْحد ،الناقة -141

 ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،العلمية ودرجة تشجيع معلمي العلوم له من وجهة نظرهم

 .2111،اجلامعة اإلسالمية ،فلسطني ،يناير ،اجمللد التاسع عشر ع األول

لبالغة وأثره يف استخدام أسلوب العصف الذهين يف تدريس ا ،حممد والسعيد ،لناقةا -142

 ،دار الضيافة ،اجمللد الثاين ،املؤمتر العلمي اخلامس ،تنمية التفكري اإلبداعي والكتابة

 .2113عني مشس 

السبيب ومستوى  العزوالتفكري اإلبداعي وعالقته بك، من  ،خالد حممود ،أبو ندى -147

رسالة ماجستري غري  ،الطموح لدى تالميذ الصفني اخلامس والسادس اإلبتدائي

 .2118 ،كلية  اآلداب  ،فلسطني ،منأورة

مستوى التفكري الرايضي وعالقته ببعض الذكاوات لدى  ،هاين فتحي عبد الكرمي،جنم -144

كلية ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة،رسالة ماجستري،طلبة الصف احلادي عشر

 .  2117،الرتبية

داع يف املدرسة بندوة اإل ،بداع واللغة العربيةاإل ،براهيم عبد الغينإْحد و أ ،اهلريدي -147

 .1771،اكتوبر ،ملايناأل هوتجمعهد ،القاهرة

مهارات العصف الذهين ودورها يف تنمية التفكري اإلبداعي عند  ،هللا حممد عبد ،هنانو -171

 .2114 ،رسالة ماجستري،الطالب

االجتاهات الوالدية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي  ،عبد احلكيم عبد العزيز أْحد ،الوكيل -171

  ،1747 ،امعة امللك سعودج ،رسالة ماجستري، السعودية ،بتكاريوالتفكري اال

 .2113 واتريخ اإلضافة
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فعالية برانمج قائم على الذكاءات املتعددة يف  ،سعيد حامد حممد والشربيين ،ىيحي -172

 ،تنمية املفاهيم العلمية وعمليات العلم واالجتاهات حنو العلوم لدى التالميذ الصم

كلية   ،جامعة عني مشس ،اجمللد األول ،املصرية للرتبية اجلمعية ،املؤمتر الثامن

 .2118،الرتبية

ط  ،دار طيبة للتوزيع والنشر ،معامل التنزيل. حممد احلسن بن مسعود ،اليفودي -173

  .4ع األجزاء ،الرابعة
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 جامعة مالاي

 .كادميية الدراسات اإلسالمية كواالملبور، قسم الدعوة والتنمية البشريةأ
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 مرحلة الدكتوراه

 الطالب" لدى الوالدين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي "دور

 أمور طالب السنة أوىل اثنوي مبد ينة سبها ءدراسة ميدانية على أوليا

 أخويت/ أولياء األمور )الوالد و الوالدة(

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

تمعاتنا العربية، خاصة  ال خيفى عليكم أن )التفكري اإلبداعي ( يشهد مشكلة عويصة يف جم      

يف عدم قيام الوالدين بدورمها على أكمل وجه، وال شكَّ أنَّ الضَّحيَّة املباشرة يف هذا القصور هم 

ابلطَّبع جيل الشَّباب. من أجل التَّوصُّل إىل حلول هلذه املشكلة، فإنَّ الباحثة/ قدرية عمر فضيل 

 ختدُم حلول هذه املشكلة.الشريف تقوم بدراسة هبدف احلصول على معلوماٍت 

ال شك أنَّ مشاركتكم يف اإلجابة عن فقرات هذا االستبيان سوف تسهم بفعاليَّة يف         

تشخيص مشكلة "التَّفكري العلمي" والتَّوصُّل إىل حلول انجعة هلا، وحنن نقد ِّر مشاركتكم هذه 

ريَّة التَّامة تقديًرا كبريًا. يف الوقت نفسه، فإنَّنا نؤك ِّد لكم التزامنا ا لصَّارم ابحلفاظ على الس ِّ

للمعلومات واألجوبة اليت تقومون بتقدميها يف هذا االستبيان، ولن نستعملها إالَّ يف هذا البحث. 

 كما نؤك ِّد لكم أنَّ هذا االستبيان ليس جزًءا من االختبارات املدرسيَّة.

 شريفالباحثة/قدرية عمر فضيل ال  شكراً جزيال على حسن تعاونكم.

 تعليمات عامة

 (.63( ويف البنود )عددها 8يرجى اإلجابة عن مجيع األسئلة يف املعلومات العامَّة )عددها  أ_
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 (.4عدد صفحات هذا االستبيان ) -ب

 _ يرجى اختيار خياٍر واحد فقط يف كل ِّ بند.ج

 .( حول اخليار املناسب لكم_ يكون االختيار بوضع عالمة )د

ال:   ةعامَّ بيانات أوَّ

     مؤنث   ذكر    الجنس: -1

      )..............( العمر )بالسنوات( -2

  جامعي    ثانوي    إعدادي    ابتدائي    أمي    املستوى التعليمي: -3

 أخرى اذكرها  عمل حر    تجارة   متقاعد    موظف  طالب    املهنة: -4

5- 
الدخل الشهري 

 بالدينار الليبي :

  (111-

211) 

  (211-

311) 

  (311-

411) 

  (411-

511) 
  (511 )فأكثر  

 فيال   منزل أرض ي    شقة   نوع السكن: -6
   أخرى

 تذكر:
).............(  

    أرمل    مطلق    متزوج    الحالة االجتماعية: -7

      )..........( فرًدا. حجم األسرة:  -8
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 الستبيانثانًيا: بنود ا

السيد الوالد/ السيدة الوالدة ... ما رأيك في األمور اآلتية؟ الرجاء اختيار إجابة واحدة 

ِّ بند.
 فقط في كل 

 الخيارات هي كاآلتي:

   = أحيانا 3 = ال 2 = نعم 1

 أحيانا ال نعم فقرة م

ة . 1 (   )    )      (              أشجع ابني على قراءة القصص والكتب الثقافيَّ     (    )     

 )      ( )      ( )      ( أوفر  البني ما يكفيه ماديا لشراء مستلزمات دراسية تساعده على اإلبداع. 2

 )      ( )      ( )      ( أشجع ابني على حضور ندوات وبرامج في مجال اإلبداع واملوهبة. 3

)      (      )      ( )      ( أعطي البني نصف اإلجابة على بعض أسئلته. 4  

وار.أ 5  )      ( )      ( )      ( تثني على ابني بحضور الزُّ

ة. 6  )      ( )      ( )      ( أستشير ابني في بعض مشكالت األسرة /عملي/ حياتي الخاصَّ

ة. 7 خاذ قراراته الخاصَّ ِّ
 
)      (        )      ( أشجع ابني علي ات  )      ( 

           )      (       )      (            )      ( ابني على تنمية مواهبه اإلبداعية.أشجع  8

ة. 9       )      ( )      ( )      ( أشجع ابني على القيام بتصاميم وأفكار إبداعيَّ

 )      ( )      ( )       ( أشعر أبني بأنني أخذ بالحلول التي يقدمها لي . 11

)       (     )      ( لى توفير الجو املناسب داخل البيت؛ ملساعدة ابني على اإلبداع.أحرص ع 11   )     ( 

ة الختيار ما يريده من الكتب واملواد العلمية. 12  )     (  )      (    )      ( أترك البني الحريَّ

م الجديد املفيد. 13
ُّ
  )     (   )     (  )      ( أشجع ابني على تعل

ِّ ما هو قديم من آراء ومعتقدات. ألزم 14
ك بكل  مسُّ  )     (  )     (    )      ( ابني بالتَّ

ة. 15 خصيَّ
َّ
م لحاجات ابني الش  )     (   )     (    )      ( أتتفهَّ
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ا  في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي عند أبنائك؟ * هل تعتقد أنَّ لهذه األمور دوًر ا مهمًّ

أوفق  الفقرة م

 بشدة 

غير  أوفق

 متأكد

الأوفق  ال أوفق

 بشدة

ٌز لتنمية مواهب ابني اإلبداعية. 32 ِّ
 
      دوري داخل األسرة محف

      الدخل املاديُّ لألسرة. 32

      حجم األسرة )عدد األفراد(.   32

      التماسك األسري.   32

متابعة الوالدين في برامج املواهب واالبتكار،    32

 ومشاركتهم فيها.

     

ألنشطة أبنائهم في املدرسة وحضور متابعه الوالدين  32

 مجالس اآلباء

     

      ترتيب االبن في األسرة.   32

      وجودالوالدين معا داخل االسره 23

      غياب اوسفر الوالدين /احداهما   23

      افتقار املنزل لالدوات والوسائل الالزمه. 22

ة. 16  )     (      )      (   )      ( أقوم أمام ابني بأعماٍل وأنشطة إبداعيَّ

هها إلي أبني.أجيب عن جميع ا 17 ِّ
 )     (     )     (    )      ( ألسئلة التي يوج 

 )     (     )     (    )      ( أوجه ابني للبحث عن اإلجابة في مصدٍر آخر. 18

 )     (      )    (     )      ( أعاقب ابني إذا لم يحصل على الدرجة أو املستوى الذي تتوقعه. 19

 )     (       )     (    )      ( دي التعرض للمخاطرة.أشجع ابني على تفا 21

 )    (       )     (    )      ( على أخطائه. يأنتقد ابن 21

 )    (       )     (     )      ( أكد على أبنائي  االلتزام بالعادات الخاصة بجنسهم )ذكور/إناث(. 22
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مساهمه الوالدين في تقليل الصعوبات التي تواجه  22

 ابناءهم.

     

قيا م الوالدين بطرق جديده لحل  املشكالت داخل    22

 االسره.

     

      املستوي التعليمي/التربوي/التقافي للوالدين. 22
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 (3ملحق رقم )

TABLE FOR DETERMINING SAMPLE SIZE FROM A GIVEN 

POPULATION 

 

N S N S N S N S N S 

10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338 

15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341 

20 19 120 92 300 169 900 269 3500 246 

25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351 

30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 351 

35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357 

40 36 160 113 380 181 1200 291 6000 361 

45 40 180 118 400 196 1300 297 7000 364 

50 44 190 123 420 201 1400 302 8000 367 

55 48 200 127 440 205 1500 306 9000 368 

60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373 

65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375 

70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377 

75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379 

80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380 

85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381 

90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382 

95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384 

 

Note: “N” is population size 

  “S” is sample size. 

 

Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W., “Determining Sample Size 

for Research Activities”, Educational and Psychological Measurement, 

1970. 
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 (2لحق رقم )م

 االستبانة(.األساتذة احملكمني ألداة الدراسة )أمساء 

 ت
 

 اجلهه التابعة له التخصص اسم األستاذ الدكتور

1 
 

 UM التنمية البشرية زيدان حممد أ.د:أشرف

2 
 

 UM التنمية البشرية أ.د:فخر األدب بن عبد القادر

3 
 

 UM البشرية املوارد تنمية مقاليت أ.د:عاشور

8 
 

 جامعة طرابلس علم اإلنسان أ.د:التومي اكرمي الرماح

1 
 

 UM دراسات إسالمية أ.د:آدم  مببا

2 
 

 UM الدعوة أ.د:حممد بن يوسف

7 
 

 UM علوم القران أ.د:اتبث اْحد ابواحلاج

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

 

PARENTAL ROLES IN DEVELOPING  CREATIVE 

THINKING SKILLS A MONG SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS: A STUDY IN SEBHA, LIBYA 

 

 

 

 

GADRIYA OMAR FIDIL ALSHERIF 

 

 

 

 

 

 

ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES 

UNIVERSITY OF MALAYA 

KUALA LUMPUR 

 

 

2017 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya




