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  إهداء

أهدي مثرة هذا اجلهد املبارك بإذن اهللا تعاىل الذي ســـهرت فيـه الليـايل       
  :ٍ منوقضيت من أجله األيام إىل كل

رمحه اهللا الذي علمين حب احلرف، وغرس يف قلـيب حـب   والدي العزيز  •

  .الكلمة، ونقش يف فؤادي حب العلم والتعلم

  . والديت الغالية اليت رمست طريق احلب والعطاء، أطال اهللا يف عمرها  •

  .زوجي احلبيب الذي كان ومازال عوناً يل يف طريق الفكر واإلبداع •

إخويت األعزاء ، الذين مل يترددوا يف تقدمي يد العون واملساعدة، بـارك اهللا   •

  . فيهم أمجعني

 . عي  بالدعاء ملواصلة الطريقفلذات كبدي وقرة عيين أوالدي الذين كانوا م •

كل أسرة مسلمة مباركة تلتمس طريقاً  يقرا من اهللا تعاىل عندما ترى من  •

 .أطفاهلا مبدعني يف هذه احلياة

 .كل راغبٍ يف إعادة جمد األمة العظيم وتارخيها ايد •

 .سائلةً املوىل أن يتقبل مين هذا العمل وأن جيعله عمالً صاحلاً ولوجهه خالصاً

  

  



د  

  شكر وتقدير
وصـالةً  ، مكور الليل ومبدع األكـوان ، خالق اخللق عظيم الشأن، احلمد هللا الواحد الديان   

  :وبعد ، وسالماً على سيد ولد عدنان من بعثه اهللا رمحةً لإلنس واجلان وعلى آله وصحبه أمجعني
يسر يل األمـور  فإين أتوجه بالشكر العظيم للموىل سبحانه وتعاىل الذي وفقين يف هذا البحث و 

مث أشكر جامعة أم القرى اليت أتاحت يل الفرصة ملواصلة مشوار العلم الـذي  . وأعانين على إمتامه
عدنان بن حممـد وزان، وإىل  : هو طريق للجنة ونعيمها، ممثلةً يف معايل مديرها األستاذ الدكتور

رئـيس قسـم التربيـة     زهري بن أمحد علي الكاظمي، وإىل: عميد كلية التربية، سعادة الدكتور
اإلسالمية واملقارنة، سعادة الدكتور جنم الدين عبد الغفور األندجياين، وإىل وكيلة رئـيس قسـم   

  . مسية بنت حممد حجازي: التربية اإلسالمية واملقارنة، سعادة الدكتورة
الذين بذلوا قصارى جهـدهم مـن   ، والشكر موصولٌ ألعضاء هيئة التدريس يف جامعتنا العريقة

لنا، وكانوا لنا نرباساً  وضياًء، فما زالت حماضراتهم الثمينة وكلمام اجلميلـة وتوجيهـام   أج
  . القيمة نوراً لنا يف الطريق

كما أسجل فائق الشكر وعظيم االمتنان لسعادة الدكتور الفاضل نايف بن حامد مهّام الشريف،  
يل بعد اهللا يف إمتامِ هذا البحث حـىت   املشرف على هذه الرسالة، الذي كان ومازال عوناً ومعيناً

خيرج بالصورة املشرقة الوضاءة، والذي مل يبخل بوقته وعلمه يف توجيهي ونصحي خاللَ إشرافه 
  .على هذا البحث

يف هذا املقام أن أقدم شكري وتقديري لسعادة املرشد األكـادميي بقسـم التربيـة     وال يفوتين 
الفاضل عبد الناصر سعيد مصطفى عطايا على توجيهاته القيمة طوال اإلسالمية واملقارنة الدكتور 

كما أتقـدم  . فترة إرشاده األكادميي وعلى تفضله بقبول مناقشة هذه الدراسة وتصويب أخطائها
خبالص الشكر والتقدير لسعادة األستاذة الدكتورة أمرية بنت طه خبش على تفضلها بقبول مناقشة 

  . اهذه الدراسة وتصويب أخطائه
وأخرياً أشكر كل من ساعدين ووقف جبانيب، أو أعارين كتاباً، أو دعا يل بالتوفيق، أو شجعين    

  . على مواصلة طريق العلم
هلؤالء مجيعاً أقول وبقلب مليء باحلب والعرفان جزاكم اهللا خرياً وجعل عملكم يف مـوازين     

  .آمني. حسناتكم
  
  



  

  ملخص الدراسة

  .األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا من منظور التربية اإلسالميةإسهامات  :عنوان الدراسة
  

 العطاسسلوى بنت أمحد عبد اهللا  :إعداد الباحثة
 .املاجستري  :الدرجة العلمية

  
 .بيان مكانة األسرة والطفولة يف اإلسالم .١ :   أهداف الدراسة

يف سنة لالستفادة منـها  ١٢:٦بيان خصائص النمو لدى األطفال من سن  .٢
 .حتقيق التربية اإلبداعية

 .التعرف على مفهوم اإلبداع .٣
 .سنة ١٢: ٦إبراز دور األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا من سن .٤
 .تصميم برنامج مقترح لتنمية القدرات اإلبداعية لألطفال من خالل األسرة .٥
  

  : منهج الدراسة
  

  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي

 . خطة الدراسة: ولالفصل األ  :فصول الدراسة
  .مكانة األسرة والطفولة يف اإلسالم:  الفصل الثاين
  .      مفهوم اإلبداع: الفصل الثالث

  .إسهامات األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا:الفصل الرابع 
  برنامج مقترح لألسرة لتنمية القدرات اإلبداعية لدى أطفاهلا: الفصل اخلامس

  
اخليالية لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة واسعة القدرة .١  :أهم النتائج

  .النظري، لذا البد من استغالل هذه املرحلة لتوليد األفكار اإلبداعية
إملام الوالدين خبصائص النمو لدى أطفاهلما له عظيم الفائـدة يف تـدريب    .٢

ة لفهـم  فمعرفة خصائص النمو مبثابة القاعدة لألسر .أطفاهلما على اإلبداع
 .كيفية التعامل مع الطفل على أساسها

ميكن أن يكون اآلباء قدوة إبداعية ألطفاهلم مبا يقومون بـه مـن    .٣
 .أعمال ومبا ميارسونه من أنشطة أمام أطفاهلم
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(Abstract) 
The Participations of the Family to Educate Creativity to Children in Islamic 

Education Perspective 
Researcher's Name: Salwa Ahmmed A. Al-Attas. 
Degree: Master Degree in the Education College at Umm-Al-Qura University.  
The Goals of the Study:  
 1- Presenting the status of the family and childhood in Islam.  
2- Presenting the characteristics of children's development (6:12 years). 
3- Knowing the concept of creativity. 
4- Highlighting the family's role in building creativity in children (6:12) years. 
5- Designing a suggested program to develop children's creative abilities.   
The Approach: The study used the descriptive method.  
Chapters: 
 First Chapter: The plan of the study. 
Second Chapter: The status of the family and childhood in Islam. 
Third Chapter: The concept of creativity. 
Fourth Chapter: The participations of the family to educate creativity to children. 
Fifth Chapter: A suggested program that helps building creativity in children.  
The Most Important Results:  
1. The children capability of imagination is so wide in the middle and late stages of 
childhood, therefore, parents should benefit from this stage to increase the creative ideas 
to their children. 
2. Knowing the characteristics of children's development helps parents to understand 
how to deal with their children. 
3. Parents can be creative models to their children by doing creative activities in front of 
their children.      
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  الفصل األول

  )ةـة الدراسـخط(

 .املقدمة: أوالً
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 .منهج الدراسة: سادساً

 .حدود الدراسة: سابعاً

 .مصطلحات الدراسة: ثامناً

 .الدراسات السابقة: تاسعاً

  
  
  



 

  : قدمةامل: أوالً
والصالة والسالم علـى مـريب   ، املبدع يف ملكوته وخلقه، بوحدانيته احلمد هللا املتفرد    

البشرية وهادي اإلنسانية نبينا وسيدنا حممد وعلى آله وصحبه الطيبني األطهار الذين أعطوا 
  : األجيال املتعاقبة مناذج فريدة يف تربية األبناء وتكوين األمم، وبعد

أولتها مكانةً عاليةً، وذلك ملا هلا مـن تـأثري يف   لقد اهتمت التربية اإلسالمية بالطفولة و    
مستقبل الفرد وبالتايل مستقبل اجلماعات، لذلك كانت هناك عدة مؤسسات تربوية تعـىن  

إال أن أهم هـذه املؤسسـات علـى    . ووسائل اإلعالم ،واملدرسة ،بالطفولة مثل املسجد
مع، ولذلك شرع اإلسالم الزواج اإلطالق هي األسرة، فاألسرة هي اللبنة األوىل يف بناء ات

m  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y : وحث عليه، قال تعاىل
  n  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  cl )ــروم ). ٢١:ال

أمهها االختيار على أساس الدين، هلذا أرشد الـنيب   ووضع أسساً وقواعد الختيار الزوجني،
وا بذات الدين، لتقوم الزوجة بواجبها األكمل صلى اهللا عليه وسلم راغيب الزواج بأن يظفر

فقال عليه الصالة . يف أداء حق الزوج، وأداء حق األوالد، على النحو الذي أمر به اإلسالم
لمالها، ولحسبِها، ولجمالها، ولدينِها فَاظْفَر بِذَات الـدّينِ  : تنكَح الْمرأَةُ َألربعٍ«: والسالم

ويف مقابل ذلك أرشد النيب صلى اهللا عليه وسلم ويل أمر الفتاة بأن حيسن  .)١(»بت يداكترِ
إذَا «: اختيار اخلاطب وذلك بأن يكون ذو خلق ودين، حيث قال عليه الصـالة والسـالم  

كل . )٢(»األرضِ وفَساد جاَءكُم من ترضونَ دينه وخلُقَه فَأَنكحوه، إال تفْعلُوا تكُن فتنةٌ يف
وتكـون أساسـاً لتربيـة     ،واحملبة ،واأللفة ،واملودة ،أسرة صاحلة تتسم بالرمحةلتنشأ ذلك 

  . األجيال التربية اإلسالمية اليت تقود إىل رضا اهللا سبحانه وتعاىل والفوز بسعادة الدارين
ملة، لذا كان من املهـم  واألسرة هي املكان األول الذي حيتضن الطفل ويرعاه رعاية شا    

األب واألم مسؤولياما املشـتركة يف تربيـة    يستشعر كلٌ منيف بناء األسرة املسلمة أن 
لية اليت تقع على كاهل اآلباء ال ؤووهذه املس. وخاصة مع وجود قوى تأثري خارجية. األبناء

                                                 
، باب استحباب نكاح ذات الدين اع،،كتاب الرض١٠م،ج١٩٣٠-هـ١٣٤٩صحيح مسلم بشرح النووي،املطبعة املصرية،القاهرة، .١

  .٥١ص
 ،باب ما جاء يف من ترضونَ دينه فَزوِّجوه ،كتاب النكاح،٢م،ج١٩٨٣-هـ١٤٠٣،دار الفكر،بريوت،٢سنن الترمذي، ط .٢

  ).١٠٩١(، رقم احلديث٢٧٤ص



 

ـ  ،فاألسرة هلا دور يف التربية اإلميانية ،ختتص فقط مبجال دون اآلخر  ،والعقليـة  ،ميةواجلس
  .واالجتماعية ،والنفسية

وموجات        ،وتقنية، وفكرية ،واجتماعية ،إن مواجهة العامل اليوم لتحديات متعددة ثقافية    
خمتلفة من التغيري يف كل امليادين يضاعف دور األسرة ويزيد من املهمات اليت جيب عليهـا  

   .إسالمية متكاملة القيام ا لتربية طفلها تربية
إننا نعيش يف عصر االختراعات واالبتكارات واإلبداعات، ومن هنا البـد لألسـرة أن       

تنهض بدورها لتريب الطفل تربية إبداعية متميزة لتوجد للساحة اإلسالمية أعالماً وجنومـاً  
وغريهم من العلماء املبدعني الذين أثروا  ،والرازي ،وابن النفيس ،وابن سينا ،أمثال الفارايب

فاألمة اإلسالمية اليوم حتتاج ملبدعني يعيدون هلا جمـدها  . امل اإلسالمي بإبداعام النفيسةالع
فقد مرت باألمة . وحضارا، حىت تصبح هذه األمة كما كانت يف السابق صانعة للحضارة

اإلسالمية فترة رائعة اتسمت باإلبداع وذلك عندما انطلق أبناؤها من منطلق حب احلكمـة  
صلى  قَالَ رسولُ اللَّه: قَالَرضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ ف، إلسالم يف نفوسهمالذي غرسه ا
فكـان  . )١(»حيثُما وجدها، فَهو أَحق بِها. الْكَلمةُ الْحكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمنِ«: اهللا عليه وسلم

إىل ماوصـلوا إليـه مـن    علماء هذه األمة يبحثون عن احلكمة يف كل مكان حىت وصلوا 
  .حضارة

تسعى لتربية أطفاهلـا تربيـة    وهذا األمر ليس بصعب املنال طاملا أن هناك أسراً مسلمةً   
  . إبداعية متميزة، واضعةً نصب عينيها مستقبل هذه األمة بأسرها وليس فقط مستقبل أطفاهلا

الَ «: وسلم يف قولـه  ومما يدعو إىل التفاؤل الذي حث عليه املصطفى صلى اهللا عليه      
هو أن اإلبداع ميكن تنميته لدى أطفالنـا إذا   )٢(.»وأُحبّ الْفَأْلَ الصّالح. عدوى والَ طيرةَ

فما من طفل إال ولديه قدرة إبداعية أوجدها اهللا تعاىل فيه وتنمـو  . عرفنا الطريق إىل ذلك
وهذا ما أثبتتـه  . سرية والتربية الفكريةهذه القدرة أو خيبو بريقها وملعاا بسبب التنشئة األ

كل شخص ميتلك قدرة اإلبـداع بدرجـة   "ن إالدراسات العلمية يف جمال اإلبداع حيث 
كما أكـدت  "واإلبداع . )٣("هاماً على منو هذه القدرة وصقلها ما،كما أن البيئة تؤثر تأثرياً

                                                 
 ).٤١٦٩(م احلديث، رق١٣٩٥، كتاب الزهد،باب احلكمة،ص٢ج)ت.د(سنن ابن ماجه،دار إحياء التراث العريب،بريوت، .١
 .٢٢٠،صالطرية والفأل، وما يكون فيه من الشؤم،كتاب السالم،باب ١٤صحيح مسلم بشرح النووي،مرجع سابق،ج .٢
  .٢٠م،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٤عويس، سيكولوجية اإلبداع عند األطفال، دار الفكر، عمان،  أمحد عفاف .٣



 

إال ...ن يف اجلنس البشريعدة أحباث هو صفة مشتركة بني مجيع األطفال، بل إنه اجتاه كام
، ويتبـع  أنه إذا مل يشجع يف مرحلة الطفولة، فإن تشجيعه بعد ذلك يكون ضعيف اجلدوى
كما  )١(" .ذلك خسارة هائلة يف مصادر الثروة اإلنسانية وذلك بقلة عدد املبدعني يف اتمع

من الناس، بل  أن قدرة اإلبداع ليست موهبة حمصورة يف خنبة"أشار أحد علماء اإلبداع إىل 
هي موجودة بصورة كامنة عند كل األفراد، لذا مبقدورنا التـأثري يف أطفالنـا قـدر مـا     

وتكشف بعض الدراسات اليت أجريت يف جمال اإلبداع عن أن كل شخص  )٢(."يستطيعون
     )٣( ميتلك قدراً ما من اإلبداع، وأنه ميكن تعهد هذه القدرة وتنميتها بالتـدريب واملـران  

يعين أن مجيع األفراد باستثناء احلاالت املرضية ميكن أن تظهر منهم صـوراً  إبداعيـة   وهذا 
  .ولكن بفروق يف كمية اإلبداع وقوته ومدى تكراره لدى الفرد الواحد

فاإلبداع مسة تتوزع توزيعاً طبيعياً بني الناس، مبعىن أنه يوجد لدى كل فـرد علـى أن      
تفعة لدى البعض، قليلة لدى آخرين، ومتوسطة لـدى  درجاته ختتلف باختالف األفراد، مر

الباقني، إنه من املستحيل وجود فرد االبتكار لديه يساوي صفراً، كما هو احلال يف أنه من 
  )٤( .املستحيل وجود فرداً مستوى ذكائه صفراً

أقصى  هذه الدراسات تعطي لنا األمل يف تنمية التربية اإلبداعية لدى أطفالنا واستثمارف إذاً   
وملا كان اإلبداع يعتمد على العقل، فقد وهب اهللا سـبحانه  . ما لديهم من قدرات كامنة

وذكر يف القرآن الكرمي أمثلـة كـثرية السـتثارة القـدرات      ،مبدعاًوتعاىل اإلنسان عقالً 
اإلبداعية، وذلك باحلث على التدبر والتفكر والنظر يف ملكوت السموات واألرض، مثـل  

 m  b  a  `  _  ~   }  |          {l : قولــه تعــاىل 
فاهللا تعاىل هو موجد اإلبداع وهو الذي وهبنا العقل وفضلنا على كثري ممن ). ٢٦٦:البقرة(

والواجب على املسلم جتاه هذه النعمة أن يرعاها حق رعايتـها، كمـا أن    .خلق تفضيال
  .هم وتنميتهائالواجب على اآلباء صيانة عقول أبنا

                                                 
 .١١٨م،ص٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥،القاهرةية،مدحت أبو النصر، رعاية أصحاب القدرات اخلاصة، جمموعة النيل العرب .١
دار طيبة اخلضراء،مكة  مسفر سعيد الزهراين، استراتيجيات الكشف عن املوهوبني واملبدعني ورعايتهم بني األصالة واملعاصرة، .٢

 .٣٢٧ص م،٢٠٠٣-هـ١٤٢٤املكرمة،
 .٢٧،صم٢٠٠٥-هـ١٤٢٦دار املسرية، عمان،  الكناين، سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته، عبد املنعم ممدوح .٣
 .١٩م،ص٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧دار الفجر،القاهرة، ترمجة عبد احلكم اخلزامي، االبتكار يف التعليم والتعلم، أرثر جي كروبلي، .٤



 

ه املقدمة قد أوضحت أمهية دور األسرة يف تربية أطفاهلا، وأمهية التربيـة  وإذا كانت هذ   
اإلبداعية وخاصة يف الزمن احلاضر، فإن ذلك يعد متهيداً لعرض موضوع الدراسة يف األسطر 

   :التالية

  : موضوع الدراسة: ثانياً
هلي أمور ضرورية  إن توفري املأكل واملشرب وامللبس واحلياة اآلمنة للطفل من قبل الوالدين   

فاالهتمام بـالنمو العقلـي   ، تقف عند هذا احلد الغىن للطفل عنها، ولكن التربية جيب أالّ
للطفل وتنمية اإلبداع لديه من األمور اليت تغفل عنها كثري من األسر رغـم أمهيـة ذلـك    

  . وخاصة يف عصرنا احلاضر الذي أصبح الجمال فيه للتقهقر واخلنوع واالتباع
سرة اليت جعلت من القرآن الكرمي دستوراً ومنهج حياة ومن الرسول األعظم قدوةً إن األ   

ونرباساً هي أعظم انطالقة لطفل مبدع يتحدى الصعاب ويواجه كل التحديات املعاصـرة  
  . بقيم وثوابت وفكر إبداعي مميز

خـرياً   والتربية اإلسالمية تشجع على اإلبداع املنضبط بضوابط شرعية واملوجه توجيهـاً    
بعيداً عن االفساد والتدمري، وتكفل حبول اهللا وقوته تفجري قوى اإلبداع لدى أبنـاء األمـة   

فما حفر اخلندق يف غزوة اخلندق إال فكرة إبداعية  .اإلسالمية، وتستثري القدرات اإلبداعية
ًمـن   وما سري السفن على اليابسة إال فكرةً إبداعيـة . قام ا املسلمون حلمايتهم من العدو

فهذه اإلجنازات اإلبداعية،وغريها الكثري، شواهد تـدل علـى   . القائد املبدع حممد الفاتح
تشجيع التربية اإلسالمية لإلبداع، مما أدى إىل زيادة املبدعني املسلمني، وقد كان زاد هؤالء 

م وتعل ،ورواية احلديث ،وإدراك معانيه ،ودراسة علومه ،املبدعني األول حفظ القرآن الكرمي
  .مث بعد ذلك اجتهوا إىل غريها من العلوم وأبدعوا فيها خري إبداع ،اللغة والفقه وأصوله

إن التربية اإلبداعية هلا دور مهم يف تقدم األمم والنهوض ا، لذا اهتم كثري من الباحثني    
 سهاماً رائعا يف تفعيل جوانب اإلبداع لدى األطفال وكانت جل اهتمامـام يف إوأسهموا 

إال أن األسرة ودورها يف تفعيل اإلبداع مل حيظ بذلك االهتمام مما . املدرسة والبيئة املدرسية
  .  دعى الباحثة إىل تسليط الضوء على األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا

ونظراً للحاجة املاسة للتربية اإلبداعية يف وقتنا احلاضر، كان لزاماً على األسرة أن تسـهم     
لذلك تسعى هذه الدراسة لتوفري الوعي للوالـدين بأمهيـة   . تنمية اإلبداع لدى أطفاهلايف 



 

فهذه الدراسة هي حماولة جادة لتوضيح . اإلبداع وكيفية مسامهتهما يف تنميته لدى أطفاهلما
الدور الذي جيب أن تقوم به األسرة لتربية اإلبداع لدى أطفاهلا إلنتاج أفكار جديدة ومفيدة 

  . ها وخدمة اتمع املسلمئمة أبناوذلك خلد
  : وهذا هو موضوع الدراسة والذي ميكن حتديده إجرائياً يف التساؤل الرئيسي التايل   

  :أسئلة الدراسة: ثالثاً
  :حتاول الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل

  ما اإلسهامات اليت تقدمها األسرة يف تربية االبداع لدى أطفاهلا؟
  :على هذا السؤال يستلزم اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية واإلجابة

 ؟ اإلسالم يف  والطفولة األسرةمكانة ما  .١
 سنة؟١٢:٦ماخصائص النمو ملرحلة الطفولة من سن  .٢
 بداع؟إلما مفهوم ا .٣
 ؟سنة ١٢: ٦دور األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا من سنما  .٤
 بداعية لدى األطفال من خالل األسرة؟ماالربنامج املقترح لتنمية القدرات اإل .٥

  :أهداف الدراسة: رابعاً
  :دف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

 .اإلسالميف  والطفولة األسرةمكانة  بيان .٦
سنة لالستفادة منها يف حتقيق التربيـة  ١٢:٦خصائص النمو لدى األطفال من سن  بيان .٧

 .اإلبداعية
 .التعرف على مفهوم اإلبداع .٨
 .سنة ١٢: ٦دور األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا من سنإبراز  .٩
 .تصميم برنامج مقترح لتنمية القدرات اإلبداعية لألطفال من خالل األسرة .١٠
  
  
  

  :أمهية الدراسة: خامساً



 

  : سوف تفيد هذه الدراسة اجلهات التالية .١
 تنميته الوعي للوالدين بأمهية اإلبداع وكيفية مسامهتهما يفبتوفري وذلك : األسرة  .أ 

لدى أطفاهلما، وزيادة احلصيلة العلمية والعملية حول الدور التربوي لألسـرة يف  
 .تربية اإلبداع

إن االهتمام باألسرة هو االهتمام باتمع حيث أن اتمع جمموعة : اتمع املسلم   .ب 
األسر مما يؤدي إىل وفرة إبداعية تعىن برقي اتمع يف فكره ومسامهته يف حمافـل  

 ،بداع الدولية، فاتمع املسلم حباجة إىل مبدعني يف مجيع اـاالت العلميـة  اإل
 .والنهوض به ودفعه إىل عجلة التقدم ،واألدبية ،والفنية

سوف تفيد هذه الدراسـة يف إثـارة اهتمـام التربـويني بالتربيـة       :التربويني   .ج 
املهمـة أمـام    اإلبداعية،كما أن مسامهة األسرة يف تنمية اإلبداع ألطفاهلا يسهل

التربويني وذلك بتوفري أطفال مبدعني ما على التربويني بعد ذلك إال إكمال الدور 
من التعاون بني األسرة واملدرسة  اًالذي بدأت به األسرة، كما أن ذلك خيلق جو

 .يف سبيل إنشاء جيل مبدع
ول تفتح اال أمام دراسات أخرى مشاة، حيث أنه بالرغم من كثرة الدراسات ح .٢

الدور التربوي لألسرة يف جماالت متعددة، إال أن هذه الدراسات مل تتعرض لـدور  
 .األسرة يف تربية اإلبداع

  : منهج الدراسة: سادساً
  .الباحثة املنهج الوصفي استخدمت

املنهج الذي يرتبط بدراسة ظاهرة معاصرة بقصـد وصـفها   : "هو واملنهج الوصفي
  )١(."وتفسريها

موضوعه "الوصف إىل التفسري والتحليل،كما يعرفه أبوسليمان بأنوهذا املنهج يتعدى 
   )٢("الوصف، والتفسري، والتحليل يف العلوم اإلنسانية من دينية واجتماعية وثقافية

واستخدام هذا املنهج يفيد يف إبراز الدور التربوي لألسرة واإلسهامات اليت تقـدمها  
ع املعلومات عن األسـرة ووظائفهـا   لتنمية اإلبداع لدى أطفاهلا وذلك عن طريق مج

                                                 
  .١٨٩م،ص٢٠٠٠- هـ١٤٢١، مكتبة العبيكان،الرياض، ٢العساف، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، طمحد صاحل   .١
 .٣٣م،ص١٩٩٦-هـ١٤١٦،دار الشروق،جدة،٦ة البحث العلمي صياغة جديدة،طأبوسليمان،كتاب إبراهيم عبدالوهاب  .٢



 

املختلفة، مث التوصل إىل ماينبغي أن تقوم به األسرة من أدوار يف سبيل تنمية اإلبـداع  
فاألسلوب الوصفي اليهدف إىل وصف الظواهر أو وصف الواقع كما "لدى أطفاهلا، 

  )١(."هو بل إىل الوصول إىل استنتاجات تساهم يف فهم هذا الواقع وتطويره

الطريقة اليت يقوم فيهـا  " :يهو ةاالستنباطي الطريقة  متخدتساا أن الباحثة كم   
الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج مبادئ 

ستنباط مبادئ التربية اإلسالمية يف تنمية ال وذلك) ٢(."تربوية مدعمة باألدلة الواضحة
ومن أقوال املـربني   ،لكرمي والسنة املطهرةاإلبداع من خالل مصادرها وهي القرآن ا

   .كذلك املسلمني

  : حدود الدراسة: سابعاً
  :الدراسة على تقتصرا     

سنة، وهي تقابل مرحلة الطفولـة املتوسـطة   ١٢: ٦الطفل من سن  :احلدود البشرية 
تتميـز   وقد اختارت الباحثة هذه الفترة ألا. أي أا تقابل املرحلة االبتدائية. واملتأخرة

  .)٣(بزيادة واضحة يف النمو العقلي
األسرة  ا تقوم يتال اإلسهامات االجتماعية والنفسية والثقافية :احلدود املوضوعية

  .أطفاهلالدى  عسبيل تنمية اإلبدا املسلمة يف

  :مصطلحات الدراسة: ثامناً
  : اإلسهامات

  :تعريف اإلسهامات لغة
  سـهمة ووالـجمع سهمان  ،الـحظُّ :السَّهم، والنصيب :السَّهم :جاء يف لسان العرب

السَّهم فـي اَألصل واحد  و. وفـي هذا اَألمر سهمة أَي نصيب وحظّ. سهاموأَسهمٍ و
الذي يقارع بـه   القدحالسَّهمِ و. السهام التـي يضرب ا فـي الـميِسر وهي القداح 

قـارعهم   :ساهم القوم فسهمهم سـهماً و. قارعات : استهم الرجالنو. والـجمع سهام

                                                 
 .١٩٢م،ص٢٠٠١- هـ١٤٢٢،دار الفكر، عمان، ٧ن، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،طاذوقان عبيدات وآخر .١
 .٤٢م،ص١٩٩٢-هـ١٤١٢،،دار الشروق،جدة٦عبداهللا،املرشد يف كتابة األحباث،ط صاحل فودة،عبدالرمحن حممد حلمي .٢
  .٢٣٤م ،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٤ان،عويس،النمو النفسي للطفل، ،دار الفكر،عم أمحد عفاف .٣

  



 

مهعوا أَي اقترعواو. فَقَرمهتوا أَي تقارعوا. اسمساهقال تعاىل ويف الترتيل، وت:  m  f

  j   i  h   gl )١٤١ :الصافات(لَ السفـينة فَقُرِع :أي ؛أَه عقار .)١(  
النصيب واجلمع أسـهم  : "فالسهم، العرب مايؤكد  ما جاء يف لسانويف املصباح املنري 

. وأسهمت له باأللف أعطيته سهماً،وسامهته مسامهةً مبعـىن قارعتـه مقارعـةً   .وسهام
  )٢(."واستهموا اقترعوا والسهمة النصيب

السهم احلظ، والسهم يف األصل القدح الذي يقارع به يف : كذلك ويف تاج العروس
  )٣( .ذا األمر سهمة أي نصيب وحظيل يف ه: يقال ،والسهمة النصيب.امليسر

والذي يفهم من املعىن اللغوي إن كلمة إسهامات مأخوذة من مادة سهم مبعىن النصيب  
  .أي أن لألسرة نصيب يف تربية أطفاهلا

ليات التربوية اليت تقـوم ـا   ؤواملهام واملس هي: يف هذه الدراسة واملقصود باإلسهامات
  .يةاألسرة لتربية الطفل تربية إبداع

  :اإلبداع
بدع الشيَء يبدعه بـدعاً و  "واإلبداع مشتق من كلمة بدع،  :لإلبداع املعىن اللغوي

W : وفـي الترتيل. الشيء الذي يكون أَوالً: والبديع و البِدع ...أَنشأَه وبدأَه: ابتدعه
 X   m    }  |   {            z  y  xl )٩:األحقاف(لَ، ؛ أَي ما كنت أَوسلَ من أُر

أَتــى بِبدعـة، قـال اهللا    : و أَبدع و ابتدع و تبدَّع .قد أُرسل قبلـي رسلٌ كثـري

  . )٤(" )٢٧:احلديد( m  d    cl : تعالـى
  )٥( .إجياد الشيء من ال شيء هو إجياد شيئ غري مسبوق مبادة والزمان، وهو :بداعاإلو  

عملية تساعد املتعلم على أن يكون أكثر " اإلبداع بأنه رفع :االصطالحي لإلبداعاملعىن 
حساً للمشكالت وجوانب النقص والتغريات يف جمال املعرفـة واملعلومـات واخـتالل    

                                                 
  .٣٠٨،ص١٢م،ج١٩٩٧-هـ١٤١٧،دار صادر، بريوت،٦بن منظور،لسان العرب ،ط حممد بن مكرم مجال الدين  .١
 .١١١م،ص١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الفيومي،املصباح املنري،مكتبة لبنان،بريوت، حممد أمحد  .٢
  .٣٥٢،ص٨،جم١٨٨٧- هـ١٣٠٦تاج العروس،املطبعة اخلريية،القاهرة،الزبيدي، مرتضى حممد  .٣
 .٦،ص٨سابق، جالرجع املبن منظور، لسان العرب، حممد بن مكرم  مجال الدين .٤
  .١٨، ص)ت.د(علي اجلرجاين،التعريفات،دار الرشاد،القاهرة،  .٥



 

االنسجام وحتديد مواطن الصعوبة والبحث عن حلول والتنبؤ وصياغة فرضيات واختبارها 
يسـتطيع املـتعلم نقلـها    وإعادة صيغتها أو تعديلها من أجل التوصل إىل نواتج جديدة 

  ).  ١(."لآلخرين
اإلبداع  واليت تعرف ف املوسوعة الفلسفية العربيةيتعر الباحثة هو الذي تتبناهوالتعريف 

إنتاج شيء جديد أو صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة يف أحـد اـاالت   " :بأنه
  )٢(".كالعلوم والفنون واآلداب

كفاءة وطاقة واستعداد يكسبه األطفال مـن  ": اكما ميكن تعريف التربية اإلبداعية بأ
  )٣(".خالل تركيز منظم لقدرام العقلية وإرادم وجتارم ومعلومام

تربية األطفال يف األسرة على كيفية الـتفكري بطـرق    :تعريف الباحثة للتربية اإلبداعية 
  . جديدة وغري مألوفة ومفيدة يف ذات الوقت

  : الدراسات السابقة: تاسعاً
على حد علم الباحثة، فإا مل جتد دراسة علمية مماثلة، إال أن هناك بعض الدراسات اليت    

فالذي يراجع هو "تناولت أحد متغريي الدراسة ومها األسرة واإلبداع بشكل من األشكال 
الدراسات العلمية وحدها اليت هلا عالقة مباشرة مبشكلة البحث ككـل أو جبانـب مـن    

  :ولقد أوردت الباحثة تلك الدراسات وفق املنهجية التالية. )٤(."جوانبها
 .عنوان الدراسة .١
 .أهم أهدافها .٢
 .املنهج املستخدم .٣
 .أهم نتائجها .٤
 .أوجه الشبه واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية .٥
 .أوجه االستفادة منها .٦
 .تعقيب على الدراسات السابقة .٧

                                                 
  .٢٥٤م،ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣العزة، تربية املوهوبني واملتفوقني، دار الثقافة، عمان،  حسين سعيد .١
  .٢٠م،ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣جروان، اإلبداع، دار الفكر، عمان،  عبدالرمحن فتحي .٢
 .٥٣م، ص٢٠٠٦- هـ١٤٢٧فهيم مصطفى، الطفل والتربية اإلبداعية، دار الفكر العريب، القاهرة،  .٣
 .٦٧العساف،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،مرجع سابق،ص محد صاحل .٤



 

 .ترتيب الدراسات حسب تواريخ تقدميها للكلية .٨
  :الدراسات هي وهذه

  : الدراسة األوىل
  )١(" لية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة ؤومس" 

  : ودف الدراسة إىل
تبصري األب بطرق وأساليب املمارسة العملية ملفاهيم الكتاب والسنة يف جانب التربية  

  . اخللقية والفكرية واجلسمية للولد الذكر يف مرحلة الطفولة
ليته يف تكوين ؤوناول الباحث يف دراسته نظرة اإلسالم إىل األب املسلم ومسولقد ت  

األسرة ومراعاته حلقوق املولود اجلديد، مث حتدث عـن مقومـات شخصـية األب    
ـ   لية األب يف التربيـة  ؤوومسئوليته يف التعليم والتأديب مث بعد ذلك حتدث عـن مس

 أشار الباحث إىل أهم العقبـات الـيت   مث. والتربية اجلسمية ،والتربية الفكرية ،اخللقية
  . تواجه األب يف طريق التربية اإلسالمية

  .االستنباطي والوصفي: املنهج املتبع
  : ولقد توصل الباحث إىل عدة نتائج منها

عدم وجود األب يف األسرة أو عدم قيامه بواجباته التربوية كما يريـدها اإلسـالم    
طفولة يعيق منو الولـد اخللقـي والفكـري    وعدم تفهمه لطبيعة الولد يف مرحلة ال

 .واجلسمي
والعدل بني األوالد كل ذلك يعد من  ،واحلكمة ،والعطف ،والرمحة ،واحلب ،القدوة 

 .أعظم دعائم تربية األوالد يف مرحلة الطفولة
أخطر وأعظم العقبات اليت تسبب احنراف األوالد وضالهلم تتمثل يف اإلثارة اجلنسية  

نية املنحرفة واملخدرات ومشـاكل انفصـال األبـوين والفـراغ     والربامج التلفزيو
 .واخلادمات غري املسلمات

  : أوجه الشبه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية

                                                 
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩،قسم تربية إسالمية ومقارنة كلية التربية،ب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة، رسالة ماجستري منشورة، جامعة أم القرى،باحارث، مسؤولية األ حسن عدنان  .١

  



 

تتفق دراسة باحارث مع الدراسة احلالية يف كوا تم بتربية الطفل وخاصة يف اجلانب      
  .املنهج الوصفي واالستنباطيوتتفق أيضاً باستخدام نفس املنهج وهو  .الفكري

  : أوجه االختالف
ختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية يف كوا ركزت على دور األب فقط دون     

علـى دور   فقد ركزتأما الدراسة احلالية . األم يف تربية الولد الذكر فقط دون األنثى
  .األم واألب معاً يف تربية األوالد الذكور واإلناث معاً

وتناولت الدراسة السابقة اجلانب اخللقي والفكري واجلسمي ، بينما تركز الدراسـة     
  . احلالية على اجلانب اإلبداعي

  : أوجه االستفادة
وذلك ألن األب (الدراسة احلالية من الدراسة السابقة فيما يتعلق بدور األب  استفادت

ة والفكرية وربطهـا بتنميـة   يف التربية اخللقية واجلسمي) عضو أساسي يف بناء األسرة
  . اإلبداع لدى األطفال

  : الدراسة الثانية
دور األسرة املسلمة يف تربية أوالدها على صفات عباد الرمحن كمـا وردت يف سـورة   " 

  )١("الفرقان
  : اهلدف من الدراسة

 .التعريف بسورة الفرقان وبيان أمهيتها التربوية .١
 .األوالد األسرة املسلمة ودورها التربوي يف تنشئة .٢
بيان صفات عباد الرمحن يف اجلانب التعبدي واألخالقي واالجتمـاعي يف سـورة    .٣

 .الفرقان وأساليب األسرة املسلمة يف تطبيقها
  .املنهج االستنباطي: منهج الدراسة املستخدم

  : توصل الباحث إىل عدة نتائج منها :نتائج الدراسة

                                                 
غري رسالة ماجستري  املالكي، دور األسرة املسلمة يف تربية أوالدها على صفات عباد الرمحن كما وردت يف سورة الفرقان، عيضة مسفر  .١

  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣،قسم تربية إسالمية ومقارنة كلية التربية،نشورة، جامعة أم القرى،م



 

ب على األسرة املسلمة تربيـة أوالدهـا   القرآن والسنة مها املنهجان النريان اللذان جي .١
 .عليهما

 .صفات عباد الرمحن أجل الصفات اليت جيب على األسرة تربية أوالدها عليها .٢
أظهرت الدراسة أن األسرة ميكن أن تسهم يف بناء اجلانـب التعبـدي واألخالقـي     .٣

 .واالجتماعي يف نفوس أوالدها
ادح يف إفساد اجلوانب الثالثة إن أظهرت الدراسة خطورة وسائل اإلعالم وتأثريها الف .٤

 .مل تستخدم استخداما أمثل
 .أظهرت الدراسة أمهية صالح اجلو األسري يف صالح األوالد وفسادهم .٥

  : أوجه الشبه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية
تتفق دراسة املالكي مع الدراسة احلالية يف كوا اهتمت بتربية الطفل وركزت علـى دور  

  .يف هذه التربية األسرة 
  :أوجه االختالف

ختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية يف كوا اهتمت بدور األسرة يف تربية أوالهـا  
على صفات عباد الرمحن كما وردت يف سورة الفرقان وركزت على اجلانـب التعبـدى   

بية اإلبداع لدى واألخالقي واالجتماعي، بينما الدراسة احلالية تركز على دور األسرة يف تر
وكذلك فإن الدراسة السابقة مل حتدد الفترة العمرية لألوالد، بينما تركز الدراسـة  . أطفاهلا

  .سنة١٢:٦احلالية على األطفال من سن 
استفادت الدراسة احلالية من الدراسة السابقة فيما يتعلق باألسرة وأمهيتها : أوجه االستفادة

  .يف اإلسالم ووظائفها

  
  

  :لثالثةالدراسة ا
  )١(."دراسة مقارنة: التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة املتوسطة مبنطقة جازان"

                                                 
، غري منشورة دراسة مقارنة، رسالة ماجستري: الغامدي،التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة املتوسطة مبنطقة جازانحيي صاحل  .١

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢قسم علم النفس،كلية التربية،جامعة أم القرى،



 

  :ودف الدراسة إىل
ري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة املتوسـطة باملـدارس العاديـة    كالتعرف على قدرات التف

 االبتكـاري  ومتوسطة حتفيظ القرآن الكرمي مبنطقة جازان، والفرق بينهم يف قدرات التفكري
  ).املدينة، القرية، الصف الدراسي( تبعاً ملتغريات 
  .املنهج الوصفي املقارن :املنهج املتبع

  : ولقد توصل الباحث إىل عدة نتائج منها
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري االبتكاري بني تالميذ املرحلة املتوسطة  .١

قرآن الكرمي لصاحل تالميذ حتفيظ القرآن يف املدارس العادية وتالميذ متوسطة حتفيظ ال
 .الكرمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري االبتكاري بني عينة الدراسة يف املدينـة   .٢
 .والقرية لصاحل عينة الدراسة يف املدينة

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التفكري االبتكاري بني الصـفوف الدراسـية    .٣
  .املتوسطة لصاحل الصف األول املتوسط لعينة الدراسة يف املرحلة) الثاين\األول(

  : أوجه الشبه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية
والقـدرات   اإلبـداعي تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف اهتمامها بالتفكري 

  .اإلبداعية
  : أوجه االختالف

راسة السابقة هي دراسة مقارنـة  ختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية يف أن الد
بينمـا الدراسـة    ،بني تالميذ املدارس املتوسطة العادية ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي

وكذلك . احلالية هي دراسة وصفية دف تنمية اإلبداع لدى أطفال املرحلة االبتدائية
ر اهتمـام  حموختتلف الدراسة السابقة بأا طبقت على تالميذ املرحلة املتوسطة، بينما 

كما أن الدراسة السـابقة هـدفت إىل   . أطفال املرحلة االبتدائيةهو الدراسة احلالية 
التعرف على قدرات التفكري االبتكاري لدى تالميذ املرحلة املتوسطة، بينما الدراسـة  

وكـذلك ركـزت الدراسـة    . احلالية دف إىل تنمية هذه القدرات من قبل األسرة



 

وهي منطقة جازان، بينما الدراسة احلالية ليسـت مرتبطـة    السابقة على منطقة معينة
  .حبدود مكانية

  : أوجه االستفادة 
كما  .الدراسة احلالية من الدراسة السابقة فيما يتعلق بأمهية اإلبداع ومفهومه استفادت

أن الدراسة احلالية تعطي لعامل حفظ القرآن الكرمي أمهية كبرية يف تنمية اإلبداع وهذا ما 
  .هذه الدراسة تؤكده

  :الدراسة الرابعة
من املرحلة االبتدائيـة وعالقتـها   ) الصفوف العليا(أهم السمات االبتكارية ملعلمي "

  .)١("بقدرات التفكري االبتكاري للتالميذ مبدينة عرعر
  : ودف الدراسة إىل

باملرحلـة  ) الصـفوف العليـا  (التعرف على أهم السمات االبتكارية لدى معلمي  .١
 .ة مبدينة عرعراالبتدائي

باملرحلة ) الصفوف العليا(التعرف على طبيعة العالقة بني السمات االبتكارية ملعلمي  .٢
 .االبتدائية وقدرات التفكري االبتكاري لتالميذهم

باملرحلـة  ) الصـفوف العليـا  (السمات االبتكارية ملعلمي  يف التعرف على الفروق .٣
خلربة،التخصص، مسـتوى الصـف   ا(االبتدائية مبدينة عرعر وبعض املتغريات مثل 

 ).الدراسي
التعرف على الفروق يف قدرات التفكري االبتكـاري بـني الصـفوف الدراسـية      .٤

لعينة الدراسة الكلية مبدينة عرعر على اختبـار تـورانس   ) الرابع،اخلامس،السادس(
  .للتفكري االبتكاري

  .املنهج الوصفي: املنهج املتبع
  : هاولقد توصل الباحث إىل عدة نتائج من

                                                 
من املرحلة االبتدائية وعالقتها بقدرات التفكري االبتكاري ) الصفوف العليا(العرتي،أهم السمات االبتكارية ملعلمي  جاجح ناير  .١

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤قسم علم النفس،كلية التربية،، جامعة أم القرى،غري منشورة رسالة ماجستري ،للتالميذ مبدينة عرعر



 

املبادرة، وحتمـل املسـؤولية،   : السمات االبتكارية ذات املتوسطات األعلى كانت .١
 .واالستفادة من اخلربات، والثقة بالنفس، والتأمل يف األفكار اجلديدة

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني السمات االبتكاريـة ملعلمـي    .٢
 .ات التفكري االبتكاري لتالميذهمالصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وقدر

الرابـع،  (توجد فروق ذات داللة إحصائية يف قدرات التفكري بني الصفوف الدراسية .٣
لعينة الدراسة الكلية مبدينة عرعر على درجات اختبار تورانس للتفكري ) اخلامس، السادس

  .االبتكاري لصاحل الصف السادس االبتدائي
  : والدراسة احلاليةأوجه الشبه بني الدراسة السابقة 

تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف اهتمامها بالتفكري االبتكاري والقـدرات  
  .االبتكارية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

  : أوجه االختالف 
ختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية باهتمامها بالسمات االبتكارية للمعلمـني  

التفكري االبتكاري لتالميذهم، بينما الدراسة احلاليـة ـتم    ومدى عالقتها بقدرات
كما أن هذه الدراسة ركزت على الصـفوف  . بوسائل تنمية هذه القدرات يف األسرة

 ،سـنة ) ١٢-١٠(العليا من املرحلة االبتدائية أي ما يقابل الطفولة املتأخرة من سـن  
وكذلك ركـزت  . طة واملتأخرةبينما الدراسة احلالية تركز على مرحلة الطفولة املتوس

الدراسة السابقة على منطقة معينة وهي مدينة عرعر، بينما الدراسة احلاليـة ليسـت   
  .مرتبطة حبدود مكانية

  :أوجه االستفادة
كما . الدراسة احلالية من الدراسة السابقة فيما يتعلق بأمهية اإلبداع ومفهومه استفادت

سة وهي وجود عالقة ارتباطية موجبـة بـني   أن النتيجة اليت توصلت إليها هذه الدرا
السمات االبتكارية ملعلمي الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وقـدرات الـتفكري   

أمهية وجود مسات ابتكارية للوالدين ملا هلا من عالقة  تؤكد علىاالبتكاري لتالميذهم 
  .بتنمية االبتكار لدى أطفاهلما

  :الدراسة اخلامسة



 

إلبداعية لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية مبحافظة الطائف تنمية القدرات ا"
  .)١()"دراسة شبه جتريبية(التعليمية

  : ودف الدراسة إىل
التعرف على مدى إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية لدى جمموعة من تالميـذ الصـف   

  .اخلامس عن طريق تعريضهم لربنامج تدرييب لتنمية القدرات اإلبداعية
  .شبه التجرييب: نهج املستخدمامل

  :ولقد توصل الباحث إىل عدة نتائج منها
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اموعة التجريبية وأفراد  .١

اموعة الضابطة يف األداء على اختبار القدرات اإلبداعية يف القياس البعدي لصـاحل  
 .اموعة التجريبية

اللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اموعة التجريبية وأفراد توجد فروق ذات د .٢
اموعة الضابطة يف القدرة على الطالقة يف التفكري يف القياس البعدي لصاحل اموعة 

 .التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اموعة التجريبية وأفراد  .٣

رة على املرونة يف التفكري يف القياس البعدي لصاحل اموعـة  اموعة الضابطة يف القد
 .التجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اموعة التجريبية وأفراد  .٤
اموعة الضابطة يف القدرة على األصالة يف التفكري يف القياس البعدي لصاحل اموعة 

 .التجريبية
لة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اموعة التجريبية وأفراد توجد فروق ذات دال .٥

اموعة الضابطة يف القدرة على التفاصيل يف التفكري يف القيـاس البعـدي لصـاحل    
 .اموعة التجريبية

  :أوجه الشبه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية

                                                 
، )دراسة شبه جتريبية(بداعية لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية مبحافظة الطائف التعليميةالنخايل، تنمية القدرات اإل عبد اهللا أمحد .١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ غري منشورة، جامعة أم القرى،كلية التربية،قسم علم النفس، رسالة ماجستري
 



 

بداعي أو التربية اإلبداعية إل اتتفق دراسة النخايل مع هذه الدراسة يف اهتمامها بالتفكري
  .وبإمكانية تنميتها

  :أوجه اخلالف 
ختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية يف أن الدراسة السابقة هي دراسـة شـبه    

جتريبية استخدم فيها الباحث برنامج تدرييب لتنمية القدرات اإلبداعية، بينمـا الدراسـة   
التركيز على  كانالباحثة فيها برنامج تدرييب وإمنا تستخدم  احلالية هي دراسة وصفية مل

  .تنمية اإلبداع من خالل ماتساهم به األسرة من أنشطة وأدوار اجتماعية ونفسية وثقافية
وكذلك ختتلف الدراسة السابقة بأا طبقت هذا الربنامج على تالميذ الصف اخلـامس  

تعليمية، بينما تركـز الدراسـة   أي أا ركزت على دور املدرسة والعملية ال االبتدائي،
وكذلك ركزت الدراسـة  . سنة) ١٢:٦( احلالية على دور األسرة وللفترة العمرية من

السابقة على التالميذ الذكور فقط دون اإلناث، بينما تركز الدراسة احلالية على األطفال 
  .سنة سواًء كانوا ذكوراً أم إناثا١٢ً: ٦من سن 

  : أوجه االستفادة
  .دراسة احلالية من الدراسة السابقة فيما يتعلق بأمهية اإلبداع ومفهومهال استفادت

  :الدراسة السادسة
تصور مقترح لتنمية التفكري اإلبداعي لدى طالب املرحلة الثانوية مـن منظـور التربيـة    " 

  )١(."اإلسالمية
  
  

  : اهلدف من الدراسة
وناتـه، ومراحلـه،   توضيح مفهوم التفكري اإلبداعي، من خالل تعريفه، وحتديد مك .١

 .ودراسة عوائقه وطرق التغلب عليها

                                                 
وية من منظور التربية اإلسالمية، رسالة الشنقيطي، تصور مقترح لتنمية التفكري اإلبداعي لدى طالب املرحلة الثان حبيب اهللا حممد .١

  .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦قسم تربية إسالمية ومقارنة،كلية التربية،، جامعة أم القرى،غري منشورة ماجستري



 

التعرف على املرحلة الثانوية ، وحتديد أهدافها، ونشأا يف اململكة العربية السعودية،  .٢
 .ومظاهر النمو اليت تتعلق باملراحل العمرية لطالا

ة هذا حتديد أهداف التفكري اإلبداعي يف اإلسالم، وأساليب التربية اإلسالمية يف تنمي .٣
 .التفكري

مساعدة املعلمني يف املرحلة الثانوية الستخدام أحدث طرائق وأسـاليب الـتفكري    .٤
اإلبداعي، يف تدريس موادهم، وخاصة مواد التربية اإلسالمية حىت تكـون حصـة   

 .التربية اإلسالمية، حصة تنمي التفكري اإلبداعي عند الطالب
  .االستنباطي االستقرائي واملنهج املنهج وقد استخدم الباحث

  : ومن أبرز النتائج اليت توصلت هلا الدراسة
بداعي وتنميته، وذلك ألمهيته، وأثره الواضح يف تقدم األمـم  إلأمهية تعليم التفكري ا .١

وازدهارها،ولدوره املهم يف حل املشكالت اليت تواجه البشـرية بشـىت صـورها    
 .وأشكاهلا

وانبه وأنواعه املختلفة، ومنها التفكري ن التربية اإلسالمية اهتمت بالعقل والتفكري جبإ .٢
اإلبداعي، وذلك باستخدام عدة وسائل من أبرزها التنويه بالعقل واعتباره من أعظم 
نعم اهللا علينا، ودعوته إىل التدبر يف آيات اهللا تعاىل القرآنيـة، والتفكـر يف آياتـه    

املبدعـة،  والتنويه بأصـحاب القـدرات العقليـة     واستقطاب املتميزين، الكونية،
 .واستشارم يف خمتلف القضايا مع العمل مبشورم إذا ثبت صحتها

  : أوجه الشبه بني هذه الدراسة والدراسة احلالية
تتفق دراسة الشنقيطي مع هذه الدراسة يف اهتمامها بالتفكري اإلبـداعي أو التربيـة      

احلالية يف كوا تعتمد كما تتفق هذه الدراسة مع الدراسة  .اإلبداعية وبإمكانية تنميتها
  .على وجهة نظر التربية اإلسالمية فيما يتعلق بتعليم وتنمية اإلبداع

  
  : أوجه اخلالف

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف أن الدراسة السابقة اهتمـت بتنميـة         
أما الدراسة . انرة لإلنساإلبداع لطالب املرحلة الثانوية وهو مايقابل فترة املراهقة املتأخ



 

سنة، وهذا يقابل األطفال يف املرحلـة  ١٢:٦على األطفال من سن  فيها التركيزف احلالية
وكذلك ركزت الدراسة السابقة على دور التعليم يف تنمية التفكري اإلبداعي، . االبتدائية

  .بينما تركز الدراسة احلالية على دور األسرة يف تنمية اإلبداع ألطفاهلا
  : فادةأوجه االست

الدراسة احلالية من الدراسة السابقة فيما يتعلق بأساليب التربية اإلسالمية يف  استفادت   
تنمية التفكري اإلبداعي وذلك من منطلق أن األسرة املسلمة تريب أطفاهلا تربية إسـالمية  

  .مستخدمة أساليب هذه التربية

  :تعقيب على الدراسات السابقة
لسابقة يتضح أا ختتلف فيما بينها يف املناهج املستخدمة من خالل عرض الدراسات ا   

 ) باحـارث ( فالدراسة األوىل، مة كل منهج للدراسة السابقةءوذلك االختالف يعود ملال
اسـتخدمت  ) املـالكي (بينما الدراسة الثانية  ،والوصفي استخدمت املنهج االستنباطي

استخدمت املنهج الوصفي املقارن، ) ديالغام(املنهج االستنباطي، إال أن الدراسة الثالثة 
) النخـايل (يف حني أن  الدراسة اخلامسة  استخدمت املنهج الوصفي،) العرتي(والرابعة 

املنهج االستقرائي فاستخدمت ) الشنقيطي( السادسة، أما شبه التجرييباستخدمت املنهج 
  .واالستنباطي

إلسالم بتربية الطفل ودور األسرة وقد اتفقت الدراستان األوىل والثانية على اهتمام ا   
يف هذه التربية، غري أن الدراسة األوىل اهتمت بدور األب يف تربيـة الولـد فقـط يف    
اجلوانب اخللقية والفكرية واجلسمية، أما الثانية فقد تناولت اجلوانب التعبدية واألخالقية 

ا الوقـت الـذي   وتتفق بقية الدراسات على أمهية اإلبداع وخاصة يف هذ. واالجتماعية
كما تتفق هذه الدراسـات يف كوـا   . أصبح اإلبداع فيه حاجة ضرورية الغىن عنها

. أظهرت إمكانية تنمية اإلبداع لدى األطفال مما حيفز األسرة على تنميته لدى أطفاهلـا 
وتتفق الدراسة الثالثة، والرابعة على االهتمام بقدرات التفكري االبتكاري ولكن ملراحـل  

لفة، فالغامدي ركز على املرحلة املتوسطة، بينما العرتي اهتم باملرحلة االبتدائية عمرية خمت
وبالنظر إىل الدراستني اخلامسة، والسادسة، فإن االهتمـام  . وبالتحديد بالصفوف العليا



 

فيهما منصباً على التربية اإلبداعية وكيفية تنميتها، إال أما استخدمتا التعلـيم العـام   
  .إلبداعكمجال لتنمية ا

ولقد اعتنت الدراستان الرابعة واخلامسة باملرحلة االبتدائية وهي ذات املرحلـة الـيت      
يف حني اعتنت الدراسة الثالثة باملرحلة املتوسطة، .  ستكون حمور تركيز الدراسة احلالية

املراحل ال يعين عـدم  بينما اهتمت الدراسة السادسة باملرحلة الثانوية، ولكن اختالف 
  .يف هذه الدراسة ادة من هذه البحوثاإلف
ويتفرد البحث احلايل عن مجيع الدراسات السابقة بأنه يركز على إسهامات األسـرة     

فيهـا   لتنمية اإلبداع باعتبارها احملضن األول للطفل، بينما البحوث السابقة كان التركيز
أن  تنمية اإلبداع، أو يفسواًء يف التعرف على القدرات اإلبداعية أو على املدرسة  منصباً

إسهامات األسرة ولكن يف جوانـب أخـرى غـري    هذه الدراسات السابقة قد عاجلت 
   .اإلبداع

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثاين

  )يف اإلسالم ولةـرة والطفـاألسمكانة (

 

   .تعريف األسرة: أوالً  

 .ة األسرةأمهي:  ثانياً  

  .ةأهداف تكوين األسرة املسلم: ثالثاً

  .دور األسرة املسلمة يف التربية: رابعاً

  .سنة١٢:٦خصائص النمو لدى األطفال من سن :خامساً

  

  
  
  



 

  :متهيد
مبا أن حمور الدراسة األساسي هو الطفل، وهذا الطفل يفتح عينيه يف جمتمع صغري حيتضنه     

وهي املنـاخ   ويقوم برعايته أال وهو األسرة، فهي اجلماعة األوىل اليت يتعامل معها الطفل،
وتساهم هذه األسرة يف تشكيل شخصيته ، لـذا كـان مـن    . املالئم الذي يصنع املبدعني

املناسب البدء بفصل يتناول احلديث عن األسرة يشتمل على تعريفها وأمهيتـها وأهـداف   
وحيث . سنة١٢:٦تكوينها ووظائفها، و التعرف على خصائص النمو لدى األطفال من سن

تناوله الكثري من الباحثني فإن الباحثة سوف تعرضـه بشـيء مـن     أن موضوع األسرة قد
االختصار وبالطريقة اليت تناسب هذه الدراسة، حىت يتم بعد ذلك الوصول إىل فهم عميق ملا 
تقدمه األسرة من إسهامات يف سبيل تربية اإلبداع لدى أطفاهلا، وهـو موضـوع هـذه    

  .ول والثاين من أسئلة الدراسةوسوف جييب هذا الفصل على السؤال األ. الدراسة

  : تعريف األسرة: أوالً 
  : لألسرة املعىن اللغوي  

  )١(." الدرع الـحصينة": جاء يف لسان العرب بأا
واألسرة من الرجل الرهط األدنون وعشـريته  . كذلك الدرع الـحصينة: ويف تاج العروس
  )٢(.ألنه يتقوى م

  :املعىن االصطالحي لألسرة
  :  تعريفات متعددة لألسرة ختتلف باختالف وجهات نظر معرفيها، ومن هذه التعريفات هناك

املؤسسة االجتماعية اليت تنبعث من ظروف احليـاة  : " األسرة عند علماء االجتماع 
                )٣(."والطبيعة اإلنسـانية وهـي ضـرورة فطريـة حليـاة البشـر واسـتمرارهم       

يف قد ركز على اهلدف من وجود األسرة وهـو اسـتمرار اجلـنس    إن هذا التعر
 .البشري

                                                 
 .١٩،ص٤بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، جمجال الدين حممد بن مكرم   .١
 .١٣،ص٣الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق،ج مرتضى حممد  .٢
 .١٠١م،ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٣،دار عمار،عمان،٣االبراهيم،ثقافة املسلم بني األصالة والتحديات، ط إبراهيم موسى  .٣



 

نظام اجتماعي ذو خصائص مميزة، وحاجات فريدة، تـربط أفـراده   : "األسرة هي 
عالقات قوية ومؤثرة، حبيث إن أية خربة تؤثر يف أحد األفـراد يصـل أثرهـا إىل    

   )١(."اآلخرين مجيعاً
تفهم حاجات أفرادها وتلبيتها ووجود تأثري قـوي  وهذا التعريف يوضح أن األسرة تعين    

  . بني األفراد ضمن نظام األسرة الواحدة
جمموعة من األفراد ارتبطوا برباط إهلي هو رباط الزوجية أو الـدم أو  : "األسرة هي 

القرابة، ليحققوا بذلك الرابط غايات أرادها اهللا منهم، وهم يعيشون حتت سـقف  
 )٢(."مشتركة واحد غالباً، وجتمعهم مصاحل

إن هذا التعريف ينطبق على املفهوم اإلسالمي لألسرة ويربز أمهية وجود غايات سامية    
  .من جراء تكون األسرة

احلماية والنصرة وظهور رابطة التالحم، القائمة على أساس العـرق  :" األسرة هي  
لغـوي  وهذا التعريف جيمع بني املعـىن ال ) ٣(".والدم والنسب،واملصاهرة، والرضاع

  .واإلسالمي لألسرة
ذلك اتمع الصغري الذي يتكون من الزوج والزوجـة  : األسرة هي: تعريف الباحثة 

واألوالد، وتسوده املودة والرمحة، وحيدث فيه املران والتدريب على كيفية التعامـل  
  .مع اتمع اخلارجي الكبري

  :أمهية األسرة: ثانياً
من أمهية بالغة يف تربية األبناء وتنميـة مـداركهم   ال خيفى على أحد منا ما لألسرة    

وربطهم باتمع اخلارجي، فهي مبثابة وسيط ينقل ثقافة اتمـع وعاداتـه وتقاليـده    
ومن هم أفرادها؟ إم فلذات كبد األب واألم اللذان يضحيان بكـل غـايل   . ألفرادها

كل طفـل واجلماعـة   فاألسرة هي املدرسة األساسية ل. ونفيس من أجل هؤالء األبناء
ومن هنا تتضـح أمهيـة ثقافـة    . األولية اليت تغذي أبناءها بكل جوانب املعرفة والثقافة
  . ومعرفة الوالدين بشؤون التربية وما ينتج عنها من مثار

                                                 
  .٤٩،ص)ت.د(دار العلم والثقافة، القاهرة،،خمتار، أبناؤنا وصحتهم النفسيةصفوت وفيق  .١
 .١٥٩م،ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣أمحد احلمد، التربية اإلسالمية، دار اشبيليا، الرياض،  .٢
 .١٤م،ص٢٠٠٥- هـ١٤٢٥راتيجيات يف تربية األسرة املسلمة،شروق للنشر والتوزيع، املنصورة، الواعي، است يوسف توفيق .٣



 

واألسرة هي احملضن األساسي واألول للطفل واليت تؤثر يف تصرفاته وسلوكه وآدابـه     
لقاه الطفل يف حياته هو تأثري األشخاص الذين حييطونه، أول تأثري يت"وأخالقه ولغته،فـ

حمضن حساس وخطري، إـا مصـنع وأي   " واألسرة .  )١("وهم والده وأهله يف املرتل،
مصنع؟ مصنع األبطال والعلماء، والتقاة واألتقياء، أو مصنع للعابثني الالهني واـرمني  

   )٢(".املتسكعني
                        : صيل نظاماً كنظام األسرة، فالزكاة بينها بإمجال، فقـال والقرآن الكرمي مل يتول بالتف   

 m  n   ml )والصالة بإمجـال، فقـال   ،)٤٣: البقرة : ml  kl 
أما األسرة فقد بينها بالتفصيل، فبني إنشاء الزواج، وبـني مـىت يكـون     )٤٣: البقرة(

اء واألبناء، والعالقة بني األقرباء مجيعاً، الطالق، والعالقة بني الزوجني، والعالقة بني اآلب
  )٣(.مث بني نظم االقتصاد يف األسرة مبا ال يدع جماالً للتفصيل بعد ذلك

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غري جهاز األسرة ال يعوض عنها، وال "  
ـ )٤("يقوم مقامها، بل ال خيلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته ن الصـعب  ، فم

  .   إجياد بديل آخر عن املرتل يزود الطفل باحتياجاته اخلاصة
 األسري أثـراً يف والتاريخ اإلسالمي يقدم لنا مناذج من شخصيات عظيمة كان للجو    

بزوغها وإبداعها، فعلى سبيل املثال الصحايب اجلليل أنس بن مالك رضي اهللا عنه صحب 
النيب صلى إىل أمه أم سليم  ر سنني عندما أتت بهالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن عش

فأثرت تلـك   )٥(.هذا أنس غالم خيدمك فقبله :فقالت له املدينة، اهللا عليه وسلّم ملا قدم
فصحب أنس نبيه صلى اهللا عليه :"الصحبة أميا أثر، ويف هذا يقول اإلمام الذهيب رمحه اهللا

                                                 
  .١٢٧،ص)ت.د(األهواين، التربية يف اإلسالم،دار املعارف، القاهرة،  فؤاد أمحد .١
ادي، جدة، ،مكتبة السو٤األطفال يف رحاب اإلسالم يف البيت والروضة، ط تربية ،الناصر، خولة عبدالقادر درويش حامد حممد .٢

  .٣٩م،ص٢٠٠١-هـ١٤٢١
 .٢٥٤م،ص٢٠٠١- هـ١٤٢٢علي، فقه التربية،دار الفكر العريب، القاهرة، إمساعيلسعيد .٣
 .٢٣٥،ص١م،ج١٩٨٢-هـ١٤٠٢،دار الشروق،بريوت،١٠سيد قطب،يف ظالل القرآن،ط .٤
،باب األلف ١م،ج٢٠٠٣-هـ١٤٢٣،دار الكتب العلمية،بريوت،٢بن حجر العسقالين،اإلصابة يف متييز الصحابة،طشهاب الدين  .٥

 .٢٧٥بعدها نون،ص



 

ر، وإىل أن مات، وغزا معه غري مرة، وسلم أمت الصحبة، والزمه أكمل املالزمة منذ هاج
   )١(."وبايع حتت الشجرة

 واألسرة هي لبنة من لبنات اتمع، والقاعدة الصلبة اليت يقوم عليها بنـاء اتمع،    
فإذا قامت كل أسرة بتربية أبنائها التربية اإلسالمية صلح اتمع بأسره وضـت أمـة    

على اآلباء أن يتقـوا اهللا يف هـذه األمانـة ألـم     ف. اإلسالم وظهر اإلبداع يف أبنائها
كُلُّكُـم راعٍ   آلأَ: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  . مسؤولون عنها يوم القيامة

امفَالْإِم هيَّتعر نئُولٌ عسم كُلُّكُمه األعظم ويَّتعر نئُولٌ عسم وهاعٍ ولَى النَّاسِ ري عالَّذ،ِ 
والْمرأَةُ راعيةٌ علَى أَهلِ بيت زوجِها  ،جلُ راعٍ علَى أَهلِ بيته وهو مسئُولٌ عن رعيَّتهوالرَّ

مهنئُولَةٌ عسم يهو هلَدوو،   ـهنـئُولٌ عسم وهو هديالِ سلَى ماعٍ علِ رالرَّج دبعآلأَ ،و 
ر افَكُلُّكُمنئُولٌ عسم كُلُّكُمعٍ و هيَّتعاعلـم أن  : "ويقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا )٢(.)ر

الصيب أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة، وهي قابلة لكل نقش، فإن عود اخلري نشأ 
عليه، وشاركه أبواه ومؤدبه يف ثوابه، وإن عود الشر نشأ عليه، وكان الـوزر يف عنـق   

ي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه، ويعلمه حماسن األخالق، وحيفظه مـن قرنـاء   وليه، فينبغ
السوء، وال يعوده التنعم، وال حيبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمـره يف طلبـها إذا   

  )٣("كرب

  :أهداف تكوين األسرة : ثالثاً 
ـ       ن       إنَّ ديننا اإلسالمي احلنيف جعل لوجود األسرة غايات سامية وأهداف نبيلـة، وم

  :هذه األهداف 
هذا النسل اإلنساين الذي أختاره اهللا تبارك و تعـاىل   :احملافظة على النسل اإلنساين .١

و الخيفى ما يف هذا "لعمارة األرض وإلنتاج كل ماهو بديع البد أن يتكاثر ويتسلسل،
التكاثر والتسلسل من حمافظة على النوع اإلنساين، ومن حافز لدى املختصني لوضـع  

اهج التربوية، والقواعد الصحيحة ألجل سالمة هذا النوع من الناحيـة اخللقيـة ،   املن

                                                 
   .٣٩٧،ص٣م،ج١٩٨٦- هـ١٤٠٦،مؤسسة الرسالة، بريوت، ٤الذهيب، سري أعالم النبالء، ط حممد بن أمحد مشس الدين .١
،كتاب األحكام،باب قول ١٣،ج )ت.د(بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،دار الفكر،بريوت،شهاب الدين  .٢

 ).٧١٣٨(رقم احلديث، ١١١، ص"اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم وأطيعوا:"اهللا تعاىل
  .١٥٩م،ص١٩٧٨- هـ١٣٩٨دار البيان،دمشق،،املقدسي، خمتصر منهاج القاصدين بن عبدالرمحن بن قدامة أمحد .٣



 

m X W  F  E  D  C  B  A . )١("والناحية اجلسمية على السواء 

   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G

  _  ^  ]        \  [  Z  YX    Wl ) قاعـدة   توحي اآلية بـأن ") ١:النساء
. احلياة البشرية هي األسرة، فقد شاء اهللا أن تبدأ هذه النبتة يف األرض بأسرة واحـدة 

ومن هذه ....فخلق ابتداء نفساً واحدة، وخلق منها زوجها، فكانت أسرة من زوجني
األسرة األوىل يبث رجاالً كثرياً ونساًء، كلهم يرجعون ابتداء إىل وشيجة الربوبية، مث 

بعد قيامـه  . اليت يقوم عليها نظام اتمع اإلنساين. ة األسرةيرجعون بعدها إىل وشيج
وقد حرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على تكاثر هـذه   )٢(."على أساس العقيدة

  )٣( »تناكحوا تكاثروا فإين أباهي بكم األمم«: األمة فقال
إىل اآلخر،  شرع اهللا تعاىل الزواج بني الرجل واملرأة ليسكن كلٌ منهما :السكن النفسي .٢

وجعل بينهما املودة والرمحة، وهذا السكن النفسي ضروري لألبوين حىت يقوما بتربيـة  
أبنائهما على الوجه الصحيح، فينتقل ذلك السكن واالستقرار إىل األبناء فيكون له مجيل 

W m X    g  f  e  d   c  b  a. األثر يف حيام وإبداعام
  q  p  o  n   m  lk  j  i  h  u  ts  r

 `  _  ~  }  |  {  z  y  x   w  vl )األعــراف :

أي جعله " m k  j l     :يقول الشوكاين رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل. )١٨٩
 )٤(."منها ألجل يسكن إليها يأنس إليها ويطمئن ا فإن اجلنس جبنسه أسكن وإليه آنس

ل املسؤوليات، وجعلته يواجـه  فالسكن النفسي واملودة والرمحة أعانت الزوج على حتم
احلياة بشجاعة وبسالة ويزيد إحساسه بالسرور ويزيد نشاطه يف العمل، ألنه يشـعر يف  

                                                 
   .٢٩ص،١،جمرجع سابقعلوان، تربية األوالد يف اإلسالم،  ناصح عبداهللا .١
 .٥٧٤، ص١ج سيد قطب، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، .٢
قَولِ النَّبِي صلَّى اللَّه بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق، كتاب النكاح، باب شهاب الدين  .٣

 .١١١،ص٩،جعلَيه وسلَّم من استطَاع منكُم الْباَءةَ فَلْيتزوَّج
 . ٢٧٤،ص٢م،ج١٩٨٣-هـ١٤٠٣ت، الشوكاين، فتح القدير،دار الفكر، بريو بن علي حممد .٤



 

فاالستقرار األسري مـن  )١( .قرارة نفسه بأنه يعمل لنفسه وأحب الناس إليه وهم أوالده
 .أهم العوامل لتنمية إبداع األطفال

ل من الزوج والزوجة نفسه عما حـرم  شرع اإلسالم الزواج ليصون ك :إعفاف النفس .٣
وما أصدق ما قاله صلى اهللا عليه وسلم يف إظهار حكمة الزواج اخللقية عندما كان . اهللا

يا معشر الشّبابِ منِ استطَاع منكُم الباَءةَ فَلْيتزوّج ، «: حيث الشباب على الزواج فقال
صأَحرِ، وصلْبل ّأَغَض هّاٌءفَإِنجو لَه هّمِ، فَإِنوّبِالص هلَيفَع يعطتسي لَم نملْفَرجِ، ول ٢(.»ن( 

عن طريق الزواج الشرعي يأخذ االبن نسب أبيه، فيشعر األبناء  :احملافظة على األنساب .٤
باالستقرار النفسي والكرامة اإلنسانية، هذا الشعور الذي يعينهم على اإلنتاج و اإلبداع 

m  e : وقد أورد القرطيب رمحه اهللا يف تفسري قوله تعـاىل . مجيع جماالت حياميف 
  t  s  r    q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f

  {  z  y   x  w  vul )خلق اهللا اخللق بني الذكر واألنثـى  " :)١٣: احلجرات
ـ  م ـا التواصـل   أنساباً وأصهاراً وقبائلَ وشعوباً، وخلق هلم منها التعارف، وجعل هل

للحكمة اليت قدرها وهو أعلم ا؛ فصار كل أحد حيوز نسبه؛ فإذا نفاه رجـل عنـه   
يـا عجمـي،   : احلد بقذفه؛ مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه، بقوله للعـريب  ستوجبٱ

   )٣(" .يا عريب؛ وحنو ذلك مما يقع به النفي حقيقة: وللعجمي
واج بني الرجل واملرأة تزداد العالقـات  عندما حيدث الز :تكوين رباط اجتماعي قوي .٥

وهذه احلكمة العظيمة كان يـدركها  . بني أسر كلٍ منهما وبالتايل بني القبائل والشعوب
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما تزوج من قبائل خمتلفة لتقوية الصالت بينه وبـني  

بـين  خزاعـة مـن   رضي اهللا عنها كانت من قبيلة  جويرية بنت احلارث، فتلك القبائل
تزوجهما   )٥(زينب بنت خزمية بن احلارث القيسية، من بين هالل بن عامر، و ،)٤(املُصطَلقِ

                                                 
 .٣٦م،ص١٩٩٩-هـ١٤١٩،دار املعرفة،بريوت،٢خالد عبد الرمحن العك، بناء األسرة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة، ط  .١
باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن املؤن  ،كتاب النكاح،٩جصحيح مسلم بشرح النووي،مرجع سابق، .٢

 .أي قاطع للشهوة: أي القدرة على الزواج، وجاء: والباءة. ١٧٢،صمبالصو

 .٣٤٢،ص١٦م،ج١٩٥٣-هـ١٣٧٢، دار الشعب، القاهرة،٢حممد بن أمحد القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط .٣
 .٤٢٥،ذكر أزواجه صلى اهللا عليه وسلم،ص٤،ج)د،ت(بن هشام،سرية ابن هشام،دار املعرفة،بريوت،مجال الدين  .٤
 .١٠٦،ص١جم،١٩٨٧- هـ١٤٠٧،مؤسسة الرسالة،بريوت،١٥طزاد املعاد يف هدي خري العباد،، اجلوزيةمد بن أيب بكر حمابن قيم  .٥



 

وقـد   .النيب صلى اهللا عليه وسلم فقويت العالقة بينه صلى اهللا عليه وسلم وبني قبيلتيهما

mj  i  h     g  f  e    m   l  k  :جاء يف تفسري قولـه تعـاىل  
s  r    q  po  n    {  z  y   x  w  vu  tl )١٣: احلجرات( .

ال .... أي جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاً فتصلوا األرحام وتبينوا األنسـاب  " 
توسـيعاً لـدائرة   " ولذلك كان االغتراب يف الزواج مطلوباً )١(."لتفاخروا باآلباء والقبائل

دة من األفكار اإلبداعية اليت قـد  واإلفا)٢(."التعارف األسرية، ومتتيناً للروابط االجتماعية
 . تكون موجودة يف األسر املختلفة

إن حب األبناء غريزة فطرية أودعها اهللا سبحانه وتعاىل يف نفوس اآلباء  :الرغبة يف الولد .٦
واألمهات، ويف األسرة يتم إشباع هذه الغريزة وحتمل كل ما يترتب على إشباعها مـن  

يرى صورة نفسه يف ولده، ويرغب أن خيلفه يف  فاإلنسان حيب أن" تعب وسهر ونصب، 
) ٣("األرض يرثه ويأكل مثار أتعابه، فمن هنا كانت األوالد زينة كما أن املال واجلاه زينة،

 m X W  L  K   J  I   H  G  FE  D  C  B  A
  O  N  Ml )٤٦:الكهف( 

لرعاية اإلميانيـة  من األهداف العظيمة لوجود األسرة هو رعاية الذرية ا :رعاية الذرية  .٧
فاملسلم مأمور برعاية ولده واحلفاظ عليه وتعليمه " واخللقية والعقلية والنفسية واجلسمية، 

قـال  )٤(."اخللق الطيب والفعل احلسن واألخذ بيده إىل كل ما ينفعه يف الدنيا واآلخـرة 

ــاىل »  ¬  ®  ¯  °   ±   m  ¶  µ   ´  ³  ² : تعـ
Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸    Ã  Âl )٦: التحرمي( 

وقال بعض  ....فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصالح الراعي للرعية "
فيعلّمه احلالل  ....دخل فيه األوالد؛ ألن الولد بعض منه} قُۤواْ أَنفُسكُم{: العلماء ملا قال

                                                 
-هـ١٤٠٣دار الفكر،بريوت،  ،يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين البغدادي، روح املعاين السيد حممود اآللوسي شهاب الدين .١

 .١٦٢،ص٩، ج م١٩٨٣
 .٣٩،ص١ة األوالد يف اإلسالم،مرجع سابق،جعلوان، تربي ناصح عبداهللا .٢
 .٤٣العك، بناء األسرة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة،مرجع سابق،  عبد الرمحن خالد .٣
 .٥٨الواعي، استراتيجيات يف تربية األسرة املسلمة،مرجع سابق،ص يوسف توفيق  .٤



 

الصـالة          وقـال عليـه   )١(".واحلرام، وجينبه املعاصي واآلثام، إىل غري ذلك من األحكام
  )٢(.»أفضل من أدب حسن من حنل ما حنل والد ولداً«: لسالموا
إصالح اتمع يبدأ من األسرة، فإذا كانت  :املسامهة يف إصالح اتمع وطهره ونقائه .٨

 )٣(.األسرة متماسكة متعاطفة متحابة فذلك سيكون له تأثريه القوي على اتمـع بأسـره  
سرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا، فإن ذلك أيضاً سيعود نفعه وفائدتـه  وعندما تساهم األ
  .على اتمع بأسره

  :يف التربية األسرة املسلمة دور: رابعاً
إن وظيفة األسرة يف تربية األطفال هي وظيفة متكاملة متناسقة متوازنة جلميـع جوانـب      

وهذه الوحدة تنمو . قل وروحفالطفل وحدة واحدة، مكونة من جسم، وع"ومطالب منوهم، 
بشكل مطرد ومترابط، والعناية بأحد جوانب هذه الوحدة، يؤثر تأثرياً مباشـراً يف جوانبـها   

وهلذا سوف يتم تناول اجلانب اإلمياين واخللقي والنفسي والعقلي واالجتمـاعي  . )٤("األخرى
ار أا ليست هـي  ولكن بشيء من االختصار باعتب، واجلسمي وذلك ألمهيتها بالنسبة للطفل

أما املوضوع األساسي وهو اجلانب اإلبداعي فسيفرد له فصـل  . موضوع الدراسة األساسي
مع العلم بأن هذه الوظائف جمتمعة تؤثر تأثرياً مباشراً وقوياً يف تربية خاص بإذن اهللا تعاىل، 
مـن  كما وسوف يتم التركيز يف هذه الوظائف على مرحلة الطفولـة  . اإلبداع لدى الطفل

  )٥(.سنة ١٢: ٦سن

  :دور األسرة يف التربية اإلميانية: أوالً
إذا أمت الطفل سبع سنني من عمره دخل يف سن التمييز، ومنهم من مييز قبل ذلـك، وهلـذه     

  )  ٦( .املرحلة متطلبات إميانية تناسبها، ويترتب على األسرة تعويد الطفل عليها

    
  

                                                 
  .١٩٤،ص١٨سابق، جالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع بن أمحد حممد  .١
  ).٢٠١٨(رقم احلديث،٢٢٧باب ماجاء يف أدب الولد،صأبواب الرب والصلة،،٣جمرجع سابق،الترمذي،  سنن .٢
 .١١٢االبراهيم، ثقافة املسلم بني األصالة والتحديات،مرجع سابق،صإبراهيم موسى  .٣
 .١٨٣م،ص١٩٩١- هـ١٤١٢اجلالل،املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها،دار اتمع،جدة،عبد الرمحن عائشة  .٤
 .وهي املرحلة اليت اختارا الباحثة يف دراستها .٥
 .٥٤صم،٢٠٠٢-هـ١٤٢٣سعد، دور األسرة يف رعاية الطفل إميانيا،دار البشائر اإلميانية، بريوت،علي قاسم  .٦



 

ولد منذ تعقله بأصول اإلميان، وتعويده منذ تفهمه أركان ربط ال"واملقصود بالتربية اإلميانية  
وأصول اإلميان هي أركان اإلميان  )١(".اإلسالم، وتعليمه من حني متييزه مبادئ الشريعة الغراء

كَانَ رسولُ : ، قَالَ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ"كما جاء يف حديث جربيل عليه السالم، 
 لنَّاسِوسلم صلى اهللا عليه اللّهارِزا لما بولٌ.يجر اهانُ؟ قَالَ: فَقَالَ. فَأَتا اِإلميم ولَ اللّهسا ري :

  )٢("»أَنْ تؤمن بِاهللا ومالَئكَته وكتابِه ولقَائه ورسله وتؤمن بِالْبعث اآلخرِ«
و مفعم باإلميان، يشرق فيه القلـب علـى   تريب األسرة املؤمنة وليدها يف ج" فما أمجل أن    

اجلوارح فتنطق بتوحيد اهللا، وتعمل بأوامر اهللا، وتؤدي فرائض اهللا، وتتلو كتاب اهللا، فتلـتقط  
خميلة الطفل هذه الصورة اإلميانية السلوكية وتعرضها على الفطرة، فتزداد الفطرة بذلك نفحاً    

ر اإلميانية، فإن ذلك سيؤثر يف إنتاجه اإلبـداعي  فإذا ترىب خيال الطفل على الصو)٣(."وإشراقاً
  .الذي سيكون مسخراً لنفع األمة اإلسالمية

  : بعض الوسائل املعينة على حتقيق التربية اإلميانية
إن القرآن الكرمي ليؤثر تأثرياً عظيماً يف إصالح  :القرآن الكرمي حث الطفل على تعلم .١

 ابـن خلـدون  يقول . قرآن هم أهل اهللا وخاصتهالنفوس وتزكيتها، ومما الشك فيه أن أهل ال
اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل امللة، ودرجوا عليه يف : "رمحه اهللا تعاىل

مجيع أمصارهم، ملا يسبق فيه إىل القلوب من رسوخ اإلميان وعقائده، من آيات القرآن وبعض 
. ي ينبين عليه ما حيصل بعد مـن امللكـات  متون األحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذ

فحفظ القرآن للطفـل  )٤(."وسبب ذلك أن التعليم يف الصغر أشد رسوخاً، وهو أصل ملا بعده
يف الفصل وتدارسه يعني على تربية اإلبداع لديه، لذا سيخصص هلذا املوضوع مبحث مستقل 

 .اخلامس
 :وأخالقه الكرمية لمالنيب صلى اهللا عليه وس حث الطفل على التعرف على صفات .٢

معرفة النيب صلى اهللا عليه وسلم وما جبل عليه من األخالق الكرمية، وما أيده اهللا عز وجل به 
من املعجزات الظاهرة واآليات الباهرة، ومعرفة سريته صلى اهللا عليه وسلم، وما أيده اهللا عـز  

                                                 
 .١٤٧ص١علوان، تربية األوالد يف اإلسالم،مرجع سابق،جناصح عبداهللا  .١
اِإلميان بإِثبات قدر اهللا  بيان اِإلميان واِإلسالم واِإلحسان ووجوبكتاب اإلميان، باب ،١ج ،مرجع سابقصحيح مسلم بشرح النووي، .٢

 .١٦٢، صسبحانه وتعاىل
  .٤٢،صمرجع سابقسعد، دور األسرة يف رعاية الطفل إميانيا، علي قاسم .٣
 .٤٩٤ -٤٩٣ص-م،ص٢٠٠٦- هـ١٤٢٦بن خلدون،مقدمة ابن خلدون،دار الكتاب العريب،بريوت،عبدالرمحن حممد  .٤



 

اإلميان باهللا عز وجـل   وجل به من االنتصارات، ومن احملبة يف قلوب أتباعه، فكل ذلك يزيد
، كما أن معرفة إبداعاته صلى اهللا عليه وسلم جيعل منه قدوة )١(وبرسوله صلى اهللا عليه وسلم

~    �  ¡  ¢  £  ¤    ¥   m : إبداعية حتث الطفل املؤمن أن يقتدي ا، قال تعاىل
  ¦l )٦٩: املؤمنون(. 
الكرمي يف مواضـع عـدة إىل   أشار القرآن  :اهللا لوقاتخميف  حث الطفل على التفكر .٣

التفكر يف خملوقات اهللا عز وجل وكيف أبدع سبحانه وتعاىل ذلك اخللق، هذا التفكر ميكن أن 

m  }  |  {      z  y  :يكون أداة لتنمية اإلبداع يف نفس الطفل، قال تعـاىل 
  d  c  b     a  `  _  ~l )ويف تفسري هذه . )١٩٠: ل عمرانآ

إن التفكر يف خلق اهللا، والتدبر يف كتاب الكـون  : " يد قطب رمحه اهللاآلية الكرمية يقول س
هـو  ..املفتوح، وتتبع يد اهللا املبدعة، وهي حترك هذا الكون، وتقلب صفحات هذا الكتـاب 

ولو اتصلت العلوم الكونية اليت تبحث . عبادة هللا من صميم العبادة، وذكر هللا من صميم الذكر
لـو  ... ه وسننه، ويف قواه ومدخراته، ويف أسـراره وطاقاتـه  يف تصميم الكون، ويف نواميس

اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره، والشعور جبالله وفضله، لتحولت مـن  
واجتهـت إىل   -ذه العلـوم -والستقامت احلياة . فورها إىل عبادة خلالق هذا الكون وصالة

  )٢(."اهللا
فولة ليست مرحلة تكليف للقيام بالعبـادات  الط :على القيام بالعباداتالطفل  حث .٤

حىت يتعلم الولد أحكام العبادات منذ نشأته، ويعتاد أداءها " وإمنا هي مرحلة إعداد وتدريب 
والقيام ا منذ نعومة أظفاره، وحىت يترىب كذلك على طاعة اهللا، والقيـام حبقـه، والشـكر    

وللعبادة  )٣(."تسليم جلنابه فيما ينوب ويروعله،وااللتجاء إليه، والثقة به، واالعتماد عليه، وال
فهي تشعره باالتصال باهللا تبارك وتعاىل، ودئ "فوائدها العظيمة والعجيبة على نفسية الطفل 

من ثوراته النفسية، وتلجم انفعاالته الغاضبة، فتجعله سوياً مستقيماً  ألنه يف هذه الفتـرة ال  

                                                 
 .١٥١م،ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥أمحد فريد،التربية على منهج أهل السنة واجلماعة،دار طيبة،الرياض، .١
  .٥٤٥،ص١سيد قطب،يف ظالل القرآن، مرجع سابق،ج .٢
 .١٤٩،ص١ألوالد يف اإلسالم،مرجع سابق،جاعلوان،تربية  ناصح عبداهللا .٣



 

فهذا اهلدوء النفسي والضبط  )١(."وب أكثر فأكثرتغلب عليه الشهوات، مما جيعل روحه تتجا
صلى اهللا عليه  قال رسولُ اهللا االنفعايل اليت توفره العبادة من العوامل األساسية لتنمية اإلبداع،

وقد خـص  .  )٢(»، واضرِبوه عليها ابن عشرةَ)سنني(علِّموا الصَّيبَّ الصالةَ ابن سبعِ « :وسلم
الصالة ألا شعار الدين، وعمود اإلسالم، ومن أعظـم مظـاهر    النيب صلى اهللا عليه وسلم

على الصالة الترويض على بعض أيام الصوم إذا كان الولد يطيقه، وتعويـده   ويقاس" .اإلميان
كما وأنه البد أن يعتاد الطفل على أن كل عمل صاحل يقوم )٣(."احلج إذا كان األب يستطيعه

فاستذكاره لدرسه عبادة، ونومه املبكر عبادة، . اهللا تعاىلبه فهو عبادة وجيب أن يبتغي به وجه 
  .وترتيبه لغرفته عبادة، وإبداعاته املفيدة تمعه عبادة، وهكذا

  : ةاجلسمي دور األسرة يف التربية: ثانياً
إن سالمة اجلسد أمر ضروري للطفل حث عليه الدين اإلسالمي وجعل من حقوق الطفل    

مته وصحته، فالطفل صحيح اجلسم يكون ذا بنية قويـة وذا عقـل   على والديه االهتمام بسال
. راجح ومن مث يستطيع النجاح واإلبداع يف حياته العملية ويكون فرداً ناجحاً مبدعاً يف اتمع

فاإلنسان وحدة متكاملة من اجلسد والعقل والروح الميكن جتزئته ولذا وجب االعتناء جبميـع  
وهناك أحاديث كثرية تبني ضرورة العناية باجلسد . اً سليماًاجلوانب حىت ينشأ الطفل صحيح

قَـالَ  . حىت يستطيع املسلم القيام بواجباته الدينية من صالة وصيام وجهاد وحج وغري ذلـك 
ولُ اللّهسصلى اهللا عليه وسلم ر  :»يفنِ الضَّعمؤالْم نم إِلَٰى اللّه بأَحو ريخ الْقَوِي نمؤالْم .

ريي كُلَ خفو .بِاللّه نعتاسو كفَعنا يلَٰى مع رِصاح .جِزعالَ تقُـلْ . وٌء فَالَ تيش كابإِنْ أَصو :
فَـإِنَّ لَـو تفْـتح عمـلَ     . وما شاَء فَعلَ. قَدر اللّه: لَو أَني فَعلْت كان كذا وكذا وٰلكن قُلْ

طَان٤(.»الشَّي(  
  : اجلسميةبعض الوسائل املعينة على حتقيق التربية 

من النعم العظيمة اليت أنعمها اهللا تعاىل علـى   :احملافظة على نظافة البدن وامللبس واملكان .١

m  k  j  i  h  g               f  e    d  c  :تعاىل قالاإلنسان املاء، 
                                                 

 .٢٤٥،صم٢٠٠٢-هـ١٤٢٣تاب والسنة،الرياض،املغريب بن السعيد بن حممود املغريب ،كيف تريب ولداً صاحلاً؟،دار الك .١
  .)٤٠٥(،رقم احلديث٢٥٣،صباب ما جاء مىت يؤمر الصيب بالصَّالة كتاب الصالة،،١ج سنن الترمذي، مرجع سابق، .٢
  .١٤٩،ص١سابق،جالرجع املوالد يف اإلسالم،األعلوان،تربية  ناصح عبداهللا .٣
  .٢١٥ب اإلميان للقدر واالذعان له،ص،كتاب القدر،با١٦،مرجع سابق،جبشرح النووي صحيح مسلم .٤



 

  w  v  u  ts  r       q  p  o   n  mll )فباملاء )٣٠ :األنبياء ،
وهذه النظافـة ضـرورية لسـالمة    . حنافظ على نظافة أبداننا وملبسنا ومأكلنا ومسكننا

ولقد حثنا رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم على . اإلنسان وصحته وخلوه من األمراض
بحانَ اهللا والْحمد والْحمد هللا تمُأل الْميزانَ وس. الطُّهور شطْر اِإلميان«: النظافة حيث قال

 آلنمُأل(هللا تمت ضِ) أَواَألرو اتاوالسَّم نيا بم .ورالصَّالَةُ نانٌ. وهرقَةُ بوالصَّد .  رالصَّـبو
      )١(»و موبِقُهافَمعتقُها أَ. فَبايع نفْسه. كُلُّ النَّاسِ يغدو. والْقُرآنُ حجَّةٌ لَك أَو علَيك. ضياٌء

وأكد املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه أن الوضوء للصالة مخس مرات يف اليوم يعمـل  
أَرأَيتم لَو أَنَّ نهـراً بِبـابِ   «: على تنظيف البدن من األوساخ، قال صلى اهللا عليه وسلم

رَّاتم سممٍ خوكُلَّ ي هنِسلُ متغي كُمدلْ . أَحٌء؟هيش نِهرد نقَٰى مبقَالُوا» ي : نقَٰى مبالَ ي
وقد أثبت " )٢(.»يمحو اهللا بِهِنَّ الْخطَايا. فَٰذلك مثَلُ الصَّلَوات الْخمسِ«: قَالَ. درنِه شيٌء

 علماء اجلراثيم وجود أعداد هائلة من اجلراثيم على اجللد يف املناطق املكشوفة يتراوح بني
مخسة مليون جرثومة يف كل سنتيمتر مربع، وتتكاثر بصورة مستمرة وللتخلص منها البد 

 )٣(.ً"من غسل اجللد باستمرار ويتم ذلك بالوضوء عدة مرات يوميا
على الوالدين تعليم أطفاهلما كيفيـة   :إتباع القواعد الصحية يف األكل والشرب والنوم .٢

عمر "ه رسولنا الكرمي يف كثري من األحاديث، األكل والشرب والنوم السليم كما حثنا علي
بن أَبِي سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلَاًما في حجرِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وكَانت يـدي  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل فَةي الصَّحف يشطت: » كُـلْ  يو اللَّه مس ا غُلَام
يكلمَّا يكُلْ مو ينِكمبِي«دعي بتمعط لْكت الَتا زوقد أمرنـا سـبحانه وتعـاىل    . )٤("فَم

W  m X  H     G  F  E  D  C  B  A، باالعتدال يف املأكل واملشرب
  R  Q  P  O        N  ML    K   J  Il )ـ  .)٣١:األعراف قيمـة  "فـ

                                                 
  .١٠٠،كتاب الطهارة،باب فضل الوضوء،ص٣ج،مرجع سابق،بشرح النووي صحيح مسلم .١
 .١٧٠،باب فضل الصالة املكتوبة يف مجاعة،صاملساجد ومواضع الصالة،كتاب ٥سابق،جالرجع امل .٢
-هـ١٤٢٦الدار السعودية للنشر والتوزيع،جدة، ،٢أبو رزق،توجيهات تربوية من القرآن والسنة يف تربية الطفل، ط علي حليمة .٣

 .١٥٥م ،ص٢٠٠٥
،كتاب األطعمة،باب التسمية على الطعام ٩بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،جشهاب الدين  .٤

  ).٥٣٧٦(،رقم احلديث٥٢١واألكل باليمني،ص



 

الطعام ليست يف كثرته، ولكن يف بركته وحسن تناوله، واإلحساس بأنه نعمة ينبغـي أن  
وقد دلنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم على قاعدة عظيمة يف املأكـل  .  )١("تذكر فتشكر

حبسب ابن آدم  ،من بطن شراً مامأل ابن آدم وعاًء«: واملشرب، فقال عليه الصالة والسالم
وهذا ) ٢(»إن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهف ،لقيمات يقمن صلبه

 قلة الغذاء ويدل على فوائد اإلقالل من الطعام، ف الطب كلهااحلديث أصل جامع ألصول 
والغضب وكثـرة الغـذاء    اهلوىتوجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف 

يب صلى اهللا عليه وسلم بالنوم علـى  أما بالنسبة للنوم فقد أوصى الن .)٣(يوجب ضد ذلك
قَالَ  :الْبراُء بن عازِبٍ رضي اللَّه عنهما قَالَالشق األمين ملا له من فوائد صحية كثرية، فعن 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي رل :»   لصَّـلَاةل وَءكضضَّأْ ووفَت كعجضم تيثُـمَّ  إِذَا أَت
 أْتأَلْجو كرِي إِلَيأَم تفَوَّضو كفِْسي إِلَين تلَممَّ أَسقُلْ اللَّهنِ ومالْأَي قِّكلَى شع طَجِعاض

نزلْت ظَهرِي إِلَيك رهبةً ورغْبةً إِلَيك لَا ملْجأَ ولَا منجا منك إِلَّا إِلَيك آمنت بِكتابِك الَّذي أَ
 :فَقُلْـت  »وبِنبِيك الَّذي أَرسلْت فَإِنْ متَّ متَّ علَى الْفطْرة فَاجعلْهنَّ آخر مـا تقُـولُ  

كما أن تعويد )٤(.»وبِنبِيك الَّذي أَرسلْت آل «: أَستذْكرهنَّ وبِرسولك الَّذي أَرسلْت قَالَ
كر يقوي لديه القدرة على اإلبداع، فقد أثبتت الدراسات أن الدماغ الطفل على النوم املب

يزيل األشياء اليت تعيق التعلم أثناء الليل مما جيعل الدماغ جاهزاً للعمل بشكل أكثر كفاءة 
  )٥(.يف اليوم التايل

الرياضة تقوي البدن وجتعلـه خفيفـاً يف    :تعويد الطفل على القيام بالتمارين الرياضية .٣
عمـل  "شيطاً يف القيام بأعماله وهي ضرورية لنمو الطفل، فاللعب بالنسبة للطفلحركته ن

هام جداً، ومن خالل انغماسه يف اللعب يطور كالً من عقله وجسده، وحيقق التكامل ما 
بني وظائفه االجتماعية، واالنفعالية، والعقلية اليت تتضمن التفكري، واحملاكمات العقليـة،  

لتخيل، كما وتلعب البيئة الطبيعية، وتوجيه اآلباء أدواراً حامسة وحل املشكالت، وسرعة ا

                                                 
  .٢٤١،ص)د،ت(ملنصورة،عمارة،تربية األوالد يف اإلسالم،مكتبة اإلميان،ا حممد حممود .١
  ).٤٧(،رقم احلديث٣٧٠،ص)د،ت(بن رجب،جامع العلوم واحلكم،دار الفكر،بريوت، عبدالرمحن زين الدين .٢
  .٣٧١املرجع السابق،ص .٣
،كتاب الدعوات،باب إذا بات ١١بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،جشهاب الدين  .٤

 ).  ٦٣١١(احلديث،رقم ١٠٩طاهراً،ص
 .٢٣٩م،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٤باسل عبد اجلليل، من كيمياء الدماغ إىل التعلم واإلبداع، مكتبة املتنيب، الدمام،  .٥



 

ونظراً ألمهية اللعب يف تنمية اإلبداع لدى الطفـل،  )١("يف تطوير الطفل من خالل اللعب،
 .مبحثاً مستقالً يف الفصل الرابعفقد خصص له 

رض وذلـك  البد على الوالدين من وقاية أطفاهلما من امل :الوقاية والعالج من األمراض .٤
بتجنب كل ما يؤدي إليه، وذلك ألن اجلسم املريض اهلزيل ال يستطيع أن يكون مبـدعاً  

كما أن على الوالدين رقية أطفاهلما صباحاً مساًء كما أرشدنا إىل ذلك سيد . منتجاً فعاالً
:   اخللق صلى اهللا عليه وسلم، عندما كان يعوذ احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما فيقـول 

: ويقُـولُ . ذُكُما بِكَلمات اهللا التَّامَّة، من كُلِّ شيطَان وهامَّة، ومن كُلِّ عينٍ الَمَّـة أُعي« 
وإذا نزل املرض بالطفل فالبـد مـن     .)٢(».هكَذَا كانَ إبراهيم يعوذُ إِسحاق وإِسماعيلَ

قد يؤدي إىل نتـائج تضـر    اإلسراع إىل معاجلة الطفل وعدم اإلمهال يف ذلك ألن ذلك
وضع صلى اهللا عليه وسلم قاعدة عامة لألمة مجيعاً كبريها وصغريها، وهي "بالطفل، وقد 

عدم ورود اإلنسان املريض الذي حيمل مرضا معدياً إىل جتمع الناس، وال أن يقوم بزيـارة  
 يـورِد  الَ«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٣(."أحد، وذلك لتجنب إصابة املسلمني

حصلى الْمع رِضم٤(.»الْم( 
  :ةالعقلي دور األسرة يف التربية: ثالثاً
تربية عقل الطفل بتغذيته باملعرفة وتدريبه تدريباً منظماً على الـتفكري  : "التربية العقلية هي   

الصحيح، واالستدالل الصادق والنظر البعيد حىت يستطيع أن حيسن إدراك ما حييط بـه مـن   
ؤثرات املختلفة، والظواهر املتعددة بقدر ما يناسب سن الطفل وقدرته العقليـة واسـتعداده   امل

الفكري على أن يكون ذلك بطريقة حتبب الطفل فيما يقدم له مـن معلومـات ومعـارف    
   )٥(."وبطريقة حتمله على التفكري فيها، وتشوقه إليها، وتثري انتباهه حنوها

يف صحة الطفل اجلسمية وسالمته، فلها كذلك ذات األمهيـة   فكما أن لألسرة أمهية بالغة   
ومبا يوجهونـه مـن   ..مبا يسمعه األطفال من حكايات وحوادث وقصص" يف صحته العقلية 

                                                 
 .٣٠٧م،ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٦السيد،النمهج النبوي يف تربية الطفل،مكتبة ألفا،القاهرة، حممد عبد الباسط .١
 ).٢١٣٨(،رقم احلديث٢٦٧ن العني،ص،كتاب الطب عن رسول اهللا،باب ماجاء يف الرقية م٣سنن الترمذي،مرجع سابق،ج .٢
 .٣٤٠سابق،صالرجع املهج النبوي يف تربية الطفل،ملنالسيد،ا حممد عبد الباسط .٣
باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وال نوء وال ،كتاب السالم،باب ١٤،مرجع سابق،جبشرح النووي صحيح مسلم .٤

 .٢١٦ص.غول، وال يورد ممرض على مصح
  .٣٠٩،مرجع سابق،ص يف البيت والروضة األطفال يف رحاب اإلسالم تربية ،ولة عبدالقادر درويشخالناصر، حامد حممد .٥



 

أسئلة ويتلقون عليها من أجوبة تغذي عقوهلم أو تثري حب االستطالع فيهم، وتبعدهم عـن  
ل قدرات عقلية عظيمة ما على األسـرة إال  فلقد حبا اهللا تعاىل الطف)١(."االعتقاد يف اخلرافات

 .استخراجها وتنميتها وتوجيهها إىل اخلري
ولنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني قـدوة حسـنة يف اهتمـامهم       

يـابين جـالس العلمـاء    :" فهذا  لقمان احلكيم يوصى ابنه فيقولباجلانب العقلي ورعايته، 
كما حييي اهللا األرض امليتـة بوابـل   . إن اهللا حييي القلوب بنور احلكمةوزامحهم بركبتيك، ف

  )٢( ."السماء
ومبا أن تربية اإلبداع لدى الطفل هو حمور الدراسة، وتفادياً للتكرار، فإن احلـديث عـن      

وسيتم يف الفصل . اجلانب العقلي سيتم بصورة واضحة جداً يف الفصول القادمة بإذن اهللا تعاىل
  .إيضاح العالقة بني العقل واإلبداعالتايل 

  : ةاخللقي دور األسرة يف التربية: رابعاً
األخالق الفاضلة هي أمجل مايكتسبه الطفل، وكلما كانت راسخة ممتدة اجلـذور كلمـا      

استمرت معه والزمته طوال حياته أسعدته وأسعدت من حوله، فهي مبثابة مرآة تنعكس فيهـا  
ن على أساسها، وهي من صفات املبدعني، فمن األخالق الفاضلة شخصيته ويتعامل مع اآلخري

ومن . وهذه األخالق مستمدة من الدين، فاإلسالم هو الذي ينادي حبسن اخللق. يولد اإلبداع

m     l  k   : قال تعاىل واصفاً نبيه صلى اهللا عليه وسـلم . كان إميانه قوياً حسنت أخالقه
   o  n  ml )وقال . )٤: القلمبا عمهنع اللَّه يضرٍو رمنِ عب اللَّه د":  النَّبِـي كُني لَم

ًشا وفَاح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُـولُ  آلصكَانَ يًشا وفَحتم: »     كُمـنسأَح ـارِكُميخ ـنإِنَّ م
   )٤(.»األخالقإمنا بعثت ألمتم صاحل « :وقال صلى اهللا عليه وسلم.  )٣("»أَخلَاقًا

                                                 
 .٤١ص،مرجع سابق، يف البيت والروضة األطفال يف رحاب اإلسالم تربية ،خولة عبدالقادر درويشالناصر، حامد حممد .١
،كتاب العلم،باب ٢م،ج١٩٥١- هـ١٣٧٠،،بريوتدار إحياء التراث العريب،، املوطأبن مالك األصبحي احلميري مالك بن أنس .٢

 .١٠٠٢ماجاء يف طلب العلم،ص
،كتاب املناقب، باب صفة النيب صلى اهللا ٦بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج شهاب الدين  .٣

 ).٣٥٥٩(رقم احلديث، ٥٦٦عليه وسلم،ص
، كتاب األخالق الفاضلة واآلداب احلسنة،باب حسن م٢٠٠١-هـ١٤٢٢البخاري،األدب املفرد، دار القلم،دمشق، .٤

 ).٩٣٥(،رقم احلديث٤٠٣اخللق،ص



 

جمموعة املبادئ اخللقية، والفضائل السلوكية والوجدانية الـيت  : " واملقصود بالتربية اخللقية   
جيب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ متييزه وتعقله إىل أن يصبح مكلفـاً إىل أن  

  )١(."يتدرج شاباً إىل أن خيوض خضم احلياة
  : اخللقيةقيق التربية بعض الوسائل املعينة على حت

واحداً عن طريـق الـتلقني    وجيب أن اليأخذ الوعظ واإلرشاد منحًى :الوعظ واإلرشاد .١
فعلى سبيل املثال ميكن أن يكـون   والوعظ الكالمي بل البد من التنويع يف طريقة الوعظ،

من اخلطأ أن نلجأ إىل وسائل الـوعظ  "فـ الوعظ عن طريق القصص واملواقف التربوية،
المي والتلقني، وفرض املبادئ اخللقية فرضاً خارجياً، واألوىل أن نبين هذه التربية عـن  الك

والـوعظ   )٢( ."طريق اإلميان واالقتناع واخلربة اليت تتم عن طريق التفاعـل االجتمـاعي  

m  y  x   w  v : واإلرشاد البد أن يكون حسناً ليناً حىت يؤيت جدواه، قال تعاىل
 ¡  �  ~  }|  {   z   ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢

   ±  °  ¯  ®  ¬«  ªl )١٢٥: النحل(. 
من أهم وسائل التربية تأثرياً يف نفس الطفل، لذا ينبغي على األبـوين أن   :القدوة احلسنة .٢

m   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á    قال تعاىل. يكونا قدوة صاحلة يف مجيع تصرفاما
     Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È               Ò          Ñ  Ð  Ïl )ــزاب . )٢١: األح

يتأثرون بالتقليد واحملاكاة واملثل العليا اليت يروا أكثر ممـا  " ابن خلدون رأيواألطفال يف 
والطفل وإن كان اليدرك كل ما يراه، فإنه يتأثر به كلـه،   )٣(."يتأثرون بالنصح واإلرشاد

جهاز االلتقاط، وجهاز احملاكاة، وقد يتأخر : مها فهناك جهازان شديدا احلساسية يف نفسه
الوعي قليالً أو كثرياً، ولكن هذا ال يغري شيئاً من األمر، فهو يلتقط بغري وعي، أو بغـري  

 )٤(.وعي كامل، وهو يقلد بغري وعي أو بغري وعي كامل كل ما يراه أو يسمعه

                                                 
 .١٦٧،ص١ألوالد يف اإلسالم،مرجع سابق،جاعلوان،تربية  ناصح عبداهللا .١
 .٢٦١تربية األطفال يف رحاب اإلسالم،مرجع سابق،ص ،خولة عبدالقادر درويش الناصر، حامد حممد .٢
  .٢٩٥م،ص١٩٧٥-هـ١٣٩٥،دار إحياء الكتب العريب، القاهرة،٣مية وفالسفتها، طاالبراشي، التربية اإلسال عطية حممد .٣
 .١٨٧اجلالل،املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها،مرجع سابق،ص عبد الرمحن عائشة .٤



 

اعتنت طائفة من أهل  :تعريفهم بسرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام .٣
 اآلبـاء يف مؤلفات، لذا فإن علـى   وأصحابه العلم جبمع مشائل النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ألبنائهم لتكون خري وسيلة القتفاء أثرهـا  وروايتهاالعظيمة  املؤلفاتاالطالع على هذه 
  .والسري على جها

   :ةالنفسي دور األسرة يف التربية: خامساً
تربية الولد منذ أن يعقل على اجلرأة والصـراحة، والشـجاعة،   : "بية النفسيةاملقصود بالتر   

والشعور بالكمال، وحب اخلري لآلخرين، واالنضباط عند الغضب، والتحلي بكل الفضـائل  
  )١( ."النفسية واخللقية على اإلطالق

ألن الطفـل  " واالهتمام بنفسية الطفل أمر ضروري له فائدته العظيمة يف تنمية اإلبداع لديه   
الذي يتلقى مزيداً من العناية يف حال حاجته هلا يكون جيد السلوك بدوا، أي عندما يكون 

   )٢("يف وضعه العادي الطبيعي
  : النفسيةبعض الوسائل املعينة على حتقيق التربية 

إن األسرة هي اال الطبيعي الذي فيه حيقـق  "  :إشباع احلاجات النفسية لدى الطفل  .١
إشباع حاجاته األساسية إىل احلب والتقدير واألمن والطمأنينة، إىل الشعور بالنجاح الطفل 

واالزدهار، إن هذه احلاجات النفسية تستمر معه طوال حياته يف مرحلة طفولته مث مراهقتـه  
مث شبابه إىل أن يغدو رجالً يواجه مسؤولياته كفرد مث كرائد ألسرته اجلديدة، وعضـو يف  

فهناك الكثري من احلاجات النفسية اليت البد من إشباعها  )٣(."تمع اإلنسانيةجمتمع أكرب هو جم
لدى األطفال وذلك ألن أشياعها جيعل منه مبدعاً منتجاً فيما بعد، أما فقداا فإنه يؤدي إىل 

من علماء التربية كثرياً مـن   ضوقد ذكر بع. احنرافات سلوكية يصعب عالجها بعد ذلك
 :)٤(هذه احلاجات منها

فالطفل الذي ال يشبع هذه احلاجة، فإنه يعاين مـن اجلـوع   : احلاجة إىل  احلب واحملبة 
 . العاطفي ويشعر أنه غري مرغوب فيه

                                                 
 .٢٩٩،ص١ألوالد يف اإلسالم،مرجع سابق،جاعلوان،تربية ناصح عبداهللا  .١
 .١٥٩تربية األطفال يف رحاب اإلسالم،مرجع سابق،ص ،درويش خولة عبدالقادر الناصر، حامد حممد .٢
  .٤٤م،ص٢٠٠٥- هـ١٤٢٥،عمانمحزة اجلبايل،النمو النفسي والعاطفي واالجتماعي عند األطفال،دار صفاء، .٣
  .١٩٤- ١٩٣ص- سابق،صالرجع املتربية األطفال يف رحاب اإلسالم، ،خولة عبدالقادر درويش الناصر، حامد حممد .٤



 

حيتاج الطفل إىل تسيري أموره بنفسه دون معاونة اآلخرين : احلاجة إىل احلرية واالستقالل 
دى الطفل ومعاملته على مما يزيد من ثقته بنفسه، فيجب تشجيع التفكري الذايت املستقل ل

فهذه من األمور اليت تنمي لدى الطفـل  . أن له شخصيته املستقلة ووجهة نظره اخلاصة
 . روح اإلبداع

ألن سلوك الطفل ما زال غري ناضج وخرباته فجة، إال : احلاجة إىل سلطة ضابطة موجهة 
أن هذه السلطة جيب أن تراعي مستوى الطفل وأن تكون حازمـة حنونـة يف نفـس    

 .الوقت
هذه احلاجة أساسية يف توسيع مدارك الطفـل وتنميـة   : احلاجة إىل التحصيل والنجاح 

 .شخصيته، لذا فهو حباجة إىل تشجيع الكبار وغرس روح الشجاعة فيه
هذه احلاجة تساعده يف حتسني سلوكه ألنـه يسـعى   : احلاجة للتقدير واحترام الذات 

 .ه، وتؤكد أمهيتهاللحصول على املكانة املرموقة اليت تعزز ذات
إن الطفل حيتاج إىل الرعاية يف جو آمن، يشعر فيه باحلماية : احلاجة إىل األمن والطمأنينة 

 .من كل العوامل اخلارجية املهددة
ونظراً ألمهية هذه احلاجات وعالقتها باإلبداع فإنه سيخصص لبعض منها مبحث مسـتقل     

نفسية اليت تساهم ا األسرة  لتنمية اإلبـداع  يف الفصل الرابع عند احلديث عن اإلسهامات ال
 .الطفل لدى
إن االستقرار األسري أمر يف غاية األمهية يف سبيل تربية أطفال  :حتقيق االستقرار األسري .٢

فكثرة اخلالفات بني الوالدين والطالق وكثرة انشغال اآلبـاء عـن   . أسوياء مبدعون منتجون
يل يشعر األطفال بفقدان األمن وتنطبع لـدى األطفـال   أبنائهم يفقد األسرة استقرارها وبالتا

لذا على اآلباء أن يفكروا كثرياً قبل االسترسـال  . صورة سيئة عن املستقبل الذي سيواجهونه
. مع خالفام، وأن يدركوا أثر هذه اخلالفات األسرية على أطفاهلم الذين هم أغلى ما ميلكون

موجب بني التوتر الذي يشيع يف جو األسرة  عن وجود ارتباط"وقد أسفرت دراسات عديدة 
كالغرية واألنانية واخلوف وعدم ... نتيجة  خلالفات الوالدين، وبني أمناط السلوك لدى األبناء

  )١(."االتزان االنفعايل

                                                 
 .١٧٨،صمرجع سابقالعال، التربية اإلبداعية ضرورة وجود، عبد إبراهيم حسن .١



 

تقبل اآلباء ألطفاهلم بكماهلم ونقصام يسـهم يف   :تكوين اجتاهات إجيابية حنو األطفال .٣
ء األطفال، بعكس حالة اآلباء النابذين ألبنائهم والذين ال يقدمون تدعيم الصحة النفسية هلؤال

لذلك فإن على اآلبـاء أن  . هلم احلب وال يهتمون بشؤون حيام مما يضر بصحتهم النفسية
يكونوا اجتاهات إجيابية حنو أطفاهلم دون مغاالة أو تقتري، وأن يتمتعوا م ويعطـوم كـل   

واكتساب اخلربة، وأن ال حيرموهم من هـذا بـدافع اخلـوف     الفرص املواتية للنمو والنضج
 )١(.عليهم
  :ةاالجتماعي دور األسرة يف التربية: سادساً

تأديب الولد منذ نعومة أظفاره على التزام آداب اجتماعيـة  : "املقصود بالتربية االجتماعية   
ر اإلمياين العميق، ليظهر فاضلة، وأصول نفسية نبيلة تنبع من العقيدة اإلسالمية اخلالدة، والشعو

الولد يف اتمع على خري ما يظهر به من حسن التعامل، واألدب، واالتزان، والعقل الناضج، 
  )٢(."والتصرف احلكيم

ألا متثل الظواهر السلوكية والوجدانية املترتبة على "وقد اهتم اإلسالم بالتربية االجتماعية    
واألسرة هي اليت تنقل القيم واملعايري والثقافة من اتمع إىل )٣("،التربية الدينية واخللقية والنفسية

أبنائها بصورة انتقائية مبعىن أا تنتقي مايالئم أطفاهلا من القيم واملعايري والثقافـة السـائدة يف   
اتمع وذلك وفقاً للشريعة اإلسالمية ومن مث خترج األسرة أبناء  يكون هلم تأثريهم القوي يف 

  . مجمتمعا
  : االجتماعيةبعض الوسائل املعينة على حتقيق التربية 

إن التربية اإلسالمية معني ال ينضب  :تعليم اآلداب واألحكام الشرعية يف احلياة االجتماعية .١
من اآلداب االجتماعية اليت لو غرستها األسرة يف أبنائها وطبقوها التطبيق الصحيح لكان 

ومن اآلداب االجتماعية آداب الطعام والشـراب،  . ملستوىاتمع جمتمعاً إسالمياً رفيع ا
وآداب املشي والكـالم واجللـوس، وآداب التعامـل مـع الكبـار واملعلـم واجلـار        
والصديق،وآداب االستئذان وغريها الكثري الكثري من اآلداب االجتماعية اليت ينبغي علـى  

ل الطفل تزيد من ثقة الطفل اآلباء تعليمها ألبنائهم وذلك ألن ممارسة هذه اآلداب من قب
                                                 

 .٦٠خمتار، أبناؤنا وصحتهم النفسية،مرجع سابق،ص صفوت وفيق .١
  .٣٥٧،ص١ألوالد يف اإلسالم،مرجع سابق،جاعلوان،تربية  ناصح عبداهللا .٢
  .١٤٣،صمرجع سابق،كيف تريب ولداً صاحلاً؟،املغريب بن السعيد بن حممود املغريب  .٣



 

وهذه طائفة من اآليات واألحاديـث  . بنفسه مما يشجعه على اإلبداع يف مستقبل حياته
 :النبوية يف بعض اآلداب االجتماعية اليت حثنا عليها ديننا اإلسالمي احلنيف

m  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  :قــال تعــاىل يف أدب الــس   
 Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  Ð   Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù

   è  ç  æ     å  ä  ãâ    á  à  ßl )ادلة١١: ا(. 

m  º : وقال تعاىل يف النهي عن السخرية من اآلخرين والتهكم عليهم يف احلديث 
  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »

  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î   Í
   ä  ã  â  á  à  ß  Þl )١١: احلجرات(  

، أَنَّـه   رضـي اهللا عنـهما   عن جابِرِ بنِ عبـد اللّـه  : "يف آداب الطعام والشراب 
إِذَا دخلَ الرَّجلُ بيته، فَذَكَر اللّه عنـد  «: يقُولُ صلى اهللا عليه وسلم سمــــع النَّبِيَّ
،هامطَع دنعو هولخطَانُ داَء: قَالَ الشَّيشالَ عو لَكُم بِيتالَ م . دنع ذْكُرِ اللّهي لَ فَلَمخإِذَا دو
أَدركْـتم  : وإِذَا لَم يذْكُرِ اللّه عند طَعامه، قَـالَ . أَدركْتم الْمبِيت: دخوله، قَالَ الشَّيطَانُ

 )١(."»الْمبِيت والْعشاَء
رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    قال: آداب اجلوار، وإكرام الضيف، وقول املعروفيف  
ومن كان يؤمن باهللا واليوم . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره« :وسلم

 .)٢(»أو ليصمت ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً .اآلخر فليكرم ضيفه
على  الوالدين تعويد وتـدريب  : عالقات اجتماعية ناجحة تنمية قدرة الطفل على إقامة. ٢

ليعيشوا ) األصدقاء ،اجلريان، األقارب، زمالء الدراسة(أطفاهلما كيفية التعامل مع اآلخرين 
فالتعامـل  . حيام مع أفراد اتمع بيسر وسهولة ويكونوا عالقات محيمة مع أفراد جمتمعهم

فالطفل يتعلم التعاون مـع اآلخـرين واحتـرامهم     البارع مع اآلخرين إبداع يف حد ذاته،
واحترام آرائهم ومراعاة مشاعرهم عندما ميارس ذلك يف حميط أسرته فينشـأ علـى كـره    

                                                 
 .١٩٠،كتاب األشربة،باب بيان آداب الطعام والشراب وأحكامهما،ص١٣،مرجع سابق،جبشرح النووي صحيح مسلم  .١
 ).١٩٠(،رقم احلديث١٠٦البخاري،األدب املفرد،مرجع سابق،كتاب حقوق اجلار والوصية م،باب الوصاة باجلار،ص .٢



 

الَ تباغَضـوا والَ  «: التباغض، والتحاسد، واهلجر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  
والَ يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يهجر أَخـاه فَـوق   . ه إِخواناًعباد اللّ. وكُونوا. تحاسدوا والَ تدابروا

١(»ثَالَث(.  
الشعور بأن الفرد مسؤول عن اجلماعة احمليطة به أمر : تنمية الشعور باملسؤولية االجتماعية. ٣

 :يف غاية األمهية، وقد أشار املصطفى صلوات اهللا تعاىل وسالمه عليه إىل هذا املعىن يف قوله
» مهضعب ابفَأَص ةينفلَى سوا عمهتمٍ اسثَلِ قَوا كَميهعِ فاقالْوو اللَّه وددلَى حمِ عثَلُ الْقَائم

 همأَعلَاها وبعضهم أَسفَلَها فَكَانَ الَّذين في أَسفَلها إِذَا استقَوا من الْماِء مروا علَى من فَـوقَ 
لَو أَنَّا خرقْنا في نصيبِنا خرقًا ولَم نؤذ من فَوقَنا فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُـوا   :فَقَالُوا

                                 ) ٢( »جميًعا وإِنْ أَخذُوا علَى أَيديهِم نجوا ونجوا جميًعا
ارتباطاً شديداً مبجتمعه، ومن الصعوبة مبكان احلياة بدون اتمع أو مبعزل فالفرد مرتبط    

عنه، فاتمع هو مصدر ألنسه وأمنه وسعادته، وعلى كل فرد يف هذا اتمـع واجبـات   
ومسؤوليات حنو جمتمعه، ولذا كان لزاماً على الوالدين تنمية هـذه املسـؤولية يف نفـوس    

الْمؤمن «:  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ رسولُ اللّه. ها يف الكربأطفاهلما  من الصغر حىت يألفو
وكذلك فإنه يتحتم على اآلباء تعويد أطفاهلم على  )٣(.»للْمؤمنِ كَالْبنيان، يشد بعضه بعضاً

إغاثـة  املشاركة االجتماعية واملسامهة خلدمة دينهم وإخوام املسلمني، وذلك عن طريـق  
أوتقدمي كـل مـاهو   لهوفني، أو مساعدة الفقراء واحملتاجني، أو التعاون مع مجعيات الرب، امل

  .جديد نافع تمعهم

  :سنة١٢:٦خصائص النمو لدى األطفال من سن : خامساً  
مير اإلنسان مبراحل منو خمتلفة ولكل مرحلة خصائص معينة، ومعرفة هذه اخلصائص تعـني     

أطفاهلم وبالتايل يسهل عليهم فهم الكثري من تصرفات أطفـاهلم   اآلباء على تفهم مراحل منو
فكل مرحلة من مراحل النمو تتميز بتصرفات خمتلفة ومعروفة، فالبد على اآلباء من معرفة هذه 
اخلصائص عن طريق تثقيف أنفسهم بالقراءة واالطالع على نتائج البحوث يف هذا اـال أو  

                                                 
 .١١٥لتحاسد والتباغض والتدابر،ص،كتاب الرب والصلة واآلداب،باب حترمي ا١٦،مرجع سابق،جبشرح النووي صحيح مسلم .١
بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،كتاب الشركة،باب هل يقرع يف القسمة شهاب الدين  .٢

 ).٢٤٩٣(،رقم احلديث١٣٢،ص٥ج فيه؟، واالستهام
 .١٣٩ني وتعاطفهم وتعاضدهم،ص، كتاب الرب والصلة واآلداب،باب تراحم املؤمن١٦سابق،جالرجع املصحيح مسلم بشرح النووي، .٣



 

ويف هذا املبحث حتاول الباحثة توضـيح هـذه   . ةحضور دورات تثقيفية متخصصة ومتنوع
  .اخلصائص حىت يتسىن لآلباء االستفادة منها

 كلمة منو تعين كما جاء يف لسان العـرب إن : كلمة منوو من األوىل يف بداية األمر تعريف    
   .)١(الزيادة

سـمية والعقليـة   كافة التغريات املتتابعة املتداخلة املنظمة يف النواحي اجل: " ويقصد بالنمو   
واالجتماعية واالنفعالية والسلوكية اليت تطرأ على الفرد دف اكتمال النضج وحتقيق أقصـى  

فاإلنسان حيدث له تـدرج يف الـتغريات اجلسـمية     )٢(."درجات التوافق مع الذات واتمع
 الطفولـة مث  والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والسلوكية اليت مير ا، فهو مير مبرحلة املهـد مث 

ولقد ورد يف القرآن الكرمي الكثري من اآليات اليت توضح خلق . املراهقة مث الرشد مث الشيخوخة

 m  Z  Y  X  W   V  U  T  S   R  Q  Pl  :اإلنسان ومراحل منوه، قال تعـاىل 
الذي عليه أكثر املفسرين : "ويف تفسري األطوار يقول سيد قطب رمحه اهللا. )١٤ - ١٣: نوح(
   )٣(. "ا األطوار اجلنينية من النطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل اهليكل إىل اخللق الكاملأ

واليت حددها القـرآن الكـرمي   مراحل النمو اإلنساين ولعل من املفيد يف هذا املقام بيان     

m  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h  g : بثالث مراحل، قال تعاىل
x    w   v  u  t   s     b   a        `  _  ~}  |  {  zyl)ــروم : ال

ماء مهني } اهللا الَّذي خـلَقَكُم من ضعف{ "وجاء تفسري هذه اآلية يف تفسري اجلاللني. ) ٥٤
}فضع دعب نلَ معقُوَّةً{آخر وهو ضعف الطفولية } ثُمَّ ج { ة الشبابأي قو} نلَ معثُمَّ ج

عض قُوَّة دعةًببيا يشاُء{ ....ضعف الكرب وشيب اهلرم} فـا وشم ـلُقخمـن الضـعف   } ي
  )٤(.على ما يشاء} الْقَدير{بتدبري خلقه } وهو الْعليـم{والقوة والشباب والشيبة 

                                                 
 .٣٤١،ص١٥مرجع سابق،جن منظور، لسان العرب،مجال الدين حممد بن مكرم ب  .١
  .٤٨م،ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ملحم،علم نفس النمو،دار الفكر،عمان، حممد سامي .٢
 .٣٧١٤،ص٦سيد قطب ،يف ظالل القران ،مرجع سابق ،ج .٣
 السيوطي،تفسري اجلاللني،مؤسسة الريان،بريوت، رمحن بن أيب بكرعبد ال املَحلّي، جالل الدين حممد بن أمحد جالل الدين   .٤

 .٤١٠م،ص ٠٢٠٠١هـ١٤٢٢



 

|  m  :قـال تعـاىل  : أيضاً املراحل الثالث للنمو اإلنساينوتوضح اآلية الكرمية التالية  
`          _  ~  }     n  m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

  ~  }  |  {  z   y  x  w   vu   t  s  r  q  p  o
  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �

  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯   ®
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾l )٥: احلج (  

  :وهذه املراحل هي

  m ¢   ¡  � l وهي مرحلة الطفولة،: ة الضعف لإلنسانمرحل: أوالً

  m   ¦¥  ¤  £l وهي مرحلة التحول إىل الرشد،: مرحلة القوة: ثانياً

   m °  ¯   ®  ¬  «  ª l :مرحلة الضعف الثانية: ثالثاً
هذه هي مراحل النمو اإلنساين، والذي يهم يف هذا املبحث هو مرحلة الطفولة للتعرف علـى  

تسمى هذه الفتـرة مرحلـة   و. سنة) ١٢:٦(التحديد مرحلة الطفولة من سن خصائصها، وب
وقد فرق الـبعض بـني الطفولـة     .الطفولة املتوسطة واملتأخرة وهي تقابل املرحلة االبتدائية

املتوسطة والطفولة املتأخرة، فاعترب الطفولة املتوسطة من سن ست إىل تسع سـنوات، أمـا   
، بينما البعض اآلخر مسى هذه الفترة من )١(ة إىل الثانية عشرةالطفولة املتأخرة فمن سن التاسع

  .)٢(بالطفولة املتأخرة  ١٢: ٦سن 
سنة، البد من حتديد خصائص هؤالء  ١٢: ٦القدرات اإلبداعية لألطفال من سن لتنمية و   

األطفال ، فمعرفة اخلصائص أمر ضروري ومفيد يف تربية اإلبداع ألن التدريب على اإلبداع 
يؤيت مثاره إال إذا كان مرتبطاً باخلصائص حىت ميكن معرفة استعداد الطفل هلذه التربية عـن  ال

لذلك فقد أكد علماء النفس والتربية على أن دفع الطفل لعمليـة مل  . "طريق خصائص النمو
                                                 

 م،١٩٧٧ -هـ١٣٩٧،دار املعارف،القاهرة،٤،ط"الطفولة واملراهقة"زهران يف كتابه علم نفس النمو عبد السالم منهم حامد  .١
 .٢٠٦،٢٣٣ص،ص

 م،١٩٨٣- هـ١٤٠٣،امة،جدة،٣مو من الطفولة إىل املراهقة ،طعبد السالم يف كتاما الن سيد منصور، فاروق مجيل منهم حممد .٢
 .٣٥١ص



 

يستعد هلا، أو ال تتناسب مع خصائصه وإمكاناته النفسية ككل، باعتباره ينتمي إىل مرحلـة  
نة، ال ميكن أن يؤدي إىل النتائج املرجوة منه، ذلك ألن النمو أواالرتقاء يف وظيفـة  عمرية معي

نفسية معينة كالقدرة على اإلبداع مثالً ليست جمرد إضافة إىل كم الوظائف اليت ميتلكها الطفل 
، أو املهارات اليت يتقنها بل هي ارتقاء كيفي يؤثر ويتأثر بالبناء النفسي ككل جسمياً، ومعرفياً

ولذلك فإنه كلما زاد فهم اآلباء خلصائص منو أطفاهلم كلما متكنـوا  )١(."واجتماعياً،ووجدانياً
من توجيهم الوجهة الصحيحة وإخراج استعدادام الكامنة إىل حيز الوجود، وهلـذا سـوف   

  : تتناول الدراسة خصائص النمو على النحو التايل

   :النمو اجلسميخصائص : أوالً
اجلسمي على التطورات اليت تطرأ على مالمح اجلسم الظاهرة، كنمو الطـول  النمو يشتمل    

  .والوزن، والتغريات اليت تطرأ يف أنسجة وأعضاء اجلسم، وصفاته، والقدرات اجلسمية اخلاصة
ختتلف التغريات اليت حتدث يف أجزاء اجلسـم أو  "والنمو اجلسمي خيتلف من طفل آلخر و   

ة والدرجة والوقت، وبالتايل تسبب فروقاً بـني األفـراد يف   أنسجته من حيث احلجم والسرع
  )٢(."شكل وتناسب أجزاء اجلسم خالل مراحل النمو املختلفة

ويف هذه الفتـرة يكـون   . سنة من عمر الطفل ١٢-٦ويبطئ النمو اجلسمي يف الفترة من    
ولكـن   الطفل قادراً على مقاومة األمراض وحتمل التعب، وفيها ينخفض معـدل الوفيـات،  

وللوقايـة  ) ٣(.يتعرض األطفال مع دخوهلم املدرسة لبعض األمراض املعدية كاحلصبة واجلدري
  .من اإلصابة ذه األمراض، البد من  تطعيم األطفال ضدها

العضالت الكبرية يزداد منوها خبالف الصغرية فإا تتصف بـالبطء، وال تصـل   "كما أن    
واحدة، ففي السادسة تكون قدرما علـى اسـتقبال    العينان إىل درجة اكتمال النضج دفعة
ويف الثامنة تصبح العينان أكثر اسـتعداداً للرؤيـة   ....الضوء الصادر عن اهلدف املرئي حمدودة

وتعترب الفترة من السادسة إىل التاسعة فترة استقرار قصرية تعقبها فترة منـو  ....القريبة والبعيدة

                                                 
  .١٤٢عويس،سيكولوجية اإلبداع عند األطفال،مرجع سابق،ص أمحد عفاف  .١
 .١٤٤م،ص١٩٨٨ -هـ١٤٠٨،دار القلم،الصفاة،الكويت،٤الفقي،دراسات يف سيكولوجية النمو،ط عبد العزيز حامد .٢
 .١١٨م،ص١٩٩٣ - هـ١٤١٣ار الفكر،عمان،،د٢ن،سيكولوجية الطفل،طاخرآعزيز مسارة و .٣



 

 الوزن وذلك فيما بني التاسعة والثالثة عشرة، وتعترب هذه سريع نسبياً يف الطول مث بعد ذلك يف
  )١(."الزيادة متهيداً ملرحلة املراهقة املبكرة

انصراف الطفل يف اهتمامـه املركـز إىل   "وهلذا البطء يف زيادة النمو اجلسمي فوائد منها    
النمـو  النشاط العقلي والتكوين اإلدراكي، حيث تتميز هذه املرحلـة بزيـادة واضـحة يف    

  .  وهذا ما دعى الباحثة إىل التركيز على هذه الفترة يف الدراسة )٢(."العقلي
التغذية، والنشاط، واحلركـة، والراحـة،   : منها عوامل تؤثر على النمو اجلسميوهناك    

  )٣(.والعادات الصحية من نوم منتظم ونظافة ووقاية من األمراض

  :خصائص النمو احلركي: ثانياً
النمو احلركي يف مرحلة الطفولة املتوسطة زيادة نشاط الطفل، وزيـادة منـوه   من مظاهر    

وحيب الطفل يف هذه املرحلة العمـل اليـدوي ومييـل إىل    . احلركي، فتنمو  عضالت الطفل
ويشاهد النشاط الزائـد وتعلـم املهـارات    "  ) ٤(.تركيب األشياء وامتالك ما تقع عليه يداه

لعب الكرة، وألوان النشـاط العاديـة كـاجلري،    : لعاب مثلاجلسمية واحلركية الالزمة لأل
    )٥(." والتسلق، والرفس، ونط احلبل، والتوازن كما يف ركوب الدراجة ذات العجلتني

سنة ضعف قوة طفل  ١٢وتزداد قوة الطفل يف هذه املرحلة فتصبح قوة الطفل الذي عمره    
ة، ففي مرحلة الطفولة املتأخرة يستخدم سنوات مقاساً بقوة القبض، وتزداد قوة احلرك ٦سنه 

الطفل كل قوة القدم والساق يف لعب كرة القدم، لذا يستطيع تسديد الكرة بقـوة عنـه يف   
لذا جيب على اآلباء تشجيع الطفل على اللعب والنشاط  )٦( .مرحلة الطفولة املبكرة والوسطى

. مثل النجارة والفالحـة وعدم إعاقته عن احلركة، وكذلك تدريبه على بعض أنواع احلرف 
وتدريبه على األعمال املرتلية وخدمة نفسه بنفسه، مع ضرورة تفهم الوالدين أن احلركة الزائدة 
يف هذه املرحلة هي من متطلبات النمو هلذه املرحلة، فال يتضايق الوالدان من هذه احلركة فهي 

                                                 
 .١٣٧سابق،صمرجع الفقي،دراسات يف سيكولوجية النمو، عبد العزيز حامد .١
  .٢٣٤،صمرجع سابقعويس،النمو النفسي للطفل،  أمحد عفاف .٢
  .١١٩ن،سيكولوجية الطفل،مرجع سابق،صاخرآعزيز مسارة و .٣
  .٢٦٥ملحم،علم نفس النمو،مرجع سابق،ص حممد سامي .٤
 .٢١٠زهران،علم نفس النمو،مرجع سابق،ص المعبد الس حامد .٥
 م،٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤،مركز االسكندرية للكتاب،االسكندرية،٣ط ،"الطفولة واملراهقة"معوض،سيكولوجية النمو ميخائيل خليل .٦

  .٢٢٤ص



 

عرامـة  : ( وسلم أنه قـال تدل على نباهة الطفل، ويف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ويف فـيض   )٢("لشدَّةُ والقُوَّةُ والشَّراسةُا": والعرام )١()الصيب يف صغره زيادة يف عقله يف كربه

  )٣("العرم املنكر وإمنا صار منه منكراً لصغره فذاك من ذكاوة فؤاده وحرارة رأسـه : " القدير
يف السكون، فإن هذا ال يضـر بـل   فإذا وجد على الطفل شيء من زيادة يف احلركة، وزهد 

هودليل على فطنته وذكائه، وكثري من اآلباء يعتقدون أن كثرة احلركة عند الطفل، والشدة يف 
طبعه دليل على فساده، وهذا غري صحيح ، فقد أكد البحث الذي قام به علماء الـنفس أن  

  )٤(.هناك رابطة ال تنفصم بني احلركة والعقل

  : عقليالنمو ال خصائص: ثالثاً
متتاز هذه املرحلة باملبادرة العقلية والتصميم وطالقة األفكار واالستثارة العقلية واحلاجة إىل    

الفهم، كما تنمو يف هذه املرحلة املفاهيم واملدركات الكلية وتتحدد قدرة الطفل على التخيل 
دل واخلـري والشـر   والعمفاهيم الظلم مثل اإلبداعي، وتبدأ املعايري واملفاهيم اردة يف النمو 

وتتضـح  ") ٥( .كما تتحدد الفروق الفردية وتظهر يف شكل تفوق دراسي والثواب والعقاب،
  )   ٦(."تدرجيياً القدرة على االبتكار

منو إدراك العالقات، وتركيز االنتبـاه، وسـعة الـذاكرة،     مظاهر النمو العقليومن أبرز    
كلها صفات إبداعية البد من توفرها يف الفـرد  والتفكري، وحب االستطالع، والتخيل، وهذه 

  :املبدع، وهذه نبذة موجزة عن كل منها
على التحليل بصورة  القدرةيف هذه املرحلة ينمو اإلدراك لدى الطفل وتنمو  :منو اإلدراك 

واضحة منذ الثامنة، وهذا جيعل الطفل قادراً على إدراك وجه الشبه بني األشياء، ويتجه إىل 

                                                 
-هـ١٤١٩كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال،دار الكتب العلمية،بريوت، ،عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي .١

 .٤٢،كتاب الفراسة من قسم األقوال،ص١١م، ج١٩٩٨
 .٣٩٥، ص١٢بن منظور،لسان العرب،مرجع سابق،جحممد بن مكرم مجال الدين  .٢
 .٣١١،ص٤م،حرف العني،ج٢٠٠١ -هـ١٤٢٢حممد عبد الرؤوف املناوي،فيض القدير،دار الكتب العلمية،بريوت، .٣
-هـ١٤١٢،دار اتمع،جدة،٢لد يف مرحلة الطفولة،طباحارث،مسؤولية األب املسلم يف تربية الو حسن عدنان .٤

 .٣١١م،ص١٩٩١
  .١٤٣عويس،سيكولوجية اإلبداع عند األطفال،مرجع سابق،ص أمحد عفاف .٥
 .٢٣٩،مرجع سابق،ص"الطفولة واملراهقة"زهران، علم نفس النمو عبد السالم حامد .٦



 

صنع القوائم سواء بالنسبة أللفاظ اللغة، أو احليوانات، أو أشـياء البيئـة، أو   التصنيفات و
  )١( .املفاهيم الرياضية

يف بداية هذه الفترة تكون قدرة الطفل على االنتباه حمدودة، فهـو ال يسـتطيع    :االنتباه 
تـرة  حصر انتباهه يف موضوع معني مدة طويلة، ويزداد االنتباه يف اجلزء الثاين من هـذه الف 

   ) ٢().أي تركيز النشاط الذهين يف اجتـاه معـني  (يف مداه ودقته وتركيزه )الطفولة املتأخرة(
ومبا أن الطفل يف بداية هذه الفترة ال يستطيع االنتباه لفترة طويلة فإن على الوالدين عـدم  

  .تكليفه بالتركيز يف موضوع معني لفترة طويلة حىت ال يؤدي ذلك إىل إجهاد الطفل
يتطور تذكر الطفل يف هذه املرحلة من تذكر إىل فهم ما يقوم الطفل بتـذكره  " :رةالذاك 

  .فيستطيع الطفل أن حيفظ يف هذه املرحلة ويستعيد ما حفظ   )٣("وتزداد قدرته على احلفظ
وينمو الـتفكري  . ينمو التفكري يف هذه الفترة من تفكري حسي حنو التفكري ارد :التفكري 

  )٤( .هذه املرحلة يالحظ أن الطفل نقاد لآلخرين حساس لنقدهم الناقد، ويف اية
يسعى الطفل إلشباع حب استطالعه بنفس الطريقة اليت كان يتبعهـا   :حب االستطالع 

عندما كان صغرياً، فهو يفحص األشياء اليت جتذب انتباهه، وكثرياً ما يفكها ليعرف كيف 
وبوصـول  . ة الحصر هلا ليعرف ويتعلمتعمل، كما يوجه استكشافه املباشر يف صورة أسئل

الطفل إىل الصف الثالث االبتدائي يصبح لديه القدرة على القراءة واشتقاق معاين ما يقـرأ،  
ومن هنـا   )٥( .ومن هذه اللحظة تصبح القراءة مصدراً هاماً ومتزايداً للحصول على املعرفة

ه مهارات القـراءة حـىت   فإنه يتوجب على اآلباء تشجيع الطفل على طرح األسئلة وتعليم
هذا وسيفرد مبحث مستقل يف هذه الدراسة عن االهتمـام  . يستطيع إشباع مه يف املعرفة
  .بالقراءة للطفل يف الفصل الرابع

يصبح خيال الطفل ختيالً إبداعياً واقعياً، أو ختيالً تركيبياً، فيمكن للطفل أن مييـز   :التخيل 
درة على تركيب وإبداع صور ال توجـد يف الواقـع،   بني الواقع واخليال، كما أن لديه الق

ولكن هذا النوع من التخيل يكون موجهاً إىل غاية عملية، وال يكون خياالً منطلقاً متحرراً 
                                                 

 .٢٤٥عويس،النمو النفسي للطفل،مرجع سابق، ص أمحد عفاف .١
 .١٤٣ن،سيكولوجية الطفل،مرجع سابق،صارخآعزيز مسارة و .٢
  . ٢٦٧ملحم،علم نفس النمو،مرجع سابق،ص حممد سامي .٣
 .٢١٥،مرجع سابق،ص"الطفولة واملراهقة"زهران، علم نفس النمو عبد السالم حامد .٤
 .٣٧٥عبد السالم،النمو من الطفولة إىل املراهقة،مرجع سابق،ص سيد منصور،فاروق مجيل حممد .٥



 

وميكن استغالل التخيل يف هذه املرحلـة  . من القيود قائماً على الوهم مثل املرحلة السابقة
  )١( .والتلوين وقراءة القصص بتوجيه الطفل حنو جماالت النشاط الفين كالرسم

يؤثر كل من املستوى االجتماعي واالقتصـادي لألسـرة   : العوامل املؤثرة يف النمو العقلي
وتؤكد الدراسات أن النمو العقلـي يـرتبط بـالنمو    . بشكل واضح يف النمو العقلي للطفل

كـون تقـدمهم   االجتماعي واالنفعايل، واألطفال الذين يتميزون باالعتمادية يف سلوكيام ي
 )٢( .العقلي أقل من األطفال الذين يتسمون باالستقاللية يف سلوكيام وهم يف مثـل سـنهم  

لذلك فإن أسلوب الوالدين يف تربية طفلهما يكون له تأثري على النمو العقلي للطفل سـلباً أو  
مـو العقلـي   إجياباً، فاألسرة اليت تشجع طفلها وتتيح له املثريات العقلية تعمل على زيادة الن

لطفلها وبالتايل منو اإلبداع لديه، كما أن نقص التشجيع يؤدي إىل اخنفاض النمـو العقلـي   
  .للطفل وبالتايل إمخاد جذوة اإلبداع

  :خصائص النمو اللغوي: رابعاً
اللغة هي وسيلة االتصال والتخاطب مع اآلخرين، فالطفل يتعلم اللغة لكي يستطيع االتصال    

 اع األفق االجتماعي للطفل فإنه يكتشف أن الكالم وسيلة هامة لالنتمـاء باتس"مبن حوله و 
للجماعة ومينحه هذا االكتشاف دافعاً قوياً ألن يتعلم أن يتكلم بدرجة أفضل، كما يتعلم أيضاً 
أن األشكال املشاة من االتصال مثل الصراخ واالشارات هي أنواع غري مقبولة اجتماعياً، مما 

    )٣(."سني كالمهيضيف حافزاً لتح
يف بداية هذه املرحلة يكون الطفل قادراً على التعبري الشفوي جبمل مركبة وتنمو قدرتـه  و   

على التعبري اللغوي التحريري مع مرور الزمن، ويكون الطفل مستعداً للقراءة، كما يالحـظ  
يكون الطفل  ومع اية مرحلة الطفولة املتوسطة .اهتمامه بالصور والرسوم والكتب واالت

ويف مرحلة الطفولـة املتـأخرة   . قد أجاد النطق السليم، ومتييز املترادفات، ومعرفة املتضادات
تزداد لدى الطفل املفردات اللغوية ويزداد إتقان الطفل للمهارات اللغوية والتعـبري اللغـوي،   

                                                 
 .٢٣٠ص مرجع سابق،،"الطفولة واملراهقة"يكولوجية النمومعوض،سميخائيل خليل  .١
 .٢٦٦ملحم،علم نفس النمو،مرجع سابق،صحممد سامي  .٢
 .٣٦٤عبد السالم،النمو من الطفولة إىل املراهقة،مرجع سابق،ص سيد منصور،فاروق مجيل حممد .٣



 

ره التذوق ويصبح قادراً على إدراك معاين اردات مثل الصدق والكذب، ويالحظ عليه إظها
  .وهكذا يكون مهيئاً لتنمية اإلبداع لديه، وتنمية الطالقة الفكرية واللغوية)١(.األديب ملا يقرأ

العمر الزمين، واجلنس، والصحة العامة، والذكاء، : ومن العوامل اليت تؤثر يف النمو اللغوي   
  )٢(.والبيئة االقتصادية واالجتماعية للطفل

بشكل أفضل فإن على الوالدين أن يشجعا الطفل على التحدث وحىت حيدث النمو اللغوي    
ويتيحا له الفرصة للتعبري عن ذاته، كما أن عليهما أن يقدما مناذج إلقائية جيدة تعني الطفـل  

  .على التحدث بطريقة سليمة
   :النفعايلخصائص النمو ا: خامساً

وبة االنفصال عن األم خاصـة  يبدأ الطفل املرحلة االبتدائية يف سن السادسة ويعاين من صع   
إذا مل يذهب إىل الروضة من قبل، ويكون يف هذه السن غري مسـتقر انفعاليـاً وحيتـاج إىل    

  . التشجيع واحلنان واملكافأة والصرب يف معاملته
ويف سن السابعة تزداد حساسيته بالنسبة إىل شعور اآلخرين حنوه ويغلـب عليـه عـدم       

ونقد الذات والدقة يف فعل األشياء وإىل املبالغة أو الفخـر، وقـد    االستقرار وامليل إىل الثورة
  .يؤدي به ذلك إىل الطموح ولذا فهو حيتاج إىل التشجيع وإىل األمان حىت يتقبل ذاته

ويف الثامنة قد تغلب عليه اجلرأة، ويكتسب القدرة على تقومي الذات وتقديرها، ولكنه مييل    
تلفزيونية واملغامرات، لذا فهو حباجـة إىل التوجيـه الـواعي    إىل اخليال ومشاهدة الربامج ال

  .واستغالل مالديه من طاقة نشاطية واهتمامات وميول يف تعليمه أمناط السلوك املقبول
ويف التاسعة مييل إىل الكمال وإىل حتقيق فوق مايستطيع، ولكنه يفقد احلماس بسرعة    

غط نفسي شديد، وهو يف هذه السن حيتاج وخاصة إذا مل جيد تشجيعاً، أو إذا كان حتت ض
إىل التمارين الرياضية اليت تقوي العضالت وتنميها، وإىل االطالع والقراءة املتنوعة اليت 

  .تتناسب مع مستواه وميوله، كما ينبغي حتميله بعض املسئوليات احملددة
ملراهقة حيث أما خصائص ما بني التاسعة والثانية عشرة فال ختتلف كثرياً عن خصائص ا   

                                                 
 .٢٤٤،ص٢٢١ص،مرجع سابق،"الطفولة واملراهقة"زهران، علم نفس النمو عبد السالم حامد .١
  .١٤٨،ص)ت.د(مصطفى فهمي،سيكولوجية الطفولة واملراهقة،مكتبة مصر،القاهرة، .٢



 

تعترب هذه الفترة متهيداً للمرحلة التالية، وغالباً ما تبدأ فيها التغيريات االنفعالية اليت تعترب من 
  )١(.خصائص مرحلة املراهقة

ألـا تعتـرب   ) مبرحلة الطفولة اهلادئة(ويطلق بعض الباحثني على مرحلة الطفولة املتأخرة    
ضبط االنفعاالت وحماولة السيطرة علـى الـنفس،    مرحلة استقرار وثبات انفعايل، ويالحظ

. ويكون التعبري عن الغضب باملقاومة السلبية مع التمتمة ببعض األلفاظ وظهور تعبريات الوجه
  )٢(.ويتضح امليل إىل املرح وحب مساع النكتة

ك فإن ولذل )٣("تؤثر الضغوط االجتماعية تأثرياً واضحاً يف النمو االنفعايل"ويف هذه املرحلة    
ويف . أي ضغط من جهة الكبار واملشرفني على تربية  الطفل حيول دون التعبري عن مشـاعره "

مثل هذه احلاالت حياول الطفل أن يعرب عن مشاعره اليت كبحها بشكل مقنع، كـاإلغراق يف  
ما هلذه الضغوط االجتماعية من تأثري علـى   ىوال خيف )٤(."أحالم اليقظة، والعدوان، والكذب

  .إلبداع لدى الطفلمنو ا

  :خصائص النمو االجتماعي: سادساً
مع بداية هذه املرحلة يلتحق الطفل باملدرسة فيتاح له التعامل مع أفراد آخرين غري أفـراد     

  . أسرته وبالتايل يتدرب على تكوين عالقات اجتماعية متنوعة مع أصدقائه ومعلميه
  :حلةومن أبرز مظاهر النمو االجتماعي يف هذه املر   
 .للتعرف على قيمهم واجتاهام واكتساب اخلربات منهم: امليل إىل االحتكاك بالكبار .١
مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل اللعب اجلماعي، ويزداد تأثري اجلماعة على الطفل، : اللعب .٢

فيمتثل آلراء اجلماعة ويتقبل قراراا، وعن طريق اللعب حياول الطفـل حتقيـق مكانتـه    
 .بني رفاقهاالجتماعية 

 .مثل األصداف والصور والكتب والطوابع: امليل جلمع األشياء .٣
بنمو الطفل تتعدد صداقاته فيصادق عدداً من األطفال حبيث يكون بينهم تقارب : الصداقة .٤

 .يف العمر الزمين والنمو اجلسمي وتشابه يف امليول والقدرات

                                                 
  .٢٧٦- ٢٧٥ص- صالفقي،دراسات يف سيكولوجية النمو،مرجع سابق، عبد العزيز حامد .١
 .٢٧٨ملحم،علم نفس النمو،مرجع سابق،ص حممد سامي .٢
 .٢٤٥،مرجع سابق،ص"الطفولة واملراهقة"زهران، علم نفس النمو عبد السالم حامد .٣
  .٩٢مصطفى فهمي،سيكولوجية الطفولة واملراهقة،مرجع سابق،ص .٤



 

ومن مقومات الزعامة والقيادة  تبدأ مسات الزعامة يف الظهور منذ سن السادسة،: الزعامة .٥
ضخامة البنيان اجلسمي، وصحة البدن، وزيادة النشاط واحليوية، والنضـج االنفعـايل،   

 )١(.وارتفاع الذكاء عن أقرانه بقدر حمدد
يعترب منو املسؤولية االجتماعية أساساً حمدداً للسلوك املعرب عـن  : "منو املسؤولية االجتماعية .٦

اآلخرين عند األطفال، وتؤكد البحوث العلمية ضرورة جعـل  اإليثار والكرم ومساعدة 
الطفل حييا خربات يتعلم منها حتمل املسؤولية االجتماعية وتعلم اإليثار وسـلوك الكـرم   
ومساعدة اآلخرين وتعزيز هذا السلوك لديه حيث ال يكفي جمـرد التوجيـه والـوعظ    

 )٢(."واإلرشاد
والذي البد على األسرة من تشجيع الطفل علـى  وهذه املظاهر تعترب من صفات املبدعني    

  .وسيتم يف الفصل القادم معرفة الكثري من هذه الصفات .تنميتها

  : خصائص النمو الديين:سابعاً
يتطور منو الطفل الديين يف مرحلة الطفولة املتأخرة، فيناقش الطفل والديـه وأسـاتذته يف      

يكثر الطفل من األسئلة حول موضوعات املوت مرحلة الطفولة املتوسطة يف األمور الدينية، و
يبـدأ يف مناقشـة هـذه    إال أنـه  والبعث، والوالدة، ويقتنع الطفل مما يقال له من إجابات، 

 )٣(. املوضوعات يف طفولته املتأخرة
ويلعب التلقني يف مرحلة الطفولة املتوسطة دوراً هاماً يف تكوين أفكار دينية لدى أطفـال     

ومييز النمو الديين يف هـذه املرحلـة   . ث تصبح أفكارهم الشخصية بعد ذلكهذه املرحلة حبي
النفعية حبيث يقوم الطفل بأداء الفروض الدينية رغبة منه يف النجاح يف امتحان أو حتقيق األمن 
عن طريق حب الوالدين، لذلك فإنه يقع على الوالدين واجب تعليم أبنائهم أصـول الـدين   

مناذج السلوك القدوة هلم وإشراكهم يف خمتلف األنشـطة الدينيـة،   وأركانه ومبادئه وتقدمي 
أما يف مرحلة الطفولة املتـأخرة فـإن التنشـئة    . ومساعدم على تنمية الشعور الديين لديهم

ويرتبط هذا الشعور الديين عنـد الطفـل   . االجتماعية تلعب دوراً بارزاً يف منو الشعور الديين

                                                 
 .٢٤٠-٢٣٧ص-ص،مرجع سابق،"الطفولة واملراهقة"معوض،سيكولوجية النمو ميخائيل خليل .١
 .٢٤٧،مرجع سابق،ص"الطفولة واملراهقة"زهران، علم نفس النمو عبد السالم حامد .٢
 .٢٤٠سابق،صالرجع امل،"الطفولة واملراهقة"معوض،سيكولوجية النمو ميخائيل خليل .٣



 

وهلذا جند الرسول صلى اهللا عليه وسلم يأمر بتعليم وتدريب  )١(.باألخالق والقيم ومنو الضمري
الطفل على بعض الواجبات واملسئوليات املستطاعة ابتداًء من سن السابعة، حىت يتدرب الطفل 

 :صلى اهللا عليه وسلم قال رسولُ اهللاعلى حتمل املسؤولية واليت تعد صفة من صفات املبدعني، 
وهنا جند أن الرسـول   )٢(»، واضرِبوه عليها ابن عشرةَ)سنني(ابن سبعِ علِّموا الصَّيبَّ الصالةَ «

صلى اهللا عليه وسلم يفرق بني تكليف الصيب بالواجبات يف السن السابعة وبـني تكليفـه يف   
السن العاشرة، إذ أنه يف السابعة يؤمر فقط دون قسر أوضرب، ويف العاشرة يعاقب بالضرب 

 )٣(.االلتزام الكامل بالواجبات وألنه يستطيع عندئذ االلتزام ا إذا رفض، وذلك ليتدرب على
وعقالً واحتماالً  فإذا صار ابن عشر ازداد قوةً:" ومما يؤكد ذلك قول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

للعبادات، فيضرب على ترك الصالة كما أمر به النيب عليه السالم، وهـذا ضـرب تأديـب    
  )٤("ومترين

   : خامتة الفصل  
وذا يكون قد مت حبمد اهللا تعاىل الفصل الثاين من فصول الدراسة والذي أجـاب علـى      

األول والثاين من أسئلة الدراسة، وقد تناول هذا الفصل األسرة تعريفها، وأمهيتـها،   السؤالني
الدراسة، فكان من  هوأهداف تكوينها، ووظائفها، وذلك ألن األسرة تعترب حموراً من حماور هذ

وىل ختصيص فصل يتناول األسرة، ولكن لكثرة البحوث اليت تناولت األسرة فإن الباحثة قد األ
مث تطرقت الدراسة لبيان خصائص . عرضته بشيء من االختصار ومبا يتناسب مع هذه الدراسة

سنة، باعتبار أن هذه الفترة هي الفترة اليت ركزت فيها الدراسـة،   ١٢: ٦منو الطفل من سن 
املفيد معرفة خصائص الطفل يف هذه الفترة والذي يعترب معرفتها مبثابة القاعـدة  لذا كان من 

لألسرة لفهم كيفية التعامل مع الطفل على أساسها، وكيـف ميكـن أن تسـاهم األسـرة     
بإسهامات مفيدة ألطفال هذه املرحلة لتنمية اإلبداع لديهم وذلك باتباع الطرق املالئمة الـيت  

وقد اختارت الباحثة هذه املرحلة ألن النمو العقلي فيهـا يكـون   . همحتقق تربية اإلبداع لدي
  . سريعاً والصفات اإلبداعية تكون أكثر وضوحاً

                                                 
 .٢٧١،٢٨١صص،ملحم،علم نفس النمو،مرجع سابق، حممد سامي .١
  .)٤٠٥(،رقم احلديث٢٥٣،صباب ما جاء مىت يؤمر الصيب بالصَّالة كتاب الصالة،،١ج سنن الترمذي، مرجع سابق،  .٢
  .١١١م ،ص١٩٨١-هـ١٤٠١القاضي،مقداد ياجلن،علم النفس التربوي يف اإلسالم، دار املريخ، الرياض، مصطفى يوسف .٣
- هـ١٤٢٢، حتفة املودود بأحكام املولود،دار الكتاب العريب،بريوت،)قيم اجلوزية ابن(مشس الدين حممد بن أيب بكر الزرعي  .٤

 .٢٣٥م،ص٢٠٠١



  الفصل الثالث

  )مفهـوم اإلبداع(

 .تعريف اإلبداع:  أوالً

 .النبويةاإلبداع يف القرآن الكرمي والسنة لفظ : ثانياً

 .عناصر ومستويات اإلبداع: ثالثاً

 .قل واإلبداعالع: رابعاً

  حاجة األمة اإلسالمية إىل اإلبداع : خامساً       

 .صفات املبدعني: سادساً

 .العوامل اليت تساعد على تنمية اإلبداع لدى األطفال: سابعاً

  

  
  
  
  



 

  : متهيد
، لذا فإن من األمهيـة  تتناول هذه الدراسة التربية اإلبداعية وكيفية تنميتها لدى األطفال   

والعناصر األساسـية   ،تعريفه، صل خاص يتناول احلديث عن مفهوم اإلبداعمبكان إفراد ف
لإلبداع، والعوامل اليت تسـاعد علـى تنميـة    واحلاجة املاسة  وصفات املبدعني، لإلبداع،

وذا سوف جييب هذا الفصل على السؤال الثالـث مـن أسـئلة    . اإلبداع لدى األطفال
  .الدراسة

  : تعريف اإلبداع: أوالً
  :يف اللغة اإلبداع

وقد ورد معىن اإلبداع يف كثري من معاجم . اإلبداع يف اللغة مشتق من الفعل بدع أو أبدع 
  : اللغة مثل

واهللا بـديع السـماوات    ،على مثال ب د ع أبدع الشيء اخترعه ال: "خمتار الصحاح  
اعر جاء بالبديع وشيء و أبدع الش ،و البديع املبتدع و املُبتدع أيضا ،واألرض أي مبدعهما

m X            z  y  x بِدع بالكسر أي مبتدع وفالن بِدع يف هذا األمر أي بديع ومنه قولـه  
    }  |   {l )١()"٩:األحقاف( .  

: الشاعرأبدع أبدأ، و: اَألمر الذي يكونُ أوَّالً، وأبدع: البِدع، بالكسر": القاموس احمليط  
 )٢(." أتى بالبديعِ

  .مما سبق يتضح أن املعىن اللغوي لإلبداع هو اإلتيان باجلديد الذي ال سابق له

  :اإلبداع يف اصطالح علماء اإلبداع
بعد االطالع على العديد من الدراسات اليت تناولت اإلبداع، اتضح أنه ال يوجد تعريف    

، وذلك االختالف جامع مانع لإلبداع، فمفهومه خيتلف من باحث آلخر ومن فئة ألخرى
يعود الختالف الزاوية اليت ينظر كل منهم لإلبداع مما أدى إىل وجود عـدد كـبري مـن    

إال أنه ميكن تصنيف هذه التعريفات إىل أربع فئات كما أشار إىل ذلك عدد من . التعريفات
                                                 

 .١٨، ص١ج م،١٩٩٥- هـ١٤١٥مكتبة لبنان،بريوت،، الرازي،خمتار الصحاح بن أيب عبدالقادر حممد .١
م،باب ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤،دار إحياء التراث العريب،بريوت،٢بادي، القاموس احمليط، طالفريوز آ جمد الدين حممد بن يعقوب .٢

 .٦٤٧العني،فصل الباء،ص



 

خليل املعايطة، وزيد اهلويدي، وسعيد العـزة، وفتحـي   : منهم )١(الباحثني يف جمال اإلبداع
  : جروان، وسناء حجازي، وهذه التصنيفات هي

أو الكيفية اليت ا يبدع املبدع عمله ومن هذه  تعريفات تركز على العملية اإلبداعية .١
 : التعريفات

عملية تشبه البحث العلمي، فهو : " يعرف تورانس اإلبداع على أنه: )٢(تعريف تورانس  
وتشكيل أفكار أو فرضيات، مث اختبار  عملية اإلحساس باملشاكل، والثغرات يف املعلومات،
 .)٣("هذه الفرضيات و تعديلها حىت يتم الوصول إىل النتائج

مل تكـن  ...) فكرة ، وسيلة ، أداة، طريقة( هو قدرة عقلية حياول فيها اإلنسان أن ينتج "   
  )٤(."موجودة من قبل، أو تطوير رئيسي هلا دون تقليد، مبا حيقق نفعاً للمجتمع

  )٥(. "ع عملية مزج عناصر يف قالب جديد حيقق فائدة معينةاإلبدا"  
جهد مكثف، أثناءه ينتج الشخص شيئاً غري حمدد بأي ظروف خارجية، وهـو ميـنح   "   

 )٦(."املتعة أثناء العمل ومينح الرضا عندما يكتمل
 : ومنها تعريفات تركز على السمات الشخصية للمبدعني .٢
ت استعدادية تضم طالقة التفكري ومرونـة الـتفكري   اإلبداع مسا: " )٧(تعريف جيلفورد  

  )٨(."واألصالة واحلساسية للمشكالت وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها بالتفصيالت

                                                 
  :منهم .١

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨،دار الفكر،عمان،٣املعايطة، املوهبة والتفوق،ط عبدالرمحن خليل  -أ 
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤زيد اهلويدي،اإلبداع، دار الكتاب اجلامعي،العني، اإلمارات العربية املتحدة،    -ب 
  .مرجع سابقالعزة، تربية املوهوبني واملتفوقني،  حسين سعيد  - ج 
 .مرجع سابقجروان، اإلبداع،  نعبد الرمح فتحي  -د 
  . م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧حجازي، سيكولوجية اإلبداع،دار الفكر العريب، القاهرة،  حممد سناء   -ه 
  .هو أحد الرواد األوائل الذين كرسوا حيام لقياس وتدريب اإلبداع: تورانس .٢
  .٢٢٤م،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٣،دار الفكر، عمان،٤السرور، مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني،ط هايل اديان .٣
  .١١٩،صمرجع سابقمدحت أبو النصر، رعاية أصحاب القدرات اخلاصة،  .٤
 . ٢٥سابق،صالرجع املاإلبداع، ، زيد اهلويدي ، .٥
 . ٢٦،صمرجع سابق، الكناين، سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته معبد املنع ممدوح  .٦
 .يعترب رائد يف دراسة اإلبداع دراسة علمية: جيلفورد .٧

   . ٨٥م،ص٢٠٠٠-هـ١٤٢٠عبيد، تربية املوهوبني واملتفوقني، دار صفاء، عمان، السيد ماجدة  .٨



 

املبادرة اليت يبديها الفرد يف قدرته على التخلص من السياق العادي للتفكري واتباع منط "   
 )١(." جديد من التفكري

 : ومنها بداعيتعريفات تركز على اإلنتاج اإل .٣
  )٢("عملية ينتج عنها عمل جديد يرضي مجاعة ما أو تقبله على أنه مفيد:"اإلبداع هو  
  )٣(" عمل هادف يقود إىل نواتج أصيلة وغري معروفة سابقاً"  
 )٤(" التميز يف العمل أو اإلجناز بصورة تشكل إضافة إىل احلدود املعروفة يف ميدان معني"   

)٤( 
موعة العوامل الذاتية واملوضوعية اليت تقود إىل حتقيق إنتاج جديـد  الوحدة املتكاملة "   

 )٥(." وأصيل،وذي  قيمة للفرد أو اتمع الذي يعيش فيه

 : تعريفات تركز على البيئة املبدعة .٤
املناخ مبا يتضمنه من ظروف ومواقف تيسر اإلبداع أو حتـول  : " ويقصد بالبيئة املبدعة   

  )٦(" لم اإلبداعيةدون إطالق طاقات املتع

 : ومن هذه التعريفات 
 .)٧(" إنتاج جديد يتوصل إليه الفرد من تفاعله مع املثريات البيئية املتاحة: " اإلبداع هو  
ظاهرة اجتماعية ذات حمتوى ثقايف وحضاري، وأن الفرد يصبح جـديراً  :" اإلبداع هو  

العادية، وذا املعىن ميكـن النظـر   بصفة املبدع إذا جتاوز تأثريه على اتمع حدود املعايري 
لإلبداع باعتباره شكال من أشكال  القيادة اليت ميارس فيها املبدع تأثريا شخصيا واضـحا  

 )٨(". على اآلخرين
  
  

                                                 
 .٢٠م،ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤عصام الدين،اإلبداع يف تدريس العلوم، مكتبة املتنيب، الدمام، عماد حممد  .١
  .١٣م ، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، املكتبة اجلامعية، االسكندرية،٢، رعاية املوهوبني واملبدعني، طالقذايف حممد رمضان .٢
 .٢٥٩العزة،، تربية املوهوبني واملتفوقني، مرجع سابق، ص حسين سعيد .٣
 .٩٠م،ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٤حممود طافش،تعليم التفكري، دار جهينة للنشر،عمان، .٤
 .٢٦م،ص٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥تفكري اإلبداعي،دار الشروق، عمان،أبو جادو،تطبيقات عملية يف تنمية ال حممد صاحل .٥
 .٢٤حجازي، سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق، صحممد سناء  .٦
 .٧٨،صمرجع سابق،التربية اإلبداعية ضرورة وجود، لعبد العا إبراهيم حسن .٧
 .٢٧سابق،صالرجع املأبو جادو،تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبداعي، حممد صاحل .٨



 

  
  : إال أن هناك بعض التعريفات قد مجعت بني هذه الفئات ومنها

o  "ا ما وجـدت  اإلبداع مزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت إذ
بيئة مناسبة ميكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إىل نتاجات أصيلة وجديدة سواء بالنسبة 
خلربات الفرد أو خربات املؤسسة أو اتمع أو العامل إذا كانت النتاجـات مـن مسـتوى    

  )١(." االختراقات اإلبداعية يف أحد ميادين احلياة اإلنسانية
o  ـ  : " اإلبداع هـو ة تعتمـد علـى جمموعـة مـن القـدرات العقليـة       عمليـة عقلي
،وتعتمد أيضاً علـى بيئـة   )الشخصية املبتكرة( ومسات الشخصية) الطالقة،واملرونة،واألصالة(

ميسرة هلذا النوع من التفكري، لتعطي يف النهاية احملصلة االبتكارية وهي اإلنتـاج االبتكـاري        
األصالة والفائدة والقبول االجتمـاعي ويف نفـس   الذي يتميز ب) احللول االبتكارية ملشكلة ما( 

  )٢(."الوقت يثري الدهشة لدى اآلخرين
  : تعريفات أخرى لإلبداع ال تدخل ضمن التصنيفات السابقة الذكر ومنها وهناك

 )٣(." أن ترى مااليراه اآلخرون: " اإلبداع هو  
يقة ما لينبثق عنـها  اإلبداع حيدث عندما يستطيع الفرد إدراك العالقة بني شيئني بطر"   

  )٤(." ظهور شيء ثالث خمالف لشكليهما األولني
اإلبداع منط حياة، ومسة شخصية، وطريقة إلدراك العامل، فاحلياة اإلبداعية هي تطـوير  "   

ملواهب الفرد واستخدام لقدراته، فهذا يعين استنباط أفكار جديـدة وتطـوير حساسـيته    
 )٥(." ملشاكل اآلخرين

  :يفاتتعليق حول التعر
  :مما سبق ميكن التوصل إىل    

                                                 
 .٧٤جروان، املوهبة والتفوق واإلبداع، مرجع سابق، ص الرمحنعبدفتحي  .١
  .٣١م،ص٢٠٠١-هـ١٤٢١أمحد عبادة، احللول االبتكارية للمشكالت، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  .٢
  .١٧م، ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣،شركة اإلبداع اخلليجي،الكويت،٢العدلوين، مبادئ اإلبداع،ط أكرم ،حممدحممد السويدان طارق .٣
 .٢٦١العزة،، تربية املوهوبني واملتفوقني، مرجع سابق، ص حسين سعيد .٤
 .٣١١صمرجع سابق،الزهراين، استراتيجيات الكشف عن املوهوبني واملبدعني ورعايتهم بني األصالة واملعاصرة، سعيد مسفر  .٥
 



 

o  وجود عدد كبري من التعريفات لإلبداع نظراً للتباين بني وجهات نظر الباحثني يف جمال
 .اإلبداع

o  ال صنفت هذه  التعاريف إىل أربع فئاتللتسهيل على الباحثني يف هذا ا: 
خصية للمبـدع،  فئة ركزت على العملية اإلبداعية، وفئة أخرى ركزت على السمات الش 

  .وفئة ثالثة ركزت على الناتج اإلبداعي، أما الفئة الرابعة فركزت على البيئة اإلبداعية
 .حاول جروان و عبادة أن جيمعا بني هذه الفئات األربع يف تعريف واحد

o  التدخل مجيع التعريفات ضمن الفئات األربع املذكورة، فهناك تعريفات تعترب اإلبداع
بط بني أشياء موجودة معروفة للوصول إىل شيء جديد غـري معـروف   يف القدرة على الر

حيث أن هناك أموراً كثرية قد  مسبقاً، أوهو رؤية الشيء الذي ال يستطيع اآلخرون رؤيته،
يراها كثري من الناس ولكن ال تشكل هلم أي قيمة، إال أن الشخص املبدع عنـدما يراهـا   

وهذا ما حدث مع نيوتن عنـدما  . إبداعيةيربطها بعالقات أخرى فيخرج من ذلك بفكرة 
رأى التفاحة تسقط من الشجرة، فكثري من الناس يرون سقوط التفاحة ولكن رؤية نيـوتن  

كما أن هناك من ينظر إىل اإلبداع مبعناه الواسـع  . لذلك السقوط هداه إىل قانون اجلاذبية
 .على أنه أسلوب حياة

o اء صورة شاملة عن اإلبـداع جبميـع   عرض هذا الكم من التعريفات هو حماولة إلعط
 .أبعاده وذلك ألن معرفة ماهية اإلبداع يسهل على اآلباء البحث عنه و تنميته لدى أطفاهلم

اإلبداع  واليت تعرف ف املوسوعة الفلسفية العربيةيتعر الباحثة هو الذي تتبناهوالتعريف 
أحـد اـاالت    إنتاج شيء جديد أو صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة يف" :بأنه

  )١(".كالعلوم والفنون واآلداب

هناك من فرق بني اإلبداع واالبتكار باعتبار أن االبتكـار أعلـى   : اإلبداع واالبتكار

فاإلنسان ميكنه أن حيقق اإلبداع، ولكن قد يكون سبقه أو تسـاوى  "مستوى من اإلبداع، 
نه عندما يصـل إىل شـيء   ولك. معه غريه، فبذلك يكون مبدعاً، واليكون يف ذلك ابتكاراً

   )٢(."مبدع مل يسبقه إليه غريه فهو االبتكار

                                                 
  .٢٠،صمرجع سابقجروان، اإلبداع،  عبدالرمحن فتحي .١
 .٨٢،صاملرجع السابق .٢



 

     
هو ذلك  اجلزء امللمـوس  "وهناك من فرق بني اإلبداع واالبتكار أيضاً باعتبار أن االبتكار 

   )١(".واملرتبط بالتنفيذ، واالبتكار جزء  من اإلبداع فال يوجد ابتكار بدون إبداع
ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل مبدع  وأن يكون مبدعاً وهذا يعين أن كل مبتكر البد

  .مبتكر
إال أن هذين املصطلحني استعمال يف كثري من الكتب العربية كمترادفني، فاإلبداع يعـين     

  : وممن أشار إىل ذلك. االبتكار واالبتكار يعين اإلبداع
شـاف،  اكت: حيث أورد مخس مصطلحات مرادفة لإلبـداع وهـي  : )٢(خليل املعايطة 

 .اختراع، ابتكار، أصالة، إهلام
حيث قدم عدة مرادفات لإلبداع وهي اإلجياد، واخللق، والتكـوين،  : )٣(زيد اهلويدي 

 .واالبتكار
 .حيث أورد االختراع واالبتكار كمترادفني لإلبداع: )٤(فتحي جروان 
 .حيث ذكر أن االبتكار له نفس معىن اإلبداع: ) ٥(طارق السويدان 
االبتكـار، واالختـراع،   : حيث أورد مرادفات لإلبداع وهـي : )٦(رمدحت أبو النص 

 .والتفوق، والتميز
 .حيث أشار إىل استخدامه لكال املصطلحني بالتبادل كمترادفني: )٧(ممدوح الكناين 
  .هذا وسوف تستخدم الباحثة يف دراستها املصطلحني اإلبداع واالبتكار مبعىن واحد 

  :الكرمي والسنة النبويةلفظ اإلبداع يف القرآن : ثانياً
  :ورد ذكر البديع يف القرآن الكرمي يف اآليتني الكرميتني التاليتني

                                                 
  . ٤١م،ص٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية،حممد الصرييف،إدارة األفكار،م .١
  .١٦٥املعايطة، املوهبة والتفوق،مرجع سابق،ص عبدالرمحن خليل .٢
 .٢٢زيد اهلويدي، اإلبداع، مرجع سابق، ص .٣
  .٢٠جروان، اإلبداع، مرجع سابق، ص عبدالرمحن فتحي .٤
  .١٩، صمبادئ اإلبداع، مرجع سابق حممد أكرم العدلوين،السويدان، حممد طارق .٥
  .١١٨مدحت أبو النصر، رعاية أصحاب القدرات اخلاصة، مرجع سابق، ص .٦
  .١٨الكناين، سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته،مرجع سابق،ص عبد املنعم ممدوح .٧
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   )١١٧:البقرة(

m            Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê       :وقال تعاىل
ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙl  )١٠١:األنعام(  

  : يف mÌ  Ë  Êl قوله تعاىل وقد جاء تفسري 
البـديع  و ،مل يسبق إليـه  املبدع وكل من أنشأ شيئاً: تفسري ابن اجلوزي بأن البديع هو 

  )١( .له ال على مثال سبق فعيل مبعىن مفعل ومعناه أنه فطر اخللق خمترعاً
ـ  ،أي خالقهما على غري مثال سبق: تفسري ابن كثري    .دث بدعـة ومنه يقال للشيء احمل

وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمـري   ،تارة تكون بدعة شرعية :والبدعة على قسمني
نعمـت   :املؤمنني عمر بن اخلطاب عن مجعه إياهم على صالة التراويح واستمرارهم

  )٢( .البدعة هذه
فاهللا عز وجـل بـديع السـموات    : "لذلكوكذلك جاء يف تفسري القرطيب قول مماثل  

وكل من . ها وموجدها ومبدعها وخمترعها على غري حد وال مثالواألرض، أي منشئ
وسميت البِدعة بِدعـة ألن  . مل يسبق إليه قيل له مبدع؛ ومنه أصحاب البِدعاأنشأ م
يعـين  » ونِعمت البِدعة هذه«من غري فعل أو مقال إمام؛ ويف البخاري  بتدعهاٱقائلها 

  )٣(".قيام رمضان

عنِ ابنِ شهابٍ عن عروةَ بنِ :" ماجاء يف  حديث اإلمام البخاري :سنةولفظ اإلبداع يف ال
خرجت مع عمر بن اخلَطّابِ رضي اهللا عنه : الزبريِ عن عبد الرمحنِ بن عبد القارِي أنه قال

قونَ ،ليلةً يف رمضانَ إِىل املسجدفَرتم أوزاع فِْس ،فإِذا الناسصلِّي الرجلُ لنلُ يلِّي الرَّجصوي ،ه
. واحد لَكانَ أمثَلَ قارئإِين أرى لو جمعت هؤالِء على : فقال عمر. فيصلِّي بصالته الرَّهطُ

  مثَّ خرجت معه ليلةً أُخرى والناس يصلُّونَ بصالة . كعبٍ مثَّ عزم فجمعهم على أُيب بنِ

                                                 
 ،١ج،م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، املكتب اإلسالمي،بريوت، ٣يف علم التفسري،ط زاد املسري،اجلوزي علي بن حممدعبد الرمحن بن  .١

 .  ١٣٦ص
 .٢٧٥،ص١١٧:،سورة البقرة١،ج)د،ت(اعيل بن عمر بن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار إحياء التراث العريب، بريوت،إمس .٢
 .٨٦،ص٢ج مرجع سابق،القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن، بن أمحد حممد .٣



 

  
  
  

عةُ: قارِئهم، قال عمرالبِد مقومونَ نِعاليت ي لُ مننامونَ عنها أفضواليت ي ،هذه  آخر ريدـ ي
قُومونَ أوَّلهي ١(."الليلِ ـ وكان الناس(.  

  :كما أشار القرطيب إىل أن بدعة اخللق على نوعني

o كما فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قيام رمضان : بدعة حممودة وإن كان النيب
صالها إال أنه تركها ومل حيافظ عليها، وال مجع النـاس عليهـا؛    صلى اهللا عليه وسلم قد

عليها، ومجع الناس هلا، وندبهم إليها، بدعـةٌ لكنـها بدعـة     هفمحافظة عمر رضي اهللا عن
 .حممودة ممدوحة

o الـذم      : بدعة مذمومة إن كانت يف خالف ما أمر اهللا بـه ورسـوله فهـي يف حيـز
 )٢(.واإلنكار

وخير الْهدى . فَإِنَّ خير الْحديث كتاب اهللا. أَمّا بعد«: هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا 
دّمحم ىدا. ههثَاتدحورِ ماُألم ّرشالَلَةٌ. وض ةعكُلُّ بِد٣(.»و( 

، فَإِنَّ كُـلَّ  وإِيَّاكُم ومحدثَات األمورِ: (وجاء يف سنن أيب داود قوله عليه الصالة والسالم 
   )٤(.)محدثَة بِدعةٌ، وكلَّ بِدعة ضالَلَةٌ

اَألشياء وإِحداثه إِيَّاها وهو البديع اَألول قبلَ كـل  من أَمساء اهللا تعالـى ِإلبداعه ": والبديُع
  .) ٥(." شيء

  :على أمرين هامني ومها) البديع(ويستدل من اسم اهللا تعاىل
 .املوجد للكون وما حيويه من خملوقات فهو األول بال بدايةالبديع هو املبدع و .١

                                                 
رقم  ،٣٤٣صكتاب صالة التراويح، باب فضل من قام رمضان، م،٢٠٠٣-هـ١٤٢٤املكتبة العصرية،بريوت،صحيح البخاري، .١

  .)٢٠١٠(احلديث 
  . ٨٧،ص٢القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،مرجع سابق، جبن أمحد حممد  .٢
 .١٥٣، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، ص٦صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج .٣
  .)٤٥٩٩(، رقم احلديث٣٥٨،كتاب السنة،باب يف لزوم السنة،ص١٢،ج)د،ت(سنن أيب داود، دار إحياء التراث العريب،بريوت، .٤
 .٦،مرجع سابق ،ص٨بن منظور،لسان العرب،جمجال الدين حممد بن مكرم  .٥



 

البديع هو واهب اإلبداع خللقه بأن يلهمهم حسن النظر يف خملوقاتـه ويف تكوينـات    .٢
كونه، ويفتح عليهم ببعض املعارف والعلوم اليت تبلغهم الوصول إىل اكتشافات جديـدة مل  

لإلنسان وإسعاداً لإلنسانية وتعريفـاً   تكن موجودة من قبل فتسمى إبداعاً جديداً، تسخرياً
 )١( .ودليالً إىل اهللا تعاىل

  .فاألوىل بأمة اإلسالم وخالقها هو البديع أن تبدع وال تعتمد يف حياا على إبداعات غريها
  :عناصر ومستويات اإلبداع: ثالثاً

  :العناصر األساسية لإلبداع
لف الباحثون يف جمال اإلبـداع يف  وخيت. وتسمى قدرات أو مكونات أو عناصر اإلبداع   

ومنهم مـن  . الطالقة، واملرونة، واألصالة: حتديدها فمنهم من عدها ثالثة مكونات وهي 
والقليل منهم مـن أضـاف   . أضاف إىل هذه املكونات اإلفاضة، واحلساسية للمشكالت

يف و سيتم التطرق إىل هـذه املكونـات   . القدرة على التقييم كعنصر من عناصر اإلبداع
  :األسطر التالية

هي الفيض من األفكار واملقترحـات ينتجهـا   "  :الطالقة أو اخلصوبة أو السيولة .١
  )٢(."الشخص يف فترة زمنية معينة

سيل غري عادي من األفكار املترابطة يبدو " كما يعرف الطالقة الباحث حلمي املليجي بأا
  )٣("فكار اجلديدةفيها وكأن العقل املبتكر كما لو كان يطلق طلقات من األ

تعدد األفكار اليت ميكن استدعاؤها أو السرعة اليت يتم ا اسـتدعاء  ) الطالقة(وتتضمن " 
  )٤(."استعماالت ومرادفات وفوائد ألشياء حمددة، وسيولة األفكار وتدفقها وسهولة توليدها

واع مـن  وهناك أن. ويستدل من تعريفات الطالقة أا تركز على اجلانب الكمي يف اإلبداع
  : الطالقة وهي

                                                 
 .٧٨،ص)ت.د(مؤسسة أم القرى، املنصورة،،إبراهيم الديب، أسس ومهارات اإلبداع واالبتكار .١
  . ٣٩سيكولوجية اإلبداع عند األطفال، مرجع سابق،ص ،عويس أمحد عفاف .٢
  . ١٥٧م،ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٥قدرات اإلبتكار لدى األطفال، دار صفاء،عمان، اخلليلي،تنمية  عبد السالم أمل .٣
  .١٣٠،صم٢٠٠٥- هـ١٤٢٦،دار الفكر،عمان،٢تعليم التفكري لألطفال،ط، نايفة قطامي .٤



 

هي القدرة على سرعة إنتاج أكرب عـدد مـن   : " الطالقة اللفظية أوطالقة الكلمات   -  أ
الكلمات اليت تستويف شروطا معينة كأن تبدأ حبرف معني أو تنتهي حبرف معـني وغـري   

  )١(."ذلك من الشروط
  .اكتب أكرب كم من الكلمات اليت تبدأ حبرف نون وتنتهي حبرف نون: مثال
وتعين قدرة الفرد على إعطاء أكرب عدد ممكن من : " طالقة الفكرية أو طالقة املعاينال  -  ب

  )٢(."املعاين أو احللول ملشكلة أو عناوين لفقرة أو استعماالت ممكنة لشيء
  .اذكر أكرب كم من األفكار الستخدامات القلم: مثال
أكرب عدد من املرادفات هي القدرة على إعطاء : "الطالقة الترابطية أو طالقة التداعي -ج

  )٣(."لكلمة معينة
  .أذكر أكرب كم من الكلمات اليت هلا نفس معىن أسد:مثال
القدرة على التعبري عن األفكار وسهولة صياغتها يف كلمـات أو  : " الطالقة التعبريية -د

صور للتعبري عن هذه األفكار بطريقة تكون هذه األفكار فيها متصلة ببعضـها ومرتبطـة   
  )٤(."معنيمبوضوع 

  .اذكر مجلة تتكون من عدد من الكلمات اليت تبدأ حبرف العني: مثال
  )٥(."وتتمثل يف رسم أشكال متعددة وخمتلفة: " طالقة األشكال -هـ
  .ارسم أكرب كم من األشكال املختلفة باستخدام أربع دوائر وأربع مربعات: مثال
ن مـن االسـتجابات احلركيـة    القدرة على إعطاء أكرب عدد ممك:" الطالقة احلركية -و

  )٦(."املناسبة أو املالئمة يف وحدة زمنية حمددة
  .قم بأداء أكرب كم من احلركات املناسبة باستخدام اليدين يف دقيقة واحدة: مثال

ويقصد ا تنوع أو اختالف . تركز املرونة على اجلانب النوعي يف اإلبداع :املـرونة  .٢
  )١(. دعاألفكار اليت يأيت ا الفرد املب
                                                 

  .٢٨حجازي ،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،ص حممد سناء    .٥
 .٢٧زيد اهلويدي،اإلبداع، مرجع سابق،ص .١
 .٨٣لوجية اإلبداع وأساليب تنميته،مرجع سابق،صالكناين، سيكو عبد املنعم ممدوح .٢
  .٣٩عويس، سيكولوجية اإلبداع عند األطفال، مرجع سابق،ص أمحد عفاف .٣
 .٢٦٦العزة، تربية املوهوبني واملتفوقني، مرجع سابق، ص حسين سعيد .٤
  .٨٤الكناين، سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته،املرجع السابق،ص عبداملنعم ممدوح .٥



 

  
  
  

القدرة على حتويل مسار األفكار حسب ما يقتضيه املوقف موضوع النقاش :" وهي أيضاً   
والبحث، والتخلي عن األفكار القدمية إذا ثبت بطالا، وقبول األفكار اجلديدة البناءة إذا 

   )٢(."ثبتت صحتها
هنية اليت ينظر من خالهلا إىل القدرة على تغيري الزاوية الذ:" وقد عرف جيلفورد املرونة بأا   

األشياء واملواقف املتعددة حبيث يستطيع الفرد أن يتحرر من القصور العقلي الذايت، ويتحـرك  
  )٣(."إىل الفئات املختلفة لألفكار دون االحنصار يف فئة واحدة منها

وعدم واملرونة هي عكس اجلمود الذهين الذي يعين تبين أفكار حمددة سلفاً والتمسك ا    
  .تغيريها حىت لو اقتضى األمر ذلك

  :وهناك نوعان من املرونة
هي القدرة على إنتاج استجابات مناسـبة ملشـكلة أو   " و :املرونة التلقائية أو العفوية  -  أ

وهذا يعين أن املرونة تعين القدرة على  )٤(."استجابات تتسم بالتنوع والالمنطية، موقف مثري 
 .آلخر بيسر وسهولةتغيري اجتاه أفكارنا من اجتاه 

  .اذكر أكرب عدد ممكن من االستخدامات البديلة لفرشاة األسنان: مثال
وهي قدرة الشخص على تعديل سلوكه ليتوصل إىل حل ملشكلة ما " :املرونة التكيفية  -  ب

وهذا يعين أن الشخص املبدع إذا سلك سلوكاً معينـاً حلـل    )٥(."أو مواجهة ألي موقف
جدوى هذا السلوك يف حل املشكلة، فإنه ميلك املرونة الكافيـة  مشكلة ما مث اتضح له عدم 

  .لالنتقال إىل سلوك آخر حلل مشكلته
  .خمتلفة ملشكلة ما ذكر حلوالًا: مثال     

                                                                                                                                               
 .١٨٤املعايطة، املوهبة والتفوق،مرجع سابق،ص محنعبدالرخليل  .٦
 .٩٧حممود طافش،تعليم التفكري،مرجع سابق، ص .١
 .٩٩عبدايد،األنشطة اإلبداعية لألطفال،مرجع سابق،ص طارق مجيل .٢
  .٢٠أمحد عبادة، احللول االبتكارية للمشكالت،مرجع سابق،ص .٣
  .١٥٣ابق،صعبد الكرمي اخلاليلة، طرق تعليم التفكري لألطفال، مرجع س .٤



 

  .وتعد هذه القدرة من أهم القدرات املكونة لإلبداع: األصالة.  ٣
اشرة واألفكار غـري  القدرة على إنتاج أكرب عدد ممكن من االستجابات غري املب: " وهي   

وبذلك يكون الفرد املبدع قد ترك  طريقة التفكري التقليدية حبثاً عـن   )١(."الشائعة واملقبولة
األفكار األصيلة، ألنه غري راض عن الواقع ويسعى إلجياد شيء جديد وخمتلف ومتفـرد مل  

العامل املشترك  يسبقه إليه غريه ولذلك فإن األصالة هي أكثر العناصر ارتباطاً باإلبداع وهي
بني كثري من تعريفات اإلبداع اليت تركز على النواتج اإلبداعية باعتبار أا حمك للحكم على 

 .مستوى اإلبداع
القدرة على إنتاج استجابات أصـيلة، أي  " ويعرف الباحث سيد خري اهللا األصالة بأا    

تمي إليها الفرد، أي أنـه كلمـا   مبعىن قليلة التكرار باملعىن اإلحصائي داخل اجلماعة اليت ين
  )٢(."تقلصت درجة شيوع الفكرة، زادت درجة أصالتها

  . ويؤكد هذا التعريف على أن األصالة تعين الندرة للشيء املنتج وعدم تكرار أفكار اآلخرين
ويرى جيلفورد أن الطالقة واملرونة واألصالة هي األساس يف اإلبداع يف جمال العلم وأن    

  )٣( .أهم القدرات الالزمة لذلكاألصالة من 
  .أذكر عناوين أخرى لقصة ما غري العنوان املذكور: مثال

وتعين القدرة . " وتسمى أيضاً التفاصيل أو التوسيع أو اإلكمال أو اإلثراء  :اإلفاضة.  ٤
على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل مشكلة أو جلهاز ما أو لوحة أو خمطـط  

   )٤(" .ســاعد علــى حتســينها أو تطويرهــا أو إغنائهــا أو تنفيــذهامـن شــأا أن ت 
اقتراح تكميالت وجتميالت وزيادات قـد تقـود إىل   : " ويرى تورانس أن التوسيع هو   

وقد دلت مالحظة األطفال األكثر إبداعاً على أم مييلون إىل زيادة الكثري . زيادات أخرى
  )٥(."صصهممن التفصيالت غري الضرورية إىل رسومهم وق

  ما األدوات اليت ميكن إضافتها إىل معطفك ليكون أكثر أناقة وجاذبية؟: مثال

                                                 
 .٧١حممد الصرييف،إدارة األفكار،مرجع سابق،ص  .٥
 .١٥٩اخلليلي،تنمية قدرات اإلبتكار لدى األطفال،مرجع سابق،ص عبدالسالم أمل .١
  . ٢١أمحد عبادة، احللول االبتكارية للمشكالت،مرجع سابق،ص .٢
 .٦٥زيتون،تعليم التفكري،مرجع سابق،ص حسني حسن .٣
 .١٣٠سابق، صفاخر عاقل، اإلبداع وتربيته، مرجع  .٤



 

هي قدرة الشخص على رؤية الكثري من املشكالت يف موقف  :احلساسية للمشكالت .٥
   )١(.معني واليت حتتاج إىل حل

أو بأا الوعي بوجود مشكالت أو حاجات "وميكن تعريف هذه القدرة اإلبداعية أيضاً    
  )٢(. "عناصر ضعف يف البيئة أو املوقف

وهذا يعين أن الشخص املبدع يرى يف األشياء أو يف موقف معني مـا اليلفـت نظـر       
 .الشخص العادي الذي قد ال يرى يف ذلك أية مشكالت على اإلطالق

فالشخص املبدع لديه إحساس مرهف باملشكالت ومواضعها، فمنظر مثل غروب الشمس 
.    لشخص العادي، بينما يعين الكثري بالنسبة للشاعر املبدع ذا اإلحساس املرهـف قد اليثري ا

وخيتلف الناس يف درجة حساسيتهم للمشكالت كما خيتلف الفـرد الواحـد يف درجـة    "
حساسيته لكل مشكلة من املشكالت اليت يواجهها ودرجة اهتمامه بإجياد حلول لبعضـها  

  . )٣("وعدم اهتمامه باألخرى
اجعة تعريفات اإلبداع ، يتضح أن تورانس اعتـرب اإلبـداع عمليـة اإلحسـاس     ومبر   

باملشكالت، وذلك يؤكد على أمهية احلساسية للمشكالت كمكون أو كعنصر من عناصر 
  .اإلبداع

اعترب بعض الباحثني القدرة على التقييم من القدرات اإلبداعيـة   :القدرة على التقييم. ٦
. ية ملعرفة مواطن الضعف والقوة واألصالة يف الناتج اإلبداعي باعتبار أن هذه القدرة ضرور
قدرة الفرد على اختيار األفضل من األفكار أو النواتج أو حلول : "والقدرة على التقييم تعين

  )٤(."املشكلة
إن أي فعل إبداعي البد أن يتضمن عملية اختبار وانتقاء، وهذه بدورها تتضمن تقييماً،    

 البد من توفرها لدى أي مبدع يبغي النجاح يف إبداعـه أن يعـرف أي   فمن الشروط اليت
مشكلة وأي منهج خيتار من بني املشاكل واملناهج املتعددة على ضوء اإلمكانيات املتفتحـة  

 )٥( .أمامه واملهارات اليت اكتسبها أو يستطيع اكتساا
                                                 

 .٣٥٠،ص)ت.د(،دار املعارف،القاهرة،٤مصطفى سويف،األسس النفسية لإلبداع الفين،ط .٥
 .٩٨مرجع سابق،صماجدة السيد عبيد، تربية املوهوبني واملتفوقني،  .١
 .٣٨عويس، سيكولوجية اإلبداع عند األطفال، مرجع سابق،ص أمحد عفاف .٢
 .٣٠زيد اهلويدي، اإلبداع، مرجع سابق، ص .٣
  .٣٥٢يف،األسس النفسية لإلبداع الفين،مرجع سابق،صمصطفى سو  .٤



 

لذلك فإن ما يظنـه  "يه،فاملبدع يعيد النظر فيما أبدعه ويتحسس نقاط الضعف والقوة ف   
  البعض من أن الناقد الفين أو األديب ليس مبدعاً ال يتفق مع هذا القول، فإذا كان لدى الناقد 

  
القدرة على أن يقيم اإلبداع بناء على حمك أو معيار معني ويربز نقاط القـوة والضـعف   

   )١(."والتكرار واجلدة فيه، فهو ذا املعىن مبدعاً
الطالقـة، واملرونـة، واألصـالة، واإلفاضـة،     : ن عناصر اإلبداع هيمما سبق يتضح أ   

إال أن التركيز من قبل الباحثني كان منصباً على العناصر . واحلساسية للمشكالت، والتقييم
الثالثة األوىل باعتبارها األساس يف اإلبداع، و هذا ال يعين أن بقية العناصر ليست ذات أمهية 

شترط توفر مجيع العناصر يف الشخص املبدع فوجود بعض منـها  كما أنه ال ي. يف اإلبداع
ومعرفة هذه القدرات اإلبداعية من قبـل الوالـدين أمـر    . كاف ألن  يكون الفرد مبدعاً

ضروري وذلك حىت يتمكنا من تنميتها لدى أطفاهلما بتهيئة فرص البحـث واالطـالع،   
على القراءة ،واحلرية يف التعبري،  واملشاركة يف الرحالت العلمية، وتوفري الكتب، والتشجيع

  .وغري ذلك من األمور اليت سيتم التعرف عليها الحقاً

  :مستويات اإلبداع
هناك عدة مستويات لإلبداع، وال ختلو حياة الفرد من اإلبداع، فقد يكون إبداعاًُ بسيطاً    

وقـد  .  جذابةكإبداع الطفل يف حل مسألة حسابية، أو إبداع الفتاة يف حياكة سترة مجيلة 
لذلك . يصل إىل قمته عند وصوله إىل املخترعات واملبتكرات اليت تغري جمرى حياة اتمعات

، أنـواع اإلبـداع  وضع العديد من الباحثني عدة مستويات لإلبداع وقد يسميها البعض 
  : وهي
تطوير أفكار فريدة بغض النظر عن نوعيتها، كما هو احلـال  " وهو  :اإلبداع التعبريي .١
 .وكذلك كتابة قصة أو عمل لوحة فنية)٢(."الرسوم العفوية لألطفال يف
ويشري إىل الرباعة يف استخدام املواد لتطوير استعماالت جديدة هلا : "اإلبداع االبتكاري. ٢

  )٣(."دون أن ميثل ذلك إسهاماً جوهريا يف تقدمي أفكار أو معارف أساسية جديدة
                                                 

  .٤٠عويس، سيكولوجية اإلبداع عند األطفال، مرجع سابق،ص أمحد عفاف .١

  .٣٢أبو جادو،تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبداعي،مرجع سابق،ص حممد صاحل .٢
  .٦٥جروان، اإلبداع، مرجع سابق،ص عبدالرمحن فتحي .٣



 

إال أن عناصره واألجزاء املكون منها موجودة  وهذا يعين استحداث شيء جديد ألول مرة
من قبل ولكن مت إدخال تعديل وتغيري عليها جيعلها تأخذ شكالً جديداً وتؤدي مهمة مميزة 

  . مثل اختراع الكمبيوتر

ويعين قدرة الفرد على دراسة نظريات أو قـوانني أو مبـادئ   : " اإلبداع التجديدي. ٣  
  )١(."وتقدمي إضافات جديدة

على ذلك اهلاتف احملمول، فقد كان اهلدف من استخدام اهلاتف احملمول هو التواصل مثال 
بني األفراد، فأضافوا إليه إضافات إبداعية مثل اآللة احلاسبة، واملنبه، والتقومي، و الكـامريا،   

  .وغري ذلك
 هو أعلى مستويات اإلبداع وأندرها ويتحقق فيه الوصول إىل مبـدأ  : اإلبداع التخيلي. ٤

  )٢(.أو نظرية أو افتراض جديد كلياً، مثال على ذلك أعمال أينشتاين يف العلوم

  :بداعإلالعقل وا: رابعاً
نعمة عظيمة من اهللا تعاىل وهبها لإلنسان وكرمه ـا  و العقل آية تدل على عظمة اخلالق   

علـى  ويترتـب   فهو مناط التكليف، واحلق والباطل  ،ليمكنه من التفريق بني اخلري والشر
. حد الضروريات اخلمس اليت حافظ عليها الشـرع  أوالعقل هو . وجوده حتمل املسؤولية

  .دراك والتعلم والتفكريوهو وسيلة اإل
ضـد الــحمق،    وهو الـحجر والنهى: كما جاء يف لسان العرب  :العقل يف اللغة و

ه عن التَّورط فـي الــمهالك أَي  وسمي العقْلُ عقْالً َألنه يعقل صاحب ،والـجمع عقولٌ
  )٣( .يحبِسه

العلم بصفات األشياء مـن حسـنها وقبحهـا وكماهلـا     : "هوويف تاج العروس العقل 
  )٤("ونقصاا

وقار اإلنسان وسداد رأيه واالستفادة من كل ما يكتسبه اإلنسان : "والعقل يف االصطالح
  )١(."من علوم وخربات

                                                 
  .٣١ابق، صزيد اهلويدي،اإلبداع،مرجع س .١
  .٨١جروان، املوهبة والتفوق واإلبداع، مرجع سابق، ص عبدالرمحن فتحي .٢
 .٤٥٨،ص١١مرجع سابق،جلسان العرب،بن منظور، حممد بن مكرم مجال الدين .٣
  .٢٥، ص٨،جمرجع سابقالزبيدي، تاج العروس، مرتضى حممد .٤



 

ع مبؤثراته املادية امللموسة املسموعة املرئية ومؤثراته غـري املاديـة   إدراك الواق: "والعقل هو
كاملعاين واملفاهيم، والتفاعل مع هذه املؤثرات من خالل استجابات سـلوكية يصـدرها   

ويقـوم الـداخل   . التفكري وتنفذها اإلرادة، أي أن العقل هو الوسيط بني اخلارج والداخل
ل ا، مث يفكر يف شكل استجابة هلذه الصـورة مث  بتحميض الصورة وفهم معناها واالنفعا

  )٢(."ينقلها السلوك إىل اخلارج
وقسم يقبلهما، فأما  ،والنقصان قسم اليقبل الزيادة:  العقل إىل قسمني الغزايلوقد قسم   

فهو العقـل التجـرييب وهـو    :وأما الثاين، فهو العقل الغريزي املشترك بني العقالء: األول
   )٣(.ته بكثرة التجارب والوقائعمكتسب وحتصل زياد

فاهللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان ولديه عقل فطري غريزي وهو األصل واملنبـع،     
  . وعقل مكتسب، ووسيلة االكتساب هي العلم

العقل عقالن مطبوع ومسموع، فال ينفع : " ويف هذا يقول اإلمام علي كرم اهللا وجهه
   )٤(. "فع ضوء الشمس وضوء العني ممنوعمطبوع إذا مل يكن مسموعاً، كما ال ين

وقد خلق تعاىل اإلنسان وهو ال يعلم شيئاً مما حييط به، ولكنه يف نفس الوقت مل يتركـه     
السمع، والبصـر،  : مهالً، فقد خلق له األدوات اليت يستطيع بواسطتها التعلم والتفكري وهي

  m¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ : قال تعاىل. والفؤاد
Á  À    Æ   Å  Ä  ÃÂl )جعل :"واملعىن. )٧٨: النحل

لكم هذه األشياء آالت حتصلون ا العلم واملعرفة بأن حتسوا مبشاعركم جزئيات األشـياء  
وتدركوها بأفئدتكم وتنتبهوا ملا بينها من املشاركات واملباينات بتكرير اإلحساس فيحصل 

  )٥(."ل العلوم الكسبيةلكم علوم بديهيه تتمكنون بالنظر فيها من حتصي

                                                                                                                                               
  . ٨٤هم بني األصالة واملعاصرة،مرجع سابق،صالزهراين، استراتيجيات الكشف عن املوهوبني واملبدعني ورعايت سعيد مسفر .٥
  .١١٩،صمرجع سابقأبو رزق، توجيهات تربوية من القرآن والسنة يف تربية الطفل،  علي حليمة .١
،كتاب العلم، الباب السابع يف العقل ١جم،١٩٨٢-هـ١٤٠٢الغزايل،إحياء علوم الدين،دار املعرفة،بريوت، حممد أبو حامد .٢

  .١١١وشرفه،ص
 .٢٥،ص٨الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج مرتضى حممد .٣
 .٢٠١،ص١٤،جمرجع سابقالبغدادي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  السيد حممود اآللوسي شهاب الدين .٤



 

. إذاً فالعقل ينمو ويزداد بالعلم والتجارب ووسيلته إىل ذلك األدوات اليت وهبنا اهللا إياها   
وكما جعل سبحانه للعقل القدرة على النمو باالكتساب، فقد جعل هذا االكتساب واجباً 

m ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    É : على اإلنسان وهو مكلف يف حتقيقه، قـال تعـاىل  
   Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Êl )أي كـان  " ).٣٦:اإلسراء

هل استعملك صاحبك فيما خلقـت لـه أم ال ؟   : كل من ذلك مسؤالً عن نفسه فيقال له
  )١(." وذلك بعد جعله أهالً للخطاب والسؤال

فكـر يف  لنتوقد أمرنا سبحانه أن نستعمل عقولنا، وما خلق لنا من قدرات كامنة فينا     

}          |  {   ~  _  `  m  a  آياته وبديع صنعه، قال تعاىل
  bl )٢٦٦: البقرة(  

وقد سن اخلالق تعاىل لإلنسان من العبادات والتشريعات واآلداب اإلسالمية ما حيفـظ     
أَعطُـوا أَعيـنكُم   «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. للعقل منوه وقدرته على التفكري

حا مظَّهةادبالْع ار: نبتعاالو ،يهفَكُّر فّالتو ،فحصي الْمظَر فّالن بِهائجع دن٢(»ع(  .  
ومبا أن العقل غريزي ومكتسب، فإن التربية ستركز على تنمية العقل املكتسب ودفعـه     

  ،وثيقة بني العقل واإلبداععالقة فال. حنو التفكري اجليد البناء الذي يصل بالطفل إىل اإلبداع
فالعقل هو اجلهاز الذي يفكر به اإلنسان، والتفكري هو حمور اإلبداع ، لذلك فإن العالقـة  

حد أسس أ" والعقل هو واإلبداع يف شىت صوره وتعدد جماالته هو نتاج العقل،  بينهما قوية،
داعه ومن منـا  بإدراكه وضاقت تصوراته فقل إبداع فمن ضعف عقله ووهن تفكريه قل اإل

  )٣(." بداعه وزاد ومناإدراكه اتسعت تصوراته فكثر إفكره وقوى 
واإلبداع تنظيم يتكون من عدد من القدرات العقلية اليت متكن الفرد من إنتاج جديد إثر    

جديد يف عامل األفكار ويف مناشط احلياة املختلفة،وأنه من الصعب تصور إبـداع بـدون   
ى التربية وهي تستهدف صناعة اإلبداع وتكـوين الشخصـية   إعمال العقل، لذا كان عل

                                                 
  .٧٤، ص١٤،جمرجع سابقالبغدادي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  السيد حممود اآللوسي شهاب الدين .١
 ،رقم احلديث١٩٨،حرف اهلمزة، ص١، ج)د،ت(،دار الفكر،بريوت،الفتح الكبريالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين .٢

)١٩٨٩(.  
 .٢٣٣ص  سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق، حجازي ، حممد سناء .٣



 

املبدعة أن تريب العقل وأن تدربه على ضبط األفكار وفحص اآلراء ومراجعتها وتقليبها على 
  )١(. شىت وجوهها

القـدرة علـى   :ن جماالت اإلبداع تتنوع حبسب القدرات العقلية املتعددة مثـل  أكما "  
ن أولذلك نالحـظ  .... لقدرة على االستنباط واالستنتاج القدرة على التذكر، وا ،اإلدراك

يف جانب التحليل ، والبعض لديه  مهارة  البعض لديه القدرة على احلفظ لكنه ضعيف مثالً
وقدرة يف اجلوانب احلسابية لكنه ضعيف يف جانب آخر ، والبعض قد وفقه اهللا تعاىل بـأن  

   )٢(."مجع له قدرات متعددة 
  . كيب الدماغ يساعد على إدراك العالقة الوثيقة بني العقل واإلبداعإن معرفتنا لتر   

فالدماغ يتكون من جمموعة متشابكة من اخلاليا العصبية، وينقسم إىل قسمني أو فصني أمين 
وأيسر يربطهما رابط أساسي يدعى باجلسر اجلاسئ الذي يتم عربه تبادل املعلومات بـني  

  .قسمي الدماغ

               
  )٣(.يوضح تقسيم الدماغ إىل فصني أمين وأيسر) ١(شكل رقم

                                                 
  .١٤٢عبدالعال، التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق، ص إبراهيم حسن .٤
 .٢٣٢حجازي ، سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق، ص دحمم سناء .١
  .٣٧م ،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٤باسل عبد اجلليل، من كيمياء الدماغ إىل كيمياء التعلم واإلبداع، مكتبة املتنيب، الدمام،  .٢



 

  
  )١(وتقسيماته يوضح أحد فصي الدماغ) ٢(شكل رقم 

ويتراوح وزن دماغ اإلنسان البالغ . غرام) ٤٠٠(ويبلغ وزن دماغ املولود اجلديد حوايل    
حىت ومن مالحظة تغري وزن الدماغ عند اإلنسان منذ الوالدة و. غرام) ١٤٠٠-١٣٠٠(من

. سن التسعني، لوحظ أن وزن الدماغ يكتمل تقريباً يف سن اخلامسة عشر أو الرابعة عشـر 
كما . كما لوحظ أنه حىت سن العاشرة ينمو الدماغ بسرعة كبرية مقارنة بالسنني اليت تليها

أن نشاط الدماغ حىت سن العاشرة يبقى ضعف نشاطه عند البالغني، لذا فإنه إذا أردنا إنتاج 
يعملون مبستويات عليا من التفكري من حتليل وإجياد أشياء جديدة واإلبداع فيها، فال بد أبناء 

  )٢( .من توفري جو ثري باملعلومات وبيئة حمفزة للتعلم يف السنني األوىل من حياة الطفل
وكما مت ايضاحه أعاله بأن الدماغ يتكون من فصني، فإن لكل فـص جمموعـة مـن       

اخليال وأحالم اليقظة و :  فص األمين يقوم مبجموعة من الوظائف مثلفال. الوظائف املختلفة
أما الفص األيسر فيقوم مبجموعة من الوظائف مثل الترتيب والتحليل، .  اإلبداع واالبتكار

    )٣(.وهو املسؤول عن وعي اإلنسان وخربته باللغة، واملنطق،والرياضيات، والعلوم، والكتابة 

                                                 
  .٣٩سابق ،صالرجع امل .٣
  .)٩٢-٨٥ص- ص( ن الصفحاترجع سابق، ملخص من عدد ممباسل عبد اجلليل، من كيمياء الدماغ إىل كيمياء التعلم واإلبداع،  .١
  .٢٥مدحت أبو النصر، رعاية أصحاب القدرات اخلاصة، مرجع سابق،  ص  -أ    .٢

 .٢٣٨م،ص١٩٩٨- هـ١٤١٩،دار املعارج،الرياض،٢حممد التكرييت، آفاق بال حدود،ط-ب         



 

 من الدماغ بتحريك اجلزء األيسر من اجلسم، وتتحكم بالوظائف وتتحكم املنطقة اليمىن   
وتتحكم املنطقة اليسرى من . املرتبطة باحلدس واالنفعال واإلبداع واستخدام اخليال والتأمل

الدماغ بتحريك اجلزء األمين من اجلسم، وتقوم بالدور التحليلي، وضبط الكالم والـتفكري  
    )١(.النقدي

و الذي جيمع بني أعمال املخ األمين واملخ األيسر، مبعىن أن جيمع بـني  واملبدع الناجح ه   
اخليال وبني التحليل العلمي املنهجي، وكلما مجع اإلنسان بني هذين األمرين كلما كـان  

فاإلبداع عملية مهذبة سامية، فيها خيال . أكثر إبداعاً وأقرب إىل التفكري االبتكاري النافع
منظم، وحتليل علمي، ونظرة واقعية، ومنهج قـومي، وأدب   خصب، وتفكري منطقي، وعمل

    )٢(.جم
مما سبق تتضح العالقة الوثيقة بني العقل واإلبداع، فاهللا سبحانه وتعاىل وهب لنا العقل     

ونأيت باجلديد النافع الذي حتتاجه أمة اإلسالم، فاحلاجة ماسـة وضـرورية   لنبدع ونبتكر 
  .ث التايللإلبداع، وهذا ما سيوضحه املبح

  حاجة األمة اإلسالمية إىل اإلبداع : خامساً  
. اإلبداع ضرورة من ضرورات احلياة ال غىن عنها، وهو املسؤول عن تقدم األمم ورقيها   

واتمع املسلم حباجة إىل زيادة ثروته البشرية يف مجيع ااالت العلمية واألدبية وهذه احلاجة 
  . اإلبداعيةميكن تلبيتها عن طريق التربية 

  .مصطلح احلاجة التعريج علىوقبل عرض احلاجة إىل اإلبداع، البد من 
  :احلاجة يف اللغةتعريف  

m  q  p    o  n : تعالــى  قـال الـمأْربةُ، : الـحاجةُ والـحائجةُ
  z  y  x    w  v  u  t  s  rl )ــافر  ؛)٨٠:غــ

جووالـح: إِلـى الشيء. الطَّلَب وَّجـحوأَراده احتاج: وت ه٣(.إِلـي(   

                                                 
  .٣٥مبادئ اإلبداع،مرجع سابق، صحممد أكرم العدلوين، السويدان، حممد طارق .٣
 .٥٨م،ص١٩٩٩-هـ١٤١٩ابن حزم،بريوت، ة اإلبداع،دارعلي احلمادي،شرار .٤
  .٢٤٢،ص٢بن منظور، لسان العرب ،مرجع سابق،جمجال الدين حممد بن مكرم  .١



 

كل ما يتطلبه اإلنسان لسد ما هو ضروري مـن  : " كما يعرفها أمحد زكي بدويواحلاجة 
رغبات أو لتوفري ما هو مفيد لتطوره ومنوه، وبعبارة أخرى هي الدافع الطبيعـي أو امليـل   

و الفطري الذي  يدفع اإلنسان إىل حتقيق غاية داخليـة كانـت أو خارجيـة شـعورية أ    
  )١(."الشعورية

من منطلق التعريف السابق للحاجة وباعتبارها دافعاً طبيعياً يدفع اإلنسان لتحقيق غاية،  .١
فاإلبداع يعترب حاجة داخلية عقلية لإلنسان البد من إشباعها وذلك حىت حيقـق أهـدافاً   

تعاىل، فائزاً  شخصيةً مثل كونه مفيداً للمجتمع، راضياً عن نفسه، حمققاً لذاته، متقرباً إىل اهللا
فاحلاجة إىل االبتكار تعترب ضمن احلاجات العقلية لإلنسان فكما أن اإلنسان له . " مبرضاته

احلاجة إىل الفهم واملعرفة واحلاجة إىل : حاجات جسمية ونفسية فإن له حاجات عقلية مثل
 )٢(."تنمية القدرات االبتكارية لديه

من احلاجات األساسية اليت ال تستقيم الصـحة  " ويؤكد تورانس أن احلاجة إىل اإلبداع    
تلبية حاجة مهمة عند األفراد " وأن اإلبداع يؤدي إىل  )٣(."النفسية لألطفال بدون إشباعها

املبدعني أال وهي الرتوع إىل االستقاللية واالستطالع والفضول وارتياد اهول واالكتشاف 
  )٤(."والتجريب بأساليب علمية

دع ألنه حباجة إىل اإلبداع لتحقيق أهدافه الشخصية ومن أهم هذه األهداف إذاً فالفرد يب   
  .بالنسبة للفرد املسلم التقرب إىل اهللا تعاىل وابتغاء مرضاته

m  A  خدمة اإلنسانية مجعاء وتقوية شوكة املسلمني والتمكني يف األرض، قال تعـاىل  .٢
  P  O  N  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B

  S  R  Q   _   ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  Tl 
هذه اخلالفة تلزم اإلنسان بعمارة األرض، فاإلنسان هو املسؤول عن عمـارة  ). ٣٠: البقرة(

¾   ¿  m  : األرض وتسخري ما يف هذا الكون من طاقات من أجل هذا اإلعمار، قال تعاىل

                                                 
  . ٢٢٨م،ص٢٠٠٠-هـ١٤٢١،دار زهران،جدة،٢رشاد دمنهوري،املدخل إىل علم النفس العام،ط .٢
 .١٢٧مدحت أبو النصر، رعاية أصحاب القدرات اخلاصة، مرجع سابق، ص .٣
 .١٠٣عبدايد،األنشطة اإلبداعية لألطفال،مرجع سابق،ص رقطا مجيل .١
 .١٣٩م،ص١٩٩٧-هـ١٤١٨،دار الفكر، عمان،٢عبد الكرمي اخلاليلة، طرق تعليم التفكري لألطفال،ط .٢



 

     Î  ÍÌ  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 Ð  Ï    Ò  Ñl )٢٩: البقرة                                .(  

هنا ذات مدلول عميق، وذات إحياء كذلك عميق، إا قاطعـة يف أن  ) لكم(إن كلمة "    
خلقه ليكون مستخلفاً يف األرض، مالكاً ملا فيها، فـاعالً  .اهللا خلق هذا اإلنسان ألمر عظيم

. امللك العريض، والسيد األول يف هذا املرياث الواسع مؤثراً فيها، إنه الكائن األعلى يف هذا
لذا فاألمـة اإلسـالمية   )١(."ودوره يف األرض إذن ويف أحداثها وتطوراا هو الدور األول

  .حباجة إىل اإلبداع لعمارة األرض وفق شريعة اهللا تعاىل
التقدم التقين التقدم التقين واالقتصادي واالجتماعي والتقدم يف مجيع جماالت احلياة، هذا  .٣

الرائع، واإلجنازات اهلائلة، واألقراص الصغرية اليت جتمع املاليني مـن الـدات والكتـب    
والدوريات واملراجع، وانعدام املسافات بني القارات، كل ذلك هو نتاج العقـل البشـري   

م فالتقد". الذي أودعه البديع السميع من الطاقات ما جيعله يتفوق على أعظم عقل إلكتروين
الذي حصل منذ بداية هذا القرن يف ااالت املختلفة لإللكتـرون والكمبيـوتر والراديـو    

  )٢(."والتلفزيون والصواريخ وعلوم الفضاء يبني أن هذا القرن يعج باملبدعني
و تؤكد الدراسات املتعـددة  "كل ذلك والعقل البشري مازال قادراً على إعطاء املزيد،    

فكري االبتكاري حقيقة هامة،مؤداها أن العقل البشري مازال حـىت  اليت أجريت يف جمال الت
   )٣(." اآلن مل يستثمر بأفضل مافيه

إن معدل السري اإلبداعي يتزايد يف عاملنا تزايداً مطرداً، وهذا املعـدل لسـري اإلنسـان    "   
ـ  دمني اإلبداعي هو الذي يتحدانا يف تطلعنا لتجاوز التخلف إىل التقدم، ألننا لن نكون متق

بعد اليوم إال بقدر ما نكون مبدعني، ولن يتوقف إمناؤنا على ما نستطيع أن نوفره من موارد 
إنسانية ومالية وطبيعية، بقدر ماسيتوقف على قدرتنا على تنظيم هذه املوارد تنظيماً إبداعياً، 

أن تكـون  وعلى أن نعبئها تعبئة إبداعية، وما دامت التربية هي حمور هذه التعبئة ،فالبد من 
  . )٤(."تربية إبداعية

                                                 
  .٥٣،ص١،جمرجع سابقسيد قطب،يف ظالل القرآن، .٣
  .٢٣مبادئ اإلبداع، مرجع سابق،ص حممد أكرم العدلوين،السويدان، حممد طارق .١
 .٥عبادة، احللول االبتكارية للمشكالت، مرجع سابق،صأمحد  .٢
  .٤٧التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص،عبدالعال إبراهيم حسن .٣



 

معه،   وكما أن ذلك التقدم والتطور نتج عن مبدعني فهو حباجة أيضاً إىل مبدعني للتكيف   
فالطلب للعلماء املخترعني واملهندسني املبدعني يتزايد يوماً بعد يوم وال سبيل إىل ذلـك إال  

  .بالتربية اإلبداعية
ص أدى إىل احلاجة إىل مزيد من اإلبداع مما تنوع وتفرع جماالت احلياة وشيوع التخص .٤

و األمة اإلسالمية منذ بدء تكوينـها  ) ١(.جعل من االبداع ثقافة حياة ال ميكن العيش بدوا
احتاجت إىل اإلبداع واحتاجت إىل التخصص، فها هو بالل بن رباح رضي اهللا عنه خيتص 

النيب صـلى اهللا عليـه   قَالَ ، الشرعي ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنه خيتص بالعلم. باألذان
أي  )٢( »إِنَّ الْعلَماَء إِذَا حضروا ربّهم كَانَ معاذُ بن جبلٍ بين أَيديهِم رتوةً بِحجرٍ« : وسلم

أي برمية سهم وقيل مبيل وقيل مبد البصر وقيل  ،بفتح الراء ،برتوة يتقدم العلماء يوم القيامة 
وأياً كان معىن الرتوة، فالشاهد هنا أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه  .)٣(خبطوة وقيل بدرجة

 .قد اختص بعلم غزير يؤهله ليتقدم العلماء يوم القيامة
يعيش العامل اليوم ثورة علمية هائلة سواء كان ذلك يف جمال  :االنفجار املعريف والسكاين .٥

األفكـار اجلديـدة والكشـف    فأصبح إنتاج "الكون والطبيعة أو يف جمال النفس البشرية 
   )٤(."واإلبداع هدف كل حبث وغاية كل معرفة

كما أن االنفجار السكاين أوجد العديد من املشكالت البيئية والصحية واالجتماعيـة،     
شخص، ) ١٠٠,٠٠٠(معدل الزيادة اليومية يف تعداد سكان العامل حبوايل "فالعلماء يقدرون 

قابلها نقص يف عدد الوفيات نظراً للتقدم يف جماالت الطـب،  وهذه الزيادة يف عدد املواليد ي
وهذه املشكالت اليت أوجدها الزحام البشري حتتاج .  )٥("وانتشار العادات الصحية السليمة

  .  إىل حلول إبداعية

                                                 
  .٩٦إبراهيم الديب، أسس ومهارات اإلبداع واالبتكار،مرجع سابق،ص .٤
جالل الدين السيوطي، و ).١٦٨٠(،رقم احلديث٣٤٦،ص١األلباين،صحيح اجلامع الصغري وزيادته،مرجع سابق،جحممد ناصر الدين  .٥

 الْهمــزةُ مــع النّــون مـن الْجامـعِ الصّغيـرِ وزوائـده ،حرف اهلمزة،٢جامع املسانيد واملراسيل،مرجع سابق،ج
 ).١٦٨٠(،رقم احلديث٣٤٦،ص١واأللباين،صحيح اجلامع الصغري وزيادته،مرجع سابق،ج.  )٥١٧٥( ،رقم احلديث٢٤٩،ص

  .٥٢٤،حرف امليم،ص٥املناوي، فيض القدير، مرجع سابق،ج عبد الرؤوف حممد
 .٣١التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص،عبدالعال إبراهيم حسن

  .١٧٠م،ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥،مكتبة الرشد،الرياض،٣زيادة وآخرون،فصول يف اجتماعيات التربية،ط عبد القادر مصطفى



 

إن احلياة الدنيا هي حياة ابتالء واختبـار،  : حل املشكالت اليت تواجهنا بطرق إبداعية .٦
إن املشاكل جزء من احلياة اإلنسانية،  واهللا تعاىل مـا  . شكالت فيهافمن البديهي وجود م

ما أَنزل اهللا عز وجل داء «: أنزل من داء إال وأنزل له الدواء، كما قال صلى اهللا عليه وسلم
فاإلبداع هو احلـل لكـثري مـن     .)١(»إال وأَنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله

من هذه املشكالت ما ذكر يف الفقرة السابقة من انفجـار  ومن ض. املشكالت اليت تواجهنا
فالتغري السريع الذي تتعرض له اتمعات يف جمـال السـكان واملعرفـة    "معريف وسكاين، 

والتكنولوجيا واالتصال واملهن واآلداب وغري ذلك يتطلب استغالل قدرات البشر اإلبداعية 
  )٢(."حلل املشكالت ومواجهتها مواجهة سليمة

. إن االستقرار يف هذا العصر يعين سيالً متدفقاً من االبتكـارات : مفهوم االستقرار تغري .٧
 )٣(."ألننا نعيش يف املقام األول يف كون متغري كل شيء فيه دائم التدفق وبـدون توقـف  "

فمـا كـان   . فنحن نعيش يف عامل متغري متبدل، ال يهدأ على حال، واليستمر على منوال
بعضه أو جله لنا، وما يصلح لنا، ال يصلح بعضه أو جله ألبنائنـا،   يصلح آلبائنا ، ال يصلح

فالعامل الذي نعيش فيه يتحفنا كل يوم ، بل كل حلظة طالت أم قصرت، بشـيء جديـد،   
فقد زود اهللا تعاىل اإلنسـان  . واختراع مل نعهده من قبل، ومل يستعمله أحد قط فيما سبق

فعلى اإلنسان أن يتفكر  )٤( .قالً مفكراً واعياًبقدرات وإمكانات متجددة متدفقة، وأعطاه ع
وينظر ويتدبر يف هذا العامل املتغري، الذي أصبح التغيري فيه هو الصفة الثابتة لـه، ليخـرج   

  .بإبداعات مفيدة جتعله هو وجمتمعه يف مصاف العامل املتقدم
إلحداث التقدم املبدعون هم األقدر على قيادة العناصر البشرية،: "قيادة العناصر البشرية .٨

فـإن  "فاملطلوب من القائد أن يكون مبدعاً وعلى هذا  )٥(."والوصول إىل مرحلة االزدهار
تنمية اإلبداع لدى األطفال يسهم يف خلق الروح القيادية اليت تتطلب من القائد أن يقـدم  
لألفراد أساليب تنظيم اجلماعة واألدوار اليت يقوم ا كـل منـهم وتبعيـة كـل منـهم      

                                                 
 ).٣٩٢٢(،رقم احلديث١٢،مسند عبداهللا بن مسعود،ص٦م،ج١٩٤٩-هـ١٣٦٨،القاهرة،دار املعارف ،٣طمسند اإلمام أمحد،

  .١٣٩عبد الكرمي اخلاليلة، طرق تعليم التفكري لألطفال، مرجع سابق،ص
 .٤م،ص٢٠٠١ -هـ١٤٢٢،مكتبة جرير، الرياض،ترمجة مكتبة جرير ،اإلبداع يف حل املشاكل دونالد نوون، 
 .٣٥٨،صمرجع سابقعلم النفس التربوي يف اإلسالم، القاضي، مقداد ياجلن،  مصطفى يوسف .١
 .٩٦،صمرجع سابقحممود طافش،تعليم التفكري،  .٢



 

ولقد اختار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض القادة ملا رأى فـيهم مـن   )١(."عةللجما
صفات إبداعية مثل خالد بن الوليد رضي اهللا عنه الذي جعله رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

ولقد كان . ، وكذلك توىل القيادة يوم مؤتة)٢(وسلم قائداً لفرقة كبرية من جيش فتح مكة
أرسله أبـو  ه وسلم يعده لقيادة جيوش املسلمني بعد ذلك، حيث رسول اهللا صلى اهللا علي

مث واله حـرب فـارس    ،عظيماً إىل قتال أهل الردة فأبلى يف قتاهلم بالًء رضي اهللا عنه بكر
، )٣(وقاد اجليش يف موقعة الريمـوك وغريهـا  . وفتح دمشق ،شديداً والروم فأثر فيهم تأثرياً

 .مبدعاً وكان رضي اهللا عنه يف كل ذلك قائداً
فالتقدم .إن تطوير وسائل عسكرية وحربية جديدة حتتاج إىل إبداع: يف اال العسكري .٩

يف اال العسكري ليس حكراً على الواليات املتحدة األمريكية وبعض دول الغرب، وإمنـا  
فالصني دخلـت جمـاالت   " هو جمال مفتوح ملن لديه العزمية والرغبة لدخول هذا اال، 

ا اجلديدة وثورة املعلومات واملعرفة، وأدركت احلاجة إىل التغيري الذي يعترب أول التكنولوجي
خطوة إلجياد مكان هلا يف نادي القمة، وقطع العسكريون الصينيون شوطاً كبرياً يف تطـوير  

  )٤(."قدرات الصني العسكرية
فقد أبدع "دة، فالواجب على األمة اإلسالمية أن تطور قواا املسلحة بطرق إبداعية جدي   

صلى اهللا عليه وسلم يف قتاله مع املشركني يوم بدر، وابتكر أسلوباً جديـدا يف القتـال، مل   
يكن معروفا من قبل، حيث قاتل بنظام الصفوف، واستخدم صلى اهللا عليه وسلم اخلندق يف 

     )٥(."غزوة األحزاب، حيث مل يكن حفر اخلندق من األمور املعروفة لدى العرب يف حروم
     )٥(."حروم
إن ما ينتظرنا يف الغد أمر يف علم الغيب، ولكن هل لنا أن نستبصر : " التنبؤ باملستقبل .١٠

معاً؟ هل لنا أن نتأمل ونتخيل ونقارن ونستنج؟ والطريق إىل ذلك هو أن نستشعر مجيعاً أننا 

                                                 
  .١٠٤عبدايد،األنشطة اإلبداعية لألطفال،مرجع سابق،ص طارق مجيل .٣
،رقم ٧٤٥ صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم الفتح،صيب،كتاب املغازي،باب أين ركز الن٤صحيح البخاري،مرجع سابق،ج .٤

 )٤٢٨٠(ثاحلدي
  . ٢١٥،اخلاء بعدها األلف،ص٢اإلصابة يف متييز الصحابة، مرجع سابق،ج ،بن حجر العسقالينشهاب الدين  .٥
 .١٦١م،ص٢٠٠١ - هـ١٤٢٢عبداهللا،اإلبداع يف السلم واحلرب، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة، خليل سعد الدين .١
 .١٥٩م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥،مكتبة جرير، الرياض،٣د،طصناعة القائ فيصل عمر باشراحيل،السويدان، حممد طارق .٢



 

تؤكد هذه املقولة الرائعـة  ) ١(."منلك طاقة كامنة يف داخل كل فرد منا وهي طاقة اإلبداع
أن التنبؤ باملستقبل أمر ضروري وهو يف ذات الوقت بالغ الصعوبة، وممـا   )٢(صري حنورةمل

يزيد يف صعوبته كثرة التغريات اليت يشهدها العامل اليوم، وبالرغم من ذلك سـاد معظـم   
األوساط العلمية اهتمام كبري بأمهية استشراف املستقبل والقدرة على التحكم يف املسـتقبل  

ومبـا أن  . اد مبجموعة من اخلطط املقترحة ملواجهة االحتماالت املختلفةمن خالل االستعد
التنبؤ باملستقبل أصبح مهمة ضرورية، فالبد من عمل حبوث مستقبلية تتطلب جهد علمـي  

فاإلبداع استشراف للمستقبل وتعبري عما يتـوق  . "مركب، وهذا اجلهد حيتاج إىل اإلبداع
 تطيع أن تصنع اإلبداع واملبدعني إال إذا حررت اإلنسان والتربية ال تس. اإلنسان إىل حتقيقه

وهذا ال يعين  )٣(."من االران داخل املاضي والتاريخ، وحررته من السكون البليد للواقع
التمرد على قيم الدين احلنيف وآدابه السامية، فمما ال شك فيه أن املستقبل بيد اهللا وهـو  

والنيب صلى اهللا عليه أسلم قد أخـرب  . ليه من خلقه علم اهللا اخلاص به أو من اطلعه اهللا ع
أصحابه بأمورٍ كثرية حتدث يف املستقبل القريب والبعيد حىت يتهيأوا لذلك ويستعدوا هلـا  
فها هو صلى اهللا عليه وسلم خيرب أصحابه عن املستقبل الزاهر الذي حيدث هلذه األمة مـن  

ابل ذلك وحذرهم من االغترار بالدنيا، ففي خريٍ عميمٍ ومالٍ وفري وما عليهم أن يفعلوه مق
بعثَ أَبا عبيدةَ بن الْجرَّاحِ، فَقَدم بِمالِ مـن   صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ رسولَ اهللا"احلديث 

 ، فَلَمَّـا  البحرينِ، فَسمعت اَألنصار بِقُدومِ أَبِي عبيدةَ فَوافَوا صالَةَ الفَجرِ مع رسـولِ اهللا 
انصرف، فَتعرَّضوا لَه، فَتبسَّم رسولُ اهللا حني رآهم  صلى اهللا عليه وسلم صلَّى رسولُ اهللا

«  : قَـالَ ، أَجلْ يا رسولَ اهللا: قَالُوا» أَظُنكُم سمعتم أَنَّ أَبا عبيدةَ قَدم بِشيٍء؟«: ثُمَّ قَالَ
و أَملُوا ما يسركُم، فَواهللا ما الفَقْر أَخشى علَيكُم، ولَكن أَخشى علَيكُم أَنْ تبسطَ فَأَبشروا أَ

الدنيا علَيكُم كَما بِسطَت علَى من قَبلَكُم فَتنافَسوها كَما تنافَسـوها فَـتهلكَكُم كَمـا    
مهلَكَت٤("»أَه(   

                                                 
  .١٤٥سابق،صالرجع املعبداهللا،اإلبداع يف السلم واحلرب،  خليل سعد الدين .٣
،األسس الفنية اإلبداع من منظور تكاملي: رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس،كلية اآلداب جبامعة املنيا،له عدة مؤلفات يف اإلبداع منها .٤

  .حية،وسيكولوجية التذوق الفينلإلبداع الفين يف املسر
  .١٥٢عبد العال، التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق، صإبراهيم حسن  .٥
  ).٢٥٨٠(،رقم احلديث٥٦،أبواب صفة القيامة،ص٤سنن الترمذي، مرجع سابق،ج .١



 

إن األمة اإلسالمية حباجة إىل اإلبداع لتحقيق ذاا أوالً وقبل كـل شـيئ   : ة القولخالص
: وحىت حتقق التمكني يف األرض الذي أراده اهللا سبحانه وتعاىل هلا كما جاء يف قوله تعـاىل 

m   Ì  Ë            Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Âl )يونس :
بداع تستطيع أن تواجه التحديات املختلفـة يف  كما أن األمة اإلسالمية عن طريق اإل). ١٤

مجيع ااالت، فالتربية اإلبداعية هي السبيل لدخول عصر املعلومات وهي طوق النجاة من 
فحري بأمة را امسه البديع أن تريب اإلبداع يف أطفاهلـا  . التخلف واجلمود الثقايف والتبعية

بل وتتميز عليها مبا حتمله من هدي "دمة ، للنهوض ذه األمة وجعلها يف مصاف األمم املتق
الرسالة اإلسالمية العظيمة، ليشهد العامل تقدماً من نوع فريد مل يشهده منذ قرون، تقـدماً  

  )١(".يسخر العلم خلدمة الدين والقيم واملثل وسعادة اإلنسان

 :صفات املبدعني: سادساً
متوفر لدى كل األفراد، ولكن ) اعكما مت توضيح ذلك يف احلاجة إىل اإلبد(إن اإلبداع    

والبيئة هلـا دور يف  . فهو ليس حكراً على فئة دون أخرى بدرجات متفاوتة من فرد آلخر،
وتلعب التنشئة األسرية والظروف احمليطة دوراً هاماً  .زيادة الصفات اإلبداعية لدى األطفال

ي عدم تـوافر الرعايـة   يف استمرار تنمية هذه اخلصائص مع التقدم يف السن، بينما قد يؤد
والصفات اإلبداعية ليست ثابتة ولكنها تتطور . السليمة إىل إخفاء كثري من هذه اخلصائص

من خالل التفاعل مع احمليط، وعليه فإن بعض اخلصائص قد ال تظهر لدى بعض األطفال يف 
فرهـا  مراحل مبكرة من منوهم ولكن ميكن أن تظهر يف مراحل متأخرة تبعاً للرعاية اليت تو

  )٢( .بيئام
إال أن هذه الصفات اإلبداعية تبدو أكثر وضوحاً يف األشخاص ذوي اإلبداع العايل، مث    

وغياب بعضها ال يعين عدم . إا ال تتوفر مجيعها يف الشخص املبدع، فقد يتوفر بعض منها
أنـه  " وهي  ويقرر شتاين أمر يف غاية األمهية بالنسبة لصفات املبدعني. القدرة على اإلبداع

ليس هناك رأي قاطع حول ما إذا كانت خصائص الشخصية تسبق إبتكارية الشـخص أو  

                                                 
  .١م،ص٢٠٠٥- هـ١٤٢٦،)١٦(وليد أبو الفرج،ثروة األمة،جملة موهبة،مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني،العدد .٢
 .٨٤م، ص٢٠٠٢- هـ١٤٢٢جروان،أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم، دار الفكر، عمان،  نعبد الرمح فتحي .١



 

مبعىن هل كانت هذه اخلصائص هي السبب يف إبداعية الفرد أم أا من نتائج هذه  )١(."تليها
  . اإلبداعية

ك ولقد بذل العلماء الكثري من اجلهود ملعرفة صفات الشخصية املبدعة واستخدموا لـذل    
طرقاً فردية، أي عن طريق دراسة األفراد، وطرقاً مجاعية ،أي عن طريق دراسة اجلماعات، 

واليت يدعى فيها مجاعـات مـن   ) احتفاالت بيوت الريف(ومن هذه الطرق طريقة تسمى 
األشخاص من ذوي اإلبداع العايل إىل قضاء عطلة اية األسبوع، مث يتم اختبارهم وجترى 

ت، وكان يتم انتقاء املبتكرين بدقة باستخدام تقديرات أقرام، ولقد هلم مقابالت ومالحظا
  )٢( .بذلت حماوالت ملقارنتهم بغريهم من األشخاص األقل ابتكاراً يف نفس امليدان املهين

ويتفق الباحثون عامةًً على أن األشخاص املبدعني ،بالرغم من اختالف ميادين إبداعهم،    
  )٣( .ات والقدرات وأساليب معاجلة املشكالت واملعلوماتيشتركون يف جمموعة من السم

إال أن املبدعني يف جمال معني قد خيتلفون عن املبدعني يف جمال آخر يف بعض خصائصهم،    
وعليه فالبد من أخذ خصوصية اال الذي يبدع فيه الفرد بعني االعتبار من حيث أوجـه  

   )٤( .بدعني يف  ااالت املختلفةاالختالف والشبه يف القدرات وامليول بني امل
  :ويصنف عدد من الباحثني خصائص املبدعني إىل ثالث فئات وهي

 .خصائص معرفية 
 .خصائص الشخصية واالنفعالية 
  .خصائص تطورية 

   :اخلصائص املعرفية: أوالً
تضم اخلصائص املعرفية للمبدعني جمموعة من السمات والقدرات وأسـاليب معاجلـة      

    :اليت ميكن ذكر بعض منها فيما يليواملعلومات 

حيث يظهـر األطفـال يف    :القدرة على التعامل مع األلفاظ والرموز اردة  .١
األسرة ويف املدرسة القدرة اللغوية والقدرة على استخدام الكلمات يف مجل تامة، كما أم 

                                                 
  .١٧٠الكناين، سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته،مرجع سابق، ص عبد املنعم ممدوح .٢
  .٢٥أمحد عبادة، احللول االبتكارية للمشكالت،مرجع سابق،ص .٣
  .٧٥جروان، املوهبة والتفوق واإلبداع، مرجع سابق، ص محنعبدالر فتحي .٤
 .١١٠جروان، اإلبداع، مرجع سابق،ص عبدالرمحن فتحي .٥



 

ـ   نهم، يظهرون قدرة واضحة يف استخدام األعداد ومدلوالا بشكل متقن رغم حداثـة س
لذلك من أهم القدرات اليت يتصف ا املبدع هي قدرته على فهم الرمـوز واسـتخدامها   

 )١( .بشكل صحيح
ميتلك الفرد املبدع رغبة قوية يف التعرف على ماحولـه وفهمـه    :حب االستطالع   .٢

وهنا البـد لآلبـاء أن   . وذلك عن طريق قوة مالحظته لألشياء وطرح الكثري من األسئلة
درجة من الوعي إلجابة أسئلة أطفاهلم جبدية وعدم إمهاهلا، بل وعلى العكـس  يكونوا على 

دائـم  " فالطفل املبدع . من ذلك فالبد من تشجيعهم على إثارة األسئلة ومناقشتها معهم
السؤال عن كل ما يقع عليه حسه، ويريد أن يعرف كيف وملاذا حدثت األشـياء وذلـك   

  )٢(."بتوجيه كثري من األسئلة االستثارية
 :وحب االستطالع يتضمن اخلصائص التالية

االستجابة اإلجيابية للعناصر اجلديدة أو الغريبة أو املتعارضة أو الغامضة يف البيئـة،                "  - أ
  .والتحرك حنوها، وحماولة استكشافها

 .إظهار الفرد حاجة أو رغبة حنو مزيد من املعرفة لنفسه ولبيئته   -  ب
 . عن اخلربات اجلديدةتفحص البيئة حبثاً   -  ج
     )٣(."املثابرة يف فحص أو استكشاف املثريات من أجل مزيد من املعرفة ا -د

ولقد اتصف ذه الصفة الكثري من الصحابة رضوان اهللا تعاىل عنـهم واملبـدعني مـن       
حلْقَة في مسجِد  كُنت جالساً في: قَالَ ، رضي اهللا عنه )٤(عن خرشةَ بنِ الْحرِّف"املسلمني، 
ةيندقَالَ. الْم :ئَةيالْه نسح خيا شيهفالَمٍ. وس نب اللّه دبع وهيثاً : قَالَ. ودح مثُهّدحلَ يعفَج
. جنّة فَلْينظُر إِلَى هذَامن سرّه أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ من أَهلِ الْ: فَلَمّا قَام قَالَ الْقَوم: قَالَ. حسناً
فَانطَلَق حتّى كَاد أَنْ يخرج من . فَتبِعته: قَالَ. واللّه، َألتبعنّه فََألعلَمنّ مكَانَ بيته: فَقُلْت: قَالَ

ةيندالْم .زِلَهنلَ مخد ّقَالَ. ثُم :نَ لفَأَذ هلَيع تأْذَنتي؟ قَالَ: فَقَالَ. يفَاسأَخ نا ابي كتاجا حم :
لَه فَقُلْت :تا قُمّلَم ،قُولُونَ لَكي مالْقَو تعمس : ةّنلِ الْجأَه نلٍ مجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي هّرس نم

                                                 
  .٤٠زيد اهلويدي، اإلبداع، مرجع سابق، ص .١
 .٨٥جروان،أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم،مرجع سابق،ص  عبد الرمحن فتحي .٢
 .١٦٨أساليب تنميته،مرجع سابق،صالكناين، سيكولوجية اإلبداع و عبد املنعم ممدوح .١
، اإلصابة يف بن حجر العسقالينشهاب الدين  (.له صحبة رضي اهللا عنه،قيل أنكان يتيما يف حجر عمر : خرشة بن احلر الفزاري .٢

  . )٢٣٤،اخلاء بعدها الزاء،ص٢متييز الصحابة،مرجع سابق،ج



 

وسأُحدّثُك ممّ قَالُوا . لَم بِأَهلِ الْجنّةاللّه أَع: قَالَ. فَأَعجبنِي أَنْ أَكُونَ معك. فَلْينظُر إِلَى هذَا
ي. ذَاكلٌ فَقَالَ لجانِي رإِذْ أَت ،ائما نا أَنمنيإِنِّي ب :قُم .هعم طَلَقْتي فَاندذَ بِيفَـإِذَا  : قَالَ ،فَأَخ

الَ تأْخذْ فيهـا فَإِنّهـا طُـرق    : قَالَ ليفَ. فَأَخذْت ِآلخذَ فيها: قَالَ. أَنا بِجوادّ عن شمالي
. فَأَتى بِي جـبالً . خذْ ههنا: فَقَالَ لي. فَإِذَا جوادّ منهج علَى يمينِي: قَالَ. أَصحابِ الشّمالِ

يفَقَالَ ل :دعقَالَ. اص :تلَى اسع تررخ دعأَنْ أَص تدإِذَا أَر لْتعقَالَ. يفَج :  لْـتى فَعّتح
. رأْسه في السّماِء وأَسفَلُه فـي اَألرضِ . ثُمّ انطَلَق بِي حتّى أَتى بِي عموداً: قَالَ. ذلك مراراً

ـ   : قُلْت: قَالَ. اصعد فَوق هذَا: فَقَالَ لي. في أَعالَه حلْقَةٌ ف ـهأْسرهـذَا؟ و دعأَص في كَي
ثُمّ ضرب الْعمـود  : قَالَ. فَإِذَا أَنا متعلّق بِالْحلْقَة: قَالَ. قَالَ فَأَخذَ بِيدي فَزجلَ بِي. السّماِء
ّرقَالَ. فَخ :تحبى أَصّتح لْقَةقاً بِالْحّلعتم يتقبقَالَ. و :هلَيا عهتصفَقَص ّبِيّالن تيقَالَفَ. فَأَت :

قَالَ وأَمّا الطُّرق الَّتي رأَيت . أَمّا الطُّرق الَّتي رأَيت عن يسارِك فَهِي طُرق أَصحابِ الشّمالِ«
أَمّـا  و. ولَن تنالَـه . وأَمّا الْجبلُ فَهو منزِلُ الشّهداِء. عن يمينِك فَهِي طُرق أَصحابِ الْيمنيِ

ولَن تزالَ متمسِّكاً بِها حتّـى  . وأَمّا الْعروةُ فَهِي عروةُ اِإلسالَمِ. الْعمود فَهو عمود اِإلسالَمِ
وتمفهذه القصة تدل على حب الصحابة ملعرفة واستطالع كل ماهو مفيد ونافع يف  .)١(»ت
   . حيام

املبدع بقدرته على اكتساب كم هائـل مـن املعلومـات     ميتاز الفرد :قوة الذاكرة . ٣
وحفظها يف وقت قصري، وذلك يعود إىل الغايات واألهداف اليت يرمي إليهـا مـن جـراء    

فالذاكرة عملية معقدة تتطلب إرادة من جانب الفرد يف عملـييت  . اكتسابه هلذه املعلومات
 :احلفظ والتذكر والعملية املعقدة حبد ذاا ذات شطرين

يتوقف على حالة الفرد النفسية، ووضعه اجلسمي، وما يرمي إليـه مـن   : انب ذايتج
 .غايات وأهداف يف احلفظ

  )٢( .يتعلق باملادة املراد حفظها، ونوعها، والتكرار، والتسميع: جانب موضوعي
والتاريخ اإلسالمي مليء باملبدعني الذين برزوا يف احلفظ أمثال أيب هريرة رضي اهللا عنه    
ي كان من أحفظ الصحابة، ومل يكن أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذ

 )١(.أكثر حديثاً من أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
                                                 

 .٤٥- ٤٣ص-بداهللا بن سالم رضي اهللا عنه،ص،كتاب الفضائل،باب فضائل ع١٦صحيح مسلم بشرح النووي،مرجع سابق،ج .٣
  .٢٢٠م، ،ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٥مساد، سيكولوجية اإلبداع، دار صفاء،عمان، حسن عمر .١



 

واكتشـاف األشـياء بطريقتـه    ، الفرد املبدع لديه الرغبة للعمل مبفرده :االستقاللية. ٤
. واالستقاللية أيضا يف إصدار األحكام. عدم التبعية لغريهاخلاصة، والتمتع بكفاءته الذاتية، و

استقالل املبتكر يف تفكريه وعدم خضوعه إىل ما هو مألوف يبدأ بإدراك الفـرد ملـا ال   " و
يدركه اآلخرون ممن يعملون يف جماله، فمثل هذا العمل العقلـي حيتـاج إىل االسـتقاللية    

شيء جديد ال يتفق وال يتماثل مع مـا هـو    واالعتماد على النفس، فاالبتكار يعين إنتاج
كائن، ومثل هذا العمل االبتكاري حيتاج إىل شخصية مستقلة تتجاوز ما هو مألوف ومتفق 

  )٢(."عليه وتتخطى املعايري السائدة وال تساير ما هو موجود
يالً، القدرة على تركيز االنتباه والتفكري يف مشكلة معينة زمناً طو" وتعين  :قوة التركيز. ٥

ومبعىن آخر هو التركيز على العمل الذي يقوم به الفرد لفترات ال حد هلا بصورة متكنه من 
  )٣(."الوصول إىل اهلدف الذي يسعى إليه

فالفرد املبدع يتمتع بقدرة فائقة على التركيز سواء عند إجياد حل ملشكلة أو عند القيام    
وضاء وغريها، ودون االلتفات إىل ما مبهمة ما دون املباالة باملشتتات من حوله من ض

 .   يصادفه من عقبات وذلك ألن جل تفكريه يف اهلدف الذي يسعى لتحقيقه
يتصف األفراد املبدعون بأم حيبون القراءة واملطالعة للكتب املتنوعـة   :حب القراءة. ٦

غـوي  وحىت قبل تعلم القراءة فإم يظهرون مستويات متقدمة مـن التطـور الل  "واملتعمقة،
فهم مييلون إىل قراءة العلوم والتاريخ والتراجم والقصص والشعر وقراءة  )٤(."والقدرة اللفظية

كتب الكبار وجمالم، ويصرفون جزءاً كبرياً من وقتهم يف القراءة املتعمقة برغبة قويـة يف  
ة وميكن تلخيص نتائج العديد من الدراسات اليت أجريت يف جمال القـراءة بالنسـب  . املعرفة

 :لألطفال املبدعني وهي
 .سن مبكرة يتعلمون عندها القراءة" 
 .ميل غري عادي للقراءة 
 .نضج مبكر يف قراءة كتب الكبار 

                                                                                                                                               
 .٥٩٨-٥٩٧ص- ،ص٢،جمرجع سابقالذهيب،سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد مشس الدين .٢

  .١٦٧الكناين، سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته،مرجع سابق،ص عبداملنعم ممدوح .٣
  .٥١عبد اهللا، اإلبداع يف السلم واحلرب، مرجع سابق، ص خليل د الدينسع .٤
 .٤١زيد اهلويدي، اإلبداع، مرجع سابق، ص .١



 

 )١(."قراءات مستفيضة يف جماالت متعددة 
ولقد ظهرت هذه الصفة واضحة جلية يف كثري من عباقرة اإلسالم مثل اجلاحظ الـذي     

اب قط إال استوىف قراءته، حىت أنه كان يستأجر دكاكني كان حمباً للقراءة، فلم يقع بيده كت
 )٢(.الوراقني،ويبيت فيها للنظر والقراءة

ورمبـا  . " يتصف املبدعون بتنوع اهتمامام وهوايام وكثرا :تنوع االهتمامات.  ٧
كانت الدافعية والفضول والقدرة على االستيعاب هي اليت تقود إىل تطور مستويات متقدمة 

مما جيعلهم يهتمون بكثري من األمور مثل مجـع الطوابـع والعمـالت     )٣("هتماماتمن اال
ولقد اتصف ذه الصـفة  . والصخور والبطاقات الربيدية وكذلك قراءة القصص البوليسية

 ،والعلـوم  ،الكثري من املبدعني املسلمني، مثل ابن اهليثم الذي كـان مهتمـاً بالفلسـفة   
ولقد ظهر إبداعه يف علم البصـريات  . وغريها من العلوم ، والسياسة،والطب ،والرياضيات

   )٤(.حيث أنه قال بانعكاس الضوء وانكساره

وهو مؤشـر إجيـايب   "يغلب على املبدع التخيل يف مجيع املواضيع، :اخليال اخلصب.  ٨
لالستعداد اإلبداعي ومعناه انطالق األفكار غري التقليدية حبريـة دون تقييـد أو تقيـيم،    

لذين يشتركون يف التخيل من احملتمل أن يكونوا مفكرين خياليني، ونشاط التخيل فاألطفال ا
 )٥(."مبا فيه اللعب التخيلي يزيد من الذخرية السلوكية للطفل وينمي التفكري اإلبداعي لديه

ولكن البد من ظهور نتائج هذا التخيل على أرض الواقع وترمجته إىل إبداع علمي جديد أو 
فاملبدعون من "لوحة فنية أو أي شيء حمسوس يلمس إحساسنا وفكرنا، قصة أو قصيدة أو 

العلماء هم أناس حاملون عربوا حدود احلقائق إىل مرافئ اخليال لكي يعودوا مرة أخرى إىل 
وميكن لألسرة أن حتفز خيـال الطفـل   )٦(."عامل احلقائق وحيولوها إىل أشياء أقرب للخيال

 . اركتهم يف قراءابتوفري قصص اخليال العلمي هلم ومش

                                                 
 .٥٩املعايطة، املوهبة والتفوق، مرجع سابق، ص عبدالرمحن خليل .٢
 .١٨٠م،ص١٩٩٢- هـ١٤١٢فرشوخ،موسوعة عباقرة اإلسالم،دار الفكر العريب،بريوت، أمني حممد .٣
 .٨٨جروان،أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم،مرجع سابق، ص عبد الرمحن فتحي .٤
 .٢٥فرشوخ،موسوعة عباقرة اإلسالم،مرجع سابق،ص أمني حممد .١
 . ٧٨م،ص٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧مهارات املوهوبني ووسائل تنمية قدرام اإلبداعية، دار أسامة، عمان،، ماهر صاحل .٢
 .١٣١ع سابق،صالقذايف، رعاية املوهوبني واملبدعني،مرج حممد رمضان .٣



 

إحدامها نقد مواطن : فاملبدع ميتلك القدرة على النقد من جانبني :القدرة على النقد. ٩
وال يقتصر . "القصور أو اخلطأ، والثانية إجياد البدائل املقترحة للحلول حمل ماحيذف أو يعدل

سر التطور  وقد يكون هذا هو. املبدع على نقد اآلخرين، بل هو ينقد نفسه بصفة مستمرة
الشخص املبدع ، فهو ال خيجل إذا ما اكتشف  يضطلع ااملستمر للعمليات اإلبداعية اليت 

ه، فإنه ـوإذا كان هذا هو حاله إزاء نفس. اط إبداعيـمعايب معينة فيما انتهى إليه من نش
ملبدع ومما يالحظ على العامل ا )١(."حاله أيضا إزاء اآلخرين الذين يهتم بأعماهلم وأنشطتهم

مما يدفعه إىل مالحظة الظواهر بشكل دقيق، واكتشاف األخطاء أو " التحلي بالشك العلمي 
وهذا الشك العلمي  )٢(."والتعرف على الفروض الباطلة واحلقائق الزائفة واستبعادها، العلل

ذا فه. هو الذي أوصل، بفضل اهللا تعاىل، الكثري من العلماء املسلمني إىل إنتاجام اإلبداعية
ونصل بالتدريج والتلطف إىل الغاية اليت يقع : " العامل الفذ ابن اهليثم يشري إىل ذلك فيقول

عندها اليقني، ونظفر مع النقد والتحفظ باحلقيقة اليت يزول ا اخلالف وتنحسم ا موارد 
  )٣( ."الشبهات

  :االنفعاليةاخلصائص الشخصية و: ثانياً
الشخصية والدافعية، وكما سبق توضيحه فإن هـذه  يتصف املبدعون بعدد من خصائص    

اخلصائص ال يشترط توافرها مجيعها لدى كل املبدعني، وخاصة أن بعض البـاحثني أورد  
وهذه بعـض مـن خصـائص    . بعض هذه اخلصائص، بينما أورد غريهم خصائص أخرى

  :الشخصية والدافعية للمبدعني

واملرح، ولقد قـام تـورانس    ميتلك املبدعون حس الدعابة :حس الدعابة و املرح .١
بدراسة للمقارنة بني جمموعة من أطفال املدارس االبتدائية ذوي اإلبداع العايل ومن هم أقل 

، فوجد أن تالميذ اموعة األوىل أكثر مرحاً، ولديهم شـهرة واسـعة بـني    منهم إبداعاً
للتالعب باأللفاظ  ويرتبط حبس الدعابة عادة ميل" )٤( .زمالئهم ملا يقدمون من أفكار غريبة

                                                 
  .١٧٤حجازي، سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق، ص حممد سناء .٤
 .١٢٩سابق،صالرجع املالقذايف، رعاية املوهوبني واملبدعني، حممد رمضان .٥
 ،م١٩٩٨-هـ١٤١٨صابر،منهجية البحث العلمي وضوابطه يف اإلسالم،رابطة العامل اإلسالمي،مكة املكرمة، عبد املنعم حلمي .١

  .٨٩ص
  .١٦٤الكناين، سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته،مرجع سابق،ص ملنعمعبد ا ممدوح .٢



 

باأللفاظ واألفكار والرموز واملسميات واألشكال بطريقة ذكية تنم عن ثقة بالنفس ومهارة 
وهنا ميكن القول أن اجلاحظ يعترب من املبدعني الذين اتصفوا ذه الصفة، فلقد )١(."اجتماعية

 للمتوكل كرتذُ: كان رمحه اهللا ظريفاً، حلو احلديث، وصاحب نكتة حىت على نفسه، قال
 )٢(.لتأديب بعض ولده، فلما رآين استبشع منظري، فأمر يل بعشرة آالف درهم وصرفين

ودرجة ثقته بقدرته ومتيزه وجناحه  تقييم الفرد لذاته،"تقدير الذات يعين  :تقدير الذات .٢
التمتع بروح املغامرة، وعدم اخلوف " املبدعون ذه الصفة يؤدي إىل اتصاف و  )٣( ".وقيمته

كل معارض أو خمالف لآلخرين، وزيادة الشعور والرغبة يف التحدي، مـع  من الظهور بش
فهو يقدر ذاته كما يقدر اآلخرين وحيترم  )٤(."عدم التخلي عن مستوى االلتزام االجتماعي

بن عباس رضـي اهللا عنـهما    ولقد ظهرت هذه الصفة بشكل واضح يف عبد اهللا. آراءهم
ب بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم لتحصل لـه  عندما وجد لنفسه األحقية يف تناول الشرا

ففـي  . الربكة من سؤر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالرغم من وجود من هو أكرب منه سـناً 
 )٥(أنَّ رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم أُتي بِشرابٍ فَشرِب منه وعن يمينِه غُـالم "احلديث 

واهللا يـا  : فقال الغـالم  »أتأذَنُ لي أنْ أُعطي هؤالِء؟ «: غالمِوعن يسارِه األشياخ، فقال للْ
" رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم يف يده )٦(فَتلَّه: قال. رسولَ اهللا ال أُوثر بِنصييب منك أحداً

)٧(. 
. يتصف املبدعون بالقدرة على التأثري على اآلخرين، وإقناعهم، وتـوجيههم  :القيادية .٣

القدرة على التفكري، وحـل املشـكالت، واختـاذ    : ومن مظاهر القيادية اليت يتصفون ا
القرارات وااللتزام ا، والثقة بالنفس، وركوب املخاطر إذا لزم األمر، والعمل باسـتقاللية،  
والصدق مع النفس، والتوجه اإلجيايب ملساعدة اآلخرين عند احلاجة، واملبـادرة، واالتـزان   

                                                 
 .١١٨جروان، املوهبة والتفوق واإلبداع، مرجع سابق،ص عبد الرمحن فتحي .٣
 .١٨٠فرشوخ،موسوعة عباقرة اإلسالم،مرجع سابق،ص أمني حممد .٤
 .٧٣م،ص٢٠٠٤-ـه١٤٢٥سليمان، املتفوقون عقليا، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  سيد عبد الرمحن .٥
 .١٣٠صالقذايف، رعاية املوهوبني واملبدعني،مرجع سابق، حممد رمضان .٦
 بريوت، ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، دار الفكر،العيين حممودبدر الدين .( عنهماالغالم هو عبداهللا بن عباس رضي اهللا  .١

 ).١٩٥،صمينِه يف الشّربِ ليعطي األكْبرباب هلْ يستأذنُ الرّجلُ من عن ي ،كتاب األشربة،٢١،ج)ت.د(
  ).١٩٥املرجع السابق،ص(وضعه  أي :فتله .٢
،رقم ١٠٢٨،صباب هلْ يستأذنُ الرّجلُ من عن يمينِه يف الشّربِ ليعطي األكْبر صحيح البخاري،مرجع سابق، كتاب األشربة، .٣

  ).٥٦٢٠(احلديث



 

نفعايل، واإلحساس باملسؤولية وحتملها، واإلحساس بآمـال وآالم اآلخـرين،   والنضج اال
وتنمية هذه الصـفات   )١(.وحسن االتصال باجلماهري، والدافعية حنو اإلجناز، واإلجناز املتميز
فاتمع اإلسالمي . بأسره عالقيادية من قبل الوالدين أمر يف غاية األمهية ألطفاهلما وللمجتم

، وأسامة بـن  زعمر بن اخلطاب، وعمر بن عبد العزي: قادته العظماء أمثال حباجة إىل عودة
زيد، وموسى بن نصري، وصالح الدين األيويب، وغريهم الكثري من الذين سطروا أجماد أمـة  

 .اإلسالم
مبعىن أن املبدع يستطيع أن يقوم بعمل واحد فترة طويلة مـن   :املثابرة وطول النفس .٤

ميتد هذا العمل إىل سنوات، وقد يستغرق ساعات طويلة يومياً  الزمن بال ملل أو ضجر وقد
ويف الواقع فإن لدى كثري من الناس استعدادات طيبة . "يف سبيل الوصول إىل نتيجة إبداعية

لإلبداع ولكنهم ال يتمتعون بطول النفس واملثابرة وإعطاء العمل اإلبداعي حقه من الوقت 
إلبداعية قبل أن تبلغ م إىل مرحلة جـين الثمـار   واجلهد وبذلك فإم جيهضون طاقتهم ا

وهذه املثابرة تعود إىل إحساسهم الشديد باملسؤولية جتاه ما يقومون به مـن   )٢(."اإلبداعية
ويف التاريخ اإلسالمي الكثري من النماذج اإلبداعية اليت اتصفت ذه الصفة، . أعمال إبداعية

قد استمر يف تنقيح كتابه املوطأ سنني طويلـة،  " فهذا اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل
أخرج خالهلا علماء املدينة كتباً كثرية يف األحاديث آلثار الصحابة أمسوها املوطآت فسبقوه 

شغلت نفسك ذا الكتاب وقد شركك فيه النـاس وعملـوا أمثالـه،    : فيها، فقيل ملالك
ال يرتفع : فلما فرغ من النظر فيها، قال فأتوا به. ائتوين مبا عملوا: وأخرجوا ما عملوا، فقال
، أما املوطأ فقـد  )٣("واحلق أن شيئاً من تلك الكتب مل يذكر بعد. إال ما أريد به وجه اهللا

 . أجنزه مالك بن أنس بعد أن قضى فترة طويلة، فكان إبداعاً حبد ذاته
رفة حىت أنه كان على والعامل الفذ البريوين اخلوارزمي، كان مثابراً على طلب العلم واملع   

أعلى فراش املوت : فراش املوت فطلب من عامل يعوده جواباً ملسألة ما، فبكى العامل وقال له
 )٤(.أخشى أن ألقى ريب جاهالً: تطلب العلم، فرد البريوين

                                                 
  .٩٢،أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم،مرجع سابق،صجروان عبد الرمحن فتحي -أ .٤

 .١٢٤سابق ،صمرجع سليمان، املتفوقون عقليا،  سيد عبد الرمحن -ب    
 . ١٧٢حجازي، سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق،صحممد سناء  .١
 .٢٣١،ص٣م،ج١٩٩٣ -هـ١٤١٣عكاوي،موسوعة عباقرة اإلسالم،دار الفكر العريب،بريوت، خضر رحاب .٢
 .٣٥فرشوخ،موسوعة عباقرة اإلسالم،مرجع سابق،ص أمني حممد .٣



 

فهم " يتميز املبدعون بقدر عال من الثبات االنفعايل والثقة بالنفس،  :الثبات االنفعايل .٥
مييلون إىل اهلدوء واالسترخاء، قادرون على أخذ قرارام بأنفسهم، ال خيافون قليلوا القلق و

كمـا أـم    )١(."املواقف اجلديدة، وغالباً مايتصرفون بكفاءة يف املواقف اجلديدة أو الغريبة
مييلون إىل ضبط النفس، وقد أكد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني أن معيار القوة 

نسانية ليس العضالت اجلسمية، ولكن على مدى قدرة املـرء يف ضـبط   يف الشخصية اإل
عن أَبِي هريرةَ انفعاالته والتحكم يف غضبه، وهلذا جييء قوله صلى اهللا عليه وسلم يف رواية 

بِالصـرعة إِنَّمـا    لَيس الشَّديد « :رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
 )٢( »الشَّديد الَّذي يملك نفْسه عند الْغضبِ

وذلك يعود  ،يتمتع املبدعون خبصائص خلقية وقيمية إجيابية:النضج األخالقي املبكر .٦
ولقد أشارت الدراسـات يف اـال    .لقدرم على تقييم أعماهلم ومعرفة الصواب واخلطأ

خاص املبدعني أم أكثر التزاماً باملنظومات القيمية يف اتمع الـذي  اخللقي والقيمي لألش
يعيشون فيه، وأكثر اهتماماً باجلوانب اخللقية ، وأكثر اهتماماً باملشكالت االجتماعية الـيت  

  )٣(.تتعلق بعدم االلتزام باجلوانب اخللقية والقيمية
مسـتوى نضـجهم األخالقـي     ومن املؤشرات اليت تدل على تقدم األطفال املبدعني يف 

 :)٤(مايلي
 .إدراكهم ملفهوم العدالة يف عالقام مع اآلخرين وقدرم على الضبط والتحكم الذايت 
 .انشغاهلم بنشاطات وقضايا مرتبطة بالعدالة االجتماعية واملساواة 
 .اهتمامهم البالغ مبشكالت اآلخرين وميلهم لتقدمي املساعدة هلم 
الصواب واخلطأ واألسباب املوجبـة لـذلك وبـني احلقـوق      قدرم على التمييز بني 

 .والواجبات يف سلوكيام وسلوكيات اآلخرين

                                                 
  .٣٣م،ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥مجانة حممد عبيد، دور األم يف رعاية الطفل املوهوب، دار الرواد للنشر، عمان،  .٤
، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب،١٠ج ،مرجع سابق،، فتح الباري شرح صحيح البخاريبن حجر العسقالينشهاب الدين  .٥

 ).٦١١٤(ديثرقم احل،٥١٨ص
  .١٠٩سليمان، املتفوقون عقليا، مرجع سابق،ص سيد عبد الرمحن .١
  .٩١جروان،أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم،مرجع سابق،ص عبد الرمحن فتحي .٢



 

تطويرهم لنظام من القيم يف مرحلة مبكرة من العمر وحماكمة سلوكيام وسـلوكيات   
 .اآلخرين على أساس نظامهم القيمي

مـع توقعـام أو   مبالغتهم يف نقد الذات ونقد اآلخرين يف املواقف اليت ال تنسـجم   
 .معايريهم للعدالة واملساواة واملثالية يف العالقات اإلنسانية

  :)النمائية( اخلصائص التطورية: ثالثاً 
ذات العالقة بـاخلربات املبكـرة    للمبدعني أورد الباحثون عدداً من اخلصائص التطورية   

  :ومراحل النمو املختلفة ميكن ذكر بعض منها

يتمتع املبدع بروابط قوية مـع والديـه    :اإلبداع وضعهم األسري مشجع على .١
فأسرة املبدع هي وحدة متماسكة، ولكنها يف الغالب ما تكون غريبة نسبياً عن " وإخوته، 

والشخص املبدع نفسه غالباً ما . جرياا بسبب اختالف مستويات الطموح واختالف القيم
ه متارس نوعاً من التأثري القوي يكون بعيد عن رفاقه يف سن الطفولة، وعلى ذلك فإن أسرت

والشخص املبدع يستفيد أكثر من البيئة املرتلية اليت تشجع االهتمامات اإلبداعيـة  ....عليه 
يف مثل هذه األسرة يوجد انسجام عائلي ويسـود جـو   . وتتعاطف معها وجتزل هلا العطاء

املبدعني املسـلمني  من  الكثريويف مثل هذا اجلو األسري ترىب  )١(."الدفء واحلب واحلنان
املعجم اللغوي الذي مجع فيه ما تفرق من كتب اللغة  ،مثل ابن منظور صاحب لسان العرب

مثل ذيب اللغة لألزهري واحملكم أليب احلسن األندلسي وغريمها، فعرضه بصورة ميسـرة  
ظـور  ولقد كانت طفولة ابن من. فكان كتابه ذلك غاية اإلبداع. مبوبة ومرتبة ترتيباً جديداً

مشغولة بالعلم والتحصيل فقد نشأ على ما نشأ عليه أبوه وجده حيث كان دارهم دار علم 
واألدباء وكان يستمع لكل ما يقال بني العلماء فأثر ذلك يف شخصيته أميـا   يقصده العلماء

 .)٢(أثر
ـ  :من املواليد األوائل يف أسرهم ما يكونون غالباً .٢ م األوائـل يف أفـراد   مبعىن أ

يف دراسة أجراها الربت على رؤسـاء الواليـات   " املواليد ، فـ ترتيب ن حيثأسرم م
املتحدة األمريكية، ونوام، ورؤساء وزراء بريطانيا، وبعض احلائزين على جائزة نوبـل يف  

                                                 
  .٨٧مساد، سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق،ص حسن عمر .١
 .١٩٠،ص٣عكاوي،موسوعة عباقرة اإلسالم،مرجع سابق،ج خضر رحاب .٢



 

من أفراد العينة كان ترتيبهم األول يف األسرة، أو كـانوا  % ٧٥الواليات املتحدة تبني أن 
الطفل األكرب، الطفل الوحيد، الطفل األصغر، ولد بعد مـرور  (ها يتمتعون مبكانة خاصة في

 .مما نتج عن ذلك احلصول على مزيد من االهتمام والرعاية )١()."عدة سنوات
تفضيل صحبة الكتب على صحبة الناس منذ الصغر، والتعرض لتجارب وخربات متنوعة  .٣

ـ  الل معظـم سـنوات   يف سن مبكر، فهم يتعلمون كثرياً من اخلربات خارج املدرسة خ
 )٢(.دراستهم، ويتأثرون بدور القدوة

حيب غالبية األطفال املبدعني املدرسة وهم متقـدمون يف  : حب املدرسة والنجاح فيها .٤
الغالب ، وتقل نسبة غيام عن غريهم من األطفال، ويستمتعون باملناقشة احلرة، ويبتكرون،  

 ) ٣(.لصموهم ال حيبون جمرد مجع احلقائق، ويكرهون احلفظ ا
املبدع مبادر بالعمل ومستعد لبذل اجلهد، قادر على تنظيم العمل باستمرار، ويستخدم  .٥

طرقاً غري مألوفة لدى اآلخرين يف اجناز ما يكلف به من أعمال، فهو الذي يـزود مجاعتـه   
بأفكار جديدة حتتاج إليها يف كل ما يواجهها من مشكالت، كما أنه حيـب الـتمعن يف   

 )٤(.ةاألفكار اجلديد
مما سبق يتضح أن املبدعني يتمتعون خبصائص إجيابية، هذه اخلصائص هي اليت تعينـهم      

وكما قال شتاين فإن هذه اخلصائص قـد  . بعد اهللا تعاىل على اإلبداع وإنتاج اجلديد النافع
تظهر نتيجة اإلبداع، وعليه فالبد من تنمية اإلبداع حىت تظهر هذه الصفات، كما أن على 

ين مالحظة هذه الصفات أثناء اللعب مع أطفاهلم أو أثنـاء مشـاركتهم يف ممارسـة    الوالد
ومىت ما وجدت هـذه  .  اهلوايات واألنشطة األسرية ومن مث مساعدم وتوجيههم لتنميتها

  .الصفات جماالً للظهور فإن اإلبداع سيظهر حبول اهللا وقوته

  :األطفالالعوامل اليت تساعد على تنمية اإلبداع لدى : سابعاً

                                                 
  .٨٣ارات املوهوبني ووسائل تنمية قدرام اإلبداعية، مرجع سابق،صماهر صاحل،مه .٣
 .١١٦جروان،اإلبداع، مرجع سابق،ص عبد الرمحن فتحي .٤
 .٧٣سليمان، املتفوقون عقلياً، مرجع سابق، ص سيد عبد الرمحن .٥

 .٢٧أمحد عبادة، احللول االبتكارية للمشكالت، مرجع سابق،ص .١



 

إن النبوغ اإلبداعي يف الفنون والعلوم ال يرجع إىل خاصية واحدة إمنـا  :"يقول جيلفورد   
 يرجع إىل عدد كبري من العوامل والقدرات اإلبداعية اليت تتفاعل فيما بينها وتتشكل طبقـاً 

   )١(."للمناخ النفسي الذي تباح هلا الظهور فيه
عوامل ذاتية وعوامل بيئية، فاملبدع ينمو منذ والدتـه   إن اإلبداع يأيت نتجة التفاعل بني   

حىت وفاته يف بيئة اجتماعية تؤثر عليه بقيم وسلوك واجتاهات معينة، لذا سوف يتم تنـاول  
  :بعض العوامل الذاتية وبعض العوامل البيئية على النحو التايل

  :ذاتيةالالعوامل 
  :وهي العوامل اليت ختص الفرد نفسه ومنها

النجـاح   يساعد علـى  ندما يأخذ املؤمن بأسباب الصالح والتقوى فإن ذلكع :دينية .١
فطاعة اهللا تعاىل، وتقواه يف السر والعلن، واإلخالص، ونقاء السريرة، واالستعانة . واإلبداع

وكـذلك عنـدما   . باهللا تعاىل دوماً، من العوامل األساسية اليت تساعد على تنمية اإلبداع
طلبه سعياً ملرضاة اهللا واضعاً نصب عينيه األجر العظيم الذي سيناله يطلب املؤمن العلم فإنه ي

: والفائدة الكبرية اليت ستعود عليه وعلى جمتمعه،  فاملسلم يسأل ربه نعمة العلم، قال تعـاىل 
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  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Íl     )٢٨٢: لبقرةا ( 
يعترب تعلم القرآن الكرمي وحفظه أهم عامل من عوامـل  : مي و حفظهتعلم القرآن الكر .٢

تنمية اإلبداع عند األطفال وذلك ألن تعلم القرآن الكرمي يف الصغر يصقل إبداعات الصغري 
وقد أظهرت نتائج الدراسات أن تالوة القرآن الكرمي . "وينميها، ويزيد من مهاراته وقدراته
مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف السـادس  وحفظه ودراسته أسهمت يف تنمية 

االبتدائي، مما مكن التالميذ يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي من احلصول على درجات أعلى 
من متوسط أقرام يف مدارس التعليم العام، وأظهرت دراسات أخرى تفوق طالبات حتفيظ 

وخري شاهد على  )٢(." القراءة واإلمالءالقرآن الكرمي على طالبات املدارس العادية يف مهاريت

                                                 
  .١٠٢، ،صمرجع سابقعية لألطفال، ،األنشطة اإلبدادعبد اي طارق مجيل .٢
 . ٥٩م،ص٢٠٠٤- هـ١٤٢٥املبدع الصغري خطوات رائعة لتنشئة الطفل، الرواد للنشر، عمان،،ليندا نائل .١



 

وغريهم الذين ، وابن سيناوابن رشد،  ،ابن خلدون :ذلك العلماء املسلمون املبدعون أمثال
فكان حفظهم للقـرآن   ،حفظاً وتالوةً وجتويداً)١(تعلموا القرآن الكرمي منذ نعومة أظفارهم
 . الكرمي هو فاحتة الطريق إلبداعام املتنوعة

تكوين الشخص يساعده على اإلبداع، فاملبدع يتصف بصفات معينة  :احليويالتكوين  .٣
فتوفر الذكاء "وقدرات إبداعية ونسبة من الذكاء وهبه اهللا تعاىل إياها تساعده على اإلبداع، 

يعترب شرطاً أساسياً لإلبداع، ولكن الذكاء يف حد ذاته ال ميكنه مبفرده أن جيعل من شخص 
أي أن الذكاء شرط الزم لإلبداع ولكنـه غـري   . )٢("مستوى ذكائهما مبدعاً مهما ارتفع 

ولذلك من الضروري استعمال القدرات والقوى اليت وهبنا اهللا إياها إلنتاج كل ما . كاف
 .هو مبدع وجديد

ويقصد ا دافعية الفرد الداخلية حنو اإلبداع، والدافعية الداخلية تنطلق مـن   :الدافعية .٤
ظهر يف الرغبة يف البحث واملعرفة والشعور بالسعادة يف اكتشاف الداخل من هدف مرسوم ي

الوقائع وإعطاء األفكار اجلديدة، كما يظهر يف احلماس والنشـاط يف حتقيـق األهـداف    
وللدافعية أثـر كـبري علـى    " )٣(.واالنفعال باألشياء واإلجنذاب ملا هو غامض أو مركب

رت لديه عوامل اإلبداع فإن تلك الدافعية اإلبداع، فالشخص الذي لديه دافعية داخلية وتوف
الداخلية تدفعه إىل إظهار العمل اإلبداعي الذي يقدر على عمله سواء أكان عمال فنيـاً أو  

  )٤(."خطةً أو ابتكاراً
عندما ينظر الفرد لذاته نظرة إجيابية وأنه قادر على حتقيق املزيد مـن  : نظرة الفرد لذاته .٥

وف تزيد من إمكاناته وعطائه و تبعث فيه الدافعية واحلماس اإلبداعات، فإن هذه النظرة س
وقد اتضح من الدراسات بصورة أكيدة وجود عالقة بني ما يفكـر فيـه   . " إلنتاج اجلديد

فالصورة الـيت   )٥(."الشخص وما يقوم به من جهة وبني الصورة اليت قد تكون له عن ذاته
بدع يف جمال عمله تؤثر تأثرياً شديداً علـى  يرمسها املهندس املعماري مثالً لنفسه على أنه م

 .فكره وعمله
                                                 

  .٦٨،٧٢،٧٦،صفرشوخ،موسوعة عباقرة اإلسالم،مرجع سابق،ص،ص أمني حممد .٢
  .٣٥القذايف،رعاية املوهوبني واملبدعني،مرجع سابق،ص حممد رمضان .٣
 .٨٩عبد العال، التربية اإلبداعية ضرورة وجود، مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .١
  .٤٣زيد اهلويدي، اإلبداع، مرجع سابق، ص .٢
  .٥٧فاخر عاقل، اإلبداع وتربيته، مرجع سابق، ص .٣



 

إن صحة الطفل من العوامل الضرورية اليت تساعد على ظهـور  : الصحة العامة للطفل .٦
واجلسد . اإلبداع لديه، فصحة الطفل يف جسده هلا تأثري على زيادة قدرات الطفل اإلبداعية

قوته ونشاطه ، كما أن اجلسم حيتاج إىل يتطلب الغذاء املناسب والراحة الالزمة له لتجديد 
النظافة، حىت ال تتكاثر عليه األمراض وامليكروبات فتفقده نشاطه وطاقته الـيت وهبنـا اهللا   

يف بعض النـهار املشـي واحلركـة    ) الصيب (ويعود :"يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا. إياها
رياضة البدنية واملشي واحلركـة،  ال فالغزايل يشجع )١(."والرياضة حىت ال يغلب عليه الكسل

ألن الطفل يستفيد وينمو باللعب، فاللعب اململوء باحلركة والنشاط دليل على صحة العقل 
 .وسالمته 

   :العوامل البيئية

. كل ما حييط بالفرد ويؤثر فيه مما ال يدخل أو يرتبط بالعوامـل الوراثيـة  "يقصد بالبيئة    
ارها بيئة، ورحم األم الذي حييط باجلنني قبل مولده ميكـن  فالبويضة امللقحة ذاا ميكن اعتب

اعتباره بيئة، وعندما خيرج الطفل إىل احلياة يواجه بيئة متسعة تشمل كل ما حييط به مـن  
تعمـل  "فالبيئة اليت يعيش فيها الطفل قد يتوافر فيها عوامل بيئية ) ٢(."عوامل مادية ومعنوية

كما أنه قد يتوافر فيها عوامل تعمل علـى إمخـاد هـذه    على تنمية قواه العقلية وتفعيلها، 
القدرات وعدم تفعيلها فال تتاح له الفرصة الستغالهلا وتوظيفها ووضعها موضـع احملـك   

  )٣(."والتجربة واالختبار
  : مايلي ومن هذه العوامل البيئية

وال أحـد  . تلعب األسرة دوراً كبرياً يف توفري املناخ املساعد على اإلبـداع   :األسرة. ١
يستطيع أن ينكر دور األسرة كبيئة حتتضن الطفل منذ والدته وتـؤثر يف تنميـة أو إعاقـة    

فاإلبداع لكي يتحول من جمرد استعداد كامن عند اإلنسان ال بد له من أن يزهـر  . "إبداعه
. )٤("مثل البذرة اليت تتحول إىل شجرة مزهرة ومثمرة أيضاً إذا ما أحتنا هلا الظروف املناسبة

 :والعوامل املتعلقة باألسرة تشمل التايل

                                                 
  .٧٣صكتاب رياضة النفس،باب بيان الطريق يف رياضة الصبيان،،٣،جمرجع سابقالغزايل،إحياء علوم الدين، حممد أبو حامد .٤
 .٥٦سليمان، املتفوقون عقلياً، مرجع سابق، ص  سيد عبد الرمحن .١
 .١٣٠م،ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٦عدس،دور املطالعة يف تنمية التفكري،دار الفكر،عمان،عبد الرحيم حممد  .٢
  .١٩٣حجازي، سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق، صحممد سناء  .٣



 

لقد أظهرت دراسة تريمان أن عدداً كبرياً مـن آبـاء    :املستوى التعليمي للوالدين  - أ 
 )١(.األطفال املبدعني كانوا من ذوي املهن الراقية ومن ذوي املستوى التعليمـي املرتفـع  

عي والثقافة، كانـت  فكلما كانت أسرة الطفل تتمتع باملستوى العلمي اجليد، ومتتاز بالو
احتمالية االهتمام بالطفل وتقدمي املساعدة له أكرب، مما يؤدي إىل ظهور املزيد من فـرص  

وال يعين ذلك عدم ظهور مبدعني من أسر تتكون من آباء . الوصول لإلنتاجات اإلبداعية
غري متعلمني ولكن إمكانية الظهور تكون أقل، ولذا حث الدين اإلسالمي على العلـم يف  

m    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  :كثري من اآليات واألحاديث، قال تعاىل
  Ò  Ñ  Ð       Ïl )صلى اهللا عليه وسلم). ٩: الزمر وقال النيب: » اللّه رِدي نم

  )٢(.»به خرياً يفَقِّهه يف الدين
كانت لديه  كلما متتع الفرد مبستوى اقتصادي جيد،" :املستوى االقتصادي لألسرة  - ب 

املقدرة على توفري املواد واألدوات الالزمة لتنمية اإلبداع، وجتريب األفكار بطريقة عملية، 
فضالً عن الراحة النفسية اليت يشعر ا، واليت من شأا أن تعمل على صـفاء الـذهن،   

 كَـانَ ولذلك  )٣(."وتقليل انشغال الفرد باملشكالت النامجة عن تدين املستوى االقتصادي
قالَ رسولُ   يستعيذ من الفقر ملا يترتب عليه من أضرار،رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 

 أن أعوذ بك من الفقر، والقلة ، والذلة، و اللهم إين أعوذ بك« :صلى اهللا عليه وسلماللَّه
 متوسطة وتوضح الدراسات أن غالبية األطفال املبدعني هم من أسر  )٤(.»أظلمظلم، أو أَ

ولقد توصل أحد الباحثني إىل نتيجة مؤداها أن الطبقة الوسطى هي أهم الطبقات . الدخل
فكالً من الفقر املذقع والغىن الفاحش هلما آثار سـلبية   )٥(.اليت يأيت منها األطفال املبدعني

: يف تربية األبناء، ولكن الوسطية هي األفضل واألحسن، وصدق اهللا تعاىل العظيم القائـل 
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  .١٣٦املعايطة، املوهبة والتفوق،مرجع سابق،ص عبدالرمحن خليل .٤
  ).٧١(،رقم احلديث٣٢،كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين،ص١مرجع سابق، ج صحيح البخاري، .٥
 .٥٦أبو جادو، تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبداعي، مرجع سابق، ص حممد صاحل .١
  ). ٨٠٣٩(،رقم احلديث١٩٦،مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه، ص١٥مسند اإلمام أمحد،مرجع سابق، ج .٢
 .٥٨سليمان، املتفوقون عقلياً، مرجع سابق، ص سيد محنعبد الر .٣
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  k  j  i   h  gl )وليس معىن ذلك أنه لـيس هنـاك   ). ١٤٣: البقرة
الكفاف ويظهـر فـيهم    مبدعون عاشوا يف أسر فقرية، فهناك الكثري منهم يعيشون على

 .  اإلبداع، إال أننا ال نستطيع أن ننكر أمهية املستوى االقتصادي لدعم اإلبداع
 :من أساليب التربية اليت تساعد على تنمية اإلبداع :أساليب تربية الوالدين للطفل  -ج 

وجود آباء غري متسلطني يف معاملتهم ألبنائهم متفتحي الذهن يتيح لألطفال منـو   
ولقد توصلت دراسة ألطفال من تالميذ الصف الرابع االبتـدائي أن  . بداعيةقدرام اإل
ذوي املستوى املرتفع من حيث القدرة على التفكري االبتكاري تتسم معاملـة  "األطفال 

الوالدين هلم بالدميقراطية وجتنب التسلط، كما أما متساحمان أمام بعض التصرفات غري 
إن هذه املعاملة اليت تتسم باملسـاواة وتبـادل الـرأي     )١(."العادية اليت يقوم ا األبناء

واملشاركة، وعدم التسلط، والتسامح مع األبناء، هي املعاملة اليت يدعو إليهـا الـدين   
 . اإلسالمي احلنيف وهي يف ذات الوقت تساعد على تنمية اإلبداع لدى األطفال

لتجريب، والتخيـل،  منح احلرية الكافية ألبنائهم لتشجيعهم على االكتشاف، وا 
واملقصود هنا باحلرية هي احلرية املنضبطة بضوابط . والتعبري حبرية عما لديهم من أفكار

 .الشرع وليست احلرية املطلقة
كون والدي األطفال املبدعني يظهرون احتراما تامـاً هلـؤالء   "ومن أبرز العوامل  

باألعمال الصحيحة، وهـم  األطفال كأفراد وكوم يثقون ثقة تامة بقدرم على القيام 
 )٢(."هلذا يعطوم استقالالً وحريةً يف استكشاف العامل من حوهلم

اصطباغ اجلو األسري باألمان والتشجيع على املبادأة يساعد على منو اإلبداع لدى  
 .األبناء
مرونة األسرة يف السماح ألبنائها بالقيام بأنواع النشاط االستكشايف العقلـي أو   

صلبها يف منع هذا النشاط هلا تأثري كبري يف تنمية وتشجيع اإلبداع لدى اليدوي وعدم ت
 )١(.األبناء

                                                 
 .٢٣٧الكناين، سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته، مرجع سابق، ص عبد املنعم ممدوح .٤
 .١٣٥فاخر عاقل، اإلبداع وتربيته،مرجع سابق، ص .١



 

وسوف يتم احلديث عن هذه األساليب بشيء من التفصيل يف الفصل الرابع املخصـص     
 .لذلك

إن توفري اجلو املناسب للطفل املليء باحلب، واحلنان، واألمـان،     :االستقرار األسري   -د 
 .اليت تسود بني أفراد األسرة من العوامل املساعدة يف تنمية اإلبداع لديه والعالقة احلميمة

أثبتت الكثري من الدراسات أن عدم االستقرار األسري جيعل الطفل منشغالً عن "ولقد    
الدرس ومتابعته ويتركه باً للسرحان وأحالم اليقظة، فتراه موجوداً جبسمه داخل حجرة 

   )٢(."وقلبه بتلك املشكالت األسرية اليت حتيط به وتكاد ختنقهالفصل، لكنه مشغول بقكره 
إن ترتيب الطفل داخل األسرة له تأثري يف منو القدرات  :ترتيب الطفل داخل األسرة  -ه 

فالطفل املتوسط والطفل األخري والطفل األول يكون لديهم فرص أكرب لنمو . اإلبداعية لديه
ا يتعرض له الطفل من أساليب تربوية تعكس مدى حرص القدرات اإلبداعية لديهم نظراً مل

 )٣(. اآلباء ورغبتهم يف أن حيققوا يف تربيته ما يتمنون أن يكون عليه

يؤثر النظام التعليمي يف منو القدرات اإلبداعية للطفل مبـا يف ذلـك    :نظام التعليم. ٢

عبء تشجيع القـدرات  فعلى كل منهم يقع . املعلم، واملناهج الدراسية، واإلدارة املدرسية
اإلبداعية وتنميتها والعمل على توسيع مدارك الطفل والبعد عن األسلوب التلقيين يف التعليم 
و األساليب التعليمية التقليدية، فاملعلم يعترب عامالً مهماً يف تنمية القدرات اإلبداعية لطالبه، 

ابلة للتفتح إىل أبعـد  وتشكيل عقوهلم ونفوسهم على حنو مبدع، وصياغة العقول لتصبح ق"
مدى، قادرة على جتاوز الواقع احلاضر ونقده واستشراف املستقبل، مولعة بالتجديد مشغوفة 

واملعلم بال شك هو مفتاح صناعة اإلبداع، أو هو مبعىن أدق من بني كل العناصر . باالبتكار
 )٤(. "التعليمية العمود الفقري هلذه الصناعة

وجود عالقة موجبة بني القدرة على الـتفكري االبتكـاري   وهناك دراسات توصلت إىل    
كـذلك  "  )٥(.واجتاهات املعلمني حنو الطالب اليت تتسم باالستقالل والدميقراطية واملساواة

                                                                                                                                               
 .٨٩م،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٤امساعيل عبد الفتاح، االبتكار وتنميته لدى األطفال،مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، .٢
 . ٧٧مدحت أبو النصر، رعاية أصحاب القدرات اخلاصة،مرجع سابق، ص .٣
 .٢٥عويس، سيكولوجية اإلبداع عند األطفال، مرجع سابق،ص أمحد عفاف .١
  .٢١٧عبد العال، التربية اإلبداعية ضرورة وجود، مرجع سابق، ص إبراهيم حسن .٢
 .٢٥٣ساليب تنميته، مرجع سابق، صالكناين، سيكولوجية اإلبداع وأ عبد املنعم ممدوح .٣



 

فإن أساليب التدريس القائمة على اجلهد الذايت للمتعلم أفضل من أساليب التدريس القائمة 
لـب علـى البحـث والدراسـة وحـل      فقط على جهد املعلم وذلك ألا تشـجع الطا 

 )١(."املشكالت
مما سبق يتضح أنه حىت تنمو القدرات اإلبداعية لدى الطالب ، فالبد من وجـود جـو      

مدرسي بعيد عن التسلط يتصرف فيه الطالب حبرية ضمن احلدود املشروعة، حبيث يكون 
 . املادة الدراسيةاالجتاه يف العملية التعليمية منصباً على االهتمام بالطالب ال على 

إن إجياد مفكر إبداعي حيتاج تمع إبـداعي، والدراسـات االجتماعيـة     :اتمع. ٣

للمجتمعات اإلبداعية تبني أن اتمعات القادرة على تبين اإلبداع وتشجيعه هلا خصائص من 
 : أمهها
ود  بالطبع هذه احلرية ضمن حد.( التشجيع على حرية النمو، وحرية اكتشاف البيئة   -أ 

 .)الشريعة اإلسالمية
 .وضع الضمانات إلشاعة قيم ومثل تقبل التغيري وتشجعه  - ب 
   )٢(.إشاعة جو من االطمئنان للنقد وتقبله يف كافة املنظمات    - ج 

إن احلد الذي ينمو عنده متايز اإلنتاج اإلبداعي يتوقف على مدى احلريات : "ويقول شتاين
مدى تشجيعها هلم على التمايز والتغاير بالقـدر  املختلفة اليت متنحها حضارة ما ألفرادها و

    )٣(."الذي يتيح هلم حرية تقدمي اجلديد
  : كما أن هناك عوامل اجتماعية أخرى تساعد على تنمية اإلبداع مثل

 .تواجد العلماء أو العظماء يف اتمع  -أ 
 .توافر تيسريات البحث، ومعاهد التعليم، وأدوات النشر  - ب 
 .وماتسهولة احلصول على املعل   - ج 
  )٤(.القيم واالجتاهات السائدة يف اتمع  -د 

                                                 
 .٤٧زيد اهلويدي، اإلبداع، مرجع سابق، ص .٤
  . ١٠٥م،ص٢٠٠١- هـ١٤٢١، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، "املعوقات وامليسرات"أمحد عبادة، التفكري االبتكاري .١
 .٢٥عويس، سيكولوجية اإلبداع عند األطفال، مرجع سابق،ص أمحد عفاف .٢
  .٢٣٨م، ص٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،،ع قضاياه وتطبيقاتهعبد الستار إبراهيم، اإلبدا .٣



 

تعترب وسائل اإلعالم من صحافة، وإذاعة، وتلفزيـون، وشـبكة    :وسائل اإلعالم. ٤

، وفضائيات، وغريها من الوسائل اإلعالمية من العوامل اهلامة اليت تساعد )إنترنت(عنكبوتية 
املبدعني ألن هذا اإلعالم ينشر التنوير على تنمية اإلبداع، فاإلعالم املبدع ينشئ أجياالً من 

واحلرية والنقاش وحل املشكالت، ويزيل الصعاب والعوائق والقيود، مما يساعد على تكوين 
. وتنمية االجتاهات العقلية وأساليب التفكري وعمق التذوق وخصوبة التخيل والتفكري املبدع

ايل فهو يؤثر تأثرياً كبرياً علـى  واإلعالم هو املستهلك الرئيس لوقت فراغ األطفال، وبالت"
فالطفل هو الذي خيتار الوسيلة اإلعالمية، مث هو الذي خيتـار الوقـت   ...عقل وفكر الطفل
وهو من خالل تركيزه يف االستماع أو القراءة أو املشاهدة يكون بكل ...والربنامج املرغوب

   )١(."هحواسه، وبالتايل يتأثر مبا يسمعه، ويدخل وجدانه ما قرأه أو شاهد

إن اجلو السياسي الدميقراطي يشجع على التفكري، بينما اجلو "  :العوامل السياسية .٥

وذلك ألن اإلبداع يتطلب إحداث تغيريات، فإذا )٢(."السياسي االستبدادي حيد من اإلبداع
كان اجلو السياسي يشجع على إحداث التغيريات، فإن اإلبداع سيظهر الحمالة، أما إذا كان 

  .  لسياسي يسري يف اجتاه احملافظة على الواقع، فإن ذلك يعيق اإلبداعاجلو ا
وهكذا متت االشارة إىل بعض العوامل الذاتية والبيئية اليت تساعد على تنمية اإلبداع لدى    

فاإلبداع ال يأيت من فراغ بل البد من استعداد داخلي يف الفرد وبيئة صاحلة تعينه  األطفال،
ولقد أجاد أبو جادو يف التعبري عن كيفية التفاعل بني العوامل الذاتية . علتحقيق ذلك اإلبدا

ن اإلبداع ال ميكن تلقينه، واملهارة العملية للشخص املبدع والعوامل البيئية وذلك ألنه يرى أ
حقنها، فاإلبداع تعبري عن امتالء املبدع من الداخل، وما مل يكن الدارس مدفوعاً  يستحيل

فإنه مير على املراحل الدراسية دون أن تترك يف نفسه أي أثر  ،تمام ذايت قويإىل املعرفة باه
إمنا هي تدفق داخلي  وفمقومات اإلبداع واملهارة ال ميكن تلقينها أو حقنها،  ،حقيقي فاعل

وهذا التدفق الداخلي ال يوجد تلقائيا وإمنا هـو  . يفيض من األعماق وال حيقن من اخلارج
لي على البيئة واالستعداد الذايت للتفاعل مع املـؤثرات تفـاعالً واعيـاً    مثرة االنفتاح الداخ

                                                 
  .٢٦٩اخلليلي، تنمية قدرات االبتكار لدى األطفال، مرجع سابق،ص عبد السالم أمل .٤
 . ٢٠٧حجازي، سيكولوجية اإلبداع، مرجع سابق،صحممد سناء  .١



 

وال  ومحيماً، فاألرض اخلصبة إذا استقبلت املاء اهتزت وربت، أما القيعان فهي ال متسك ماًء
  )١(.تنبت كًأل

  :خامتة الفصل
ي تطرق وذا يكون قد مت بفضل اهللا تعاىل وتوفيقه الفصل الثالث من هذه الدراسة والذ   

إىل تعريف اإلبداع حيث مت تناوله بإسهاب نظراً الختالف وجهـات النظـر يف تعريفـه    
من التصنيفات اليت تركز كل منها على جانب معني يف جمـال اإلبـداع، مث    دولوجود عد
اإلبداع يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، والعالقة بني العقل واإلبـداع،   لفظ تناول الفصل
ويات اإلبداع، وحاجة األمة اإلسالمية لإلبداع، وصفات املبدعني، والعوامل وعناصر ومست

ومعرفة هذه اجلوانب أمر ضروري الغىن عنه لألسرة ولكل . اليت تساعد على تنمية اإلبداع
من يهتم مبجال اإلبداع، فإذا عرف اآلباء واملربون مفهوم اإلبداع، وأمهيته، وحاجة األمـة  

لذا كان هـذا  . يف تنميته لدى األطفال لينشأ جيلٌ صاحلٌ منتج مبدع أسهموااإلسالمية إليه 
الفصل مبثابة القاعدة األساسية اليت ستبىن عليها إسهامات األسرة يف تنمية اإلبـداع لـدى   

  .وذا يكون هذا الفصل قد حاول اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة. أطفاهلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٥٧عي، مرجع سابق، صأبو جادو، تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبدا حممد صاحل .٢



  ابعالفصل الر

  )إسهامات األسرة يف تربية اإلبداع لدى أطفاهلا(

  .حتفيظ الطفل القرآن الكرمي: أوالً  

  .اإلسهامات النفسية: ثانياً  

  .اإلسهامات الثقافية: ثالثاً 

  .اإلسهامات االجتماعية: رابعاً

  

  

  

  



 

  :متهيد
حق قيامها أفلحـوا يف  ؤولية اآلباء جتاه أبنائهم مسؤوليةٌ عظيمةٌ، إذا قام ا اآلباء مس إنّ   

غري أن تربية . الدنيا واآلخرة، وإذا أمهلوها ومل يرعوها حق رعايتها خسروا خسراناً عظيماً
ولكنه طريق مليء بالصعاب واملشاق حيتـاج  ، اإلبداع لدى األطفال ليس باألمر اهلني اللني

ك سيزلزل الصعاب إىل الصرب والثبات، فإذا احتسب األبوان األجر واملثوبة عند اهللا فإن ذل
أمامهم وجيعلهم يعملون جاهدين لتكوين روح اإلبداع لدى أطفاهلم، ليشبوا مؤمنني باهللا، 
عاملني ملا فيه اخلري ألمة اإلسالم، فالطفل هو الثروة األساسية للمجتمع املسلم، ولذلك فإن 

مـا مت  وك. تنمية القدرة اإلبداعية لديه هي اهلدف األمسى لكي يرتقي اتمـع وينـهض  
وهو أن اإلبداع موجود لدى كل فرد بنسب متفاوتة و حيتـاج   الفصل الثالثتوضيحه يف 

إىل أسرة توقظه يف نفوس أطفاهلا، لذا  فإن هذا الفصل سيناقش بإذن اهللا تعاىل مـا علـى   
األسرة من إسهامات عظيمة تستطيع تقدميها ألطفاهلا يف سبيل صنع مبدعني تنتظرهم أمـة  

  .سوف جييب هذا الفصل على السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وذا. اإلسالم
ليات التربوية اليت تقـوم ـا   ؤواملهام واملس :هي يف هذه الدراسة املراد ا اإلسهاماتو   

   .تربية إبداعيةاألسرة لتربية الطفل 
فسية، إسهامات ن :واحلقيقة أن لألسرة إسهامات متعددة يف سبيل حتقيق هذا اهلدف، فمنها   

وقـد  . وأوىل هذه اإلسهامات هي حتفيظ أطفاهلا القرآن الكـرمي . وثقافية، وأخرى اجتماعية
وضعت الباحثة هذا اإلسهام منفصالً عن اإلسهامات األخرى ألنه يشـتمل عليهـا مجيعـاً،    
فتحفيظ األسرة ألطفاهلا القرآن الكرمي فيه مسامهة نفسية عن طريق تشجيع الطفل على احلفظ 

ا يؤدي إليه حفظ القرآن الكرمي من رفع معنويات الطفل وزيادة ثقته بنفسه، وفيـه  وكذلك م
مسامهة ثقافية عن طريق معرفة معاين القرآن الكرمي لألطفال وإن كانت بصـورة مبسـطة،   
ومعرفة كيفية قراءة القرآن الكرمي بصورة صحيحة جمودة، ومسامهة اجتماعية عندما جيعلـون  

ت حتفيظ القرآن الكرمي ويتعاملون مع غريهم من األطفال، وكـذلك  أطفاهلم يلتحقون حبلقا
عند تطبيقهم لآلداب االجتماعية املوجودة يف القرآن الكرمي، لذا فإن الباحثة وضـعت هـذا   

  .اإلسهام مستقالً عن اإلسهامات األخرى باعتباره يشتمل على مجيـع هـذه اإلسـهامات   
  :وفيما يلي توضيح هلذه اإلسهامات



 

  :القرآن الكرمي الطفل ظيفحت: أوالً

تعلم القرآن ن أهم عامل يساعد على تنمية اإلبداع هو أشارت الدراسة يف الفصل الثالث أ   
والعمل على فهمه وتدبر معانيه، ولذا فإن أعظم وأنفع ما تقدمه األسرة  الكرمي و حفظه

بت يف تربية مبدع ألطفاهلا أن حتبب القرآن إىل نفوسهم، وترغبهم يف تالوته وحفظه إذا رغ
هو الذي يتعلق قلبه باهللا تعاىل، فتراه باهللا مستعيناً وعليه متوكالً وله " واملبدع الرباينرباين، 

ألنه القاعدة "الوالدان وهذا من أهم اإلسهامات اليت يقوم ا .  )١("سبحانه حامداً شاكراً
نمية اإلبداع لدى الطفل، والذي ألمهيته البالغة يف تو. )٢("اهلامة اليت توسع الفكر واإلدراك

التفكري االبتكاري "أكد هذه األمهية الكثري من الدراسات، منها دراسة الغامدي اليت بعنوان 
وقد توصلت هذه الدراسة إىل )٣(."دراسة مقارنة: لدى تالميذ املرحلة املتوسطة مبنطقة جازان

بني طالب مدراس حتفيظ وجود فرق يف التفكري االبتكاري يف صفوف املرحلة املتوسطة 
  .القرآن الكرمي ومدارس التعليم العام، لصاحل طالب مدارس حتفيظ القرآن الكرمي

أولئك الذين تربوا على مائدة القـرآن  "إن أفضل األجيال يف تاريخ األمة اإلسالمية هم    
، )٤("الكرمي، وكان القرآن نور بصائرهم وعقوهلم وقلوم ودستور الفرد واألسرة واألمـة 

وإذا تتبعنا سرية العلماء املسلمني جندهم قد اهتموا أوالً حبفظ القرآن الكرمي مث بعد ذلـك  
وأول ما يبتدئ بـه حفـظ   ": قال احلافظ النووي رمحه اهللاتعلموا العلم ولوا من معينه، 

القرآن العزيز فهو أهم العلوم، وكان السلف ال يعلِّمون احلديث والفقـه إال ملـن حفـظ    
 واإلمـام  )٦(."أتقن القرآن وهو دون العشـر "فهذا العامل الفذ الطبيب ابن سينا . )٥("القرآن

وبعد أن أتقـن تـالوة   . الشافعي رمحه اهللا تعاىل تعلم القرآن الكرمي وهو ابن سبع سنوات
  )٧(.القرآن وجتويده وتفسريه، اجته إىل حفظ احلديث الشريف

                                                 
 ١٨،ص١م،ج٢٠٠٦- هـ١٤٢٧عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،دار التوزيع والنشر اٍإلسالمية،القاهرة، حممد عبداهللا .١
  .٣١١حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،صحممد سناء  .٢
  ).ذكرت هذه الدراسة ضمن الدراسات السابقة( .٣
  .٩٧م،ص١٩٨٠-هـ١٣٩٩العربية،جدة،طاحون،مع القرآن الكرمي، املطبعة حممد أمحد  .٤
  .٣٩ص ، املقدمة١م،ج١٩٩٦ - هـ١٤١٦،دار الفكر،بريوت،اموع شرح املهذب النووي، حمي الدين حيي بن شرف .٥
 .٧٦فرشوخ،موسوعة عباقرة اإلسالم،مرجع سابق،ص أمني حممد .٦
 .٢٣٤،ص٣عكاوي،موسوعة عباقرة اإلسالم،مرجع سابق،ج خضر رحاب .٧



 

أناجيلهم (ورد يف وصف األمة اإلسالمية "، فقد وحفظ القرآن الكرمي أمر يف غاية األمهية   
، أي كتام املقدس املعول عليه يف بقائه وسالمته من التحريـف والتبـديل،   )يف صدورهم

وال  خبالف أهل الكتاب، فإم الحيفظون كتام إال مـن الصـحف،   احلفظ يف الصدور،
  )١(."املسلمنييقرؤنه كله إال نظراً، ال عن ظهر قلب،كما هو الشأن يف مجهرة 

  : فوائد حفظ وقراءة القرآن الكرمي 
لذا سيتم  إنّ لقراءة القرآن الكرمي وحفظه فوائد الحصر هلا، مما ال يتسع املقام لذكرها،   

  :الصفحات التالية عرض بعض منها يف
إن القرآن الكرمي يدعو اإلنسان للتفكر والتأمل يف خلق اهللا تعاىل من مسـوات وأرض   - ١

يتفكر فيها ويتعظ باحلكمة البالغة اليت أوجد " ل وأار ووديان وغري ذلك،وجباوإنسان 
ا اهللا تعاىل كل هذه األمور من عدم، وبقدر ما يتفكر يف بديع صنعها، ونظام أدائهـا  

بقدر ما ينمو عقله، وتثبت عقيدته عـن  ...ألعماهلا وتكاثرها، والسعي يف طلب غذائها

m   x  w  v  u  t  s  r : ، قال تعاىل)٢("يقني وإميان باخلالق العظيم
|  {  zy           j  i  h   g  fe      d  c  ba  `  _  ~  }

  m  l  kl )وقال تعـاىل )٣: الرعد ،:   m  d  c       b  a
  h  g  f  el )إن هذا التفكر والتأمل الذي دعانـا   )٢٤٢: البقرة

ألن التدبر يف آيات اهللا يريب اإلنسان علـى  يعمل على تنمية اإلبداع  إليه القرآن الكرمي
صحة التوجه وسعة النظر، وكلما تأمل املؤمن يف خملوقـات اهللا تعـاىل ازداد إميانـه    "

  : والتفكر والتدبر يصل باإلنسان إىل كثري من الفوائد منها. )٣("واتسعت آفاقة وتفكريه،
 .رياضة ذهنية للعقل حتفظه من اجلمود والضمور"      - أ 
 .تنمية العقل على التفكر ومنو القدرات العقلية البسيطة واملركبةتنشيط و  - ب 
 .الوصول لبعض من حقائق هذا الكون ونظام سريه  -ج 

                                                 
 .٥٤م،ص١٩٧٩ - هـ١٣٩٩التربية اإلسالمية،مطبعة دار نشر الثقافة،القاهرة، علي، أصول إمساعيل سعيد .١
  .١٥٧القاضي،مقداد ياجلن،علم النفس التربوي يف اإلسالم،مرجع سابق،ص مصطفى يوسف .٢
  .٢٣٩حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،ص  حممد سناء .٣



 

مع الوصول لثوابت وحقائق هذا الكون، ويف ظل وجود عقل حي يعمـل،        -د 
ويفكر، وينشط، ميكن للعقل أن يولد أفكاراً أخرى مركبة على درجة عالية مـن  

  )١(." القوة   والعمق

m  j  i  h    g  f   e  d : وجاء يف القرآن الكرمي قوله تعـاىل    
  t  s  r  q   p        o  n  ml  kl )يتلونــه حــق (و. )١٢١: البقــرة

       :وقال تعـاىل   )٢(."مبراعاة لفظه عن التحريف وبالتدبر يف معانيه والعمل مبا فيه"أي ) تالوته
 m  h  g  f  e   d   c  b  al )تدبر األمر يعين "، و)٢٤: حممد

مالحقته وتتبعه من مجيع اجلهات الكتشاف معانيه، والتعمق يف البحث فيه، وعدم الوقوف 
ومن هنا فإنه يتحتم على اآلباء تعويد أطفاهلم على  )٣(" .عند املعاين السطحية الظاهرة فقط

ل وأخذ الوقت الكايف من البحث عن املعىن، وعلى التفكري بطرق خمتلفة، وعلى التأين والتأم
التفكري قبل الشروع يف العمل، والتفكري املتعمق املتروي ودراسة أي مشكلة دراسة متكاملة 

    .ها الوقت الكايف قبل املبادرة يف حلهاوإعطائ
٢ - ه كتاب ال تفنـى عجائبه، وال تنقضي : "صف القرآن الكرمي بأوصاف كثرية منهاوأن

هناك " على أن ، فدل ذلك)٤("بأسراره إالّ صاحبه ومرتلُهمعارفه، ولن يستطيع أن حييط 
يف القرآن الكرمي وضعها اهللا سبحانه وتعـاىل فيـه    موجودة ضمناً عملية جتديد فكري

لتكون وسيلة للتجديد واالبتكار واإلبداع، حسبما يقتضيه الزمان واملكـان واتمـع   
رآن الكرمي صاحل لكـل زمـان   ولعمري هذا هو السر الذي جعل الق. اإلنساين املتطور

  )٥(."ومكان
كتاب هذه األمـة احلـي، ورائـدها    "وال عجب يف ذلك فهو ال ينطق عن اهلوى وهو   

وأن اهللا سبحانه كان يريب به اجلماعة . الناصح، وأنه مدرستها اليت تلقت فيها دروس حياا

                                                 
  .٩٠إبراهيم الديب، أسس ومهارات اإلبداع واالبتكار،مرجع سابق،ص .١
  .١٥٣،ص١،ج)ت.د(تفسري أيب السعود،دار إحياء التراث العريب،بريوت، العمادي، حممد و السعودأب .٢
 .٦٢م،ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣احلارثي،العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ،مكتبة الشقري،الرياض، أمحد إبراهيم .٣
علوم القرآن ، املبحث الثاين يف تاريخ ١ج)ت.د(وت،الزرقاين،مناهل العرفان يف علوم القرآن،دار الكتب العلمية،بري عبد العظيم حممد .٤

  .٣٢،صوظهور اصطالحه عهد ما قبل التدوين
  .٦٢سابق،صالرجع املاحلارثي،العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ، أمحد إبراهيم .٥



 

ا هذا الدور العظيم بعد املسلمة األوىل اليت قسم هلا إقامة منهجه الرباين يف األرض، وناط 
أن أعدها له ذا القرآن الكرمي، وأنه تعاىل أراد ذا القرآن أن يكون هو الرائد احلي الباقي 
بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم لقيادة أجيال هذه األمة، وتربيتها، وإعدادها لـدور  

بعهدها معه، واستمدت القيادة الراشدة الذي وعدها به، كلما اهتدت ديه، واستمسكت 
   )١("منهج حياا كله من هذا القرآن،

إن اهللا عز وجل أنزل القرآن الكرمي شافياً ألمراض القلوب اليت تفسد علـى النـاس    - ٣

m  u ts  r :حيام، وهادياً إىل احلق وإىل الطريق املستقيم، قال تعـاىل 
  `_  ~  }    |{     z  y  x w   vl 

سلمون األولون بأن القرآن الكرمي هو الشفاء ألمراض القلوب، لقد آمن امل )٥٧:يونس(
واملنقذ من احلرية والضالل، واهلادي إىل صراط مستقيم، فأقبلوا على تـالوة القـرآن   
وتدبره وحفظه ودرسه، يستخرجون نفائسه، ويدفعون به اتمع إىل سبل اخلري ومراقي 

خرة، واالنتفاع مبا أودع اهللا يف الكـون  الفالح، وطرق السعادة يف الدنيا، والفوز يف اآل
فإذا متسكت هذه األمة بالقرآن العظيم، فسيكون هاديهـا ومرشـدها إىل    )٢( من أسرار

 .  اإلبداع، وسيكون اإلبداع رفيق درا يف رحلة احلياة
وقد كان السـلف الصـاحل   بقراءة القرآن الكرمي وتدبر معانيه حتصل اللذة اإلميانية،  - ٤

على تدبر القرآن الكرمي ويتدربون على ذلك، فهذا سلم بـن ميمـون    يربون أنفسهم
غلـب عليـه    وقد كان من كبار عباد أهل الشام،اخلواص الزاهد رمحه اهللا تعاىل الذي 

اقرئيه كأنـك  : فقلت لنفسي. كنت أقرأ القرآن فال أجد له حالوة: "، يقول)٣(الصّالح
: مث قلت لنفسـي . فجائت حالوة قليلة: قال. مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . اقرئيه كأنك مسعته من جربيل خيرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فازدادت احلالوة

                                                 
  .٢٦١،ص١سيد قطب،يف ظالل القرآن،مرجع سابق،ج - ١
  .٦٦صمرجع سابق،طاحون،مع القرآن الكرمي، حممد أمحد - ٢
 .٧٩،حرف السني،من امسه سلم،ص٣،ج)د،ت(بن حجر العسقالين،لسان امليزان،دار الكتب العلمية،بريوت، هاب الدينش  - ٣



 

فهـو  ) ١(."اقرئيه كأنك مسعته منه حني يتكلم به، فجاءت احلالوة كلـها : مث قلت هلا: قال
نية بالتدبر األمثل آليات إىل قمة اللذة اإلميا ينتقل بنفسه مرحلة بعد أخرى حىت يصل بنفسه

    )٢(.اهللا تعاىل وكأا ترتل عليه
تدريب الذاكرة على احلفظ مع سرعة االسترجاع، وهذا يف حد ذاته إبداع يعـني   - ٥

الطفل على التحليل، واالستنتاج، والقياس، واالستقراء دون ارتباط مباشر بالكتاب، وأما 
على اإلبداع وأنه جيعل من اإلنسـان  من زعم من الناس أن احلفظ ليس له قيمة وال أثر 

كتاباً ناطقاً فإا دعوة باطلة غري صحيحة، ودليل ذلك أن السلف الصاحل كانوا يهتمون 
: باحلفظ اهتماما بليغاً حىت برز منهم مربزون يف احلفظ فكان هلم قدم علم وفقـه مثـل  

كثري من علمـاء  اإلمام أمحد بن حنبل، وسعيد بن املسيب، وأيب داود الثوري وغريهم ال
كما أنه البد أن يالزم احلفظ الفهم السليم الذي يولد الوعي وحسن اإلدراك عند . األمة

  )٣(.الطفل ويرتقي بدرجة حفظه إىل ما يقود إىل اإلبداع املعريف

  :فضل تعلم القرآن الكرمي وتعليمه
فذلك جيعـل   تعليمهوحثنا املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه على تعلم القرآن الكرمي    

ويف هذا إشـارة  )  ٤(.»علَّم الْقُرآنَ وعلَّمهخيركُم من ت«: قالف، صاحبه خري الناس وأفضلهم
كما أنه صلى اهللا عليه وسلم يأمر اآلباء بتأديب أبنـائهم  . إىل ضرورة تعلم القرآن وتعليمه

أدّبوا أوالدكُم  «: والسالمعلى قراءة القرآن ملا يف ذلك من فضل كبري، فيقول عليه الصالة 
  لَةَ القُـرآنمفـإِنَّ ح القُرآن راَءةوق هتـيلَ ببِّ أهحو بِـيِّكُمبِّ نصالٍ حخ علـى ثالث

 هــيائفوأص هبِـيائأن عم لُّهلَّ إالَّ ظال ظ موي ةـيامالق مولِّ اهللا يويف هـذا   )٥(.»فـي ظ
  .شريف توجيه مباشر لآلباء لتعليم أطفاهلم القرآن الكرمياحلديث ال

                                                 
 .٧٩٩،ص٤م،ج١٩٧٩- هـ١٣٩٩،دار املعرفة،بريوت،٢،صفة الصفوة،ط عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي .١
  .٦٥م،ص١٩٩٢- هـ١٤١٣،عبد احلميد الباليل،منهج التابعني يف تربية النفوسِ،دار الدعوة،الكويت .٢
  .٢٤٣حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،ص حممد سناء .٣
،كتاب فضائل القرآن،باب خريكم من تعلم ٩بن حجر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج شهاب الدين .٤

  ).٥٠٢٧(،رقم احلديث٧٤القرآن وعلمه،ص
 ،رقم٥٩،حرف اهلمزة،ص١،ج)ت.د(الكبري،دار الفكر،بريوت،السيوطي،الفتح عبد الرمحن بن أيب بكر  جالل الدين .٥

 ).٤٨٧(احلديث



 

وال يقتصر فضل تعلمه على الطفل فقط، بل يتعدى ذلك إىل الوالدين اللـذين شـجعا      
من قَرأَ الْقُرآنَ وعملَ بِما فيـه  «: رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال    طفلهما على حفظه،
يوم الْقيامة ضوؤه أَحسن من ضوِء الشَّمسِ يف بيوت الدنيا لَو كَانت فيكُم  أُلْبِس والداه تاجاً

ففي هذا احلديث تشجيع للوالدين على متكني طفلهما من  )١(.»فَما ظَنكُم بالَّذي عملَ بِهذَا
لقرآن الكرمي وتدارسـه،  ، وقد أشار عليه الصالة والسالم إىل فضل تالوة احفظ كتاب اهللا

ما اجتمع قَوم يف بيت من بيوت اهللا يتلُونَ كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إِالَّ نزلَـت  «: فقال
 هـدنع ناهللا فيم مهذَكَركَةُ وم املَالَئهفَّتحةُ ومم الرَّحهتيغَشةُ وينهِم السَّكلَيفـأي   )٢( ».ع

  !شرف أعظم من هذا الشرف

  :حتفيظ الطفل القرآن الكرمي طريقة
يتعني على األبوين ترغيب طفلهما يف تالوة القرآن وحفظه، ومما يساعد علـى ذلـك أن    

لذا فإنه ميكن ترغيب  ،)٣(يتميز منوه الديين بالنفعية) سنة ١٢: ٦من(الطفل يف هذه املرحلة 
وتالوته وذلك عن طريق االستشهاد باألحاديث اليت تـبني   الطفل يف حفظ القرآن الكرمي

من قَرأَ حرفَـاً مـن   «: األجر العظيم لقارئه وهي كثرية، منها قوله صلى اهللا عليه وسلم
والم كتابِ اهللا فَلَه بِه حسنةٌ والْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالها الَ أَقُولُ آمل حرف، ولَكن أَلف حرف 

فرح فرح ميم٤(.»و(  
سنة يستطيع احلفظ بسهولة ملا لديه من قدرة فائقة على ) ١٢: ٦(والطفل يف الفترة من  

احلفظ والتذكر، فالتعليم يف فترة الطفولة يكون أسرع، وأكثر رسوخاً من التعلـيم بعـد   
وهو أصـل ملـا    ،التعليم يف الصغر أشد رسوخاً:"يقول ابن خلدون رمحه اهللا تعاىل ذلك،
 يفتعليم القرآن :"ويقول ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف تعليم الطفل للقرآن الكرمي، )٥("بعده

 إذا تعلم القرآن بلغ وهـو  الصيب، ألن أو واجباً الصبا، وهو ظاهر بل قد يكون مستحباً

                                                 
 ،، باب يف ثواب قراءة القرآن،كتاب الوتراألبادي، عون املعبود شرح سنن أيب داوود،مرجع سابق أبو الطيب حممد .١

  ).١٤٤٠(،رقم احلديث٣٢٦،ص٤ج
  ).١٤٤٢(م احلديثرق ،٣٢٨ص ،٤ج،باب يف ثواب قراءة القرآن، كتاب الوتر ،سابقالرجع امل .٢
 .٥٣مت توضيح ذلك يف الفصل الثاين،ص .٣
،أبواب فضائل القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،باب ما جاء يف من قرأ حرفاً من القرآن ٤سنن الترمذي،مرجع سابق،ج .٤

 ).٣٠٧٥(رقم احلديث٢٤٨ماله من أجر،ص
 .٤٩٤بن خلدون، املقدمة، مرجع سابق،ص بن حممد عبدالرمحن .٥



 

خ خباطره، وأرس وأشد علوقاً الصغر أوىل من حفظه كبرياً يفبه، وحفظه  ييعرف ما يصل
   .)١("وأثبت كما هو املعهود من حال الناس

m     q  p  o  n:سـبحانه  فقـال  ولقد يسر تعاىل حفظ القرآن الكرمي،  

  ut  s  rl    )ا عليه من أراد حفظـه؛  " ،)١٧ :القمرأي سهلناه للحفظ وأعن
فيسر اهللا تعاىل على هذه األمـة حفـظ كتابـه     ....عليه؟ فهل من طالب حلفظه فيعان

كّروا ما فيه؛ أي يفتعلوا الذّكر، واالفتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حىت يصري كالذات ليذّ
فهل من طالب خري وعلم فيعانَ  ... قارىء يقرؤه} فَهلْ من مدَّكرٍ{. وكالتركيب فيهم

ينبغي لألسرة املسلمة أن تبادر يف تعليم أوالدها القرآن الكـرمي وترغبـهم يف   ف. )٢("عليه
  .ئوا على توقريه واحترامه وحبه والتعلق بهلينش حفظه،

وباإلمكان إشراك الطفل يف حلقات حتفيظ القرآن، فهناك وهللا احلمد الكثري من مـدارس    
احللقات يف سبيل حتفيظ  تزخر ذهحتفيظ القرآن الكرمي بالنسبة للبنات، ومساجد لألوالد 

أا تعمل عصراً، بعد أن يكون األطفال القرآن الكرمي، كما أن هذه احللقات مسائية أي 
الطفل قد عاد من املدرسة وأخذ قسطاً من الراحة، فال تكون هذه احللقات جمهدة للطفل 

باإلضافة إىل تلك احللقات فإنه ميكن االستفادة من التقنية احلديثة  .بأي حال من األحوال
ـ   غوطة فهـي  يف حتفيظ األطفال القرآن الكرمي وذلك عن طريق استعمال األقـراص املض

 . تساعد الطفل يف احلفظ واملراجعة 
ضرورة التشجيع املستمر للطفل كلما انتهى من حفظ حزب أو جزء حىت يكمل بعون اهللا   

فهذا القائد ااهد صالح الدين األيويب رمحه اهللا تعاىل وهـو  "تعاىل حفظ القرآن كامالً، 
بني يدي أبيه، وهو يقرأ القرآن، يف خضم املعركة، يتجول يف املعسكر، فيجتاز على صغري 

فاستحسن قراءته فقربه، وجعل له حظاً من خاص طعامه، ووقف عليه، وعلى أبيه جـزءاً  
  . )٣("من مزرعته

                                                 
  .٧٣م ،باب تعليم الصبيان القرآن،ص٢٠٠٤- هـ١٤٢٤بن كثري، فضائل القرآن ،دار الكتاب العريب،بريوت، ل بن عمرإمساعي .١
  .١٣٤،ص١٧اجلامع ألحكام القرآن،مرجع سابق،ج حممد بن أمحد القرطيب، .٢
 .٢١٣السيد،املنهج النبوي يف تربية الطفل،مرجع سابق،ص حممد عبد الباسط .٣



 

سنه وقدراته وجودة حفظه ومهته حىت ال يثقل عليـه  "كما أن على املعلم أن يراعي للطفل  
ن يلقن مخس آيات مخـس  يف أول األمر، وقد استحب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أ

   )١(."آيات، ومعىن هذا أن يكون تعليم الصيب بالتدريج حىت يكون دائماً على ثقة بنفسه
تفتح معاين القرآن قلب "على الوالدين أن يهتما أثناء تالوة الطفل بشرحٍ بسيط للقرآن حىت 

النـاس ال  وعقل الصغري، وال يظن أحد أن الطفل صغري، فهذا الطفل الذي يعده كثري من 
يستحق الشرح لصغره، وال يستحق االهتمام بعقله لطفولته، هذا الطفل العجيب يستطيع 

، وخري شاهد على ذلك حـديث  )٢("أن خيزن من املعلومات ما خيزنه حاسب آيل عصري

m  k  j  i : عن قوله تعاىلأباه مصعب بن أيب وقاص رضي اهللا عنهما عندما سأل 

  n   m  ll )السـاهي هـو الـذي     ؟أوليس كنا نفعل ذلك" )٥: املاعون
وذلك ألن كالً منا يسهو يف صالته، فأجابه  يسأل أباه متعجباًفهو  )٣("يصليها لغري وقتها

بإجابة شافية مقنعة وهي أن الساهي هو الذي يصليها لغري وقتها، فدل ذلك على أن  أبوه
ات القرآن يف نفس الطفـل،  ومن تأثري"الطفل يعي ويفهم ما يف القرآن الكرمي ويتأثر به،

حينما يعايشه ترتيالً وفهماً، يستطيع هذا الطفل أن حيل كثرياً من مشـاكله االعتقاديـة   
 )٤(."والنفسية، وأن يقوم سلوكه، وأن يهدئ من انفعاالته العصبية، وأن يوسع من ذاكرته

  .وهذه كلها أمور تفيده فيما بعد يف إجنازاته وإبداعاته
وتعاهده أمر مهم حث عليه املصطفى صلوات اهللا تعاىل وسالمه عليـه  مث إن استذكاره    •

تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفصياً من قلوب الرجال مـن  «: قالحني 
فينبغي على الوالدين استذكاره مع طفلهما وحثه علـى تالوتـه يف    )٥(.»اإلبل من عقلها

 . يوم والليلة حىت ال يغيب عنه ما حفظهالصلوات، وقبل النوم، وغري ذلك من أوقات ال

                                                 
 .٧٩الكرمي،مرجع سابق،صطاحون،مع القرآن  حممد أمحد .١
 .٢٠٧رجع سابق،صمالسيد،املنهج النبوي يف تربية الطفل، حممد عبد الباسط .٢
،كتاب التفسري،باب سورة ٨بن حجر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج شهاب الدين .٣

  .٧٣١،ص)أرأيت(
 .٢١٠بق،صساالرجع املالسيد،املنهج النبوي يف تربية الطفل، حممد عبد الباسط .٤
 .)٢٩٥٦(،رقم احلديث٥٦٨،ص١،مرجع سابق،ج)الفتح الكبري(األلباين،صحيح اجلامع الصغري وزيادته ناصر الدين حممد .٥



 

 :منـها جيب على الوالـدين تعليمهـا ألطفـاهلم،     قواعد حلفظ القرآن الكرميوهناك    

ربط ، وة واحدة من املصحفععلى طباالقتصار ، واحلفظ ومكان اختيار وقتو ،اإلخالص
ـ ، واحلفظ اليومي املنتظم، والتكرار، وباملعاين اآليات ، املراجعـة ، وااتالتركيز على املتش
، وهذا مـا  )١(الكرمي القرآن لتسهيل حفظ اهللا بالدعاء وطلب العون منه إىل ءااللتجاوأخرياً 
 أحتبون أن جتتهدوا يف الدعاء؟ «:حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال يدل عليه
  .)٢(»ذكرك وحسن عبادتك و شكرك علىا اللهم أَعن: قولوا

قول أن تالوة الطفل للقرآن الكرمي وحفظه يعينه على حسن الـتفكري  وهكذا ميكن ال   
وينمي عنده اإلبداع جبميع صوره وأشكاله، ولذلك فإن على اآلباء غرس أمهية القـرآن  

خيلق مع الكرمي يف نفوس أطفاهلم، وتعريفهم بأنه دستور احلياة، وأنه ال تفىن عجائبه، وال 
  .كثرة التكرار

   :لنفسية لألسرةاإلسهامات ا: ثانياً
حاولت الباحثـة   لألسرة إسهامات نفسية جليلة من أجل تنمية روح اإلبداع لدى أطفاهلا   

   :، ومن هذه اإلسهاماتتوضيحها بشيء من التفصيل ملا هلا من أمهية بالغة يف تنمية اإلبداع
 :منح الطفل احلب واحلنان .١

طبيعي أوجده اهللا تعاىل يف نفوس  حيب اآلباء أطفاهلم ويقومون برعايتهم وتنشئتهم بشكل 
منو الطفل يف جو مليء باحلب واحلنان ينعكس علـى  و. اآلباء وذلك لبقاء احلياة و استمرارها

حىت إذا شب الطفل، استطاع نقل هذا احلب معه إىل "سلوكه وتصرفاته وشخصيته املستقبلية،
  . )٣("أفراد اتمع خارج األسرة، إىل اتمع اإلسالمي، فيتراحم املسلمون، ويتحاب

ولنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدوة حسنة، فقد كان حيب احلسن واحلسني ابنـا  
  صلى  رأَيت رسولَ اللّه:قَالَ ،رضي اهللا عنه عنِ الْبراِء"ابنته فاطمة رضي اهللا عنهم أمجعني،فـ

  

                                                 
مركز دار  دورة تدريبية صادرة من تقنيات الدماغ املتقدمه وتقنيات التفوق،باستخدام  الكرميحيي الغوثاين، أفكار إبداعية يف حفظ القرآن  .١

 .٣٨-٢٨ص-م،ص٢٠٠٦-هـ١٤٢٧رياض،الرؤى التدرييب،ال
  ).٧٩٦٩(،رقم احلديث١٣٨، ،ص١٥مسند اإلمام أمحد،مرجع سابق،مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه، ج .٢
 .١٣٩م،ص١٩٩٦- هـ١٤١٧،دار الفكر،دمشق،٣عبدالرمحن النحالوي، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ط .٣



 

 )١(".»اللَّهمَّ إِني أُحبه فَأَحبَّه«: وهو يقُولُ. اتقهواضعاً الْحسن بن علي علَٰى ع اهللا عليه وسلم
واحلب من احلاجات األساسية اليت يتطلبها اإلنسان يف كل مراحل عمره، وليس أدل على  

يا رسولَ اللَّه دلَّنِي علَـى  ": رجلٌ فَقَالَ اهأَتذلك من حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما 
عاسّنِي النّبأَحو ،اللَّه نِيّبأَح ،هلْتما علٍ، إِذَا أَنم .ولُ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ر :» دهاز

اللَّه كّبحا، يينّي الدف .وكّبحاسِ، يّي الندي أَيا فيمف دهازفالرسول الكرمي صـلى اهللا   .)٢("»و
إقراراً منه صلى اهللا عليه وسلم "سأله ملاذا يطلب حمبة الناس، وما حاجته إليها عليه وسلم مل ي

  )٣(".بأن الشعور باحملبة أمر فطري وحاجة نفسية حيتاجها اإلنسان، وإمنا أجابه معلماً وموجهاً
إال أن إشباع احلاجة إىل احلب يف مرحلة الطفولة يعترب أمراً ضرورياً، ومن هنا جنـد أن  

خير «: ى اهللا عليه وسلم قد امتدح نساء قريش بسبب حنان على أطفاهلن، فقالالرسول صل
   ـي ذَاتجٍ فولَـى زع اهعأَرو رِهغي صف لَدلَى وع اهنشٍ أَحياِء قُرنِس حالالْإِبِلَ ص نبكاٍء رنِس

هد٤( » .ي(   
يصبح سيئ التوافق، مضطرباً نفسياً، مما والطفل الذي ال تشبع حاجته إىل احلب واحلنان 

أن القسوة يف التعامل مع األطفال أو اخلربات غـري  " يؤثر على صحته النفسية بالسلب، ذلك 
السارة اليت مروا ا قد تؤدي إىل حدوث تغريات دائمة وضارة يف تركيب املخ، ويترتب على 

لنمـو لـدى هـؤالء    هذه التغريات حدوث مشكالت سلوكية وصـعوبات يف الـتعلم وا  
وقدمياً حذر ابن خلدون من التأثري السليب الضار للصرامة والقسـوة يف تربيـة    )٥(."األطفال

وكلـها معوقـات   األطفال، ملا يف ذلك من تنشئتهم بسمات العجز واالتكالية واخلـوف  
سطا به القهر وضـيق عـن الـنفس يف    ...من كان مرباه بالعسف والقهر: "فقال ،لإلبداع
، وذهب بنشاطها، ودعاه إىل الكسل، ومحل على الكذب واخلبث وهو التظاهر بغري انبساطها

ما يف ضمريه خوفاً من انبساط األيدي بالقهر عليه، وعلمه املكر واخلديعة لذلك ، وصـارت  

                                                 
 .١٩٤ص ب فضائل احلسن واحلسني رضي اهللا تعاىل عنهما،،كتاب الفضائل،با١٥،ج بشرح النووي،مرجع سابق صحيح مسلم .١
 ).٤١٠٢(،رقم احلديث٧٢٧،كتاب الزهد،باب الزهد يف الدنيا،ص٣م،ج٢٠٠٦-هـ١٤٢٦سنن ابن ماجه،املكتبة العصرية،بريوت، .٢
 .١٤٧م، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤مأمون مبيض،الذكاء العاطفي والصحة العاطفية،املكتب اإلسالمي،بلفاست، اململكة املتحدة، .٣
باب إِلَى من ينكح وأَي  ،كتاب النكاح،٩فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،جشهاب الدين بن حجر العسقالين، .٤

 ).٥٠٨٢(رقم احلديث،١٢٥، صالنساِء خير وما يستحب أَنْ يتخيَّر لنطَفه من غَيرِ إِجياب
 .١٩٢ع سابق،صجروان،اإلبداع،مرج عبد الرمحن فتحي .٥



 

الشـعور باحلـب وتتعهـده     يء لطفلهاعلى العكس من األسرة اليت  )١("هذه عادة وخلقاً
من الناحية اجلسمية، وتنشـأ   واالزدهارحلب يفشل الطفل يف التفتح ألنه بدون هذا ا"بالنماء،

ماعي السليم، لذلك فـإن الطفـل   االجتلديه اجتاهات شخصية تعوق منوه العقلي والنفسي و
   )٢(".الذي يتمتع باحلب ينمو شخصاً حمباً ملعلميه ولرؤسائه، بل للناس مجيعاً

ـ م وإبداعهمألطفاهلم له تأثري قوي على تقدمهوحب اآلباء   ل عـدد مـن   ئ، فعندما س
احلاصلني على جائزة نوبل عن سبب تقدمهم كانت اإلجابات توضح أن السـبب املهـم يف   

احلائز على جائزة (فهذا الدكتور جونتر بلوبل . ذلك هو احلب الذي كانت تقدمه أسرهم هلم
تمام الكبري، بالتأكيد االه: "عندما سئُل عن سبب تقدمه أجاب )م١٩٩٩نوبل يف الطب عام 

نوع العالقات اليت تسود بني "فـ )٣(."واحلب الذي قدمته العائلة يل كان مهماً جداً لنجاحي
أفراد األسرة وأساليب التعامل مع األطفال وتربيتهم واجلو الذي يئه األسرة هلم يساعد على 

نـون واآلداب  شحذ طاقات األبناء االبتكارية وتنميتها يف جماالت اإلبـداع املختلفـة يف الف  
  )٤(."والعلوم

  :والتعبري عن احلب يكون بصور شىت من أمهها   
 أَنـسٍ فتقبيل الصيب من سنة املصطفى صلوات اهللا تعاىل وسالمه عليه، فعن : ةـالقبل  - أ 

هريـرةَ   ن أيب، وع)٥("أَخذَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِبراهيم فَقَبَّلَه وشمَّه :"رضي اهللا عنه
قَبَّلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْحسن بن علي وعنده الْـأَقْرع  " :رضي اللَّه عنه قَالَ

فَنظَر  ،منهم أَحداً إِنَّ لي عشرةً من الْولَد ما قَبَّلْت :فَقَالَ الْأَقْرع ،بن حابِسٍ التَّميمي جالساً
 . )٦( »يرحم اليرحم  المن « :إِلَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثُمَّ قَالَ

إن هـذه  : وكذلك ميكن التعبري عن احلب بالقرب من الطفل ومالمسته ومالصـقته   - ب 
كل بساطة ولكنها يف ذات الوقت تعين األفعال ميسرة وبإمكان كل والد ووالدة أن يقوم ا ب

                                                 
  .٤٩٦بن خلدون، مقدمة ابن خلدون،مرجع سابق،صعبدالرمحن بن حممد  .١
 .١٧١خمتار، أبناؤنا وصحتهم النفسية،مرجع سابق،ص صفوت وفيق .٢
 .٢٢٧باسل عبد اجلليل،من كيمياء الدماغ إىل التعلم واإلبداع،مرجع سابق،ص .٣
 .٩٠امساعيل عبدالفتاح،االبتكار وتنميته لدى األطفال،مرجع سابق،ص .٤
،كتاب األدب،باب رمحة الولد وتقبيله ١٠بن حجر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج شهاب الدين .٥

 . ٤٢٦ومعانقته،ص
 ).٥٩٩٧(رقم احلديث،٤٢٦،كتاب األدب،باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، ص١٠سابق،جالرجع امل .٦



 

أن ملس الطفل واالقتراب منه يسـاعدان علـى   " بتت الدراسة أثالكثري بالنسبة للطفل، فلقد 
االعتدال يف إفراز هرمون اهلايبوكامباس الذي خيلص الطفل من اإلحساس بالضغط والقلـق  

زيد من ذكـائهم بنسـبة   وأن حنان اآلباء وحبهم ألبنائهم يف مرحلة الطفولة ي......النفسي
تضان اآلباء ألبنائهم ينمي لديهم اإلحسـاس  اح، وحيث أثبتت األحباث العلمية أن %١٠٠

ومادام األمر كذلك فلما يبخل اآلبـاء  )١(."باألمان واالستقرار النفسي، وكذا النمو الطبيعي
وسالمه يف ضم أطفاهلم ومالمستهم؟ فحري م أن ينهجوا ج املصطفى صلوات اهللا تعاىل 

صلى اهللا عليه  خرجنا مع النيب :"أنه قال رضي اهللا عنه يعلى بن مرةعليه، ففي احلديث عن 
أمـام   صلى اهللا عليه وسلم ودعينا إىل طعام فإذا حسني يلعب يف الطريق فأسرع النيب وسلم

حىت  صلى اهللا عليه وسلم فجعل الغالم يفر ههنا وههنا ويضاحكه النيب ،القوم مث بسط يديه
صلى اهللا عليـه   مث قال النيب .مث أعتنقه ،فجعل إحدى يديه يف ذقنه واألخرى يف رأسه .أخذه
احلسـني سـبط مـن     ،وأنا من حسني أحب اهللا من أحب حسـيناً  ينحسني م«: وسلم

ومل يكن فعله هذا مع ابين ابنته فقط، بل كان ذلك ديدنه صلى اهللا عليه وسلم )٢( "».األسباط
صـلى اهللا عليـه    أَنَّ النيب« :رضي اهللا عنه عن أنسوان اهللا عليهم، فمع أبناء الصحابة رض

  )٣(»، كانَ يزور األنصار، ويسلّم علَى صبيانِهِم ، ويمسح رؤوسهموسلم
نفـوس   تبسم اآلباء يبعث الرضا واالرتيـاح يف : االبتسامة الصادقة النابعة من القلب  -ج 

يف تقريب القلوب، حيث يكون هلذه اإلبتسامة أكثر من  وقع الكـالم   أطفاهلم، وهلا تأثريها
وقد قيل يف فوائد  )٤("تعبريات الوجه تتكلم بصوت أعمق أثراً من صوت اللسان" وذلك ألن 

أا ال تكلف شـيئاً، ولكنـها تعـود بـاخلري     : " فوائد االبتسامة الشيء الكثري، ومن ذلك
عندما يبتسم الشخص فـإن  "وأطفاهلم، فقد ثبت أنه هذا اخلري الذي يعم اآلباء . )٥("الكثري

عضالت الوجه تتقلص، مما يسبب برودة الدم، مما ينتج عنه اخنفاض ضغط الـدم يف املـخ،   

                                                 
 .٩٤ص،١جم،٢٠٠٦- هـ١٤٢٧ار التوزيع والنشر اٍإلسالمية،القاهرة،د عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً، حممد عبداهللا .١
  ).٩٦٣(،رقم احلديث٤١٢باب معانقة الصيب،صكتاب األخالق الفاضلة واآلداب احلسنة، مرجع سابق،البخاري،األدب املفرد، .٢
 تعمالُ التعطُّف على صـغارِ ذكْر ما يستحبّ للمرِء اس ،باب الرمحة،١م،ج٢٠٠٤-هـ١٤٢٥صحيح ابن حبان،داراملعرفة،بريوت، .٣

  .)٤٥٩(،رقم احلديث٢٤٢، صأوالد آدم
  .٦٥م،ص١٩٨٣ -هـ١٤٠٣،دار الندوة اجلديدة،بريوت،٢ترمجة عبداملنعم الزيادي،ط ،ديل كارنيجي، كيف تكسب األصدقاء .٤
  .٧٣سابق،صالرجع امل .٥



 

الذي يساعد على التغلب على اإلحسـاس بـاهلموم أو    )١("ويسبب ذلك إنتاج السريوتونني
، وضغط الدم، واهلضـم،  درجة احلرارة:الضغط و يؤثر على العديد من أجهزة اجلسم، مثل

من فوائد عظيمة فقد شجع الرسول الكرمي  لالبتسامةونظراً ملا  )٢(.والنوم، وغري ذلك الكثري
ومبـا أن  ) ٣(.»تبسّمك يف وجه أَخيك صدقَةٌ «: قالصلى اهللا عليه وسلم على فعلها حيث 

كتف بالتشجيع واحلـث علـى   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو املعلم والقدوة، فإنه مل ي
 عن سماك بنِ حـربٍ "االبتسامة ولكنه كان متميزاً ا بني أصحابه رضوان اهللا عليهم، فـ

؟  صلى اهللا عليه وسلم أَكُنت تجالس رسولَ اللّه: قُلْت لجابِرِ بنِ سمرةَ: ، قَالَ رضي اهللا عنه
فَـإِذَا  . يقُوم من مصالَّه الَّذي يصلِّي فيه الصبح حتَّٰى تطْلُع الشَّمسكَانَ الَ . كَثرياً. نعم: قَالَ

قَام تطَلَع .يَّةلاهرِ الْجي أَمذُونَ فأْخدَّثُونَ فَيحتوا يكَانكُونَ. وحضفَي .سَّمبتيصلى اهللا عليه  و
  )٤(. "وسلم

وقتـاً   على اآلباء أن خيصصـوا : والنصح بالرفق واللني التلطف يف احلديث مع الطفل  -د 
ما حيتاجون إليه، وقـص علـيهم    تعليمهمهم، وتسليتو ،ومؤانستهم ،للجلوس مع أطفاهلم

كما فعـل   وله آثاره الواضحة، من أبويه ضروري جداً الطفلالقصص اهلادفة؛ ألن اقتراب 
ن أيب سلمة حني أخـذ يف تعليمـه   املصطفى صلوات اهللا تعاىل عليه وسالمه مع ربيبه عمر ب

كُنت في حجرِ رسولِ اللّه ": رضي اهللا عنه عمر بنِ أَبِي سلَمةَ آداب األكل برفق ولني، قال
وكُـلْ   ،يا غُالَم سم اللّه«: فَقَالَ لي ،وكَانت يدي تطيش في الصَّحفَة صلى اهللا عليه وسلم

ينِكمكُلْ، بِيو يكلمَّا يوكذلك تلطفه صلى اهللا عليه وسلم مع أيب عمري ومؤانسته له  .)٥("»م
 كَانَ رسولُ اللّـه  ":، قَالَرضي اهللا عنه أَنسِ بنِ مالك له وتكنيته بالرغم من صغر سنه، فعن

: أَحِسبه قَالَ: قَالَ. يرٍوكَانَ لي أَخ يقَالُ لَه أَبو عم. أَحسن النّاسِ خلُقاً صلى اهللا عليه وسلم
 أَبا عميرٍ ما «: فَرآه قَالَ صلى اهللا عليه وسلم فَكَانَ إِذَا جاَء رسولُ اللّه: قَالَ. كَانَ فَطيماً

 

                                                 
تقدمي      م،٢٠٠١ -هـ١٤٢٢جرير،الرياض، مكتبةترمجة مكتبة جرير،  لورانس شابريو، كيف تنشئ طفالً يتمتع بذكاء عاطفي، .١

  .٨ص
 .٧سابق،تقدمي صالرجع امل .٢
 ).٤٧٤(،رقم احلديث٢٤٥،باب حسن اخللق،ذكر كتبة اهللا جل وعال الصدقة للمسلم،ص١صحيح ابن حبان،مرجع سابق،ج .٣
  .٧٩،صوحسن عشرته صلى اهللا عليه سلم باب تبسمه،كتاب الفضائل،١٥،مرجع سابق،جبشرح النووي  صحيح مسلم .٤
 .١٩٢،صباب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ،كتاب األشربة،١٣املرجع السابق،ج .٥



 

ويف احلديث جواز لعب الطفل بالعصـفور ومتكـني    )١(".فَكَانَ يلْعب بِه: قَالَ. »فَعلَ النّغير؟
وجيلسون معهم، وميازحوم جيدون  أطفاهلمفاآلباء الذين يقتربون من  )٢(.ن ذلكالويل إياه م

 ، ودأ نفوسـهم، وتسـتقيم طبـاعهم   األطفال، حيث تستقر أحوال أطفاهلممثار ذلك على 
 فلذات أكبـادهم، أما اآلباء الذين تشغلهم الدنيا عن  .فيكون مثرة ذلك إبداعهم يف أعماهلم

وقد اسودت الـدنيا أمـامهم، ال يعرفـون     ون، فينشأاألطفالعلى ذلك  نتيجةفإم جيدون 
للوالدين،  األطفاليحيدون عن جادة الصواب، ورمبا تسبب ذلك يف كراهية فمواجهة احلياة، 

، فأي إبداع سـيظهر يف  ورمبا قادهم ذلك إىل اهلروب من املرتل، واالحندار يف هاوية الفساد
وسلم يستخدم مع األطفال عبارات التلطف أثنـاء  ظروف كهذه؟ ولقد كان صلى اهللا عليه 

يابين، كما : حديثه هلم وأثناء منادام، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم يناديهم مبا حيبونه كقوله
 )٣(.»يا بنيّ: أَنَّ النّيبّ صلى اهللا عليه وسلّم قالَ لَه« : رضي اهللا عنه أَنسٍ بنِ مالكيف حديث 

 حديث عمر بن أيب سلمة السابق، أو مبخاطبته بكنيته كما فعل مع أيب عمري أو ياغالم كما يف
   . )٤(»أَبا عميرٍ ما فَعلَ النّغير؟«: يف حديث

على أمهية التلطـف يف احلـديث مـع الطفـل     ) هربت مونتاجنر(ويؤكد العامل الفرنسي    
هم يف معظم احلاالت أطفال من لقد الحظت أن األطفال الذين يتمتعون بروح قيادية :"فيقول

أسر متفامهة تسودها روح احلب، تقوم األم دائماً مبخاطبة طفلها والتحـدث معـه بلطـف    
  .والقيادية هي إحدى صفات املبدعني )٥(."وحنان

فاهلديـة مفتـاح   . يف املناسبات اهلامة بالنسبة له، وعند قيامه بعمل هام :اهلدايا للطفل   -ه
ملا هلا من تأثري قوي يف النفوس وخاصـة بالنسـبة    لطفل إىل اإلبداعووسيلة لدفع ا القلوب
  تهادوا «: قاعدة احلب، حيث قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمولقد اعتربها . للطفل

  
  

                                                 
 .١٢٨،صجواز تكنية من مل يولد له وتكنية الصغري،كتاب اآلداب،باب ١٤ج،مرجع سابق،بشرح النووي  صحيح مسلم .١
  .١٢٩،صجواز تكنية من مل يولد له وتكنية الصغري،كتاب اآلداب،باب ١٤املرجع السابق،ج .٢
،كتاب األدب، ١٣م،ج١٩٧٩- هـ١٣٩٩،دار الفكر،بريوت،٣عون املعبود شرح سنن أيب داوود، ط الطيب حممد األبادي،أبو  .٣

  ).٤٩٤٣(،رقم احلديث٣٠٤باب يف الرجل يقول البن غريه يابين،ص
 .)١(رقم يف  توثيقهمت  .٤
 .٧٠ق،صتربية األطفال يف رحاب اإلسالم،مرجع ساب ،خولة عبدالقادر درويش الناصر،حامد حممد  .٥



 

والرسول صلى اهللا عليه وسلم يبني لنا عملياً أمهية اهلدية يف بناء عاطفـة الطفـل   . )١(»تحابّوا
عن السليمة، فهاهو عليه الصالة والسالم يهدي حفيدته خامتاً من ذهب، فالوجهة وتوجيهها 

قَدمت علَى النّيبِّ صلى اهللا عليه وسلّم حلْيةٌ من عند النّجاشيِّ ": ، قالَترضي اهللا عنها عائشةَ
ّيشبح ّفَص يهبِ فذَه نم ماتا خيهف ،ا لَهاهدأه .ولُ اهللا صـلى اهللا عليـه   فأَ: قالَتسر ذَهخ

   ـبنيز ـهتناب تاصِ بِنأبِي الْع تةَ بِناما أُمعد ّثُم ،هابِعضِ أصعبِب أو هنرِضاً ععم ودوسلّم بِع
 .)٢("»تحلَّى بِهذَا يا بنيّةُ«  :فقالَ
وهذه هي سنة املصطفى : ل الشغوفالترحيب بالطفل عند مالقاته واإلقبال عليه إقبا   -و

صلى اهللا عليه وسلم عندما كان يالقي ابنته فاطمة رضي اهللا عنها، فعن عائشـة رضـي اهللا   
مرحباً « :أقبلت فاطمة متشي كأن مشيتها مشي النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال:"عنها قالت

  )٣(."مث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله. »بابنيت
يفيـد اآلبـاء يف    ، ومعرفتـها اليت يعرب ا اآلباء عن حبهم ألطفاهلمصور هذه بعض من ال   

 .اإلبداعية وتنميتها شحذ طاقام إىل مانسعى إليه وهو الوصولوبالتايل  م،مع أطفاهل تطبيقها
  كيف حنب الطفل؟

معرفة كيفية حب الطفل أمر يف غاية األمهية، وذلك ألن ليس كل طريقة يتبعها اآلبـاء يف     
هم ألطفاهلم ينتج عنها طفل مبدع، فاحلب له قواعد وأصول البد لآلباء من معرفتها ليصل حب

  :   ومن هذه القواعد يف حب الطفل مايلي. ذلك احلب بالطفل إىل اإلبداع
احلب الواعي املستنري يقتضي إحاطة الطفل جبو من دفء املشـاعر  : به حباً واعياً مستنرياًح  

ق مبن حوله ويثق بنفسه ويطمئن إىل العـامل مـن   ثفإن ذلك جيعله يواحلنان واإلقبال عليه، 
. حـىت يسـتطيع أن يبـدع   )٤(،حوله، وبذلك خيطو يف مسريته حنو النضج بنجاح وسوية

فاملطلوب من الوالدين هو حب طفلهما حب عقالين ال يضر به، إمنا يكون له آثار إجيابيـة  
ألصـحابه مل مينعـه مـن تكلـيفهم     وإن حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم " .يف حياته

                                                 
باب التحريض على  ،كتاب اهلبات،٦م، ج١٩٩٩-هـ١٤٢٠البيهقي،السنن الكربى،دار الكتب العلمية،بريوت، أمحد بن احلسني .١

 ).١١٩٤٧(،رقم احلديث٢٨٠،صاهلبة واهلدية صلة بني الناس
 ء يف الذهبباب ما جا ،كتاب اخلامت،١١أبو الطيب حممد األبادي، عون املعبود شرح سنن أيب داوود،مرجع سابق، ج .٢

  ).٤٢١٦(رقم احلديث٢٩٤،صللنساء
  ).٥١٦(،رقم احلديث٢٣٤البخاري، األدب املفرد،مرجع سابق،كتاب آداب اللقاء واحملادثة،باب مرحباً،ص .٣
 .١٧٩خمتار، أبناؤنا وصحتهم النفسية،مرجع سابق،ص صفوت وفيق .٤



 

بالواجبات، وسوقهم إىل ميادين اجلهاد، وحىت إنزال العقوبة مبن أمث أو خرج على حـدود  
الدين، وكل ذلك مل يسبب فتوراً يف حمبة الصحابة لنبيهم، بل كانت تزيـد مـن حمبتـهم    

 .وكان يزيد من نبوغهم وإبداعهم)١(."وطاعتهم لنبيهم
يف األمور شيء أساسـي   والوسطية التوازن: بال إفراط أو تفريطالتوازن يف حب الطفل    

^    _    m]  \  [  Z : حث عليه ديننا اإلسالمي، قال تعاىل
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  k  j  i   h  g  f  ed  c  b      al )فزيادة ). ١٤٣: البقرة
،و التدليل الشديد ينمي يف الطفـل روح األنانيـة،   احلب واحلنان يؤدي إىل مرض الدالل

ويشعر بأن على مجيع من حوله تلبية حاجاته ورغباته، ويثور إن مل جتب وبسرعة فائقة، مث 
 .ها يف الصغرما يلبث أن يشعر باضطهاد اتمع إن مل تلب له رغباته كما كانت األسرة تلبي

للتوتر مما يعيق منو عالقة احملبـة الـيت    كما أن القسوة جتعل عالقة الطفل بوالديه عرضة )٢(
  .حيتاجها الطفل واليت تعترب دعامة من دعامات اإلبداع

. مبعىن حب الطفل لذاته بغض النظر عن سلوكه وتصرفاته: حب الطفل حباً غري مشروط   
ل إذا أخطأ، فالعقاب يأيت نتيجة لفعله اخلاطئ وليس لعدم وليس معىن ذلك أال يعاقب الطف

وعلى اآلباء أن يوضحوا ألبنائهم أن سخطهم على سوء سلوكهم اليـؤثر  . حمبة الوالدين له
يساعد على منو الثقة بـالنفس، وخيلـق يف الفـرد    "واحلب غري املشروط . على حمبتهم هلم

لصادقة يف أن حياول ويغامر بدون خوف أو إحساسه الطيب حنو ذاته، ويؤدي به إىل الرغبة ا
رهبة من نتيجة الفشل، وهو احلب الذي يساعد على منو األطفال وهم واعون مـدركون  

 .منتجون مبدعون)٣(."للحياة

                                                 
 .١٦م،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٤،دار القلم،دمشق،٣باشا، كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان،طمشسي حسان  .١
 .٦٠،صاملرجع السابق .٢
 .١٨٢خمتار، أبناؤنا وصحتهم النفسية،مرجع سابق،ص صفوت وفيق .٣



 

 علمـوا :" تقـول ويف ختام احلديث عن احلب، هناك مقولة مجيلة ذكرها محزة اجلبـايل     
الناس، وأن ينطلقوا باحلب واإلميان يف كل جنبـات  كم أن حيبوا الناس وأن حيبوا اهللا يف ءأبنا

 )١(".ينشرون الصدق، واخلري، واحلب، واحلق، والسالم احلياة،
وهكذا ميكن القول أن الطفل الذي يتمتع حبب وحنان واحترام والديه هو طفل يـنعم     

  .باالستقرار النفسي مما يؤهله أن يكون مبدعاً يف مستقبله

 : داععلى اإلب تشجيع الطفل  .٢
ألن قدرات الطفـل  "ليكون مبدعاً يف اال الذي حيبه  على الوالدين أن يشجعا طفلهما   

وللتشجيع دور كبري . )٢("تتغذى وتنمو على التشجيع، وتضمر ومتوت على التقريع والتثبيط
يف نفس الطفل، ويف تقدم حركته اإلجيابية، ويف كشف طاقاته اإلبداعية، كما أنه يزيد من 

والتشجيع احلسي أو املعنوي خري كله وعنصر ضـروري  . "ارية العمل اجليد وتطورهاستمر
   )٣("من عناصر التربية ال غىن عنه، ولكن بدون إفراط

  :الطفل تشجيعية كيف
البد لآلباء من معرفة كيفية تشجيع أطفاهلم التشجيع الذي يقودهم إىل اإلبداع، وهنـاك     

 :باء لتشجيع أطفاهلم منهابعض الطرق اليت ميكن أن تعني اآل
o    ميكن أن يكون التشجيع عن طريق استعمال عبارات املديح والثناء على ما يقوم بـه

حيث جيب أن يكون للوالدين تعليقات إجيابيـة تـرتبط بتلـك    " ،األطفال من إجنازات
تعون اإلجنازات اليت يقوم ا األطفال، إىل جانب تعليقات إجيابية أخرى مماثلة تتعلق مبا يتم

ومـدح   .)٤("به من مسات جيدة مما يساعدهم على الشعور أم مرغوبون وأم ممتـازون 
فيسارع الطفل إىل تصـحيح  "الطفل له أثر فعال يف نفسه، فهو حيرك مشاعره وأحاسيسه 

والرسـول   )٥("سلوكه وأعماله وترتاح نفسه، وتزهو هلذا الثناء، وتتابع النشاط،وتستمر به
يعلم ما للمديح والثناء من أثر يف نفـس  ) وهو عامل النفس احلقيقي(م صلى اهللا عليه وسل

                                                 
 .٧٧محزة اجلبايل،النمو النفسي والعاطفي واالجتماعي عند األطفال،مرجع سابق،ص .١
  .١٨٥سابق،صالرجع امل خمتار، أبناؤنا وصحتهم النفسية، صفوت وفيق .٢
  .١١٣ي يف تربية الطفل،مرجع سابق،صالسيد،املنهج النبو حممد عبدالباسط .٣
 .٢٤٩م،ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٣حممد،دار الرشاد،القاهرة، عبد اهللا سيلفيا رمي،رعاية املوهوبني،ترمجة عادل .٤
   .١١٥سابق،صالرجع املالسيد،املنهج النبوي يف تربية الطفل، حممد عبدالباسط .٥



 

كانَ الرجلُ يف حياة النيبِّ صلى : قال م أمجعنيرضي اهللا عنه )١(ساملٍ عن أبيه"عن ، فالطفل
على رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، فَتمنّيت أن أرى  اهللا عليه وسلّم إذا رأى رؤيا قصّها

ّؤيا فأقُصيف   ر أنـام اً، وكنـتغُالماً شاب ها على رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، وكنت
املسجد على عهد رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، فرأيت يف النومِ كأنَّ ملَكنيِ أخـذاين  

وإذا فيها أُناس ،ةٌ كطيِّ البئرِ، وإذا لَها قَرنانّطْويم با يب إىل النار، فإذا هيقد عرفتهم،  فذَه
فقَصصـتها   ،مل ترع: فقالَ يل ،فلقيناَ ملك آخر: قال. أعوذُ باهللا من النار: فجعلت أقولُ

نعم الرجلُ عبداِهللا لو « : على حفْصةَ، فقصّتها على رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم فقال
وهكذا كان تأثري مـدح  . )٢("لِ إالَّ قَليالًفكان بعد ال ينام من اللي. »كانَ يصلّي من الليلِ

النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث نبهه إىل أمر كان يغفل عنه، ولكن بأسلوب رائع حمبب إىل 
يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل مؤكداً على ضرورة امتداح الطفل أمام النـاس  . النفس

مجيل وفعل حممود فينبغي أن يكـرم  مث مهما ظهر من الصيب خلق :" عندما يأيت خبلق مجيل
، ولكن البد أن يكون هذا املديح )٣("عليه وجيازى عليه مبا يفرح به وميدح بني أظهر الناس

بشكل معتدل وواقعي وأن يكون بشكل متقطع وليس مستمر، ألن اإلفراط يف املديح ميكن 
  :)٤(أن يؤدي إىل العديد من السلبيات للطفل، منها

ان االنتباه إليهم من جانب اآلخرين مما جيعل من الصعب عليهم يؤدي م إىل إدم  
 .أن يسايروا االنتباه املشترك داخل الفصل

 .من املمكن أن يؤدي م إىل أن حيددوا ألنفسهم توقعات ذاتية يستحيل حتقيقها 
عدم قدرم على حتقيق هذه التوقعات يؤدي م إىل فقد الثقة بأنفسهم والتـأثري   

 .فهومهم لذوام وتقديرهم هلاسلباً على م
o   ويف احلـديث  ، يكون التشجيع كذلك عن طريق مشاركة اآلباء ألطفاهلم يف أنشـطتهم

اآلباء ألطفاهلم خري دافع هلم للقيام بكثري من األمور اليت  فمشاركة. معهم، ويف اللعب معهم

                                                 
ثة من البعثة،وأسلم مع أبيه وهو صغري،مل يبلغ احللم،ومل جيزه النيب صلى عبداهللا بن عمر بن اخلطاب،ولد يف السنة الثانية أو الثال أبوه هو .١

 ،مرجع سابق،اإلصابة يف متييز الصحابة،بن حجر العسقالينشهاب الدين  .(أحد،وأجازه يف اخلندق بدر و اهللا عليه وسلم يف
 .)١٥٥،العني بعدها الباء،ص٤ج

 ).١١٢١(،رقم احلديث١٩٧ام الليل،ص،كتاب التهجد،باب فضل قي١صحيح البخاري،مرجع سابق،ج .٢
 .٧٣،ص٣الغزايل،إحياء علوم الدين،مرجع سابق،ج حممد أبو حامد .٣
 .٢٥٥حممد، مرجع سابق،ص عبد اهللا ترمجة عادل سيلفيا رمي، رعاية املوهوبني، .٤



 

يه الصالة والسالم مل تغرس يف نفس الطفل اهلمة واإلبداع، وإذا عدنا إىل حفر اخلندق، فإنه عل
يكتف باالشراف وإعطاء األوامر، فقد شارك صلى اهللا عليه وسلم الصحابة يف حفر اخلنـدق  

 . تشجيعاً هلم وحفزاً للهمم
o  ًيئة الظروف املناسبة من وقـت ومـال ومسـاعدة    ويكون التشجيع أيضا عن طريق .

وح اإلبداع لديه سواًء كان كتاباً أو حيتاج إىل املال ليستطيع إقتناء مامن شأنه تنمية ر فالطفل
وحيتاج كذلك إىل يئـة  . لعبةً أو آلةً معينة، فليكن والديه خري معني له يف سبيل حتقيق ذلك

الوقت الكايف ليقوم مبا يناسبه من أعمال إبداعية، فال حياول الوالدان شغله بسفاسف األمـور  
ساعدته عند طلب املعونة يعترب من األمـور  مث إن م. اليت ال تعود على الطفل بالنفع والفائدة

ولنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . الضرورية لتشجيعه وحثه للقيام باألنشطة اإلبداعية
أسوة حسنة، فقد كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يشكو مـن أمل يف عينيـه فكانـت    

القتـال ومنازلـة األعـداء    ه على مساعدة النيب صلى اهللا عليه وسلم له دافعاً قوياً يف تشجيع
      :أنَّ رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم قـال يـوم خيـرب   " والدعوة إىل اإلسالم، ففي احلديث

. »ه وحيبّه اللّه ورسـولُه على يديه، يحبّ اللّه ورسولَ ُألعطنيّ هذه الرايةَ غداً رجالً يفتح اهللا«
أيّهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غَدوا على رسولِ اللّـه  : تهملَيل )١(فبات الناس يدوكون: قال

هو يا : فقيل» أين عليّ بن أيب طالبٍ؟«: صلى اهللا عليه وسلّم كلُّهم يرجو أن يعطاها، فقال
فأيتَ به فبصق رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم  .»فأرسلوا إِليه«: قال. رسولَ اهللا يشتكي عينيه

يا رسـولَ اهللا،  : فقال علي. فربأَ حىت كأنْ مل يكن به وجع، فأعطاه الرايةَ ،عا لهيف عينيه ود
انفُذْ على رِسلك حىت ترتلَ بساحتهم، «: فقال صلى اهللا عليه وسلّم. أُقاتلُهم حىت يكونوا مثلنا

ألنْ يهدي اهللا بـك  مثَّ ادعهم إىل اِإلسالم، وأخبِرهم مبا يجب عليهم من حقِّ اللّه فيه، فواهللا 
ويف احلديث تشجيع على التنـافس  ) ٢(."»رجالً واحداً خري لك من أن يكونَ لك حمر النّعم

 . الشريف يف أوجه اخلري بني الصحابة
o  ذكي، عبقري، رجل، (: إن تلقيب الطفل بألقاب إجيابية مثل: استخدام األلقاب اإلجيابية

وهذا النـوع مـن   . "على مزيد من العمل واإلبداع ، يشجع)، مبدعشجاع، خمترع، ماهر

                                                 
لباري شرح صحيح ، فتح ابن حجر العسقالينشهاب الدين ( أي باتوا يف اختالط واختالف، والدوكة بالكاف االختالط :يدوكون  .١

  ).٤٧٧، كتاب املغازي،باب غزوة خيرب،ص٧البخاري،مرجع سابق،ج
  ).٤٢١٠(،رقم احلديث٧٣٦،كتاب املغازي،باب غزوة خيرب، ص٤صحيح البخاري،مرجع سابق، ج .٢



 

ولقـد    )١(".ًويفيـد محـدا   األلقاب جييزه الفقهاء ومييل إليه املربون بشرط أن يكون صدقاً
استخدم القرآن الكرمي األلقاب اإلجيابية يف مدح بعض األنبياء، ومن ذلك وصف عيسى عليه 

m  Ã  Â   Á  À : ل تعاىلالسالم باملسيح يف مواضع متعددة من كتاب اهللا، قا
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

   Ôl )يق؛ عليه السالم واملسيح لقب لعيسى )٤٥: آل عمرانوروِي أنه كان  ومعناه الصد
اهللا أي خلقه خلقـاً حسـناً    همسحو ال ميسح ذا عاهة إال برِيء؛ فكأنه مسي مسيحاً لذلك،

اً من هذا املنهج القرآين أخذ املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يلقب صحابته وانطالق. )٢(مباركاً
الكرام بألقاب إجيابية تنطق بالصدق وتوحي باخلري، فقد لقب أبا عبيدة بن اجلراح رضي اهللا 

األمّةُ أبو عبيدةَ بـن   هذهوأمني  لكلِّ أمة أمني «: عليه الصالة والسالم قالعنه بأمني األمة، ف
ولقب خالد بن الوليد رضي اهللا عنه بسيف اهللا ملا رأى عليه من خربة عسـكرية  )٣(.»اجلّراح

أنَّ النيبّ صلى اهللا عليه وسلّم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناسِ "وحنكة حربية، فلقد روي 
ابن  هامثَّ أخذَأخد الرايةَ زيد فأصيب، مثَّ أخذَ جعفر فأصيب،  « :فقال ،قبلَ أن يأتيهم خربهم

 واحةَ فأصيبذرِفان،رت عليهم ،وعيناه اللّه حىت فتح اللّه من سيوف ٤( "».حىت أخذَها سيف( 
:" واملقصود بسيف من سيوف اهللا هو خالد بن الوليد رضي اهللا عنه كما جاء يف فتح الباري

  )٦(.زوة مؤتهوكان ذلك يف غ )٥(".فإن املراد به خالد، ومن يومئذ تسمى سيف اهللا
     
  

                                                 
  .١٤ص ،٢عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،مرجع سابق،ج حممد عبداهللا .١
 .٨٨، ص٤٥:،سورة آل عمران،آية٤مرجع سابق،جحممد بن أمحد القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، .٢
صلى اهللا عليه وسلم، باب مناقب أيب عبيدة عامر بن اجلراح رضي اهللا كتاب املَناقبِ عن رسولِ اهللا  ،٥سنن الترمذي،مرجع سابق،ج .٣

 ).٣٨٤٣(،رقم احلديث٣١٦عنه،ص
، باب مناقب خالد بن الوليد رضي اهللا عنه، وسلّمفضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه ، كتاب ٣صحيح البخاري،مرجع سابق،ج .٤

 ).٣٧٥٧(،رقم احلديث٦٥٧ص

فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه ، كتاب ٧بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج شهاب الدين .٥
  .١٠١،صباب مناقب خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه ،وسلّم

 . ٥١٠،صباب غزوة مؤتةَ من أرضِ الشام ب املغازي،،كتا٧سابق،جالرجع امل .٦



 

وعند اختيار األلقاب اإلجيابية لألطفال البد من التحديد أوالً ملناطق التميز اخلاصة م، مث    
مساعدم على اكتشاف مناطق التميز وحثهم على تنميتها واإلميان ا، مث حتديـد اللقـب   

   )١(.املناسب لكل منهم
 :ويكون التشجيع يف األمورالتالية

وهذا ما يسمى باألصالة، وهي : شياء واألفكار واملوضوعات بطرق جديدةاستخدام األ   - أ 
مكافأة الطفل عندما يعرب عن فكرة جديدة أو هنا من الضروري ، وعنصر من عناصر اإلبداع

، فـإن ذلـك   مذكرام اليوميةوتسجيل هذه األفكار يف  مواجهة موقف بأسلوب إبداعي،
ع الطفل على الفكرة الصغرية يقـود إىل إجيـاد   ن تشجيأل ، وذلكيساهم يف تنمية اإلبداع
كما أن على اآلباء أن يقدروا أفكار أطفـاهلم ويناقشـوم فيهـا،    . األفكار الكبرية املبدعة

ويعدلوا معهم باحترام، مع حماولة ترمجتها إىل أفعال، حىت يستطيع الطفل أن يتبني بنفسـه  
مل من قبل اآلباء يشجع الطفل على وهذا الع. ويكتشف صالحية فكرته أو عدم صالحيتها

واملتأمل ملنهج التربية اإلسالمية جيد أنـه   .يف التفكري والتعبري عن أفكاره حبرية تامة االستمرار
يشجع على إبداء األفكار اجلديدة، فالصحابة رضوان اهللا عليهم كـانوا يشـجعون    منهج

الَ عمر رضي اللَّه عنـه يوًمـا   قَ( "الصغار ألبداء آرائهم مع وجود من هم أكرب منهم سناً،

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ابِ النَّبِيحأَصل: لَتزةَ نالْآي هذنَ هورت يم؟ ف m     a  `  _  ^
  r     q  p  o  n  m  l    k    j  i  h  g  f  e  d  c    b

   t  s       {  zy    x  w        v  u     _  ~   }  |
  b  a  `l )قَالُوا، )٢٦٦:البقرة: لَمأَع ر .اللَّهمع بضقُولُـوا   :فَقَالَ ُ،فَغ

 أَو لَمعالن لَمعبَّاسٍ .نع نفَقَالَ اب: نِنيمؤالْم ريا أَمٌء ييا شهنفِْسي مي نف. رمقَالَ ع:   ـنا ابي
ي قُلْ والأَخ رقحت كفْسبَّاسٍ .نع نثَالً :قَالَ ابم ترِبلٍ ضمعر .لمل :ُقَالَ عمع ٍ؟أَي  نقَالَ اب

لرجلٍ غَنِي يعملُ بِطَاعة اللَّه عزَّ وجلَّ ثُمَّ بعثَ اللَّه لَـه الشَّـيطَانَ    :قَالَ عمر .لعملٍ :عبَّاسٍ
ي حاصعلَ بِالْممفَعالَهمأَع قويف احلديث قوة فهم ابن عباس، وقرب مرتلته من  )....تَّى أَغْر

                                                 
  .٢٣ص ،٢عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،مرجع سابق،ج حممد عبداهللا .١
 



 

عمر، وتقدميه له من صغره، وحتريض العامل تلميذه على القول حبضرة من هو أسن منـه إذا  
 )١(". عرف فيه األهلية ملا فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه يف العلم

الطفل على طرح األسئلة يشبع لديه رغبة حب إن تشجيع  :تشجيعه على طرح األسئلة   - ب 
فاألسرة اليت تريد أن تنمي اإلبداع يف أطفاهلا البد أن . االستطالع واكتشاف العامل من حوله

االستفسار على االستطالع والبحث عن األسباب واملسببات، فالطفل الذي يداوم " تدرم 
بـإذن  )٢(." بتكار حتماً عندما يكرباء يصل لالـلكل ما حييط به من أشي} ملاذا{: والسؤال
 .اهللا تعاىل

وعند سؤال الطفل يتوجب على الوالدين  إجابته بكل صدق وموضوعية ودون استخفاف    
اإلبداع يف كافة صوره ما هو إال حماولة لإلجابة على تساؤالت، يستوي يف هذا " بعقله،فـ

نوصي اآلباء بأال يضيقوا بتسـاؤالت   ولذا فإنا. ... اإلبداع يف جمال العلم أو األدب أو الفن
الوسائل اليت يـتم     وإحدى. بل ومن الواجب أن يشجعوهم على طرح املزيد منها .أبنائهم

وذلك كأن يسأل الطفل عن أمر فيجيبـه   )٣(."ا هي أن يتبادل اآلباء مع أبنائهم التساؤالت
اإلجابات أواحللول بصورة األب أو األم بسؤال آخر حىت يستثري عقله، كما أن عدم تقدمي  

ولو شجع الكبار الطفل على أن " .مباشرة يستثري عقل الطفل، وينمي لديه القدرات اإلبداعية
  )٤(."الثقة، ولقويت إرادته وتلك قاعدة هامة من قواعد اإلبداع يسأل لبثَّوا يف نفسه

m  F    E  D  C  B  A : والقرآن الكرمي يشجع على السؤال، قـال تعـاىل     
  Q  P  O     N  M   L   K  J  IH  Gl)٤٣: النحل.(  

ولقد .  لتنشيط ذهنهدان ومن املفيد للطفل أيضاً أن يقدم هو إجابات ألسئلة يطرحها الوال   
فقد يوجـه   .استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم السؤال يف صور متعددة لتعليم الصحابة

، والتركيز يف املسألة احملددة املراد معرفتهاابة صلى اهللا عليه وسلم السؤال لتنشيط ذهن الصح
قال رسولُ اللّه صـلى اهللا عليـه   : قالكما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 

                                                 
^  _  m  ،كتاب التفسري،باب قوله٨فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج بن حجر العسقالين، شهاب الدين .١

f  e  d  c    b     a  `  - إىل قوله-  a  ` l ٤٥٣٨(،رقم احلديث٢٠٢ص(. 
 .٩٣لفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،مرجع سابق،صاامساعيل عبد  .٢
 .٩٩- ٩٨ص- سابق،صالرجع امل .٣
  .١٨١عبد العال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .٤



 

فوقَع  »املُسلمِ، فَحدّثُوين ما هي؟ مثلإنَّ من الشّجرِ شجرةً ال يسقُط ورقُها، وإِنّها «": وسلّم
: مثَّ قـالوا ، ووقَع يف نفِسي أنّها النّخلةُ، فاسـتحييت : قال عبد اللّه ،البوادي الناس يف شجرِ

بن عمر  عبد اهللاويف فتح الباري، قال  )١(."»هي النّخلة«: قال ؟حدّثْنا ما هي يار سولَ اللّه
ب إيل مـن أن  ألن تكون قلتها أح: فحدثت أيب مبا وقع يف نفسي فقال": رضي اهللا عنهما

ووجه متين عمر رضي اللـه عنه ما طبع اإلنسان عليه من حمبة اخلري  ....يكون يل كذا وكذا
لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد يف الفهم من صغره، وليزداد من النيب صلى اللـه عليـه  

بن وقول عمر )٢(".وسلّم حظوة، ولعلـه كان يرجو أن يدعو لـه إذ ذاك بالزيادة يف الفهم
، دليل واضح علـى  )ألن تكون قلتها أحب إيل من أن يكون يل كذا وكذا: (اخلطاب البنه

ولقد ظهر أثر هذا التشجيع يف  مسقبل . تشجيع األب البنه على احلديث واملشاركة يف العلم
حياة عبداهللا ، فكان ممن روى علماً كثرياً نافعاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكـان مـن   

 .حيث أبدع رضي اهللا عنه يف ذلك أميا إبداع )٣(من الفتيا،املكثرين 
وقد يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه عن شيء معلوم لديهم، فيجيبون مبا يعلمون    

فيلفت النيب صلى اهللا عليه وسلم أنظارهم إىل معىن آخر مل يتنبهوا إليه، ومن ذلـك سـؤاله   
قالُوا املُفْلس فينا يا رسولَ اهللا من الَ درهم لَه » ن املُفْلس؟أَتدرونَ م« ":صلى اهللا عليه وسلم

اعتالَ مولُ اهللا. وسصلى اهللا عليه وسلم قالَ ر  :»   ـةاميالْق مـوي يأتي ني مأَمَّت نم ساملُفْل
ف هذَا وأَكَلَ مالَ هـذَا وسـفَك دم هـذَا    بِصالَة وصيامٍ وزكَاة، ويأْتي قَد شتم هذَا وقَذَ

وضرب هذَا، فيقعد فَيقْتص هذَا من حسناته وهذَا من حسناته، فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبـلَ أَنْ  
   )٤("»ثُمَّ طُرِح يف النَّارِ علَيه من الْخطَايا أُخذَ من خطَاياهم فَطُرِح علَيهما يقْتصَّ 

على األسرة تشجيع طفلها ليكون مبادراً يف تقـدمي   :التشجيع على املبادرة وعلو اهلمة   -ج 
كل ما هو جديد ومفيد، فهذا ينمي لديه روح اإلبداع ويقوده إىل املزيد، كما أن على اآلباء 

يف سبيل الوصول إىل النتيجة إجياد اهلمة العالية يف نفوس أطفاهلم وحثهم على العمل الدؤوب 
والرسول صلى اهللا عليه وسلم يريب روح املبادرة يف نفوس أصـحابه  . دون تقاعس أو ملل

                                                 
 ).٦١(،رقم احلديث٢٩ص،كتاب العلم،باب قول احملدث حدثنا أو أخربنا وأنبأنا،١صحيح البخاري،مرجع سابق،ج .١
، كتاب العلم،باب قول احملدث حدثنا أو ١بن حجر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج شهاب الدين .٢

 .١٤٧أخربنا وأنبأنا،ص
  .٢٠٤،٢٣٧،ص،ص٣،مرجع سابق،جمشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،سري أعالم النبالء .٣
  ).٢٥٣٣(رقم احلديث،٣٦،صباب ما جاَء يف شان احلساب والقصاص لقيامة،،أبواب صفة ا٤سنن الترمذي،مرجع سابق، ج .٤



 

واألمثلة على ذلك كثرية، منها ما كان يفعله صلى اهللا عليه وسلم بعد صالة الصبح حـني  
فَمن تبِـع منكُم «: قَالَ. أَنا: بكْرٍ قَالَ أَبو» من أَصبح منكُم الْيوم صائماً؟«": يسأل الصحابة
. أَنا: قَالَ أَبو بكْرٍ» فَمن أَطْعم منكُم الْيوم مسكيناً؟«: قَالَ. أَنا: قَالَ أَبو بكْرٍ» الْيوم جنازةً؟

فَقَالَ رسولُ اللّه صـلى اهللا عليـه   . أَنا: قَالَ أَبو بكْرٍ» فَمن عاد منكُم الْيوم مرِيضاً؟«: قَالَ
فالرسول صلى اهللا عليه وسـلم ـذه    .)١("»ما اجتمعن في امرِىٍء إِالَّ دخلَ الْجنّةَ«: وسلم

الطريقة يدعو أصحابه رضوان اهللا تعاىل عليهم إىل املبادرة يف فعل الطاعات اليت تـؤدي إىل  
 عليه وسلم مع الصحايب اجلليل وكذلك مافعله صلى اهللا. دخول اجلنة

رضي اهللا عنه، عندما دعا له بأن يكون ممن يدخل اجلنة بغري حساب وكان ذلـك  )٢(عكاشة
صلى  أَنَّ النّبِيّنتيجة ملبادرته رضي اهللا عنه يف طلب ذلك قبل غريه من الصحابة، ففي احلديث 

يا رسولَ : فَقَالَ رجلٌ» سبعونَ أَلْفاً بِغريِ حسابٍ يدخلُ من أُمّتي الْجنّةَ«": قَالَ اهللا عليه وسلم
اهللا! اللّه عاد !مهنلَنِي معجقَالَ. أَنْ ي :»مهنم لْهعاج ّماللَّه «رآخ قَام ّفَقَالَ. ثُم :ولَ اللّهسا ري !

مهنلَنِي معجاهللا أَنْ ي عقَالَ. اد :»بِه قَكبةسكَّاشوقد بادر صلى اهللا عليه وسلم يوم . )٣("»ا ع
صلح احلديبية باحللق والنحر، حيث كان من بنود الصلح أن يرجع املسلمون دون عمرة بعد 

قومـوا فـاحنروا مثَّ   «": قال رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلّم ألصحابهأن أحرموا بالعمرة،  ف
نهم رجلٌ، حىت قال ذلك ثالثَ مرات، فلما مل يقُم منهم أحد فواِهللا ما قام م: )٤(قال. »احلقوا

 ؟يا نيبّ اِهللا أتحـبّ ذلـك  : دخلَ على أُمِّ سلمةَ فذَكر هلا ما لقي من الناسِ، فقالت أُمّ سلمةَ
لحفي قَكعو حالدك، وتندب رحنأحداً منهم كلمةً حىت ت مّكلمثَّ ال ت ،جاخرفلـم  . قَك جفخر

فلما رأَوا ذلك قاموا فَنحروا، . حنر بدنه، ودعا حالقَه فحلَقَه: يكلّم أحداً منهم حىت فعل ذلك

                                                 
  .١٥٦،كتاب فضائل الصحابة،باب فضائل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه،ص١٥صحيح مسلم بشرح النووي،مرجع سابق،ج .١
بالًء حسناً، وانكسر يف يده هاجر إِىل املدينة، وشهد بدراً وأَبلى فيها . كان من سادات الصحابة وفضالئهم هو عكاشة بن حمصن، .٢

سيف، فأَعطاه رسولُ اهللا عوداً فعاد يف يده سيفاً يومئذ شديد املنت، أَبيض احلديدة، فقاتل به حىت فتح اهللا عز وجل على رسوله ، مث 
حداً، واخلندق، وشهد أُ .مل يزل عنده يشهد به املشاهد مع رسول اهللا حىت قتل يف الردة وهو عنده، وكان ذلك السيف يسمى العون

يف معرفة الصحابة،دار الكتاب  بن األثري ،أسد الغابة املبارك بن حممدجمد الدين .( وسلمصلى اهللا عليه  واملشاهد كلها مع رسول اهللا
  )٣٧٧،باب العني والكاف،ص٣م،ج٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ العريب،بريوت،

على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال  باب الدليل ،كتاب اإلميان،٣سابق،جالرجع املصحيح مسلم بشرح النووي، .٣
 . ٨٨،صعذاب

 .الراوي وهو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه .٤



 

وهكذا امتثل هلذه املبادرة .)٢(")١(حىت كاد بعضهم يقتلُ بعضاً غَماً وجعلَ بعضهم يحلق بعضاً
  .مجيع الصحابة

وهذا ما يسـمى   :حدث ما بعبارات خمتلفة وطرق خمتلفة تشجيعهم على التعبري عن   -د 
 يتعودوا الطالقة اللفظية والطالقة الفكريةل وكذلك . باملرونة وهو عنصر من عناصر اإلبداع

ولقد شجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعراء الـدعوة   .ومها أيضاً من عناصر اإلبداع
: اً، فقال له صـلى اهللا عليـه وسـلم   وعلى رأسهم حسان بن ثابت رضي اهللا عنهم مجيع

»كعرِيلُ مجِبو ،اجِهِمه أَو ،مهجومن العبارات املشجعة اليت ميكن لآلباء استعماهلا)٣(.»اه :
 . جرب طريقة أخرى، أو اشرح بعباراتك اخلاصة، أو اقترح أسلوباً جديداً

على وجود اختالف فيما  وذلك بأن يشجع اآلباء أطفاهلم :تشجيع االختالف والتفرد   -ه
يقومون به من أعمال أو فيما يعربون عنه من أفكار، حبيث تكون خمتلفة عما يقوم به بقيـة  

تشجيع االخـتالف يف  " األطفال ممن هم يف سنهم و متميزة عن أعمال أو أفكار غريهم ألن
حيث  )٤("مها أمران مرغوب ماالرأي والعمل على التجريب وإعطاء الفرد إحساساً بتفرده 

 .، فما اإلبداع إال إنتاج عمل متميز خمتلفأن ذلك يعمل على زيادة اإلبداعية عند األطفال
مثل كتابة قصة أوشـعر   :تشجيعه على استثمار وقت الفراغ يف األنشطة واهلوايات   -و

فهذه األنشطة تساعد الطفل على منو شخصيته بصورة متزنـه  . أوعمل فين أو أديب أو علمي
  تسهم يف إمناء ملكات الطفل، " فممارسة اهلوايات. وشاملة وتساعد على منو اإلبداع لديه

  
  

                                                 
 مجال الدين بن منظور، لسان العرب،مرجع سابق،(.التغطية والستر وغّم أي  .من غم وجهه إذا غطاه، أي من شدة الزحام: غماً .١

 .)٤٤٢،ص١٢ج
 ،واملصاحلة مع أهلِ احلربِ، وكتابة الشروطروط،باب الشروط يف اجلهاد ،كتاب الش٣صحيح البخاري،مرجع سابق،ج .٢

 ).٢٧٣٢(،رقم احلديث٤٧٩ص
،باب فضائل حسان بن ثابت كتـاب فضائل الصحابة رضي اللّه تعاىل عنهم ،١٦رجع سابق،جمصحيح مسلم بشرح النووي، .٣

 .٤٦رضي اهللا تعاىل عنه،ص
 .١٧٢ألطفال،مرجع سابق،صعبدالكرمي اخلاليلة،طرق تعليم التفكري ل .٤



 

فالشـاعر   )١( ".و تؤدي إىل يئة الطفل إلشباع ميوله ورغباته واستخراج طاقته اإلبداعية...
والكاتب املبدع إذا أحسن توجيهه وتشجيعه تفوق وخدم األمة اإلسالمية، وسخر بيانـه يف  
 .توجيه الناس للخري، من خالل الكلمات اجلميلة والعبارات اللطيفة واألسلوب اجلذاب املؤثر

يف على اآلباء فتح اال ألطفـاهلم للمشـاركة    :تشجيعهم على اإلسهام واملشاركة    -ز
عطـل  أنشطة األسرة وأعماهلا، مع مشاركتهم يف اختاذ القرارات اليت م األسرة كتنظـيم  

االسـتقاللية،   تشـجيع "الصيف واإلجازات، وتقسيم األعمال املرتلية، ويهدف هـذا إىل  
وهذه مجيعها تنمي )٢(".ومساعدم على امتالك زمام املبادرة يف حيام وهم ينمون ويكربون

 .اإلبداعيةلديهم الصفات 

 : إعطاؤهم قدراً من احلرية واإلستقالل وحتمل املسؤولية .٣
دون قمع أو كبت ) ضمن احلدود اليت وضعها الدين احلنيف( باحلريةكلما متتعت الطفولة    

احلرية "فـ. أو حرمان، كان ذلك أكثر فائدة للطفل وأدعى إىل اتزان شخصيته وتكامل منوه
وإنّ أفتك ما يفتك بالطاقة اإلبداعية هـو أن يكبـل   ...حرية قرينة اإلبداع، وال إبداع بغري

  )٣("األفراد بقيود حتول دون إنطالقة أفكارهم ومشاعرهم وتشل مواهبهم
فإذا كـان  . يف التفكري واحلكم يساهم بشدة يف تنمية اإلبداع  االستقاللوالتشجيع على    

إن ذلك يف احلقيقة هو ما تتيحـه  عدم جماراة اآلخرين يف أسلوب تفكريهم، ف"اإلبداع يعين 
 )٤(."ستقالل، وهي صفة تبدأ صناعتها يف األسرةالصفة ا

منذ نعومة أظفاره جيعله ينشأ قادراً على محلـها   حتمل املسؤوليةكما أن تعويد الطفل على    
 فإذا قيل له مستقبالً أنه مسؤول عن أعماله أمـام " ،يف كربه وبالتايل قادراً على مواجهة احلياة

، سهل عليه اعتقاد ذلك والتيقن به، فإنه قد تدرب عليه من قبـل  سئل عنهاياهللا، وأنه سوف 
   )٥(."يف أمور سهلة بسيطة

                                                 
 .٣١٠حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،ص حممد سناء .١
 .١٥٣مأمون مبيض،الذكاء العاطفي،مرجع سابق،ص .٢
 .١٣٥عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .٣
 .١٩٩سابق،صالرجع امل .٤
  .١٦٧رجع سابق،صباحارث، مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد ،م حسن عدنان .٥



 

أوضحت الدراسات متيز أمهات األبناء مرتفعي اإلبداع بالسماح ألبنائهن يف سـن  " ولقد    
قرارات يف تصـرفام  بنوع من االستقالل والسلوك االستكشايف وحرية اختاذ ال أكثر تبكرياً

كما أثبتت دراسة أخرى أن اسـتقالل األوالد عـن آراء اآلبـاء    ...داخل املرتل أوخارجه
  )١(."واألمهات يؤدي لإلبداع واالبتكار واالختراع

ـ     ا ومن اخلطأ أن يتعامل اآلباء مع أطفاهلم على أم مازالوا صغاراً، ويلبون احتياجام دومن
ل من يقوم بالعمل بدالً منه، فإنه يتعلم العجز والكسل واالتكاليـة  جهد، فإذا وجد الطف بذل

ـ . "بداعيإوغريها من السلوك الال لية ال ميكنـان  ؤوواالعتماد على اآلخرين والنفور من املس
الفرد على اإلطالق من أن تكون له رؤية خاصة يف املواقف اليت مير ا، فغالباً ما جيد نفسـه  

مفاهيمهم، ومن الطبيعي أن جيهض هذا االجتاه اإلمكانية اإلبداعية  أسري رؤية اآلخرين وأسري
  )٢(."عند الفرد

والطفل الذي يتحمل املسؤولية تكون قدراته وإمكاناته يف حال منو وتطور مستمر، وذلك    
يرى نفسه مسؤوالً عن تغيري الظروف احمليطة به، فإذا مل تنجح طريقة معينة سيبحث عن "ألنه 

  .وبالتايل يكون هناك منو وتطور يف القدرات واالمكانات)٣(".طريقة أخرى
تماد على الـنفس،  االعويف القرآن الكرمي آيات كثرية تدل على ضرورة حتمل املسؤولية و   

¼    °  ±  m»        º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ² : قال تعاىل
  Â  Á           À  ¿  ¾     ½l )هـذه  ، فعلى اآلبـاء غـرس   )١٠٥: التوبة

املسؤولية يف نفوس أطفاهلم وإشعارهم بأم مسؤولون أمام اهللا ورسوله واملؤمنني عما يقومون 
به من عمل وبالتايل البد من جتويد هذا العمل واإلخالص فيـه واإلبـداع يف ذلـك، ألن    

اإلبداع يتطلب معرفة كنه ما نعمله، ومعرفة كيفية عمله،ومعرفة نتائجه، واجلـدوى منـه   "
  . )٤("لذي يعود على األمة من أدائهوالنفع ا

                                                 
 .٨٩لفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،مرجع سابق،صاامساعيل عبد   .١
  .٩٨سابق،صالرجع امل  .٢
 .٧٣م،ص٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ياسر العييت،مافوق الذكاء العاطفي حالوة اإلميان،دار الفكر،دمشق،  .٣
 .٣٦٦القاضي،مقداد ياجلن،علم النفس التربوي يف اإلسالم،مرجع سابق،ص مصطفى يوسف  .٤



 

إىل ضرورة حتمل املسؤولية واالعتمـاد علـى    صلى اهللا عليه وسلّمولقد أشار رسول اهللا    
ماأكلَ أحد طعاماً قطُّ خرياً من أن يأكلَ من عملِ يده، «: النفس، واحلث على العمل، فقال

كان يأكلُ م عليه السالم اهللا داود ّهوإِنَّ نيبلِ يد١(.»ن عم(  
  :عند الطفل احلرية واالستقالل وحتمل املسؤولية

  :هذه الصفات اإلبداعية جيب أن تتوفر يف الطفل يف كثري من املواضع، منها
ممارسة اهلوايات واالهتمامـات ، أو يف تكـوين   " يف أداء الواجبات املرتلية أو املدرسية و 

   )٢(".رؤى خاصة م واليت تأيت نتيجة التفكري
ذكرت تقارير من املبدعني عن معاملة فقد  ،يف اختاذ القرارات اخلاصة بشؤوم الشخصية 

آبائهم هلم أثناء تنشئتهم أم كانوا يتمتعون بقدر كبري من احلريـة يف اختـاذ القـرارات    
بالقيام بأي  مواكتشاف بيئتهم، كما أثبتت الدراسات أن مرونة اآلباء يف السماح ألطفاهل

نواع النشاط االستكشايف العقلي أو اليدوي هلا تأثري كبري يف تنميـة وتشـجيع   نوع من أ
 )٣(.اإلبداع

إال يف حالة ما إذا كانت املشكالت . دون تدخل الوالدين بطرق إبداعية يف حل مشكالته 
ومـن  . حتتاج إىل معني، فال يبخل الوالدان مبساعدة طفلهما للوصول إىل أفضل احللـول 

املؤمن ال يعرف القعود " هذا املقام أن يغرس الوالدان يف نفس طفلهما أن األمهية مبكان يف 
واللوم وانتظار احللول، بل يتحرك إلجياد احللول وصنع الفرص، ومن مث هو الذي يوجـه  

    )٤(."احلياة ويقودها وليس العكس
يف حتميل الطفل مسؤولية ما وقع منه من أخطاء، فالطفل خيطئ ،وال حـرج يف ذلـك،    
. كُلُّ بنِي آدم خطَّـاءٌ «: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ رسولُ اللَّه، خلطأ هو الطريق للمعرفةفا

ولكن حىت يعرف الطفل أنه أخطأ فالبد من حتميله تبعـات   .)٥(»وخير الْخطَّائني التّوّابونَ
ية تنظيـف  حتميله مسـؤول : " خطأه حىت ال يعاود ذلك اخلطأ مرة أخرى ومن أمثلة ذلك

                                                 
  ).٢٠٧٣(،رقم احلديث٣٥٤،كتاب البيوع،باب كسب الرجل وعمله بيده،ص٣صحيح البخاري،مرجع سابق،ج  .١
 .٩٢ص املرجع السابق،لفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،اامساعيل عبد   .٢
 .٨٩،صاملرجع السابق .٣
  .٧٥صمرجع سابق،ياسر العييت،مافوق الذكاء العاطفي حالوة اإلميان،  .٤
  ).٤٢٥١(،رقم احلديث٧٥١،كتاب الزهد،باب ذكر التوبة،ص٣سابق،ج سنن ابن ماجه،مرجع  .٥



 

ألعابه وأدواته اليت تركها يف فناء املرتل فأصاا املطر، وأتلف بعضها، كما يتحمل تكاليف 
  )١(."كسره لزجاج النافذة بالكرة حيث أمهل ومل يلعب يف املكان املخصص لذلك

، القدرة على حتمل املسؤولية ى الطفلينمي لد حيث أن ذلكيف حفظ األمانات واألسرار 
ون الطفل قادراً على حفظ األسرار، فهذا سيد اخللق صـلى اهللا عليـه   وال عجب من ك

 أنس بن مالك رضي اهللا عنه حيث يقول )٢(وسلم يسر سراً خلادمه الصغري أنس بن مالك
أسرّ إيلَّ النيبّ صلى اهللا عليه وسلّم سراً فما أخربت به أحداً بعده، ولقـد  ": رضي اهللا عنه

احفـظ   :فقالت رضي اهللا عنه، ويف رواية محيد عن أنس...خربا بهسألتين أمّ سلَيم فما أ
وهنا يأيت دور أم أنس رضي اهللا عنـهما حيـث    )٣(."سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم

شجعته أيضاً على حفظ سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل تستدرجه يف سبيل معرفته 
 أطفاهلم مقتدين خبري اخللق وصـحابته الكـرام   وعلى هذا النهج فليسر اآلباء مع. وإفشائه

 .    رضوان اهللا تعاىل عنهم
  :تنمية احلرية واالستقالل وحتمل املسؤولية لدى الطفل

مبا أن هذه الصفات هي صفات املبدعني، كما مت توضيح ذلك يف الفصل السابق، فإنه من    
 :لتايلاألمهية مبكان العمل على تنميتها يف حميط األسرة، وذلك كا

عن طريق تكليفه ببعض األعمال املناسبة لسنه وجنسه واليت ال خترج عن حدود استطاعته   - أ 
 ،والفخـر  ،والفـوز  ،ا فإنه يشعر باملتعة فعندما ينجز الطفل األعمال اليت كلف. وطاقته

واملهم يف األمر رغبة الولد بتأدية األعمال، . "بل ويدرك معىن املسؤولية وحتملها واإلعتزاز،
وليس االتيان بتلك األعمال، وال شك أن لتشجيع الوالدين دوراً أساسياً يف قـدرة األوالد  

 .وبالتايل اإلبداع يف األعمال اليت كلفوا ا )٤(."على حتمل املسؤولية

                                                 
 .١٦٧باحارث، مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد، مرجع سابق،ص حسن عدنان  .١
النيب صلى اهللا إىل أمه أم سليم  أنس بن مالك رضي اهللا عنه صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن عشر سنني عندما أتت به .٢

ابن حجر العسقالين،اإلصابة يف متييز الصحابة،مرجع .( فقبله ،هذا أنس غالم خيدمك :فقالت له املدينة، ا قدمعليه وسلّم مل
  ٢٤األسرة والطفولة،صوقد ذكر ذلك يف فصل  .)٢٧٥،باب األلف بعدها نون،ص١سابق،ج

 ،٨٢ئذان،باب حفظ السر،ص،كتاب االست١١بن حجر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج شهاب الدين .٣
  ).٦٢٨٩(رقم احلديث

  .٤١مرجع سابق،ص كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان،باشا،  مشسي حسان .٤



 

عن طريق غرس القدرة  على حتمل اإلحباط والتعلم من الفشل، واإلصرار على النجاح   - ب 
ة يف قلوب أبنائها وعقوهلم أن الفشل البد أن يكـون  وأن ترسخ األسر"وبلوغ األهداف، 

للنجاح ومولداً له، وأن اإلحباط ال يكون إحباطاً هداماً إال إذا نال من تقدير اإلنسان  دافعاً
لذاته، وأن اإلنسان إذا استسلم إلحباطات احلياة حتول إىل شخص يائس حتاصره العوارض 

وأن يبدع، والناس مجيعاً مبدعون، واالختالف بينهم فلن يستطيع أن ينجز  املرضيَّة، ومن مث
وحتمل اإلحباطات والصرب  يكمن يف درجة اإلبداع واإلصرار عليه، والعلو فوق التناقضات،

وخري شاهد على ذلك صرب رسول اهللا صلى اهللا عليه  )١(."واملثابرة يف سبيل بلوغ الغايات
وإن . واملثابرة يف سبيل تبليغ الدعوةوسلم على األذى من قريش ومن أهل الطائف وغريهم 

كثرياً من املبدعني قد مروا حباالت إحباط وفشل عديدة ولكن لقوة صمودهم ومقاومتهم 
فإذا أخطأ الطفـل عنـد    .الشديدة استطاعوا حتدي موقف الفشل واإلحباط وتغلبوا عليها

وأن  ،فل بكل هـدوء قيامه بأمر ما من األمور اليت كلف ا فعلى الوالدين بيان اخلطأ للط
   .اخلطأ هو الطريق للتعلم وليس معىن ذلك العجز أو الكسل

بـل البـد مـن    . فال يكلف اآلباء أبناءهم بالصعب قبل السهل ،التدرج يف التكليف  -ج 
، عن طريق االعتماد على اهللا مث على أنفسـهم يف إجنـاز   رويداً حتميلهم املسؤولية رويداً

م، والتعود على التخطيط البسيط هلا، ذلك التخطيط فروضهم ودروسهم، وممارسة نشاطا
ألن هذا التخطيط املبكر الـذي إذا اعتـادوا عليـه،     الذي يتناسب مع أعمارهم ومنوهم،

ومشروعام الكربى اليت يناط ختطيطها وتنفيذها  وإبداعام ينفعهم يف التخطيط ألعماهلم
    )٢( .م عندما يكربون ويتخرجون للحياة العادية

تشجيع األسرة أطفاهلا على التجريب واملمارسات االستكشافية اجلديـدة بـدالً مـن       -د 
طتهم الة من اخلوف من كل ما هو جديد لكي الينشأ الطفل خامالً خائفاً معتمـداً  إحا

على اآلخرين، وهذا اليعين ترك احلرية املطلقة للطفل للقيام بتجارب وأنشطة فيها خطورة 
خرين، فالبد من توفري جو من األمان يقوم فيه الطفـل مبمارسـة   على حياته أو حياة اآل

 .واستكشاف كل ماهو جديد أنشطته

                                                 
  .٢٠٢عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .١
 .١٥٦القاضي،مقداد ياجلن،علم النفس التربوي يف اإلسالم،مرجع سابق،ص مصطفى يوسف .٢



 

  :إشاعة الثقة بنفس الطفل. ٤
عندما يشعر الطفل بالثقة بالنفس فإنه سيتصرف بنضج وحياول أن يثبت لآلخرين قدرتـه     

م مبدعون فهم ولقد أظهرت األحباث أن األشخاص الذين يعتقدون أ على حسن التصرف،
  )١(.كذلك وأن األشخاص الذين يعتقدون أم ليسوا مبدعني فهم كذلك أيضاً

  :ومن األمور اليت تسيء للطفل وتؤثر يف ثقته بنفسه تأثرياً سلبياً
o  الـيت  ) أنت صغري(اعتباره صغرياً غري قادر على التعبري عن نفسه وما يدور داخلها، فعبارة

تطيع التفكري أو التصرف مما يؤثر يف حياته مستقبالً، فإذا كرب تقال للطفل تشعره بأنه ال يس
ال يستطيع التحدث بطالقة، وال يستطيع خمالطة الناس من األقارب واجلريان،  وال يستطيع 

  .)٢(فاإلنسان الذي يشعر أنه صغري لن يفكر ولن يبدع ولن يبتكر. أن حيل مشكلة بسيطة
o بارات التأنيب والتقريع اليت يتلقاهـا الطفـل مـن    أيضاً ع ومن األمور اليت تسيء للطفل

والواقـع أن االزدراء بالطفـل وتقـدمي    "والديه، وكذلك عبارات السخرية واالستهجان، 
املالحظات املهينة حوله والتعريض به يؤدي إىل زعزعة ثقته بنفسه وفقدانه الستقالل تفكريه 

يف مستقبل حياته ورمبا يقـوده إىل  ويؤثر )٣(."وحرية تصرفه وجيعله سهل االنقياد لآلخرين
الفشل، فاآلباء عندما يطلقون على أطفاهلم هذه العبارات ال يريدون هلم الفشل، ولكنـهم  

اعتـرف  "يسيؤون إليهم من حيث ال يعلمون، وهذا ما يؤكده اعتراف رجل فاشل، فقد 
د كانـا  فق...تلقاه من والديه رجل فاشل بأنه مل يستطع التخلص من صوت التأنيب الذي

فأصبح يتذكر ما قااله كلما أقبـل برغبـة   . دائماً يقوالن له أنه لن يفلح أبداً يف أي شيء
ومحاس على عمل جديد أو صفقة جديدة، فتهبط عزميته، ويبدو كأنه عاجز اليقوى علـى  

فالشعور الدائم باللوم، وتأنيب الضمري، أو الشـعور بـاخلوف    )٤(."مواصلة ما هو بصدده
وتؤدي إىل  كلها أمور تعيق النمو السليم لثقة الطفل بنفسهدم القدرة، الشعور بعاملتكرر، أو 

 .ضمور القدرة اإلبداعية لديه

                                                 
 .٢١٩اإلبداع،مرجع سابق،ص زيد اهلويدي، .١
 .٣٨،ص١عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،مرجع سابق،ج حممد عبداهللا  .٢
 .١٩٦عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .٣
 .١٩٦م،ص٢٠٠٥- هـ١٤٢٦،مركز التميز،أبو ظيب،٢عبداللطيف العزعزي،الثقة بالنفس طريقك إىل النجاح،ط .٤



 

o ويترتب عليـه   ،استخدام األسرة للعقاب البدين واإلفراط فيه يضر بالطفل أكثر مما يصلحه
 معظـم  ومما الشك فيه أن العقاب البدين سريع األثـر يف "آثار سلبية من الصعب إزالتها،

املرغوب فيه لعجزه عن املقاومة وعـن   األحيان، فالطفل سرعان ما يكف عن السلوك غري
الرد بالضرب على الضرب، لكن هلذا العقاب البدين آثاراً سلبية عميقة على شعور الفـرد  

ثقة  يهدماستعمال أسلوب القوة والقهر مع الطفل ف )١(."ورغبته ووعيه بذاته وكينونته كفرد
 .فسهالطفل بن

o ن بينه وبني غريه من األطفال حتقرياً لشأنه أواالستخفاف بـه أو إذاللـه  يمقارنة الوالد. 
هذا فضالً عن األثر النفسـي  . فاملقارنة باألصدقاء واآلخرين تصب يف عدم تنمية اإلبداع"

    )٢(."الذي ستتركه تلك املقارنات على الصحة النفسية للطفل
o خرين يف مأكله وملبسه وتنظيف غرفته وأدواته اخلاصـة،  اعتماد الطفل يف تربيته على اآل

، فضالً عن منو كل ذلك جيعله ينشأ اتكالياً معتمداً على اآلخرين، فال تنمو لديه الثقة بنفسه
 .اإلبداع

o  " ،الشجار واملنازعات بني الوالدين تبعث يف النفس الشعور بعدم االستقرار أو الطمأنينـة 
  )٣(."مما يزعزع ثقة الطفل بنفسه

o   اإلفراط يف احلماية واالستجابة الفورية للطفل لكل مايريد، جيعله ينشأ ضعيف الثقـة يف
كما أن التسلط وزيادة سيطرة الوالدين على الطفل يؤدي إىل إصابة الطفل بأمراض . نفسه
 .وزعزعة ثقته بنفسه نفسية

تها أمـر ضـروري   هذه بعض من األمور اليت تسيء للطفل وتقلل من ثقته بنفسه، ومعرف   
فعلى اآلباء غرس الثقـة يف نفـوس   . لآلباء  هلدف جتنبها إن أرادوا تربية اإلبداع يف أطفاهلم

أطفاهلم واشعارهم أم رجال املستقبل ومبدعو الغد، على أن تكون هذه الثقة بعيـدة عـن   

m X W  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô    Ó  ،الغرور الذي ى عنه ديننا احلنيـف 

                                                 
  .١٩٧سابق،ص ،مرجععبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود إبراهيم حسن .١
  .٢٣٣باسل عبد اجلليل،من كيمياء الدماغ إىل التعلم واإلبداع،مرجع سابق،ص .٢
 .٣٩باشا،كيف تريب أبنائك يف هذا الزمان،مرجع سابق،ص مشسي حسان .٣



 

  Þ  Ý  Ü     á  à    ßl )ي )٣٧: اإلسراء عـن  ، ففي هذه اآلية الكرمية
    )١(اخلُيالء وأمر بالتواضع

  :ومما يعزز ثقة الطفل بنفسه 
إقناعه أنه إنسان  مثني كرمه اهللا تعاىل وخلقه يف أحسن صورة وجعله إشعاره بقيمته و    - أ 

                                                                      :قـال تعـاىل  خليفة يف األرض وسخر له املخلوقـات مجيعهـا لتـأمني العـيش لـه،      
m  i  h  g  f  e  d   c  b  a        `  _  ~

  p  o  n  m  l   k  jl )هكذا يشعر الطفل ). ٧٠: اإلسراء
مايصـبو  بأمهيته كإنسان مما يزيد من تقديره لنفسه واحترامها، وحيمله على االجتهاد لبلوغ 

 .   من إبداعات إليه
تعويده على حماسبة نفسه منذ صغره وذلك باستخدام ميزان احلق، ميـزان الشـريعة      - ب 

اإلسالمية، فمحاسبة النفس هي امليزان الذي مييز للطفل ما يقع منه مـن صـحة تصـرفاته    
طائـه  ها، وعلى ضوء هذه احملاسبة ميكن للطفل أن يقيم نفسه وحيـاول تصـحيح أخ  ئوخط
والرسول الكرمي صلى اهللا  .ديلها، حىت يظهر بالشخصية احملببة لديه مما يزيد من ثقته بنفسهوتع

الَ تزولُ قَدماَ ابنِ آدم يوم القيامة من «: عليه وسلم رىب أصحابه على حماسبة النفس حيث قال
اه، وعن شبابِه فيما أَبالَه، وعن ماله مـن  عن عمرِه فيما أَفْن: عند ربِّه حتّى يسأَلَ عن خمسٍ

ملا عيملَ فماذَا عمو فَقَها أَنيمفو هبساكْت نوكان صلى اهللا عليـه وسـلم ال يبخـل     )٢(».أَي
ورسـولُ اهللا  دعتنِي أُمّي يومـاً  "  :، أَنّه قالَ)٣(عن عبد اهللا بن عامرٍف بالتوجيه الفوري ألمته،

تعالَ أُعطيك، فَقالَ لَها رسولُ اهللا صـلى   )هاه(صلى اهللا عليه وسلّم قاعد يف بيتنا، فقالَت ها
أُعطيه تمراً، فقالَ لَها رسولُ اهللا صـلى اهللا   :قالَت» وما أَردت أَنْ تعطيه؟ « :اهللا عليه وسلّم

                                                 
  .٢٦٠،ص٣٧:ة،سورة اإلسراء،آي١٠القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،مرجع سابق،ج حممد بن أمحد .١
  ).٢٥٢٩(،رقم احلديث٣٥، كتاب صفة القيامة،باب يف القيامة،ص٤سنن الترمذي،مرجع سابق،ج .٢
يف سنة ست من اهلجرة، وحفظ عنه وهو صغري، : ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، وقيلعبداهللا بن عامر بن ربيعة،  .٣

عبد الرب القرطيب،االستيعاب يف معرفة  بن وسفي .(نني، أو مخس سننيوتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم وهو ابن أربع س
 .)٦٣،حرف العني،باب من امسه منهم عبداهللا،ص٣م،ج٢٠٠٢- هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية،بريوت،، ٢ط األصحاب،



 

فهذا الطفل مبراقبتـه هلـذا    .)١("»ك لَو لَم تعطه شيئاً كُتبت علَيك كَذبةٌأما إِنّ«: عليه وسلّم
املشهد قد تعلم الصواب واخلطأ والفرق بني الصدق والكذب، فكانت هذه هـي القاعـدة   

 .حملاسبة النفس
إظهار االحترام والتقدير للطفل، فقد أوضحت تقارير من املبدعني أن آبـائهم كـانوا     -ج 
وهـذا هـو    )٢(.ترموم احتراماً غري عادي ويثقون يف قدرم على العمل بالطريقة املالئمةحي

ابـنِ  ففي حـديث   ،جه صلى اهللا عليه وسلم الذي انتهجه مع أصحابه ومع األطفال أيضاً
: علّمك كلماتيا غُالَم، إِنِّي أُ« : كُنت خلْف النيبِّ يوماً، فَقَالَ": ، قالرضي اهللا عنهماعبّاسٍ 

   نعـتفَاس تنعـتإِذَا اسأَلِ اهللا، وفَاس أَلْتإِذَا س ،كجتَاه هداهللا جت فَظإِح ،فَظْكحاهللا ي فَظإِح
قَد كَتبـه اهللا   باهللا، واعلَم أَنَّ اُألمّةَ لَوِ اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشيٍء لَم ينفَعوك إِالَّ بِشيٍء

  ـتعفر ،كلَياهللا ع هبكَت ٍء قَديإِالَّ بِش وكّرضي ٍء لَميبِش وكّرضلَى أَنْ يوا ععمتاج إنو ،لَك
فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يظهر احترامه هلذا الطفل حني . )٣("»اَألفْالَم وجفَّت الصّحف
متيقن بأنه يتحدث لشخص يفهم ويعي كالمه صـلى اهللا عليـه    دحيدثه حديث ناصح مرش

وسلم جيداً، فلوال احترام الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتقديره له ملا اهتم بتعليمـه تلـك   
فاحترام األبناء كذوات متميزة والثقة فيهم ويف إمكانيـام يسـبب تنميـة    . "األمور املهمة

 )٤(."اإلبداع واالبتكار
السابقة واعتبارها خربات مفيدة يف مستقبل حياته مـن أفضـل    ئهأخطااالستفادة من   -د 

فقد جاء اختراع توماس أديسون للمصباح الكهربائي بعـد  . الطرق لتعزيز ثقة الطفل بنفسه
حماولة مضنية من العمل الدؤوب والنية الصادقة يف حتقيق اهلدف، فكانت النتيجة هي  ٩٩٩٩

ولقد واجه أديسون انتقـادات   ،ع، وغري جمرى حياة البشرهذا االختراع الذي أفاد العامل أمج
طريقة  ٩٩٩٩أنا أعرف : نه أكرب فاشل، ولكنه رد عليهم وقالإ كثرية من معاصريه واموه

فقول إديسون هذا أصـبح اآلن منـهاجاً   . ال توصل اإلنسان إىل اختراع املصباح الكهربائي
املواقف السلبية إىل إجيابية، وهذا ما يـدعو   يدرس يف علم النفس يف تعليم الناس كيفية حتويل

                                                 
 ،الكذب ،كتاب األدب،باب التشديد يف١٣سنن أيب داوود،،مرجع سابق،ج أبو الطيب حممد اآلبادي،عون املعبود شرح .١

 ).٤٩٧٠(،رقم احلديث٣٣٥ص
 .٨٨فتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،مرجع سابق،صل عبد الامساعي .٢
 ).٢٦٣٥(،رقم احلديث٧٦،كتاب صفة القيامة،ص٤سنن الترمذي،مرجع سابق،ج .٣
 .٩٢سابق،صالرجع امللفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،اامساعيل عبد  .٤



 

وهنا يأيت دور اآلباء، فعندما خيطئ الطفل يف عمل ما، البد من إشعاره  )١( .إليه ديننا احلنيف
بأن هذا اخلطأ سوف يعينه على حتقيق النجاح بعد ذلك، فاحلياة كلها جتارب، وعلى املرء أن 

، ورمبا توصل هذه هناك فشل، إمنا هناك خربات يستفيد من جتاربه وجتارب اآلخرين وأنه ليس
   .اخلربات إىل إبداعات مفيدة

وليقتدي اآلباء مبريب البشرية الـذي مل يكثـر    ،االبتعاد عن التأنيب والتقريع للطفل   -هـ
إىل التوبيخ واللوم، فهذا خادمه الصغري أنـس   العتاب على تصرفات وأعمال الطفل، أو يلجأ

عنه خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنوات متتاليية مل يعاتبه فيهـا،  ابن مالك رضي اهللا 
فما قـال   ،عشر سنني صلى اهللا عليه وسلم خدمت النيب" :عنهويف ذلك يقول أنس رضي اهللا 

 ملَ« :وال لشـيء فعلتـه   »؟أال كنـت فعلتـه  « :وما قال يل لشيء مل افعلـه  ،قط فأيل 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم زرع الثقة يف نفس أنس رضي فهذا األسلوب من رسو)٢("».؟فعلته
 .اهللا عنه

اخلاصة بقضايا األسرة ومشكالا، على أن يكـون   مشاركة األطفال يف اختاذ القرارات   -و
اختاذ القرار مبين على املعلومات والبيانات الصحيحة اليت مت احلصول عليها واملرتبطة مبوضوع 

  )٣(.القرار
بعض األعمال اليت يستطيع القيام ا، كتنظيف غرفته اخلاصة، أو شراء بعـض  تكليفه ب   -ز

إلشـراف علـى   أو ا. املرتل، أو مساعدة إخوته األصغر منه يف واجبام املدرسية تمستلزما
، وتعويده على الصرف، واالستقاللية املالية، وذلك مبنحه األب أو األماألسرة يف حالة غياب 

أو تعويده على البيع  .أو أسبوع؛ ليقوم بالصرف منه على نفسه وبيته كل شهر مصروفا مالياً
حىت يتعلم اجلد يف احلياة شيئاً فشيئاً، بعيداً عن اهلزل، ويتعود األخذ والعطاء، ويفهم "والشراء 

رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    ولقد مر) ٤(."احلياة فهماً جيداً صحيحاً، بعيداً عن الدالل املفرط

                                                 
 .٢٠٤مرجع سابق،ص، إىل النجاحعبداللطيف العزعزي،الثقة بالنفس طريقك  .١
 ).٨٩١(،رقم احلديث٣٨٦البخاري،األدب املفرد،مرجع سابق،كتاب األخالق واآلداب،باب سخاوة النفس،ص .٢
 .١٩٤ص ، م٢٠٠١-هـ١٤٢٢دار الفكر العريب،القاهرة، فهيم مصطفى،الطفل ومهارات التفكري، .٣
  .٢٤٥بق،صالسيد،املنهج النبوي يف تربية الطفل،مرجع ساحممد  عبدالباسط  .٤



 

اللهمّ بارِك له يف «: قالف ،وهو يبيع بيع الصبيان رضي اهللا عنهما،)١(اهللا بن جعفربعبد وسلّم 
 هعيأو قال »ب :»هفَقَت٢(.»يف ص(  
فاألطفال الذين ال يكلمهم آباؤهم إال نادراً ينشؤون أقـل ثقـة   "التحدث مع الطفل،    - ح

وسيأيت ذكر احلـوار يف   )٣(."بالنفس من الذين يعودهم آباؤهم على الكالم واحلوار اهلادئ
 .الحقموضع 

بعض األمور اليت تعزز ثقة الطفل بنفسه وما علـى اآلبـاء إال   ل خالصة وهكذا فإن هذه   
  .معرفتها وتطبيقها إلنتاج أطفال مبدعني ناجحني يف حيام

  :اإلسهامات الثقافية: ثالثاً
سرة أيضاً إسهامات ثقافيـة  وكما أن لألسرة إسهامات نفسية من أجل تنمية اإلبداع، فلأل   

  : ال غىن للطفل عنها لتنمية إبداع أطفاهلم، ومن هذه اإلسهامات
 : تعويد الطفل على احلوار البناء. ١
ولذلك فإن حوار الطفل البد أن يكـون  . يعترب احلوار وسيلة من وسائل التربية اإلبداعية   

وميكـن  . ثارة والتشويق يف نفس الوقتهادفاً يتعلم الطفل عن طريقه و يشعر فيه باملتعة واإل
تعليم الناشىء عن طريـق  : "يعين واحلوار التربوي. لآلباء استخدام احلوار التربوي مع الطفل

التجاوب معه، بعد حتضري األسئلة حتضرياً جيعل كل سؤال يبىن على اجلواب املـأخوذ مـن   
 توصل إليهـا ليسـت جديـدة    املتعلم، على حنو جيعل املتعلم يشعر يف نفسه بأن النتائج اليت

إن طريقة احلوار التربوي مفيدة جداً بالنسبة للطفل، ولكن ال يعين ذلك أن علـى  . )٤("عليه
فقد يأيت احلـوار فجـأة   . اآلباء حتضري األسئلة مسبقاً أثناء كل حوار من حماورام ألطفاهلم

حملاورة الطفـل كلمـا   حسب ما يقتضيه املوقف، ومن هنا فإن على اآلباء االستعداد الدائم 
  . سنحت الفرصة لذلك

                                                 
وكان  .هو أول مولود ولد يف اِإلسالم بأرض احلبشة، وقدم مع أبيه املدينة، وحفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم؛ وروى عنه .١

،حرف ٣ابن عبد الرب القرطيب،االستيعاب يف معرفة األصحاب،مرجع سابق،ج( يب صلى اهللا عليه وسلّم عشر سننيله عند موت الن
 ).٣٥،العني بعدها الباء،ص٤، ابن حجر العسقالين،اإلصابة يف متييز الصحابة،مرجع سابق،ج١٧منهم عبداهللا،ص العني،باب من امسه

 ،رقم٩٩، حرف اهلمزة، اهلمزة مع الالم،ص١٠السيوطي،جامع املسانيد واملراسيل،مرجع سابق،جعبد الرمحن جالل الدين  .٢
  ).٥٨٢(احلديث

  .٣١لزمان،مرجع سابق،صباشا،كيف تريب أبنائك يف هذا ا مشسي حسان .٣
 .١٣م،ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣عبدالرمحن النحالوي،التربية باحلوار،دار الفكر،دمشق، .٤



 

فالقرآن الكرمي  يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، وقد تعددت أنواع احلوار وأساليبه   
ومن أمثلة  يويل احلوار اهلادئ الذي خياطب العقل أمهية كبرية ملا له من أثر يف تنمية اإلبداع،

m   a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X   W: احلوار يف القرآن الكرمي قوله تعاىل
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قة على حوار تكتنفه الرمحة والشف. ما أروع هذا احلوار بني الوالد والولد، بني االبن وأبيه   

الوالد الذي أرداه غيه وعصيانه يف مهاوي الردى والبعد عن اخلالق الرازق فجاء احلوار بنداٍء 

) j: (مجيلٍ فيه من التلطف واالنكسار للوالد، فها هو إبراهيم عليه السالم ينادي أباه
على  يف أربعة مواطن تأكيداً وإعالناً من إبراهيم عليه السالم حلبه الشديد ألبيه وحرصه

ومل يتوقف احلوار يف إظهار العاطفة . اعتناق الدين احلنيف بدالً من أصنامٍ ال تضر وال تنفع
جج حلفقط، بل اخترق حجاب العقل موضحاً ومبيناً حقيقة األصنام وعندما استسلم الوالد 

m   z  y  x  w  v :وار بقولهـالم القوية جلأ إىل قطع احلـإبراهيم عليه الس
 �  ~  }  |{   ¤  £  ¢¡l  وتظل شفقة االبن بأبيه معلناً  أنه ،

مستمر يف تقدمي يد العون واملساعدة فلئن قطعها الوالد يف األرض تبقى آمال الرجاء باهللا 

¦   §  ¨©  m  ±   °  ¯  ®¬  «  ª : الكرمي مفتوحة، فقال عليه السالم
² l ،ميل من إبراهيم عليه احلوار اجلميل كما بدأه باألدب السامي واخللق اجل وختم



 

منوذج مجيل لكل أسرة يف بناء حوار  m ¨  §l:فقال عليه السالم ألبيه ،السالم
   ) ١(.مؤثرة   مثمرٍ وأسلوبٍ جذاب حوار له هدف واضح واية

وكان احلوار اهلادئ كذلك هو أسلوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي اعتمـده يف     
ها من قبائل العرب ويف تعليمه الصحابة ألمور دينهم ، ومن أمثلـة  نشر دعوته يف مكة وغري

أتيت رسول اهللا صـلى اهللا  ": قالرضي اهللا عنه أنه  عن عدي بن حامتاحلوار النبوي ما جاء 
ومسعته يقرأ  ،»يا عدي اطرح عنك هذا الوثن«: عليه وسلّم ويف عنقي صليب من ذهب فقال

ــراءة   ــورة بـ ¯    ¨  ©   m®  ¬  «  ªيف سـ
     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

   Ã  Â  Á  À  ¿¾l )يا رسـول اهللا مل  : فقلت له )٣١: التوبة
أليس حيرمون ما أحل اهللا تعـاىل فيحرمونـه    « :يكونوا يعبدوم فقال عليه الصالة والسالم

ن طريق احلجة فع  .)٢("»ذلك عبادم« : قال. فقلت بلى ،»وحيلون ما حرم اهللا فيستحلون؟
حاور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدي وأوصله إىل الفهم السليم للمعىن املقصود من اآلية 

فهذا حوار تربوي هادئ قائم على اإلقناع يعلم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . الكرمية
  .الصحابة أمور دينهم

 صلى اهللا عليه وسلم وحتاوره يف وقد كانت السيدة عائشة رضي اهللا عنها تناقش رسول اهللا   
  كثري من املسائل حىت تفهم األمور الفهم الصحيح، وهذا مايدل عليه حديث اإلمام

  
  
  
  
  

                                                 
-هـ١٤٢٨،جدة،التدرييب تدريبية صادرة من مركز إزدهار دورةباعثمان،االتصال والعالقات اإلنسانية، سامل عثمان .١

  .١٦م،ص٢٠٠٧
 .٨٤،ص٣١:، سورة التوبة١٠جاآللوسي،روح املعاين، مرجع سابق، السيد حممود شهاب الدين  .٢



 

كانت التسمع شيئاً التعرِفُه : أنَّ عائشةَ زوج النيبِّ صلى اهللا عليه وسلّم: "البخاري رمحه اهللا 
عرِفَهفيه حىت ت تع١("إالّ راج(  

  : حلوارفوائد ا
إن حوار اآلباء مع أطفاهلم ليس من قبيل إهدار الوقت أو العبء الزائد، الـذي ال ينبغـي      

ميكـن   تصب يف تنمية اإلبداع لدى الطفل، إضافته على أعباء اآلباء، بل إن له فوائد عديدة
  :ذكر بعضٍ منها

o أمامك وتسـمع   باحلوار تفهم من"ألطفاهلم،  فـ همعند حوار اآلباء ألطفاهلم يزداد فهم
 . ومها اآلباء وأطفاهلم)٢(."اآلراء وتصحح األفكار وتزداد األلفة والعاطفة والقبول بني الطرفني

o نستطلع بوساطتها حقيقة ما يدور يف خلد الطفل مـن أفكـار أو مـن     كما أنه وسيلة
منها هواجس وخيال وبالتايل ميكن إقرار الصحيح منها وتثبيته، وتغيري وجهة نظره يف اخلاطئ 

لألسلوب احلواري يف تصحيح املعلومات اخلاطئـة والتصـورات   "وذلك ألن . وصرفه عنها
الباطلة أثر كبري يف تقبل صحيح املعلومات والتصورات وإزالة املالبسات واملتعلقات الذهنيـة  
اخلاطئة ألن فيه قرع احلجة باحلجة وتفتيح الذهن وفك مـاغلق واستصـعب مـن الفهـم     

 )٣( ."واإلدراك
o وار اهلادئ ينمي عقل الطفل ويوسع مداركه، ويزيد من نشاطه يف الكشف عن حقائق احل

مستوى عال مـن   حيقق للطفلاألمور، وإن تدريب الطفل على املناقشة واحلوار مع الوالدين 
إذ عندها يستطيع الطفل أن يعرب عن حقوقه، وبإمكانه أن يسـأل عـن جماهيـل مل    "التربية، 

االنطالقة الفكرية له، فيغدو يف جمالس الكبار، فإذا لوجوده أثر، وإذا  يدركها، وبالتايل حتدث
آلرائه الفكرية صدى يف نفوس الكبار، ألنه تدرب يف بيته مع والديه على احلـوار، وأدبـه،   

  )٤(."واكتسب خربة احلوار من والديه..وطرقه، وأساليبه
o مو لديه الثروة اللغوية وتنمو يساعد احلوار الطفل على التحدث بطالقة وفصاحة وبالتايل تن

والرسول صـلى اهللا  . لديه القدرة على استعمال اللغة،  مع مراعاة حسن األدب يف احلديث

                                                 
 ).١٠٣(،رقم احلديث٣٨،كتاب العلم،باب من مسع شيئاً فراجعه حىت يعرفه،ص١صحيح البخاري،مرجع سابق،ج  .١
  .١٦٥م،ص٢٠٠٠- هـ١٤٢١باشراحيل،صناعة النجاح،دار األندلس اخلضراء،جدة، عمر السويدان،فيصل حممد طارق .٢
 .٢٤٣حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،ص حممد سناء .٣
  .١٠٠السيد،املنهج النبوي يف تربية الطفل،مرجع سابق،ص حممد عبدالباسط .٤



 

عليه وسلم حيث أمته على احلديث البني الفصيح، وليس أدل على ذلك من قوله لرجل  جاء 
سحراً، وإن من الشعر إن من البيان «: إليه، فتكلم بكالم بني، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

   )١(»حكمة
o  وسيلة للتفكري السليم يف كثري من جماالت التعلم، واملناقشة تعين يف جوهرها " يعترب احلوار

أسلوباً حلل املشكالت، كما أا تعين جهداً للوصول إىل فهم واضح ونتيجة إجيابية عن طريق 
 )٢(."تبادل الرأي وعن طريق التعاون الفكري

o أو تبادل اآلراء ومناقشـتها   قضايا اجتماعيةار تتم مناقشة قضايا األسرة أو عن طريق احلو
حول ما سبق مشاهدته يف التلفاز مثالً أو تدريب األطفال على حل املشكالت اليت يتعرض هلا 
أحد أفراد األسرة عن طريق حوا ر عميق حيفز على التفكري، واحترام رأي الغـري ووجهـة   

ساعد أطفاهلم على التفكري الفاعل واملوازنة بـني اآلراء، واختيـار   ي"  فحوار اآلباء. نظرهم
األفضل منها بشكل أكثر تركيزاً أو أكثر فائدة من تركيز احلديث على ما يتناولونه من طعام، 

    )٣(."ماعية أو روحية أو ثقافيةاجتأو موضوع عارض، أو حدث خيلو من أيه قيمة 
o  ٤(.ساس لبناء ثقة متبادلة بني الطفل ووالديهإن حوار اآلباء مع أطفاهلم هو األ( 
o "   يعترب احلوار والنقاش من الوسائل النافعة إلثراء وتطوير أية فكـرة أو رأي، ذلـك ألن

وتنمية القوي فيها، كما أن احلـوار فيـه    احلوار فيه متحيص لألفكار، وإزالة الضعيف منها،
 .ا من شأنه يوصل إىل اإلبداعوهذ )٥(."حتريك للقوى العقلية والفكرية عند اإلنسان

o  مـن قدرتـه يف حـال    عن طريق احلوار تكون قدرة الطفل على تذكر املعلومات أكثر
ذكرت بعض الدراسات أن اإلنسان ال يتذكر بعد شهر سـوى  "، فقداستخدام بعض احلواس

من املعلومات اليت حصل عليها عن طريق السمع، يف حني أنه يتـذكر بعـد شـهر    %١٣
مات اليت حصل عليها عن طريق البصر، أما املعلومات اليت حصل عليها عـن  من املعلو%٧٠

  )٦(."منها% ٩٥طريق احلوار والنقاش واملشاركة فإنه يتذكر بعد شهر 

                                                 
  ).١١٩٥(،رقم احلديث٥٠٢،ص»إن من البيان سحراً«البخاري،األدب املفرد،مرجع سابق،كتاب البالغة والبيان،باب من قال  .١
 .١٦١صمرجع سابق، فهيم مصطفى،الطفل ومهارات التفكري، .٢
  .٦٨طالعة يف تنمية التفكري،مرجع سابق،صعدس،دور امل عبد الرحيم حممد  .٣
 .٢٩،ص١عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،مرجع سابق،ج حممد عبداهللا .٤
  ٣٠م، ص١٩٩٩- هـ١٤١٩طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية،دار ابن حزم،بريوت،٣٠علي احلمادي، .٥
  .١٦٤باشراحيل،صناعة النجاح،مرجع سابق،ص عمر السويدان،فيصل حممد طارق .٦



 

  :الطفل لدى اهلادف تنمية احلوار اهلادئ
تباع بعض الضوابط واملعـايري اإلسـالمية   الطفل با لدى اهلادف ميكن تنمية احلوار اهلادئ

  :التالية
حتديد اهلدف يف بدء احلوار واحملافظة عليه يف أثنائه يوصل املقصود، وحيفظ الوقـت  "  

للوصـول إىل   معنيفحوار اآلباء مع أطفاهلم البد أن ينتهي بتحقيق هدف  )١( ."واجلهد
 .الفائدة من هذا احلوار

 )٢(. ف املناسبة للحوار والنقاشواختيار الزمان واملكان والظر 
احلوار أن تكون األفكار مترابطة ومتسلسلة، فاليكون هناك جمـاالً   من الضروري أثناء 

 .لدخول أفكار خارجة عن املوضوع قيد املناقشة
. االنتباهوألن السؤال مصدر إلثارة . طرح األسئلة على الطفل ليتعلم كيف جييب عليها 

 .وتكون األسئلة عادةً  يف األمور اليت تثري اهتماماته وميوله
هي  الرئيسية يف التربيةذلك أن القاعدة ". مور مبنظار الطفل وليس الوالدينالنظر إىل األ 

 )٣()"اآلباء(ال من زاوية الشخص املريب نفسه ) األطفال(النظر من زاوية اآلخرين 
 شعرهار الطفل بلمسة حنان من والديه وذلك بوضع اليد على إشعأثناء احلوار البد من  

 .ار وال يشعر خبوف أورهبةحىت يستمر يف احلو همثالً أو كتف
 . التلطف واللني يف احلديث مع الطفل والتواضع له وإشعاره بأمهيته 
فإذا كان احلوار فيما يهم الطفل، . احلديث معه مبا يتناسب مع إدراكه وعقله واهتماماته 

 )٤( .عليهيقترحه الوالدين يقبل شغوفا على األمر الذي  فإنه
وذه الطريقة ميكن اسـتمالة  .  )٥(إصدار أوامر صرحية تقدمي اقتراحات مهذبة بدالً من 

 .قلب الطفل دون اإلساءة إليه

                                                 
 .٥٠،ص)ت.د(،دار طيبة،الرياض،٣احلبيب،كيف حتاور؟ط علي طارق .١
 .٣١طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية،مرجع سابق،ص٣٠علي احلمادي، .٢
 .٢٠٠،ص)ت.د(أسعد،سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، ميخائيل يوسف .٣
 .٥٦سابق،صالرجع املاحلبيب،كيف حتاور؟ علي طارق .٤
  .٢٢٢ترمجة عبداملنعم الزيادي،مرجع سابق،ص نيجي،كيف تكسب األصدقاء،ديل كار .٥



 

وإعطاء الفرصة للطفل لإلفصاح عمـا  . حترام والتقدير ألراء الطفل أثناء احلوارالإبداء ا 
التسـلط فيـه إلغـاء    "يدور بداخله دون ضغط أو تسلط من قبل والديه، وذلك ألن 

 )١(."من قدره وإماتة لروح اإلبداع يف نفسهوانتقاص )الطفل(لشخص اآلخر
يعد فناً من فنـون   نهإبل حسن اإلصغاء  واإلنصات يعد من األمور اهلامة أثناء احلوار،  

والعـني  باألذن  احلوار ، فعلى اآلباء اإلصغاء إىل أطفاهلم أثناء احلوار بكامل جسمهم،
شخصاً مـا أن يلتفـت    وقد اعتاد صلى اهللا عليه وسلم وهو خياطب. والقلب والوجه

فقد جاء يف . جبسمه كله جتاهه وكان يشعر األطفال بأمهيتهم مثلهم يف ذلك مثل الكبار
هـذه هـي    .)٢("يقبل مجيعاً ويدبر مجيعاً"حديث وصفه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان 

اسًتنصـت  «: وصية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم حينما قال جلرير يف حجة الـوداع 
٣( »الناس( ،عضٍ«: فقالب كم رِقابعضب ضرِبي كُفّاراً، يعدرجِعوا بال ت«.)٤(  

عتبةَ ويقدم لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منوذجاً رائعاً يف فن احلوار، ففي حواره مع    
، الذي يعترب سيد من سادات قريش، ما يدل على قدرته صلى اهللا عليه وسلم على  بن ربِيعةَ

إدارة دفة احلوار، وبالرغم من طول ذلك احلوار إال أنه من األمهية مبكان إيراده لالستفادة منه 
 بن ربيعة لقومـه وكانت بداية ذلك احلوار عندما قال عتبة . يف معرفة قواعد وأصول احلوار

فـي الْمسـجِد    جالس صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس في نادي قُريشٍ، ورسولُ اللَّه يوماً
هدحإِٰىل : و شٍ أَالَ أَقُوميقُر رشعـٰا م حممدي  ها، وفَأُكَلمهضعلَ بقْبأَنْ ي لَّهوراً لَعأُم هلَيع رِضأَع

صلى اهللا  اللّه فَنعطيه أَيّها شاَء، ويكُفّ عنّا ؟ وذَلك حني أَسلَم حمزةُ ورأَوا أَصحاب رسولِ
ـٰا أَبا الْوليد: يزِيدونَ ويكْثُرونَ، فَقَالُوا عليه وسلم لٰى، يب إليه َقُم فَقَام ،هٰى  إليه فَكَلمتةُ حبتع

ـ   : جلَس إِٰىل رسولِ اللّه فَقَالَ ّالس ـنم ـتملع ثُ قَديا حّنم كّي إِنأَخ نـٰا اب ـي  طيف ة
 قْت بِـه فَرَّ، واملَكَان في النّسبِ، وإِنّك قَد أَتيت قَومك بِأَمرٍ عظيمٍ، )الشرف: السطة(عشريةالْ

تكَفَّرو ،مهيندو مهتهآل بِه تبعو ،مهالَمأَح بِه تفَّهسو ،مهتاعمبه ج  ،هِمائآب نضٰى مم نم

                                                 
 .٤٨،صمرجع سابقاحلبيب،كيف حتاور؟  علي طارق .١
 )٥٤٣(،رقم احلديث٢٤٦باب إذا التفت التفت مجيعاً،صكتاب أدب االسة وحسن املعاشرة،البخاري،األدب املفرد،مرجع سابق، .٢
باب  ،كتاب العلم،١ر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،جن حجشهاب الدين ب.(أي أن يأمرهم باألنصات .٣

  .) ٢١٧صاإلنصات للعلماء،
  ).١٢١(،رقم احلديث٤٠،كتاب العلم،باب اإلنصات للعلماء،ص١صحيح البخاري،مرجع سابق،ج .٤

  



 

عما، فَقَالَ  فَاسهضعا بهنلَ مقْبت لَّكا لَعيهف ظُرنوراً تأُم كلَيع رِضين أَعله مصـلى   رسولُ اللَّه
ـٰا أَبا الْوليد أَسمع، قَالَ: اهللا عليه وسلم قُلْ ي :ا جِئْتبِم رِيدا تمّإِن تي إِنْ كُنأَخ نـٰا اب به ي 

ـٰذَا  ه نمراألم  رِيدت تإِنْ كُناالً، وا منكُونَ أَكْثَرٰى تتا حنالوأَم نم ا لَكنعماالً، جفاً به مرش
ملْكاً ملَّكْناك علَينا، وإِنْ كَـانَ   به علَينا حتٰى الَ نقْطَع أَمراً دونك، وإِنْ كُنت ترِيد سودناك

ـٰذَا الَّذي يأْ ره يكئياًت  َاهرتيعطتسـا   الَ تالَنوأَم يها فذَلْنبالطَّبِ، و ا لَكنطَلَب فِْسكن نع هّدَر
حتٰى إِذَا كما قال له، منه، فَإِنّه ربّما غَلَب التّابِعِ علٰى الرّجلِ حتٰى يداوِي منه، أَو  رئكنبحتٰى 

ـٰا أَبـا الْوليـد   فَرغْتأ: يستمع منه، قَالَ صلى اهللا عليه وسلم رسولُ اللَّه، وفرغ عتبة ؟  ي

ـٰنِ الرّحيمِ، «: أَفْعلُ، فَقَالَ: فَاسمع مين، قَالَ:  نعم، قال:قَالَ محّالر مِ اللّهبِس m  B  A

  O  N     M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  P

S   R  Q    _  ^  ]  \     [   Z  Y  X  W  V  U  T

  i  h    g  f     e  d  c  b  a  `l )ــلت مث ؛ )٥ -١: فص
ضٰى رسولُ اللَّهي صلى اهللا عليه وسلم مقَرلَهؤ تصةُ، أَنبتا عهعما سّفَلَم ،هلَيا عأَلْقٰى  اُهيِديو ه

ا يهلَيداً عمتعم رِهظَه لْفخ ،هنم عممثس هٰى رسولُ اللَّهتإىل ا صلى اهللا عليه وسلم ان ةدـجّلس 
ـٰا أَبا الْوليد ما سمعت، فَأَنت وذَاك: ثُمّ قَالَفَسجد  منها، ي تعمس ـةُ إِٰىل    .»قَدبتع فَقَـام

، لَقَد جاَءكُم أَبو الْوليد بِغيرِ الْوجه الَّذي ذَهب بِه نحلف بِاللّه: أَصحابِه، فَقَالَ بعضهم لبعضٍ
ـٰا أَبا الْوليد؟ فَقَالَ: فَلَمّا جلَس إِلَيهِم قَالُوا ي اَءكرا والً: مقَو تعمس ي أَينِ  قَدائرـا   واللَّه مو

 تعمقَطُّمس هبِا ،ثْل وا هم اللَّهـونِي  ويعشٍ أَطيقُر رشعـٰا م ي ،ةانالَ بِالْكَهرِ والَ بِالسحرِ ولشع
ـٰذَا الرّجلِ وبين ما هو فيه و، يبّواجعلُوها  ه نيلُّوا بي  فخالَّـذ هلقَول ّنكُونلَي اللَّهفَو ،زِلُوهتاع
تعمأٌمنه  سبا ،ن هبصفَإِنْ ت    لْكُـهبِ فَمـرلـٰى الْعع رظْهإِنْ يو ،رِكُميبِغ وهميتكُف فَقَد برلْع

ـٰا أَبا الْوليد بِلسانِه: ملْكُكُم، وعزّه عزّكُم، وكُنتم أَسعد النّاسِ بِه، قَالُوا ي اللَّهو كرحقَالَ، س :
ـٰذَا رأْيِي  وا فيههعنفَاص ا لَكُمدا ب١( .م(  

                                                 
١.  

 . ٦٤- ٦٣ص-،ص٣م،ج١٩٨٣- هـ١٤٠٤،مكتبة املعارف،بريوت،٥إمساعيل بن عمر بن كثري،البداية والنهاية،ط  -أ 
  . ٩٤- ٩٢ص-،ص١م،ج١٩٧١-هـ١٣٩١،دار الكتب العلمية،بريوت،٢سعيد حوى،الرسول صلى اهللا عليه وسلم،ط  -ب 



 

ففي هذا احلوار يعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آداب احلوار واإلنصـات ومـا يف      
اإلنصات من كسب للقلوب، وتوجيه للطرف اآلخر باإلنصات له بالطريقة ذاا اليت سـبقه  

. ت له بعـد ذلـك  فلوال إنصات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب الوليد أوالً ملا أنص. ا
على أمهية التلطف أثناء احلـوار و كيـف أن اللـني     اًواضح كما أن احلديث يعطي مدلوالً

وكذلك يف احلديث فوائد كثرية ميكن حتصيلها فهـو   .والتلطف يف احلديث يفعل فعل السحر
صلى اهللا عليه وسلم مل يظهر امشئزازه من أيب الوليد على ما مسعه من عـروض مبتذلـة، ومل   

زيادة ) أبو الوليد(خر من قوله، بل على العكس أظهر احترامه آلرائه وأخذ خياطبه بكنيته يس
  .يف إظهار االحترام والتقدير له بالرغم من اختالف اآلراء واألفكار بينهما

 :وإلنصات اآلباء ألطفاهلم فوائد مجة منها
  .تضـايقه  إشعارهم بالراحة النفسية ألنه قد نفس عما بداخله من مهوم أو أمـور   - أ
ومعرفة نواياه وغرضه من سلوكه وتصرفاته، والشيء "فهم ما يدور بداخل الطفل  -ب

ميكننا من التعرف على هذا سوى اإلنصات هلم بعناية حىت ننجح يف التأثري فيهم وتعديل 
 . )١("سلوكهم

  .، مما يشجعه على اإلبداعفيه تقدير ملشاعر الطفل واحترام ألفكاره -ج
يغـذي العقـل    ألن إنصاته ذلك و ت الطفل أيضاً يعود عليه بالنفع الكثري،كما أن إنصا   

وينميه ويقوده إىل النجاح يف احلياة واإلبداع يف جمال العمل، فلرمبا يستمع ألفكار قد تكـون  
. حلوالً ملشاكل يواجهها الطفل أو قد تكون هذه األفكار دافعاً يدفع الطفل لعمـل إبـداعي  

ترك مدرسته بعد سنوات قليلة من التحاقه ـا   )٢(ة لطفل هولنديوخري شاهد على ذلك قص
فاستطاع أن يدخر ماالً لشراء موسوعة . نظراً لظروف عائلته الفقرية وعمل ساعياً يف شركة

عن سرية املشاهري األمريكيني، وأخذ يراسلهم ويسأهلم عن معلومات إضافية تتحـدث عـن   
ريخ الصـحافة  املبـدعني يف تـا   من أملع احملررين وأصبح ،وقد كان مستمعاً لبقاً. طفولتهم

األمريكية بفضل توظيف مهارة االستماع هلؤالء املشاهري الذين قدموا له الكثري عن حيـام  
  .  اخلاصة

                                                 
  .٤٩م،ص٢٠٠٠-هـ١٤٢١عثمان،األسرار العجيبة لالستماع واالنصات،دار ابن حزم،بريوت،مصباح أكرم  .١
 .٦٨- ٦٧ص- سابق،صالرجع امل .٢



 

 فيـد اآلبـاء يف  ت يتوهكذا فإن هذه بعضاً من الطرق املفيدة لتنمية عادة احلوار اهلادف وال   
  .تنمية اإلبداع لدى أطفاهلم

 :س حب القراءة واالهتمام بأدب الطفلغر.٢
وإن مـا  . من أهم وسائل املعرفة وأكثرها فاعلية يف تنمية القدرة على التفكري إن القراءة    

بآيات تربوية فيها إشارة إىل أن أهم أهدافه "نزول القرآن الكرمي  القراءة ابتداءيدل على أمهية 
طالع والقـراءة والـتعلم واملالحظـة    تربية اإلنسان بأسلوب حضاري فكري، عن طريق اال

m  o  n  m  l  k : قال تعـاىل  )١(."العلمية خللق اإلنسان منذ كان علقة يف رحم األم

  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p

  cl )٥ – ١:العلق(  

 m  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©l : ويف قوله تعاىل   
شروطها وال حتقق اهلدف من وجودهـا   ال تستويف" وضح أن القراءةما ي) ٢٠٤: األعراف(

وممارستها رد االستماع إليها أو النطق بكلماا، وإمنا يتم ذلك فوق هذا بالتفرغ ملا نقـرأ،  
والتبصر مبا فيه من أفكار بشكل موضوعي بعيد عن التطرف والتعصب وهو أمر يتطلب    منا 

  )٢(."فيما نقرأ من أفكار ومعان بكل روية دون أن نشتت انتباهنا حضور الذهن، والتبصر

 ،والعلماء ،والقراءة ضرورة من ضرورات احلياة وهي األساس الذي ترىب عليه الصاحلون
للقـراءة واإلقبـال    الطفل االستعدادومن هنا كان على اآلباء أن يوجدوا لدى . واملبدعون

 واإلجبـار حـىت  اإلكراه واختيار وليس عن طريق  عليها برغبة صادقة يقوم ا عن طواعية
 واالهتمام ،عامبشكل فمن البيت ينطلق حب القراءة  .تصبح عادة له ميارسها ويستمتع ا

  . بشكل خاص بأدب الطفل

  : تعريف أدب الطفل
ممتعة وسارة، مير ا الطفل ويتفاعل معها، فتساعد  -هلا شكل فين-كل خربة لغوية :" هو   

ف حسه الفين، والسمو بذوقه األديب، ومنوه املتكامل، فتسـهم بـذلك يف بنـاء    على إرها
                                                 

  .٢٤اليبها، مرجع سابق،صوأسعبد الرمحن النحالوي، أصول التربية اإلسالمية    .١
  .١١عدس،دور املطالعة يف تنمية التفكري،مرجع سابق،ص عبد الرحيم حممد   .٢



 

واملقصود باخلربة اللغوية هو أن األدب فـن  . )١("شخصيته، وحتديد هويته، وتعليمه فن احلياة
يستخدم اللغة، فكل موقف أديب مقروء أو مسموع أو مرئي يتفاعل معه الطفل ويترك أثراً يف 

  .قله غالباً ما يساعد على منوهوجدانه، فسلوكه مث ع
فعلى  الوالدين تشجيع الطفل على قراءة األدب وكتابته واملشاركة الفعلية فيه ألن كل ذلـك  

  .يعمل على تنمية اإلبداع

ألدب الطفل فوائد مجة ال جمال لـذكرها يف هـذه الدراسـة، إال أن     :فوائد أدب الطفل
اع وخاصة أن اإلبداع أصبح هدفاً أساسياً من الباحثة سوف تقتصر على فوائده يف جمال اإلبد

  :األهداف اليت جيب أن يرىب عليها الطفل، ومن هذه الفوائد
فهو يفتح الباب أمامه  .وتوسيع دائرة خربات الطفل البيئة الرئيسة الستكشافالوسيلة  

يتيح الفرص أمام األطفال ملعرفة اإلجابات عن أسـئلتهم  " و. حنو الفضول واالستطالع
تفسارام وحماوالت استكشاف واستخدام اخليال وتقبل اخلربات اجلديـدة الـيت   واس

يقدمها أدب األطفال، إنه يتيح الفرصة أمام األطفال لتحقيق الثقـة بـالنفس، وروح   
املخاطرة يف مواصلة البحث والكشف، وحب االستطالع، والدافع لإلجناز الذي يـدفع  

والتحرر مـن األسـاليب املعتـادة     ،االكتشافإىل املخاطرة العلمية احملسوبة من أجل 
  )٢(."للتفكري، وامليل إىل البحث يف االجتاهات اجلديدة

، ألن القراءة تعطي الطفل قدرة على )٣(األسلوب األمثل لتعزيز قدرات الطفل اإلبداعية 
يكون التناول اجليد "وذا . التخيل وبعد النظر، وتنمي لديه القدرة على التفكري السليم

 ،والـتفكري  ،و اإلبـداع  ،دب عامالً مسـاعداً علـى تنميـة بـذور االبتكـار     لأل
   )٤(."والتخيل ،والتذكر،واالستنتاج

 .ق التسلية واملتعةيوحتق تقليل مشاعر الوحدة وامللل، 
 .حدث بشكل أفضلالتالطفل حساً لغوياً أفضل، و اكتساب 
  .واملدرسة واتمع يف البيت اليت تواجهه للمشاكلالطفل على ابتكار حلول  تعويد 

                                                 
  .١١م،ص١٩٩٤ -هـ١٤١٤قناوي، الطفل وأدب الطفل،مكتبة األجنلو،القاهرة، حممد هدى .١
  .٢٧٣حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،ص حممد سناء .٢
 .٣٠٩سابق،صالرجع امل .٣
 .٧٥،صاملرجع السابقل،اطفوأدب األقناوي، الطفل حممد هدى  .٤



 

  :أنواع أدب الطفل
الشعر، القصة، املسرحية، الكتاب، الة، الربامج اإلذاعية : هناك عدة أنواع ألدب الطفل منها

ومجيع هذه األنواع هلا أمهيتها يف تنمية اإلبداع لدى الطفل، ونظراً ألنـه ال  . )١(والتلفزيونية
لقصة بشيء من التفصيل، والتعريج على املسرح يتسع اال للحديث عن مجيعها فسيتم ذكر ا

  .وجمالت األطفال
ميكن أن تكون وسيلة من وسائل تنمية  أن القصةحيث "وسيلة تربوية مؤثرة،  القصةوتعترب    

اإلبداع واخليال عند اإلنسان، ذلك ألا حتتوي على حوادث ومواقف كثرية حيتـاج فيهـا   
عناصرها وأحداثها املختلفة، كمـا أن القصـة أداة    اإلنسان إىل تكوين عالقات وروابط بني

لذا اعتىن ا املنهج التربوي اإلسالمي  )٢("ميكن ا حتريك عواطف اإلنسان وخياله وتفكريه،

¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  m:عناية شديدة، فقد ورد يف سبب نزول قولـه تعـاىل  
²  ±  °   ¯  ®  ¬ «  ª  © ¨  §l )أن  )٣: يوسف

 يـا رسـول اهللا لـو   : ل على النَّيب صلى اهللا عليه وسلم فتاله عليهم زماناً، فقالواأُنزالقرآن 

: قوله إىل) ١: يوسف( m  x  w  v  u  t  srl  :قصصت، فأنزل اهللا تعاىل

m£  ¢  ¡  ¥  ¤ l ولقد حاول العلماء إحصاء ما يف القـرآن  " )٣(.اآلية
ل على أمهية القصة يف التربية، ومـن  ، وهذه إشارة مهمة تدالثلث تقريباً من قصص فوجدوه

احلكايات عن العلماء وحماسنهم أحب إيل من كثري الفقه، : (هنا قال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا

¾  ¿  m  ÂÁ  À  :ألا آداب القوم، وشاهده من كتاب اهللا تعاىل قولـه سـبحانه  
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È        Ç  Æ  ÅÄ  Ãl 

½  ¾        ¿  m       Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À:، وقولـه سـبحانه  ) ٩٠:األنعام(

                                                 
 حممد ، بينما أضافت سناء)٩٤مرجع سابق،ص، لاطفالطفل وأدب األ (قناوي القصة واملسرحية والشعر، حممد ذكرت هدى .١

 .)٢٧٣رجع سابق،صمسيكولوجية اإلبداع،( حجازي الكتاب والة والربامج اإلذاعية والتلفزيونية،
  .٣٣،ص١طفالً مبدعاً، مرجع سابق ،جعبداملعطي،كيف تصنع  حممد عبداهللا .٢
 . ٢٧٥م،ص١٩٩١-هـ١٤١١الواحدي،أسباب نزول القرآن،دار الكتب العلمية،بريوت، علي بن أمحد أبو احلسن .٣



 

  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
   Õ  Ô      Ó  Òl )١(")١١١: يوسف(.  

قصة موسى عليه السالم وبين : من قصص القرآن)٢(املرحلة ومما يناسب الطفل يف هذه   
، وأصحاب األخدود، وطالوت إسرائيل، واألرض املقدسة، وذو القرنني، ويأجوج ومأجوج

  . السالم، وقصة أيوب عليه السالم ودواد وجالوت عليهم السالم، وقصة يوسف عليه
وكذلك هناك وفرة يف القصص النبوي حكاها النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه    

صة مثل قصة سيدنا إبراهيم وإمساعيل وأمه عليهم السالم، وق. منهم والصغري احلاضرين الكبري
األقرع واألبرص واألعمى، وقصة غالم األخدود، وقصة النفر الثالثة الذين آواهم الغار، 

  .وغريها الكثري
هي "والقصص القرآين والنبوي يعتمد على احلقائق الثابتة اليت وقعت يف الزمن املاضي و   

، وتبين قصص تبعث يف الطفل الثقة ذا التاريخ، كما تضفي على روحه االندفاع واالنطالق
فيه الشعور اإلسالمي املتدفق الذي ال جيف نبعه، واالحساس العميق الذي ال يعرف 

على  ينبغيف فتنمو لديه تلك الصفات اإلبداعية اليت حيتاجها الطفل يف إبداعاته، )٣(."البالدة
أو أقراص مضغوطة، ا  أشرطة فيديو، م، أو إهداءهطفاهلمقصص ألال هذه رواية اآلباء

  .صوَّر هلذه القصصتسجيل م
وهذا اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل حيث على تعليم الطفل قصص الصاحلني بعد تعليمه    

فيتعلم القرآن وأحاديث األخبار وحكايات األبرار وأحواهلم لينغرس يف :"للقرآن الكرمي، فيقول
  .وبالتايل تكون أعماهلم قدوة إبداعية للطفل)٤("نفسه حب الصاحلني

  
  
  

                                                 
 .٣٣،ص١عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً، مرجع سابق ،ج حممد عبداهللا .١
 .سنة)١٢:٦من سن( الطفولة املتوسطة واملتأخرة .٢
  .٩١ملنهج النبوي يف تربية الطفل،مرجع سابق،صالسيد،ا حممد عبد الباسط .٣
  .٧٣،ص٣الغزايل،إحياء علوم الدين،مرجع سابق،ج حممد أبو حامد .٤



 

  :واجب مراعاته يف قصص األطفالال
جيب أن تقدم هذه األنواع بطريقة صحيحة متناسبة مع خصائص الطفل ومراحل منوه،  

، ويف الثامنة والتاسعة مييل األطفال )١(بالقصص الشعبيةفأطفال السادسة والسابعة يستمتعون "
. وسري أبطال احلروبإىل معرفة املاضي، ويبدأون التوجه اىل التراجم، وقصص السرية الذاتية، 

وأما أطفال العاشرة واحلادية عشرة فيبدؤون يف هذا السن باختاذ القدوة واملثل األعلى، فهـم  
وال ميكن بالطبع حتديد بداية تلك املراحل . حباجة إىل قصص العظماء، واملخاطرات، واحلروب
 )٢( ."وايتها يف حياة الطفل، فهي ميكن أن تتداخل زمنياً

ن القرآن الكرمي والسنة النبوية ببعض اآليات واألحاديث الشـريفة الـيت   االستدالل م 
 .تتمشى مع أحداث القصة أو املسرحية

 .ربط أحداث القصة بعادات وقيم األطفال يف اتمع اإلسالمي 
اختيار القصة اليت ميتزج فيها اخليال بالواقع إلشباع رغبة الطفل يف التخيل، كما أنه البد  

 .ل الطفل يف تصور ايات القصصمن  إطالق خيا
اختيار القصص اليت تشجع على اإلبداع، كقصص العلماء املبـدعني الـذين قـدموا     

إسهامات واضحة لألمة اإلسالمية، حيث أن األطفال غالباً ما تتملكهم الرغبة يف أن يقومـوا  
 .بدورهم  يف تقدمي إسهامات أو إجنازات مشاة 

سهل الذي يفهمه الطفل بغري مشقة وعناء، ويف نفـس  تيار القصة ذات األسلوب الاخ 
 )٣(.الوقت تتوفر فيها عوامل اإلثارة والتشويق، كاجلدة والطرفة واخليال واحلركة

البعد عن القصص اليت تتناول القيم األخالقية السيئة واملواقف املزعجة املخيفة واملـثرية   
واقف تؤثر يف تكوين الطفـل العقلـي   ألن مثل هذه امل"لالنفعاالت احلادة كالتعذيب والظلم 

، لذا جيب على اآلباء اختيار القصص اليت تتضمن انفعال املرح واحلب )٤("والعاطفي تأثرياً سيئاً
 . والعطف

                                                 
ويستمتع الشعب بروايتها  لون من القصص اليت ينسجها اخليال الشعيب حول حدث مهم من حياة البشر، :القصص الشعبية هي .١

والشاطر حسن  قصة الزير سامل، :ومن أمثلتها. عن طريق الرواية الشفويةواالستماع إليها لدرجة أنه يستقبلها جيالً بعد جيل 
  )٢١٢- ٢١١ص- قناوي، الطفل وأدب األطفال،مرجع سابق،صحممد هدى . ( اوغريمه

 .١٣١باشا، كيف تريب أبنائك يف هذا الزمان،مرجع سابق،ص مشسي حسان .٢
 .١٣٢ص،٢عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً، مرجع سابق ،ج حممد عبداهللا .٣
 .٦٨فهيم مصطفى، الطفل ومهارات التفكري،مرجع سابق،ص .٤



 

عدم التركيز على نوعية واحدة من القصص، بل البد من تنويع موضوعات القصـص،   
أنواع القصص اليت ميكن اختيـار   فهناك القصص اخليالية، والدينية، والتارخيية، وغري ذلك من

 )١(.املناسب منها
وعاء ترفيهي وتثقيفي على درجة  كبرية من اخلصوبة "على أنه  املسرحكما جيب النظر إىل    

بل لعل من أهم آثاره هو ذلك األثر الذي ميكن أن يتركه على سلوك الطفل مبـا  ... والتأثري
 )٢(."نتظر فقط ما حيركها ويفتح الباب أمام حركتهايفجر الطاقة اإلبداعية الكامنة فيه، واليت ت

وميكن لألسرة . فاملسرح مبا فيه من متثيل لألدوار يعترب وسيلة جيدة لتنمية اإلبداع لدى الطفل
أن تشجع أطفاهلا للقيام مبسرح مصغر يف البيت حيث يقوم األطفال بلعب األدوار أمام آباءهم 

واألم الشاي أو القهوة مثالً، فبدالً من مشاهدة التلفاز  وذلك يف الوقت الذي يتناول فيه األب
كذلك ميكن لألطفال . يف ذلك الوقت ميكن لآلباء مشاهدة مسرحية مجيلة من صنع أطفاهلم

القيام بعرض مسرحي يف البيت أثناء املناسبات املهمة لألسرة كعودة األب من سـفر، أو يف  
  .األعياد، أو ما شابه ذلك

فال دور يف تنمية قدرام اإلبداعية من خالل حل األلغاز واملسـابقات، أو  األط والت   
، أو من خالل ما تقدمه من معلومات دينية أو أدبيـة أو  اليت حتتويها واألشعارقراءة القصص 

  .علمية
  :األمور اليت ميكن مراعاا عند إعداد مواد أدب الطفل أو تنفيذها

ن مراعاا عند إعداد مواد أدب الطفل أو عنـد تنفيـذها   هناك العديد من األمور اليت ميك   
  :ميكن اإلشارة إىل بعضها، لتساعد الطفل على تنمية قدراته اإلبداعية وفكره وخياله

وضع مادة أدب الطفل على شكل مشكالت تستثري الطفل وتتحدى عقله وتفتح اـال   
 .ي يتصورأمامه كي يفكر تفكرياً علمياً وتفسح اال خليال الطفل ك

عرض مواد أدب الطفل على أا نتيجة تطور ال يقف عند حد وعلى إتاحـة التحـدي    
 .للعقل بعرض املقدمات مث النتائج

                                                 
 .١٣٣،ص٢رجع سابق،جمعبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً، حممد عبداهللا .١
 .١٦١،ص)ت.د(مصري عبد احلميد حنورة،سيكولوجية التذوق الفين،دار املعارف،القاهرة، .٢



 

تدريب الطفل على االستماع الناقد، والقراءة واملشاهدة الناقدة، والترحيب بإبداء الرأي،  
وكشف العالقات، والـدعوة إىل  والدعوة إىل التفسري والتعليل واملوازنة بني اآلراء واحلقائق، 

 )١(.استخدام اخليال
  :يف نفس الطفل غرس حب القراءة بةكيف
إن غرس حب القراءة يف عصر كثرت فيه عناصر الترفيه والتشويق من تلفاز وحاسوب هلو    

من الصعوبة مبكان، ولكن هناك طرق يستطيع اآلباء اللجوء إليها لترغيب الطفل يف القـراءة  
 :وذلك عن طريق

فعندما يوازن اآلباء ألطفاهلم بني العلم واجلهل ويقارنون هلـم  : املوازنة بني العلم واجلهل  - أ 
بني العلماء واجلهالء، يقتنعون بأمهية القراءة وتتحرك نفوسهم شوقاً إىل العلـم حينمـا   

 )٢(.يسمعون باملرتلة العالية والفضل العظيم لطالب العلم عند اهللا تعاىل وعند الناس
املكتبة املرتلية وإن كانت بسيطة فإنه ميكن من خالهلا تعزيز حب  :اء مكتبة مرتليةإنش -ب 

ار ويرغب واإلدخوالطفل بطبيعته مييل إىل اجلمع  .القراءة، واحترام الكتاب، واحملافظة عليه
كمـا أن  . يف التملك، لذا فإن على اآلباء تشجيع أطفاهلم على متلك الكتب املناسبة هلم

رتلية يف حياة الصغار أمهية خاصة، فالطفل عندما يفتح عينيه فيجد حوله الكثري للمكتبة امل"
من الكتب واملطبوعات، وجيد اآلباء واألخوة واألصدقاء يقرؤون، ويتعاملون مع الكتـب  
 حبب واحترام، فإن قلبه سيتعلق بالكتب فتراه منذ نعومة أظفاره ممسكاً بالكتاب، حمـاوالً 

   .)٣("ر األيام تصبح القراءة جزءاً من تكوينه النفسي والثقايفتقليد الكبار، ومع مرو

  :ماجيب مراعاته يف املكتبة املرتلية
أن خيتار الطفل الكتب أو االت بنفسه مع مساعدة والديـه ألن األطفـال ال    

 .خيتارون دائماً األصلح هلم واألنسب فيما يقرأونه
 .همراعاة مالئمتها لسن الطفل وميوله واهتمامات  
 . أن تكون الكتب مكتوبة بلغة سليمة و مناسبة لعمر الطفل 
  .أن تتميز باإلخراج اجلميل واأللوان املناسبة والصور اجلذابة 

                                                 
 .٢٧٤حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،ص حممد سناء .١
 .١٠٧٨،ص٢علوان،تربية األوالد يف اإلسالم،مرجع سابق،جصح ناعبداهللا  .٢
 .١١٥،ص٢عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،مرجع سابق،ج حممد عبداهللا .٣



 

 . تنويع املواد اليت يقرأها األطفال 
أن يكون اآلباء قدوة ألطفاهلم يف القراءة، فإذا كان اآلباء اليقـرؤون فمـن   : القدوة -ج 

بالرغم من أن املدرسة تلعب دوراً مهماً "و. نفوس أطفاهلم الصعب غرس حب القراءة يف
يف تنمية حب القراءة لدى األطفال فإن الوالدين جيب أن يكونا قدوة ألبنائهم، فـإذا مل  

األطفال بـالقراءة سـيكون    فإن ارتباطبالكتب  يكن البيت غنياً ومفعماً بالقراءة ومملؤاً
هم أبناء آلباء نشأوا يف بيوت  دون متعة يف القراءةفاألطفال الذين جي، )١("احتماالً ضعيفاً

 .من معامل حيام اليومية بارزاً تكون القراءة فيها معلماً

فمن اخلطأ أن يفرض اآلباء ذوقهم علـى الطفـل، أو أن    :توفري اخليارات أمام الطفل -د 
  )٢(.ا يريديتخريوا له ما يقرأ، فاملهم هو توفري اخليارات وترك احلرية للطفل ليختار م

من أهم  ته القرائيةاإن مراعاة رغبات الطفل واحتياج: مراعاة رغبات الطفل القرائية -هـ
فإنه يوجه  ،حيب قصص احليوانات إذا كان األساليب لترغيبه فـي القراءة، فالطفل مثالً
وإذا كان الطفل مييل إىل املخترعـات، فإنـه    .إىل الكتب اليت تتناول احلديث عن ذلك

من خالل تزويده باملوسوعات العلمية اليت تم بنشـر  "نمية قدرة الطفل العلمية ميكن ت
أخبار املخترعات املختلفة، كما ميكن االشتراك يف بعض االت العلمية املهتمـة ـذا   

طفل، وحاجاته القرائيـة،  الفـي تلبية رغبات  املسامهة لى اآلباءفع. وهكذا )٣("اجلانب
  .صص ال يرغبهاموضوعات أو قوعدم إجباره على قراءة 

القراءة مع األطفـال  وذلك ألن  وإن كان يعرف القراءة :مشاركة الطفل يف القراءة -و
ذلك التأثري .. تنمي رابطة قوية بني الوالدين واألطفال وتعزز تأثري الوالدين على األبناء"

 )٤(."الذي سيؤدي يف النهاية إىل تنمية حس عميق ومستمر وحب للتعلـيم والقـراءة  
فمشاركة اآلباء للطفل يف القراءة وتفاعلهم مع ما يقرؤنه له يولد عنـده اإلحسـاس   
بالتفاعل أيضاً، ويولد لديه الرغبة يف القراءة واملزيد من التعرف على كلماا من خالل 
االطالع عليها داخل الكتاب وخباصة إذا كان النص القرائـي حكايـة أو قصـة أو    

                                                 
  .٣١٦حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،صحممد سناء  .١
 .٢٢٦صمرجع سابق،أسعد،سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب، ميخائيل يوسف .٢
 .٣٢١لية األب املسلم يف تربية الولد،مرجع سابق،صباحارث،مسؤو حسن عدنان .٣
 .٣١٤سابق،صالرجع املحجازي،سيكولوجية اإلبداع،حممد سناء  .٤



 

طفال أكثر من غريه، وإذا كانت القراءة بلهجـة تـنم عـن    أنشودة، وهو ما ميتع األ
االهتمام بالقراءة وعن املتعة اليت حتدث نتيجة تلك القراءة وكان يف نربة الصوت مـا  
يدل على متثل ملعناها، انتقل هذا  االحساس إليه عن طريق التأثر والتأثري وأخذ يتأثر مبا 

ـ   مه، فن فيه ألطفاهلميقرؤو وقتفعلى اآلباء ختصيص  )١(.يقرأ عليه  ونبـذلك ميارس
  .طفلالأفضل األساليب لغرس حب القراءة فـي نفس 

على الوالدين متابعة أطفاهلما حىت يتأكدا أن األطفـال قـرأوا    :متابعة الطفل ومناقشته -ز
الكتب املوجودة لديهم عن طريق مناقشتهم يف مواضيع هذه الكتب، وذلك ليتعود الطفل 

 . وتفكري بدالً من تناوهلا بشكل عابر تناول األمور بروية
البد أن يشعر الطفل ويدرك أمهية الكتاب يف كل مكان : إشعار الطفل بأمهية الكتاب -ح

وزمان، فعند قيام األسرة برحلة ما، فمن الواجب على اآلباء اصطحاب بعض الكتب 
أمهية عـن   يف هذه الرحلة، وذا التصرف يشعر اآلباء أطفاهلم أن هذه الكتب ال تقل

كما أنه ميكن استغالل أوقـات الفـراغ سـواًء يف    . األمتعة األخرى املهمة يف الرحلة
 . السيارة أو الطائرة أو قبيل النوم يف القراءة املفيدة املمتعة

البـدء  : فمثالً، الطفل يف القراءة ينبغي التدرج مع :تعويد الطفل على القراءة بتدرج -ط
. من الكلمات، إىل أن تصبح الكلمات أكثر من الصـور فيه القليل كتاب مصور معه ب

الً مث جهـراً ألن  وأ قراءة صـامتة وكذلك يكون التدرج يف القراءة حبيث يقرأ الطفل 
: ويف هذا يقول اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل. القراءة رياضة حتتاج إىل تدريب

 مـن اخلفيـة إىل اجلهـر    لكل عضو رياضة ختصه، فللصدر القراءة، فليبتدئ فيهـا "
  )٢("بتدريج

فإذا وقف اآلباء باملرصاد : عدم التدخل املباشر لتصحيح أخطاء الطفل عند القراءة  - ي 
 فالتمكن من القراءة يسري وفق . أمام الطفل أثناء قراءته، فإنه يتهيب اإللقاء أو القراءة

 

                                                 
 .١٥١صم،٢٠٠٢- هـ١٤٢٣،دار الفكر،عمان،٢عدس، كيف يتعلم األطفال،ط عبد الرحيم حممد .١
 .٢٤٧م،ص١٩٨٤-هـ١٤٠٤،مؤسسة الرسالة،بريوت،٥الطب النبوي،ط ،اجلوزيةحممد بن أيب بكر ابن قيم  .٢



 

أن يـتم مترينـه    مبدأ احملاولة واخلطأ، فاخلطأ ضروري وهو يتالشى شيئاً فشيئاً بعد
  )١(.بالقدر الكايف فيتخلص عندئذ من أخطاء القراءة

 :حفز اخليال اإلبداعي.٣

 .وهو من أهم األدوات لنمو وتقدم ورقي اإلنسان ،يعد اخليال صفة من صفات اإلنسان   
ذلك النشاط النفسي الذي تتم من خالله املعاجلة الذهنية لبعض املواقـف أو  : "هو فاخليال
ماداً على إعادة بناء الصورة، بشرط عـدم احملاكـاة املباشـرة    اعتشكل جديد، العناصر ب

للمصادر احلسية أو اإلدراكية لتلك العناصر أو املواقف، وهو ذا املعىن ليس جمرد نشـاط  
وهذا هو  )٢(."ذهين وأفكار جمردة، بل هو نشاط متنوع وقد يتوجه توجهاً ذهنياً أو حركياً

يعيد بناء الواقع بناًء جديداً معتمداً على عناصـره القدميـة ولكـن    اخليال اإلبداعي الذي 
  .بإضافات جديدة يضيفها املبدع

وذلك ألن التفكري  ،باخليال يستطيع اإلنسان أن يطور أفكاره مث حيوهلا إىل واقع ملحوظو   
 عندما يكون مرتبطاً بالواقع ارتباطاً شديداً فإن ذلك ميكن أن يثبط من عمليـة التجريـب  

ولكن عندما يكون التفكري فيه نوع . لالحتماالت الغريبة اليت قد يكون هلا فوائد غري مدركة
وحنن ال ميكن أن نتصور خمترعاً أو مبتكـراً  . " من اخليال فقد يصل إىل نتائج إجيابية مفيدة

دون خيال واسع، ألن االختراع يبدأ عنده بتصور شيء ممكن حتقيقه، أو بتصوره عنـدما  
فهذا ابن لرئيس بلدية إحدى املدن األوروبية قاده  )٣(."بعد ذلك السعي حنو التحقيق يتم، مث

خياله إىل حل مشكلة رمي الناس لعلب اآليس كرمي البالستيكية يف الشارع، فقد ختيل إنـه  
باإلمكان أكل هذه العلب حىت ال يلقوا ا الناس يف الشارع، ونقل هذه الصورة لوالـده،  

اله له ابنه، ومن هنا جاءت فكرة صناعة البسكويت الذي يوضع فيه اآليس ففكر األب مبا ق
  )٤(.كرمي ليأكله الناس وال يرمونه يف الشوارع

                                                 
 .٢٢٦صمرجع سابق،أسعد،سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب، ميخائيل يوسف .١
 .١٩٣حنورة،سيكولوجية التذوق الفين،مرجع سابق،ص عبد احلميد مصري .٢
  .٢٠٣عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .٣
  .٤٠،ص١ج، مرجع سابقعبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً، حممد عبداهللا .٤



 

هو تصور ألشياء وحوادث مل تدرك أو حتدث من قبل، ومل تـدخل يف  "ومبا أن اخليال    
ر ملا سـتكون  فهو على ذلك ينمي لدى الطفل القدرة على التصو )١("دائرة اخلربات املاضية

  .عليه األحداث واألوضاع يف املستقبل وكيف ميكن االستعداد هلا
وهناك فرق بني التخيل وأحالم اليقظة، فالتخيل هو عملية التفكري يف فكرة معينة إىل أن    

والصورة العقلية أو الذهنية تتيح للفرد معايشة املوقف أو احلالة الـيت  . تتولد صورة ذهنية هلا
فالتخيل عملية واعية تتم على مستوى الشعور ويكون هلا اجتاهات . الواقع بعد مل تتحقق يف

. عقلية ومعتقدات مت حتديدها بشكل مسبق وتستخدم يف دعم حتقيق غاية أو هدف ـائي 
أما أحالم اليقظة فهـي  . واهلدف من التخيل هو بناء الثقة الالزمة من أجل اختاذ اإلجراءات

ا ليست أفكاراً شعورية واعية مت حتديدها مسبقاً وتدعم اجتاهات انفصال عن الواقع، كما أ
   )٢(.عقلية أومعتقدات معينة

الـيت  الرئيسية البوابة "ويعد اخليال أيضا من خصائص الطفولة، فاخليال عند األطفال هو    
   )٣(."يدخلون منها وعن طريقها إىل العامل احلقيقي

يعرب عنه الطفل أثناء لعبه،  )٤(درسة هو خيال إيهاميوخيال األطفال يف مرحلة ما قبل امل   
حيث حيب الطفل اللعب اإليهامي يف هذه الفترة، ومييل إىل االعتقاد الومهي بأن اجلمـاد  "

فالطفل الذي يضع عصا بني ساقيه وجيري ا، يتخيل أنـه   ،)٥("يتكلم وحيس ويرى ويسمع
يتحدث إىل فرسه و يطلب منه املزيـد   وأن هذا الفرس حيمله وجيري به، فهو، ميتطي فرساً
كما أنه ميكن أن يعترب الكراسي أو اجلمادات بشكل عام أطفـال حيـادثهم   . من السرعة

للنمو العقلـي   وضرورياً هاماً إن مثل هذا اخليال اإليهامي للطفل يعد أمراً. ويتفاعل معهم
كما سـبق توضـيحه يف   ( أما طفل املرحلة اإلبتدائية. والنفسي هلذا الطفل يف تلك املرحلة

فإن خياله يتخذ اجتاهاً جديداً نتيجة للتفتح العقلي الذي وصل إليه يف ) خصائص منو الطفل
هذا السن، ويصري ختيله ختيالً إبداعياً ميكن توجيهه وتنميته، مما يضيف على اآلبـاء عـبء   

فال وأذهام حيث تتفتح عيون األط"ومسؤولية تنمية هذا اخليال لدى أطفال هذه املرحلة، 
                                                 

 .٧م،ص٢٠٠٧- هـ١٤٢٨علي راشد، تنمية اخليال العلمي وصناعة اإلبداع لدى األطفال،دار الفكر العريب،القاهرة، .١
  .٧٦م،ص٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ترمجة مكتبة جرير،مكتبة جرير،الرياض، روبرت أنتوين، ماوراء التفكري اإلجيايب، .٢
  .٢٢٠عدس،كيف يتعلم األطفال،مرجع سابق،ص عبد الرحيم حممد .٣
  .٢٣٠معوضِ،سيكولوجية النمو الطفولة واملراهقة،مرجع سابق،ص ميخائيل خليل .٤
 .١٥١مرجع سابق،صاألطفال،قناوي، الطفل وأدب  حممد هدى .٥



 

على املستحدثات العلمية والتطورات التكنولوجية الفعلية، فيتم الربط بينها وبني ما يتخيلون 
أن حيدث، فتفتح أمامهم آفاق واسعة من اخليال املمزوج بشيء من هـذه املسـتحدثات   

  )١(."العلمية وتلك التطورات التكنولوجية
فل، ومن مث البد من التشـجيع عليـه منـذ    وحيتاج اخليال إىل تدريب لكي ينمو عند الط   

وكلما كان اخليال ممتلئـاً  ...ممارسة اخليال أمر ضروري لتنمية قوى اإلبداع"عترب تو. الصغر
  .)٢("وعميقاً كان دليالً على قدرة إبداعية وتصورية كبرية

 وإذا تأملنا قول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي حيث فيه علـى النظافـة     
. أَرأَيتم لَو أَنَّ نهراً بِبابِ أَحدكُم يغتِسلُ منه كُلَّ يومٍ خمس مـرّات «: والطهارة حيث يقول

فَـذلك مثَـلُ الصّـلَوات    «: قَالَ. الَ يبقَى من درنِه شيٌء: قَالُوا» هلْ يبقَى من درنِه شيٌء؟
ففي هذا احلديث يعطي النيب صلى اهللا عليه وسلم لكثريٍ  )٣(.» بِهِنّ الْخطَايايمحو اهللا. الْخمسِ

من أصحابه صورةً من اخليال الواسع حيث جيعلهم وكأم يرون النهر رأي العني، علمـاً أن  
فأتى  ،كثرياً من الصحابة مل تر أبصارهم راً جيري وذلك لعدم وجود األار يف جزيرة العرب

أذهام املعىن وذلك بأم  يلقون بأنفسهم  لتقرب يف صلى اهللا عليه وسلم بصورة خياليةالنيب 
  .   يف النهر وخيرجون منه وقد تطهروا من أدرام وعادوا يف أى حلة من النظافة واإلشراق

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أنه عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كذلك يف حديثو   

m  D    C  B  A : من سره أَنْ ينظُر إىل يومِ القيامة كَأَنّه رأْي عنيٍ فَلْيقـرأ «: موسلّ
l)١:التكوير(، و  m  D   C  B  Al )و ،)١:ارطاالنف  m  O    N  M  L

l  ،)١:االنشقاق(، وأحسبه قال :وسورةَ هود«.)ا صورة اخليال الرائع ملن يقرأ هـذه   )٤إ
 ويعرج به خياله يف آفاقٍ واسعة من الصور واملشاهد احلية خبياله وعمق تصوره فكلماالسور 

كان القارئ أكثر حظاً يف جانب اخليال كان أكثر تـأثراً واستحضـاراً لتلـك املشـاهد     
  . واألحداث 

                                                 
  .٨، صمرجع سابقعلي راشد، تنمية اخليال العلمي وصناعة اإلبداع لدى األطفال، .١
 .٢٠٣عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .٢
 .١٧٠ص ، باب ثواب املشي إىل الصالة، كتاب املساجد ومواضع الصالة،٥،ج ،مرجع سابقصحيح مسلم بشرح النووي .٣
  ).٤٩٣٤(،رقم احلديث٦٥،ص٧مسند اإلمام أمحد،مرجع سابق، مسند عبداهللا بن عمر،ج .٤



 

وعلى هذا ميكن لآلباء عن طريق اخليال دفع أطفاهلم حنو النجاح واإلبداع، فالنجاح ميكن    
إن ختيـل النجـاح   . " لوصول إىل اإلبداعوهكذا ميكن اوإقرانه باجلد والعمل واملثابرة  هختيل

وترسيخ صورته يف الذهن يقوي الثقة يف النفس، ويعمل على زرع الطمأنينة فيها ويقوي إميان 
  )١(."الشخص بقدراته الفكرية واجلسدية، فهو بذلك يعد نفسه للموقف بشجاعة

  :وسائل حفز اخليال
o "لعاب اليت تقدم لألطفال وخاصة اليت تشحذ التفكري ما هي إال وسيلة مـن الوسـائل   األ

    )٢(."املمكنة من ممارسة الطفل خلياله
o  عن طريق الرسمأيضاً ميكن حفز اخليال . 
o  ،فهي تعترب جمـرد بـذرة   "توفري قصص اخليال العلمي اليت تنمي القدرات العقلية للطفل

، وهنا جيب التنبه إىل أنه من الضرورة )٣("تراع واالبتكارلتجهيز عقل الطفل وذكائه لالخ
أوالً للتأكد من صالحيتها للطفل حىت التـؤثر   أحد الوالدينقراءة هذه القصص من قبل 

 .عليه تأثرياً عكسياً
o  باإلمكان حث الطفل على أن يتخيل نفسه يف مكان غريب أو وسط موقف أو حدث غري

ن احلوت، فكيف سيعيش مع هذه احلياة اجلديدة؟ أو مألوف، مثل أن يتخيل نفسه يف بط
ماذا حيدث لو أن اإلنسان تعلم لغة احليوان، أو أن اجلماد تكلم؟ وهذا األسلوب حيـرك  

 )٤(.اخليال وينشط العقل ويفجر اإلبداع
o  هناك برامج تدريبية لتنشيط اخليال وما على األسرة إال أن تستخدم هذه الربامج التدريبية

تلك الربامج وسيتم اإلشارة إىل . لتنشيط اخليال حلفز اخليال اإلبداعي ألطفاهلااليت أعدت 
 .القادم يف الفصل

اخليال  تنمية اخليال اإلبداعي لدى الطفل، فالعالقة بني مبكان مهيةأنه من األ مما سبق يتضح   
يال إىل الدور واإلبداع وثيقة جداً وتشري نتائج الدراسات اليت حبثت العالقة بني اإلبداع واخل

فالنشاط العقلي اخلاص بتنشيط كـل إمكانيـات   " املهم الذي يساهم به اخليال يف اإلبداع،

                                                 
  .١٧٨عبداللطيف العزعزي،الثقة بالنفس طريقك إىل النجاح،مرجع سابق،ص .١
  .١٠٠،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،مرجع سابق،صمساعيل عبدا لفتاحإ .٢
 .٣٣٩اخلليلي،تنمية قدرات االبتكار لدى األطفال،مرجع سابق،ص عبد السالم أمل .٣
  .٣٣طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية،مرجع سابق،ص٣٠علي احلمادي، .٤



 

التصور واخليال هو نشاط شديد األمهية يف إثراء عملية اإلبداع بوجه عام، فوظيفـة اخليـال   
سـهم يف  عبارة عن عملية كيميائية ملعاجلة عقلية، حيث تتفاعل القوى الفكرية واإلنفعالية وت

  )١(."تنشيط التنبيه وخلق العمل اإلبداعي

  :اإلسهامات االجتماعية: رابعاًً
 سيفيد اتمع وحيقـق لـه   منتج إبداعييكون اإلبداع يف اتمع وألجل اتمع، فكل    

السعادة والرخاء، لذا البد أن يعطي اتمع قدوة إبداعية للطفل حيرك لديه احلماس واهلمـة  
فإعطاء الطفل مناذج إبداعية من اتمع املسلم هـي إحـدى   . اإلبداع والقمةويدفع به حنو 

واإلسهامات االجتماعية كثرية، ولكن . اإلسهامات االجتماعية اليت تقدمها األسرة ألطفاهلا
  :ميكن احلديث عن بعض منها يف الصفحات التالية

   :من اتمع املسلم إعطاء الطفل مناذج إبداعية. ١
 .)٢("غريزة تكمن يف نفوس البشر أمجع"فالتقليد . طبيعة الطفل احملاكاة والتقليدإن من     

ومن هنا فإنه ميكن االستفادة من هذه الصفة وذلك بأن جيعل اآلباء من أنفسـهم قـدوة   
فالطفل  "ئهم،بآباألطفاهلم، مبعىن إمكانية تعليم األطفال اإلبداع من خالل االقتداء  داعيةإب

مه قدوة له طوال حياته، ويتمثل أفعاهلما أمامه دائمـاً يف كـل مراحـل    يتخذ من أبيه وأ
حتلي اآلباء بالصفات والقدرات اإلبداعية يدفع األبناء إىل تقليدهم وعلى ذلك فإن  )٣("منوه،

الذات املثالية تنمو من خالل عملية تبين مطامح وأهـداف  "ألن وذلك . لكوم قدوة هلم
أوالً، والصفات والسمات والقيم السائدة يف البيئة االجتماعيـة   الوالدين والكبار يف األسرة

   )٤(."اليت يعيش فيها الطفل ويتفاعل معها
 من أنفسهم قدوة إبداعية، فإنه باإلمكان حتبيب الطفل لقـدوات  إىل اختاذ اآلباءإضافةً    

ملبدعني، فمـن  وتارخينا اإلسالمي مليء واحلمد هللا با. إبدعية معروفة يف التاريخ اإلسالمي
ومن سيكون . خالل معرفة سريم وجهم يستطيع الطفل إقتفاء أثرهم والسري على جهم

صلى اهللا  وسلم؟ فالرسولمن سيد اخللق رسول اهللا صلى اهللا عليه  أعظم شأناً وأفضل قدوةً

                                                 
 .٢٠٣عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .١
  .٢٥٧نحالوي،أصول التربية اٍإلسالمية،مرجع سابق،صعبدالرمحن ال .٢
  .٩١مرجع سابق،ص،امساعيل عبدا لفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا .٣
  .١٩٨سابق،صالرجع املعبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود، إبراهيم حسن .٤



 

ية عليه وسلم هو خري قدوة إبداعية يستطيع اآلباء عرضها على أطفاهلم، ولذا فإنه من األمه
مبكان ربط الطفل بشخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن طريق تقدمي سريته العطـرة  

فإذا قـرأ  . هلم وسلوكه وغزواته حىت يكون خري نرباس يقتدون به يف مجيع جماالت حيام
اآلباء سريته عليه الصالة والسالم كان بإمكام استخراج مواضع إبداعه واإلشـادة ـا   

m X W  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á . ساً يقتدى بـه ليكون قدوة ونربا
Ò          Ñ  Ð  Ï         Î  Í  Ì  Ë         Ê     Él )ولنأخذ مثـاالً  ) ٢١: األحزاب

على إبداعه صلى اهللا عليه وسلم حادثة احلجر األسود، حيث قدم فكرة إبداعية حلل مشكلة 
األسود، فأشار عليهم صلى اهللا عليـه   واجهت وجهاء مكة، فقد اختلفوا يف وضع احلجر

وقـد جـاء   . وسلم بفطنته وذكائه بأن يضعو احلجر يف ثوب مث يرفعه من كل قبيلة رجل
والرواية مذكورة يف فتح الباري حيث . احلديث عن ذلك موضحاً يف كثري من كتب السرية

، فلمـا أرادوا  اًابوسلّم يومئذ ش صلى اهللا عليهأن قريشاً عندما بنت الكعبة كان رسول اهللا 
حنكم بيننا أول من خيرج من هذه السـكة،  : أن يضعوا احلجر األسود اختصموا فيه فقالوا

فكان النيب صلى اهللا عليه وسلّم أول من خرج منها، فحكم بينهم أن جيعلوه يف ثـوب مث  
حنكم أول من يدخل من باب بين شـيبة،   :أم قالواويف رواية  ،يرفعه من كل قبيلة رجل

كان النيب صلى اهللا عليه وسلّم أول من دخل منه، فأخربوه، فأمر بثوب فوضع احلجـر يف  ف
 وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعـوه، مث أخـذه فوضـعه بيـده    

وهذا غيض من فيض واألمثلة كثرية على إبداع سيد اخللق صـلى اهللا عليـه    )١(.الشريفة
  .وسلم

     
  
  
  

                                                 
باب بنيان اقب األنصار،،كتاب من٧بن حجر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج شهاب الدين .١

 .١٤٦،صالكعبة



 

من الضروري على فإنه  ،)١("اإلبداعية ميكن نقلها عن طريق القدوة احلسنة القدرات"ومبا أن 
اآلباء إعطاء األطفال مناذج خمتارة ممن عملوا صاحلاً ليكونوا قدوة حسنة هلم، وأن خيتـاروا  

وقبول اآلخر، ويف استقالل التفكري  ،ويف التسامح ،كذلك قدوات صاحلة يف املرونة الفكرية
ألن كـل ذلـك    والثقة بالنفس، وتقدير الذات، وحب املخاطرة، انواحلكم، وقوة الوجد
وهناك أدلة قوية تثبت أن املبدعني العظماء على مر التاريخ قـد  " ،يصب يف معني اإلبداع

 أو العلمـاء  ،األسـاتذه  أو ،اآلبـاء تأثروا مبكراً يف بدايام األوىل بنموذج أو أكثر مـن  
سواًء كانت حربية، أم  ملسلمون يف كثري من ااالت،ولقد أبدع ا )٢(."واملفكرين السابقني
ولقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم بعضاً من  والنماذج كثرية على ذلك، .علمية، أم أدبية

أَرحم أُمّتي بأُمّتي «: أصحابه املبدعني وااالت اليت أبدعوا فيها، فقال عليه الصالة والسالم
مهّدكْرٍ، وأشو بأب رمع رِ اللّهفَّانَ ،يف أَمع انُ بنثْماًء عيح مقُهدالَلِ   ،وأَصم بـالْحهلَموأَع

 ـنيأم ةّكُلِّ أُمبٍ، ولكَع بن ّيم أُبهؤأَقْرو ،ثابِت بن ديز مهضأَفْرلٍ، وبج اذُ بنعرامِ موالْح .
و عأَب ةّاُألم هذه نياحِوأَمّاجلَر ةَ بندي٣(»ب( .   

رضي اهللا تعاىل عنه كان مبدعاً ربانياً، وكان له من اإلبـداع الشـيء    فعمر بن اخلطاب   
الكثري، ولقد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رؤيا يف املنام تدل على عبقريتة، حيث قال 

. لَى قَليبٍ، علَيها دلْو، فَنزعت منها ما شاَء اللّـه بينا أَنا نائم رأَيتنِي ع« :صلى اهللا عليه وسلم
ثُـمّ  . وفي نزعه، واللّه يغفر لَه، ضـعف . ثُمّ أَخذَها ابن أَبِي قُحافَةَ فَنزع بِها ذَنوباً أَو ذَنوبينِ

لَم أَر عبقَرِيًّا من النّاسِ ينزِع نزع عمر بنِ الْخطَّـابِ،  فَ. استحالَت غَرباً فَأَخذَها ابن الْخطَّابِ
ويف شرح هذا احلديث الشريف يقول اإلمام النووي رمحـه اهللا  )٤(».حتّى ضرب النّاس بِعطَنٍ

بشأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه، أنه ملا تويف أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه خلفه 
ر رضي اهللا عنه فاتسع اإلسالم يف زمنه وتقرر هلم من أحكامه ما مل يقع مثله فعبر بالقليب عم

                                                 
 .٢٧٦حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،صحممد سناء  .١
 .٢٤١عبدالستار إبراهيم،اإلبداع،مرجع سابق،ص .٢
عبٍ وأبِي عبيدةَ باب مناقب معاذ بنِ جبلٍ وزِيد بنِ ثَابِت وأُبيِّ بنِ كَ ،كتاب املَناقبِ عن رسولِ اهللا ،٥سنن الترمذي،مرجع سابق،ج .٣

 ).٣٨٧٩(،رقم احلديث٣٣٠،صبن الْجرّاحِ رضي اللّه عنهم
،باب فضائل عمر رضي اهللا تعاىل كتـاب فضائل الصحابة رضي اللّه تعاىل عنهم ،١٥صحيح مسلم بشرح النووي،مرجع سابق،ج .٤

هو املوضع الذي تساق إليه بعد السقي بلهم مث آووها إىل عطنها وإومعىن ضرب الناس بعطن أي أرووا . ١٦٠عنه،ص
  )املرجع السابق.(لتستريح



 

عن أمر املسلمني ملا فيها من املاء الذي به حيام وصالحهم وشبه أمريهم باملستقي هلم وسقيه 
  .  )١(هو قيامه مبصاحلهم وتدبري أمورهم

م العروض ويف معجم اللغة العربية، حيـث  الذي أبدع يف عل واخلليل بن أمحد الفراهيدي   
وهو علم مل يسبقه إليه أحد، ومل  اللَّه أَنْ يرزقَه علًْما ال يسبق إِلَيه، فَفَتح لَه بِالْعروضِأنه دعا 

، وهـو  اللُّغة معاجم ، في)الْعينِ(: ، ولَه كتابيأخذه عن أستاذ، وال احتذاه على مثال سابق
  )٢(.معجم عريب يف تاريخ اللغة العربية أول
من أشهر الكيميائيني يف القرن الثـامن  "الذي يعترب  جابر بن حيانأيضاً ومن هذه النماذج    

يف  وتعترب من أول املؤلفـات امليالدي، وكان له الكثري من الكتب ذات التأثري الكبري الواسع، 
املعادن من عنصري الزئبق والكربيت، ووصفه املعادن واليت نقلت إىل أوربا مثل نظرية حتضري 

  )٣(."لتحضري احلوامض املعدنية
إشعال جذوة اإلبداع مبكراً فيهم، ومنها إطالعهم : "وللقدوة يف حياة األطفال فوائد منها   

مبكراً على بعض أسرار املهنة اليت ال ميكن احلصول عليها يف الكتب، ومنها أا ترسم أمامهم 
هذا فضالً عن الدعم الوجداين الـذي  . تكرة من التعبري عن املواهب والقدراتطرقاً ثرية ومب

   )٤("ة واملادية أحياناًاالجتماعيمتنحه القدوة للمبدع، للتغلب على اإلحباطات ومصاعب احلياة 
وكلما كانت القدوة اإلبداعية يف نفس اال الذي مييل إليه الطفل كلما زادت هذه القدوة    

فإذا كان الطفل مييل إىل تعلم اللغات األجنبية فلتكن قدوته زيد بن ثابت رضي  .لأمهية للطف
  .)٦(واليهودية يف نصف شهر) ٥(،انية يف سبعة عشر يوماًيتعلم السراهللا عنه حيث 

قتـداء  الوملا للقدوة من فوائد مجة ووقع يف النفوس أوصانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم با 
خذُوا عنِّي مناسكَكُم، «: مجيع أموره، حيث قال عليه الصالة والسالمبه يف صالته وحجه و

                                                 
،باب فضائل عمر رضي اهللا تعاىل كتـاب فضائل الصحابة رضي اللّه تعاىل عنهم ،١٥صحيح مسلم بشرح النووي،مرجع سابق،ج .١

 .١٦١ص،عنه
 . ٤٣٠،ص٧الذهيب،سري أعالم النبالء،مرجع سابق،ج مشس الدين - أ   .٢

 .١٢١،١٢٣ص،ص ،٣مرجع سابق،جوالفقه، عكاوي،موسوعة عباقرة اإلسالم يف النحو واللغة خضر رحاب - ب        
  .٧٣عصام الدين،اإلبداع يف تدريس العلوم،مرجع سابق،صعماد حممد  .٣
 .٢٤١عبدالستار إبراهيم،اإلبداع،مرجع سابق،ص .٤
  .٥٤١ها الياء،ص،الزاي بعد٢اإلصابة يف متييز الصحابة،مرجع سابق،ج ،بن حجر العسقالين شهاب الدين .٥
  .٤٢٩،ص٢سابق،جالرجع املمشس الدين الذهيب،سري أعالم النبالء، .٦



 

 ».صلُّوا كما رأيتموين أصلّي«: وقوله صلى اهللا عليه وسلم) ١(.»لَعلّي ال أَراكُم بعد عامي هذَا
)٢(  

م العامـة،  وقد أدرك السلف الصاحل أمهية القدوة فكانوا يتنبهون إىل أعماهلم وأقواهلم أمـا    
إذا صلى يف املسجد خفف الركوع والسجود، وجتوز،  بن أيب وقاص رضي اهللا عنه سعدفهذا 

: فيسأله ابنه مصعب عن السبب فيقـول  وإذا صلى يف بيته أطال الركوع والسجود والصالة،
يف  كَانَ أَيب يطيلُ الصّالَةَ«: حيدث عن ذلك فيقولمصعب بن سعد وهذا . بنا ىإنا أئمة يقتد

اسِ، فَقُلْتّالن دنع ففخيو ،هتيلُ ٰهذَا؟ قَالَ: بفْعت مل اهتا أَبا: يٰدى بِنقْتةٌ يّما أَئّفعلـى   )٣(.»إِن
 ،والبـأس  ،والقـوة  ،الفالح: أن يف تقليد قادة املسلمني األوائل" ألطفاهلماآلباء أن يوضحوا 

m  Z  Y  X   W )٤("االقتداء ـم  أن يرزقهوطاعة اهللا، ويدعو اهللا يف كل صالة 

   d  c  b   a  `  _  ^   ]  \  [l )٧–٦: الفاحتة.(  
احتكاك الصغار بالكبار " حتكاك بالقدوة أمر الغىن عنه يف زيادة فاعليتها، فـالكما أن ا   

ـ  )٥("وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار أثبت فاعليته يف تنمية شخصيات الصغار، س فإذا جل
أو قيامه ببعض األنشطة، فسيشـعر   ،الشخص القدوة مع طفل صغري وشاركه لعبه، أو قراءته

بأنه ميثل شيئاً هاماً يف نظر هذه القدوة، وهذا عنصر من عناصر املناخ اخلصب "الطفل الصغري 
  )٦(."لإلبداع

بالرسـول   االحتكاك يواملتتبع لسرية أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما جيد أما كانا دائم   
ابـن عبـاسٍ   فعن  ،عليه وسلم مما كان له عظيم األثر يف تنمية قدراما ومهاراما صلى اهللا

وضع عمر على سريره، فتكنّفه الناس يدعونَ ويصلُّونَ قبلَ أن يرفَع ": رضي اهللا عنهما أنه قال
 ّيب، فإذا علينكم دين إال رجلٌ آخعرـ وأنا فيهم ـ فلم ي   على عمـر مّبن أيب طالب، فترح

مي اهللا إنْ كنـت ألظـنّ أن   أو. ما خلَّفت أحداً أحبّ إيلَّ أن ألقى اللَّه مبثلِ عمله منك: وقال
                                                 

رقم  ،٢٠٤ص حمسر، ،مجاع أبواب دخول مكة،باب اإليضاع يف وادي٥البيهقي، السنن الكربى،مرجع سابق،ج أمحد بن احلسني .١
  ).٩٥٢٤(احلديث

 ).١٦٥٨(،رقم احلديث٥٢٧،باب األذان،ص٣صحيح ابن حبان،مرجع سابق،ج .٢
 .٤٧٩عنه،ص ،مسند سعد بن أيب وقاص رضي اهللا١٦السيوطي،جامع املسانيد واملراسيل،مرجع سابق،ج عبد الرمحن ل الدينجال .٣
 .٢٦٠عبدالرمحن النحالوي،أصول التربية اٍإلسالمية،مرجع سابق،ص .٤
 .٤٨ص،١جعبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،مرجع سابق، حممد عبداهللا .٥
 .٩٦وتنميته لدى أطفالنا،مرجع سابق،صامساعيل عبد الفتاح،االبتكار  .٦



 

: كثرياً أمسع النيبّ صلى اهللا عليه وسلّم يقـول كنت يجعلك اللَّه مع صاحبيك، وحِسبت أين 
 "».لت أنا وأبو بكرٍ وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمـر ذهبت أنا وأبو بكرٍ وعمر، ودخ«
)١(  

  :قيام اآلباء بدور القدوة
فمن املمكن حماكاتـه،  ...يف جوهره ما هو إال أسلوب تفكري وأسلوب عمل، إن اإلبداع"   

أن (فقد أوضح كثري من العلماء الذين حققوا ألنفسهم يف جماالت العلـم املختلفـة أمهيـة    
، فمـن  )ري أعمارهم خلربة العلماء املربزين كان له أكرب األثر فيما حققـوه تقليدهم يف بواك

القدوات يتعلم األطفال أسلوب التفكري وأسلوب العمل، ويتعلمون أيضا اإلحساس بأمهيـة  
ن اآلباء بإمكـام أن يأخـذوا دور   أومن هنا ميكن القول  )٢(."العمل وتعبئة اجلهد والطاقة

  :القدوة كالتايل
o د على قاعدة بسيطة ذكرت مراراً وهي أن اجلميع مبدعون بدرجة أو بـأخرى،  باالعتما

فاآلباء ميكن أن يغرسوا يف أنفسهم أوالً أن باستطاعتهم أن يكونوا مبدعني وبالتـايل ميكـن   
يقلدون آبـاءهم  "فاألطفال . ألطفاهلم تقليدهم يف ذلك واكتساب القدرة على اإلبداع منهم

أعقل وأذكى األشخاص يف العامل وأن آباءهم يتمتعون باحلكمـة  لشعورهم أن آباءهم أقوى و
 )٣(" والقوة والقدرة على فعل أي شيء واالبتكار الدائم

o  منوذج اإلنسان القادر على املبـادرة واقتحـام   "وكذلك ميكن لآلباء أن يقدموا ألطفاهلم
 ، املؤمن ذهينالصعب واهول، املتسامح الذي يتعامل مع أفكار اآلخرين دون انغالق 

 
 
 
 

                                                 
باب مناقبِ عمر بنِ اخلطّابِ أيب حفصٍ ، كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم،٣صحيح البخاري،مرجع سابق،ج .١

فضائل  ،كتاب١٥ومسلم،صحيح مسلم،مرجع سابق،ج). ٣٦٨٥(،رقم احلديث٦٤٦،صالقُرشيِّ العدوي رضي اهللا عنه
 .واللفظ للبخاري. ١٥٨ائل عمر رضي اهللا تعاىل عنه،صالصحابة،باب فض

  .٩٧ص ،مرجع سابق لفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،اامساعيل عبد  .٢
 .٩١ص،سابقالرجع امل .٣



 

نطالقاً من إعجابـه  اقلده طفله وحاكاه وحاول أن يتقمص ذلك النموذج اإلبداعي . باحلوار
  )١("بأبيه
o   االطالع على بعض الكتابات اخلاصة بـالتفكري اإلبـداعي   "مكان من خالل إلنه باإمث

                                    )٢(."وكيفية تنشيطه أن منارس ما لدينا من إبداع وحنن نتعامل مع أطفالنا
ميكن لآلباء أن يكونوا قدوة إبداعية ألطفاهلم، وذلك بعمل عرض مثري وشيق وجذاب : مثال

ملوضوع من مواضيع كتاب الطفل املدرسي باستخدام احلاسب اآليل، فيضع يف هذا العـرض  
 عد إبداعاً، وهنا يأخذ الوالـدان دور القـدوة  ملسة إبداعية متميزة وغري مألوفة، فهذا العمل ي
  . ويأخذ الطفل دور املقتدي لألساليب اإلبداعية

   : متكني الطفل من استكشاف العامل احمليط به. ٢
، واملكتبـات، والـرحالت البحريـة    واملراصد ،وحدائق احليوانات ،واملنتزهات ،املتاحف   

فعن طريـق   .يف توسيع أفق الطفل وتنمية مداركه هاماً مجيعها تلعب دوراًواملزارع،  والربية،
 ،هذه الرحالت حتدث خربات عملية ملا يكون قد قرأه الطفل أو شاهده من صور يف الكتـب 

كما أن هذه الرحالت قـد تلفـت   . ، أو غري ذلكأو االت ،أو شبكة االنترنت ،أو التلفاز
كان الطفل مغرماً باحليوانـات، فإنـه   فإذا . انتباه الطفل ألمور مل تكن ختطر بباله قبل رؤيتها

 سيشاهدها عياناً حلديقة احليواناتسيكون قد قرأ عنها وشاهد صوراً لبعضها، ولكن بزيارته 
وهكذا . وبالتايل الميكن للطفل أن ينسى ذلك املشهد طيلة حياته وتتكون لديه خربات جديدة

غيب عنه يميكن أن املذنبات الو الكواكبالنجوم و فإن مشهد  املراصدلو تسىن للطفل زيارة 
تفتح أمام الولد آفاقاً جديدة من املعرفة، واحلضـارة، وثقافـة   " أيضاً  املتاحفوزيارة  .أبداً

كما أا تقوي يف نفس الولد املشاعر النفسية والقلبية لعقد العزم على بنـاء العـزة   ..التاريخ
األجماد كما حققها اجلدود البواسل ..اإلسالمية، وإقامة دولة اإلسالم، وترسيخ دعائم احلضارة

   )٣(."يف العصور اإلسالمية الزاهية
، فرؤية احملاصيل املختلفة يف احلقول تسـهم يف  مناسبة لالستكشافمناطق  املزارعوتعترب    

تعلم األطفال قائمة باحلاصالت الزراعية املختلفة وهو ما يعد ذا معىن ومغزى هلم على درجة 
                                                 

 .١٧٦عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .١
  .٩٧،صرجع سابقمامساعيل عبدا لفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا، .٢
 .١٠٧٤،ص٢علوان،تربية األوالد يف اإلسالم،مرجع سابق،ج ناصح عبداهللا .٣



 

ما أن احلديث مع الفالحني أو املزارعني عن تلك املشكالت اليت يعانون ك. كبرية من األمهية
ممـا   حيث يتعرف الطفل على هذه املشكالت )١(.منها يعد مبثابة أمر له أمهيته اخلاصة للطفل

  .يحاول جاهداً حلها بطرق إبداعيةيستثري عقله ف
  :)٢(فوائد منها للمكتبات العامةولزيارة األطفال    

 .ال على كيفية اإلعارةتدريب األطف 
 .تعويد األطفال على اجلرأة األدبية، وأصول االرتياد لألماكن العامة ودور الثقافة 
 .التعرف على التراث الفكري والعلمي ألمة اإلسالم  
  .فتح آفاق جديدة عن النهضة الثقافية اليت مرت ا األمة اإلسالمية عرب التاريخ 

املختلفة ومناقشة ما يعرض فيهـا يعمـل علـى     نونمعارض الفواصطحاب األطفال إىل    
  )٣(.اجلمايل لدى الطفل مما يسهم يف تنمية اإلبداع لديه االرتقاء بالذوق

لألهل واألصدقاء وتشجيع الطفل على تكـوين الصـداقات مـع     زياراتوكذلك عمل    
ـ األطفال الذين هم أكرب أو أصغر منه سناً، وذلك   ا األطفـال  ألن هذه الزيارات اليت يقوم

فإذا كان هناك قريب  .باصطحاب آبائهم هلا أمهية يف تنمية اإلبداع وتوسيع أفقهم ومداركهم
أو صديق أو جار مريض فال بأس باصطحاب الطفل مع والديه بعد تعليمـه آداب الزيـارة   

لى وهذا ما فعله النيب العظيم صللمريض وماهلذه الزيارة من أجر كبري ومثوبة عند اهللا تعاىل، 
رضـي اهللا عنـهم    لزيارة سعد بن عبـادة  )٤(اهللا عليه وسلم عندما اصطحب أسامة بن زيد

  ،)٥()على اختالف الروايات( ،سنة١١سنوات أو  ٩وقد كان عمره آنذاك أمجعني،

                                                 
 .٦٤مرجع سابق،صحممد، عبد اهللا ترمجة عادل رعاية املوهوبني، سيلفيارمي، .١
 .١٠٧٥،ص٢رجع سابق،جمعلوان،تربية األوالد يف اإلسالم، ناصح عبداهللا .٢
  .١٠١ابق،صلفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،مرجع سامساعيل عبد إ .٣
صلى اهللا ولد أسامة يف اإلسالم ومات النيب  .وأمه أم أمين حاضنة النيب صلى اهللا عليه وسلّم صحايب جليل، : أسامةبن زيد بن حارثة .٤

 ،١ج ،مرجع سابقبن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، شهاب الدين .(مثاين عشرة وقيلعليه وسلّم وله عشرون سنة 
 .)  ٢٠٢دها سني،صباب األلف بع

وهذا معناه أن عمر سيدنا أسامة بن زيد يف القصة  هجرية،٢هـ، وغزوة بدر كانت سنة ١١ ةتويف النيب صلى اهللا عليه وسلم سن .٥
 .)٤٣،ص١عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،مرجع سابق،ج حممد عبداهللا.  (سنة١١سنوات أو٩السابقةحوايل 



 

، )١(ركب حماراً، علَيه إكَـاف صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ النّبِيّ : (فقد جاء يف صحيح مسلم 
 هتحةٌتّيكيفَةٌ فَدةَ،)٢(قَطامأُس اَءهرو فدأَرـنِ   ، وب ارِثنِي الْحي بةَ فادبع نب دعس ودعي وهو

  )٣()الْخزرجِ، وذَاك قَبلَ وقْعة بدرٍ
يف زيادة معلومام وخربام، والتعـرف علـى    كذلك والسفر إىل مناطق أخرى له فوائد   

وقد ذكراإلمام الشافعي رمحه اهللا فوائد السفر . تقاليد وقيم جديدة وثقافات متنوعةعادات و
 :)٤(يف قوله
  تغرّب عن اَألوطَان يف طَلَبِ الْعلُى        

                                             دائفَو سمفَارِ خي اَألسفَف رافسو  
  ، واكْتساب معيشةتفَرّج همٍّ        

  وعلْم، وآداب، وصحبةُ ماجِد                                           
وهلذا جنده قد ارحتل يف طلب الفصحى من منابعها يف هذيل، مث ارحتل إىل املدينـة املنـورة   

جند أن كثرياً من العلماء  أيضاً وهلذه الفوائد. )٥( وتردد باحلجاز والعراق وغريمها، ليدرس الفقه
العلماء اشتهروا بالترحال منهم ابن ماجد العماين الذي رافق فاسكو دي غاما يف اقتحام اهلند، 
وابن بطوطة الذي أحب السفر منذ شبابه فانطلق من طنجة قاصداً مكة املكرمة للحـج ومل  

يثري فضوله،  وكان ما وصله من أخبار بالد املشرق. يعد إىل دياره إال بعد أكثر من ربع قرن
فدعاه ذلك الفضول للسفر والترحال، وقد دون هذه الرحالت بأسلوب جـذاب يف كتابـه   

  حتفة (
  

                                                 
،فتح الباري شرح صحيح العسقالين بن حجرشهاب الدين .(ما يوضع على الدابة كالربذعة اإلكاف بكسر اهلمزة وختفيف الكاف .١

  .)١٢٢،صباب عيادة املريض راكباً، وماشياً، ورِدفاً على احلمار،كتاب املرضى،١٠،ج،مرجع سابقالبخاري
والفدكية صفتها نسبة إىل فدك  لكافبفتح الفاء والدال وكسرا» فدكية«وقوله والكساء هي الدثار املخمل القطيفة: قطيفة فدكية .٢

، مرجع عمدة القاري شرح صحيح البخاري،العيين حممودبدر الدين . (بفتح الفاء والدال وهي قرية خبيرب، كأا صنعت فيها
 ابن حجر،فتح الباري شرح صحيح و.٢٢١،صباب عيادة املريض راكباً، وماشياً، ورِدفاً على احلمار، كتاب املرض،٢١سابق،ج

 .)١٢٢،صباب عيادة املريض راكباً، وماشياً، ورِدفاً على احلمار،كتاب املرضى،١٠بخاري،جال
،كتاب اجلهاد والسري،باب مالقي النيب صلى اهللا عليه وسلم من أذى املشركني و ١٢،مرجع سابق،ج بشرح النووي صحيح مسلم .٣

  .١٥٧املنافقني،ص
 .٤٤م،ص٢٠٠٧-هـ١٤٢٨تبة العصرية،بريوت،الشافعي،ديوان اإلمام الشافعي،املك حممد بن إدريس .٤
 -هـ١٤١٦،دار الكتب العلمية،بريوت،الديباج املذهب يف معرفة علماء املذهب املالكيبن فرحون املالكي،  إبراهيم بن علي .٥

 .٣٢٦،حرف امليم،ص١م، ج١٩٩٦



 

  )١(.، وترجم منه فصول إىل اللغات األجنبية )النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار
رق وتزداد هذه الرحالت إثارة عندما يشارك األطفال يف التخطيط هلا من خالل حتديد الط   

اليت سيسلكوا و األماكن اليت سيزوروا وغري ذلك من األمور اليت ستقوم ـا األسـرة يف   
كما أن هذه الرحالت تعطي للطفل فرصة التحدث مع فئات خمتلفة من أفراد اتمع . رحلتها

كالتحدث مع أطفال آخرين أو كبار يف السن مما يكسب الطفل القدرة على الطالقة التعبريية 
كما أن على اآلباء استغالل هذه الزيارات ليقوم . ظية واليت تعترب عنصر من عناصر اإلبداعاللف

وميكن لآلباء أثناء السفر تسجيل أطفاهلم . بكتابة تقارير عن زيارام وتقدميها لآلباءاألطفال 
قدرات أو لتنمية ال ،أو لتعليم احلاسب اآليل، يف دورات تعليمية لتعليم إحدى اللغات األجنبية

أو غري ذلك من الدورات املفيدة للطفل واليت قد تتاح بصورة أفضل يف املنطقة الـيت   ،الفكرية
   .ذهبوا إليها

م  ميكنوا أطفاهلم من مشاهدة العامل احمليط"مما سبق يتضح أنه من  الواجب على اآلباء أن    
ن ينمي اجتاه االعتماد أن هذا من شأنه أ ، ففضالً عنبأنفسهم ويكونوا انطباعات خاصة عنه

على الذات يف استكشاف العامل احمليط م، فإنه ينمي لديهم القدرة على استيعاب هذا العامل 
، فنحن ال نتماثل يف رؤيتنا للعامل احمليط بنـا،  )وهذا هو أحد مقومات اإلبداع(على حنو مميز 

فمنظر مثـل غـروب    )٢(."ادحيث أنه بإمكان الشيء الواحد أن يترك تأثرياً خمتلفاً عند األفر
الشمس يأخذ عند الفنان الرسام تأثري معني، بينما يترك نفس املنظر عند العامل تـأثرياً آخـراً   

  .خمتلفاً وهكذا

 : االهتمام بلعب األطفال.  ٣
تتأثر القدرات اإلبداعية يف منوها وتطورها مبدى ما يتمتع به الطفل مـن حريـة اللعـب       

ثبتت األحباث أن األطفال الذين تكون لديهم اإلمكانات والفـرص  أ" فقد. والنشاط واحلركة
تنمو عقوهلم منواً أكثر وأسرع من غريهم ممن مل تتح هلـم هـذه الفـرص وتلـك     ...للعب

كما أثبتت الدراسات التربوية أن اللعب يعمل على تطوير مراكز األعصـاب   )٣("اإلمكانات
. عاملة عند سـن البلـوغ  ) صلبة(منتجة إىل  تبدو غري) لينة(احلركية واحلسية وحتويلها من 
                                                 

 .١٤٣- ١٤٠ص- فرشوخ،موسوعة عباقرة اإلسالم،مرجع سابق،ص أمني حممد .١
  .١٠٠كار وتنميته لدى أطفالنا،مرجع سابق،صالفتاح،االبت مساعيل عبدإ .٢
  .٤٢١باحارث،مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد،مرجع سابق،ص حسن عدنان .٣



 

وكذلك تشري الكثري من الدراسات التربوية إىل وجود عالقة بني اللعب واإلبداع، وهذا مـا  
تؤكده األحباث األكثر حداثة إذ أن األطفال الذين يلعبون حصلوا على نتائج أعلى يف مقاييس 

  )١(.االجتماعيةتعداد حلل املشاكل اإلبداع، إضافة إىل مهاراة أكثر ومرونة أكثر يف االس
بقيمته التربوية، ومـدى إتاحتـهم    اآلباءبوعي  الطفل املبدعوتتحدد أمهية اللعب يف بناء    

ليحققوا ذوام من خالل أنشطة اللعب املختلفة باكتساب خربات تساعدهم  طفاهلمالفرصة أل
 )٢( .إىل االتصال بـاآلخرين  على النجاح يف حيام، وتنمي ثقتهم بأنفسهم، وتشبع حاجام

ولقد عد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللعب حاجة من احلاجات الضرورية للطفل، ففـي  
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلّم يف  : "عن أبيه قال )٣()عبداهللا بن شداد(حديث 

نيب صـلى اهللا  إحدى صاليت العشي الظهر أو العصر، وهو حامل احلسن أو احلسني، فتقدم ال
إين : عليه وسلّم فوضعه مث كرب للصالة، فصلى فسجد بني ظهراين صالته سجدة أطاهلا، فقال

رفعت رأسي فإذا الصيب على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم وهو ساجد، فرجعـت يف  
يا رسول اهللا إنـك  : سجودي فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم الصالة قال الناس

دت بني ظهراين صالتك هذه سجدة قد أطلتها فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى سج
فَكُلُّ ذلك لَم يكُن، ولكنّ ابنِي ارتحلَنِي فَكَرهت أَنْ أُعجلَـه حتـى يقْضـي    «: إليك قال
هتاجحرمانه منه فالطفل حباجة إىل اللعب كحاجته إىل املاء واهلواء، فال ينبغي .)٤("»ح.  

  
  
  

                                                 
 .٢٣٤باسل عبد اجلليل،من كيمياء الدماغ إىل التعلم واإلبداع،مرجع سابق،ص .١
  .١٨٣عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .٢
٣. اللَّه دبع ّنِيدالْم يدلو الْوأَب يهالْفَق ّييثّالل ادنِ الْهاب ادّدش نسٍ .بيمع تاَء بِنمأَس تى أُخلْمس يه هّأُمةَ . ّ وزمح تحى تلْمس تكَانو

أَبِيه، :  عن حدّثَ .ت لَه عبد اللَّه في زَمنِ النّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمعنه فَلَمّا استشهِد، تزوّجها شدّاد رضي اهللا عنه فَولَد رضي اهللا
اعمجةَ، ولَمأُمِّ سةَ، وشائعو ،اللَّهديبنِ عةَ بطَلْحو ،ودعسنِ مابيٍّ، ولعلٍ، وبنِ جب اذعمأعالم الذهيب، سري مشس الدين (.ةو

 .)٤٨٨،ص٣جع سابق،جالنبالءمر
 ،١١١٦ص ،حديث شداد بن اهلاد رضي اهللا تعاىل عنه، ٤م،ج٢٠٠٥-هـ١٤٢٥مسند اإلمام أمحد،بيت األفكار الدولية،بريوت، .٤

 ).١٦٠٣٣(رقم احلديث



 

هو نشاط حر يقوم به الطفل باختياره، وقد يكون نشاطا فردياً أومجاعياً، " :تعريف اللعب
ويعتـرب  . ويكون اهلدف منه حتقيق املتعة والسعادة واالستمتاع بقدر اإلمكان يف وقت الفراغ

  )١(."هادفة الستغالل طاقة اجلسم احلركية والذهنيةة اللعب وسيل
سالمية حتث على اللعب للصغار، ملا له من أمهية يف منو الطفل وتعليمه العديـد  والتربية اإل   

من املهارات اليت تفيده يف مستقبل حياته، والقرآن الكرمي يشري إىل أمهية اللعـب للصـغار،   
السـالم،  وكيف أن أبناء يعقوب عليه السالم استطاعوا إقناع والدهم بأخذ يوسف عليـه  

أمهية هذا اجلانب أال وهو اللعب الذي حيبه الطفل ويهـواه، لـذا   درك يبأن والدهم  إلميام
فاستجابة يعقوب عليه السالم هلـم  . طلبوا من أبيهم مرافقة يوسف عليه السالم للعب معهم

     :على أمهية اللعب للصغار، ويف هذا يقول تعاىل داللة واضحة تدل
    mµ  ´    ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶l )إىل فـذهبوا   )١٢: يوسف

بكسر العني من رعي الغنم، أي ليتدرب بذلك ويترجّل؛ فمـرة يرتـع،    )يرتع(و . الصحراء
: نتحارس ونتحافظ، ويرعى بعضنا بعضاً؛ من قولـك  )نرتع( يل معىنوق. ومرة يلعب لصغره

   )٢(من اللعب  )ونلعب(. رعاك اهللا؛ أي حفظك
املثل يف مساحه لألطفال باللعب الذي جيـدون  ولقد ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

على اآلباء إتاحـة  و .واعترب اإلسالم اللعب حق من حقوق الطفل. فيه املتعة والراحة النفسية
ـ   الفرصة ألطفاهلم للعب وفقاً  اًملستواهم وميوهلم اخلاصة ، على أن يكون هذا اللعـب هادف

مر رسول اهللا ، واللعب بالرمل، فقد سباحةوال ،مع تشجيع الرياضة الطبيعية مثل اجلري .وبناًء
صلى اهللا عليه وسلّم على صبيان وهم يلعبون بالتراب فنهاهم بعض أصحاب النيب صـلى اهللا  

   )٣(.»دعهم فًّانَّ التّراب ربِيع الصّبيان«:. عليه وسلّم، فقال
بين عمـه العبـاس،   وقد أجرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسابقة جري بني أطفال    

كان رسـول اللــه   : " ، ففي احلديثوكان يستقبل الفائز بصدره ويقبله واحداً بعد اآلخر
                                                 

  .٢٦م،ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٣التركيت،األطفال واللعب،مكتبة الفالح،الكويت، إبراهيم سوسن .١
 .١٣٩- ١٣٨ص- ،ص١٢،سورة يوسف،آية٩آن،مرجع سابق،جالقرطيب،اجلامع ألحكام القرحممد بن أمحد  .٢
،كتاب الرب والصلة،باب ٨م،ج١٩٨٦- هـ١٤٠٦اهليثمي،جممع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة املعارف،بريوت، علي بن أيب بكر .٣

  ١٣٩٩،املكتب اإلسالمي،بريوت،٢،طاحلديث يف ضعيف اجلامع الصغري وزيادته لأللباين وقد ذكر هذا.١٦٢األطفال،ص لعب
إال أن هذا الينفي أمهية اللعب بالتراب ). ٢٥٠٧(رقم احلديث ،٤٦ص ،فصل يف احمللى بأل من حرف التاء،٣،جم١٩٧٩- هـ

 .بالنسبة للطفل



 

     :صلى اللـه عليه وسلّم يصف عبد اللـه وعبيد اللـه وكثرياً من بين العبـاس، مث يقـول  
 فيقعون على ظهره وصدره فيقبلـهم ،فيستبقون إليه: ، قال»من سبق إيل فلـه كذا وكذا«

   )١(".ويلزمهم
ومل ينكر الرسول صلى اهللا عليه وسـلم علـى   ، وقد أجاز الشرع اللعب بالدمى اسمة   

رضي حيث قالت عندما كانت  البنات اللعب باسمات حلديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها
  )٢(".اللُّعب وهنّ. كُنت أَلْعب بِالْبنات في بيته" :اهللا عنها تلعب ا مع صوحييباا

  : فوائد اللعب
عن طريق اللعب ميرن الطفل عضالته، وتدرب بعض ذاكرته، وتزيد قدرته على التحـدث     

ويطلق الطاقة العصبية اليت إذا مل تصـرف   النمو العضلي،"مع اآلخرين، فهو مفيد للطفل يف 
ويفيد اللعـب يف    .فلماعي للطاالجتويساعد اللعب يف النمو . ومتهيجاً جتعل الطفل متوتراً

شباع حاجات الطفل النفسية مثل احلاجة إىل التملك حيث ميتلك لعبة ويشعر بـأن هنـاك   إ
  )٣( ."من بيئته يستطيع أن يسيطر عليها أجزاًء

فهـو لعـب   . الصفات مزاجه املستتبع ختلقه جبميلوالصلة وثيقة بني لعب الطفل وصفاء    
يتخلص به من إرهاق التحصيل أو الكسل احلاصـل   اليراد به قتل الوقت بقدر ما هو نشاط

بالنوم، مث إنه يعده ملرحلة أخرى يكون أقدر فيها على التحصيل من جديد بعد أن أخذ حظه 
وهذا اإلمام الغزايل رمحه اهللا ينبه  )٤(.من اللهو الربيء الذي تتفتح به النفس للحياة فتقبل عليها

  وينبغي أن يؤذن له بعد : "فيقولم بعمل جمهد، وخاصة بعد قيامهعلى أمهية لعب األطفال 
  

                                                 
،رقم ٢٤٨،ص٣،جحديث متام بن العباس بن عبد املطلب عن النيب صلى اهللا عليه وسلّم مسند اإلمام أمحد،مرجع سابق، .١

  ).١٨٣٦(احلديث
،باب يف فضل عائشة رضي اهللا كتـاب فضائل الصحابة رضي اللّه تعاىل عنهم، ١٥مرجع سابق،ج ،نوويصحيح مسلم بشرح ال .٢

 .١٢٥عنها،ص
 .٢٧٤زهران،علم نفس النمو،مرجع سابق،ص عبد السالم حامد .٣
  .٢٦٢،صمرجع سابقعمارة،تربية األوالد يف اإلسالم، حممد حممود .٤



 

أن يلعب لعباً مجيالً يستريح إليه من تعب املكتب حبيث ال يتعب يف  )١(اباالنصراف من الكت
اللعب، فإن منع الصبـي من اللعب وإرهاقه إىل التعلم دائماً مييت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص 

واإلمام الغزايل يف حديثه هذا ينبه إىل  )٢(".ه رأساًعليه العيش، حىت يطلب احليلة يف اخلالص من
مسألة ضرورية وهي أن حرمان الطفل من اللعب يسيئ لصحة الطفل وسالمته وقد يضـطره  

  .ذلك إىل سلوك طريق غري سوي
كما أن هناك بعض األلعاب اليت ميكن من خالهلا تنمية مهارات اإلبداع لـدى الطفـل      
إىل الفك والتركيب وإجناز املهارات والقدرات النفسية يف الرسم  وخاصة األدوات اليت حتتاج"

   )٣(."واملهارات احلركية املتنوعة، فكل هذا يعمل على تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطفل
مث أن الطفل الـذي   كذلك فإنه عن طريق اللعب ميكن للطفل أن يتفهم العامل من حوله،   

حدى الوسائل اهلامـة  وهو إ" .سى املعلومة اليت يتلقاها أبداًيلعب ويتعلم يف نفس الوقت ال ين
    )٤(."اليت يعرب ا الطفل عن نفسه ويعتربه البعض مهنة الطفل

وعن طريق اللعب أيضاً يستطيع الطفل أن يشبع فضوله ويطلق خياله، ففي حديث السيدة    
م من غَزوة تبوك أَو خيبـر وفـي   قَدم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلّ: "عائشة رضي اهللا عنها

الرِّيح تّبفَه رتا سهتوهبٍ، فقَالَ )ريح( سةَ لُعشائعل اتنب رِ عنتّةَ السياحن فَتا هذَا « :فَكَشم
ما هذَا الَّذي أَرى « :اعٍ، فقَالَبناتي، ورأَى بينهنّ فَرسا لَه جناحان من رِقَ :قالَت» يا عائشةُ؟
فَرس لَه « :جناحان، قَالَ):قالت(قُلْت » وما هذَا الَّذي علَيه؟« :فَرس، قَالَ :قَالَت» وسطَهنّ؟
  ولُ اهللا صلى فَضحك رس: أما سمعت أَنَّ لسلَيمانَ خيالً لَها أَجنِحةٌ، قَالَت :قَالَت» جناحان؟

  
  
  
  

                                                 
١. جممع اللغة العربية، املعجم . (كتاتيب: تابة،وحتفيظهم القرآن،واجلمعمكان صغري لتعليم الصبيان القراءة والك: ابالكت

والـمكْتب . موضع الكُتّابِ: والـمكْتب). ٧٧٥م،باب الكاف،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٤،مكتبة الشرق الدولية،القاهرة،٤الوسيط،ط
ابّوالكُت :ابِ، والـجمع الكَتاتـيبّـيم الكُتلع٦٩٩،ص١جمرجع سابق، لسان العرب،ور، مجال الدين بن منظ( .موضع ت(. 

 .٧٣،ص٣الغزايل،إحياء علوم الدين،مرجع سابق،ج حممد أبو حامد .٢
  ،٢٧٥حجازي،سيكولوجية اإلبداع،مرجع سابق،ص حممد سناء .٣
 .٢٧١زهران،علم نفس النمو،مرجع سابق،ص عبد السالم حامد .٤



 

اجِذَهون تأَيى رّتفالطفل لديه خيال خصب ينمو عن طريق اللعب )١(."اهللا عليه وسلّم ح.  
جعل الطفل يشارك يف كثري من األنشطة الـيت  "كما أن لعبة اجلري واملطاردة هلا دور يف    

تعاون ومسـاعدة،  تتطلب االندماج مع اموعة، واالستمتاع بالوقت والتفاعل بأسلوب به 
والبعد عن املنافسة غري املطلوبة، ومعرفة كيفية احملافظة على نفسه وعلى غريه من السـقوط  

   )٢(."ومن اخلطر
واألسرة عندما يئ للطفل اللعب حبرية، إمنا تساعده على اكتشاف ذاته، وبالتايل اكتشاف    

بذلك تتيح لقدراته اإلبداعيـة أن   ما ميكنه أن يكون يف املستقبل، وما يستطيع أن يفعله، وهي
  .تتفتح

  :القدرة اإلبداعية ى الطفلأنواع اللعب يف هذه املرحلة واليت تنمي لد
واليت ميكن من خالهلا أن تنمو القدرة اإلبداعية لدى الطفـل،   هناك أنواع متعددة من اللعب

  : منها
كرتون، وألعاب اجلمع مثل ألعاب املكعبات اخلشبية، وقص الورق وال: األلعاب التركيبية 

مميزاً للعب مرحلة الطفولة املتأخرة، ويتضح يف بناء  يعترب اللعب التركييب مظهراً"و. والتصنيف
اخليم واأللعاب املرتلية واألكواخ، وعمل مناذج من معجونة الصلصـال، وتشـييد السـدود    

وع من األلعاب ومن فوائد هذا الن )٣("واخلزانات، ويأخذ هذا اللعب بصفة عامة شكل العمل
له، ففيه يصنع األطفال األشياء  عن االستعداداتويكشف . يصب يف خانة اإلبداع مباشرة أنه

اليت يلعبون ا بأيديهم مستخدمني املواد اخلام اليت تتوفر يف بيئتهم، وفيه يتعرف األطفال على 
ون كيف يتعاونون يف خصائص األشياء ، واملواد اليت يصنعون منها ألعام ويلعبون ا، ويتعلم

 )٤( .صناعة هذه اللعب
هي األلعاب اليت حياول الطفل مبا لديه من فضول وحب استطالع  :األلعاب االستكشافية 

أن يستكشف كنهها وما حتتويه من أدوات داخلية، كأن يقوم بتفكيك طائرة أو سيارة لريى 

                                                 
 ،كتاب األدب،باب اللعب بالبنات،١٣،مرجع سابق،جسنن أيب داوود ،عون املعبود شرححممد مشس احلق اآلبادي أبو الطيب .١

  ).٤٩١١(،رقم احلديث٢٧٩ص
   .١٥٢التركيت،األطفال واللعب،مرجع سابق،ص إبراهيم سوسن .٢
 .٩٦م،ص٢٠٠٣- هـ١٤٢٣اهلنداوي،سيكولوجية اللعب،دار حنني،عمان، فاحل علي .٣
 .١٨٥عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .٤



 

فيها وإشباع حلب االستطالع  مابداخلها، وهذا ال يعد ختريباً للعبة بقدر ماهو استكشاف ملا
 . لديه
يتجلى هذا النوع من اللعب يف تقمص الطفل لشخصـيات الكبـار   : "األلعاب التخيلية 

ومقدرته اإلبداعية، حيـث   مقلداً سلوكهم وهذه األلعاب تعتمد على خيال الطفل الواسع،
ير خيال الطفل ويسهم هذا النوع من اللعب يف تطو )١()"األلعاب اإلبداعية(يطلق عليها اسم 

 .ومنو قدرته اإلبداعية
وتعتمد هذه األلعاب على سـرعة االنتبـاه،   " كألعاب الكمبيوتر  :األلعاب اإللكترونية 

 )  ٢("والتفكري، والتركيز، والتوافق بني اليد والعني
 كاحلياكة ، والصناعات اليدوية احلرفية، وأشغال املعادن واألخشاب،" :اللعب اإلجرائي 

لعام هذه تساعد يف تكوين التفكري املنطقي، والـرتوع حنـو   أو....رسم الفينوال ،والنحت
 )٣(."العقالنية يف التفكري

واللعب يف املساحات املفتوحة،  ،والسباحة، والكرة ،والقفز ،كاجلري :األلعاب الرياضية 
لرياضية واستعمال األدوات واألجهزة ا. "أو النوادي ،و سطحه أو املنتزهات أمثل فناء املرتل 

تساعد األطفال على احلركة الصحيحة وإشباع ميوهلم باحلركة والتحدي، وذلك يساعد على 
منو أجسامهم منواً صحيحاً وهذا النمو اجلسمي الصحيح يساعد األطفـال علـى الـتفكري    

فاحلركات الرياضية واأللعاب اليت فيها حركة كثرية وفيها صعود ونزول تسـاهم   )٤(."السليم
املسؤول عن الذاكرة والتعلم، حـىت أن بعـض األحبـاث     )٥( يف بناء قرن آمونبشكل إجيايب

احلديثة تشري إىل أنه ميكن لبعض اخلاليا العصبية اجلديدة أن تتكون يف قرن آمون مما يزيـد يف  
  )٦(.التعلم كذلك

                                                 
 .٨٢،ص مرجع سابقاهلنداوي،سيكولوجية اللعب، فاحل يعل .١
  .٤٤١باحارث،مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد،مرجع سابق،ص حسن عدنان .٢
  .٧١،ص املرجع السابق اهلنداوي،سيكولوجية اللعب، فاحل علي .٣
 .٧٧فهيم مصطفى،الطفل ومهارات التفكري،مرجع سابق،ص .٤
  .ودة داخل الدماغقرن آمون هو من األجزاء الرئيسية املوج .٥
  .٢٣٢باسل عبد اجلليل،من كيمياء الدماغ إىل التعلم واإلبداع،مرجع سابق،ص .٦



 

  
  )١(يوضح قرن آمون) ٣(شكل رقم 

ميائية، تسمى األنـدورفينات، جتعـل   كما أن األلعاب الرياضية حتفز املخ على إفراز مواد كي
وتساعد كذلك على زيادة تـدفق الـدم إىل   . يشعر بالسعادة والتفاؤل والثقة بالنفس الطفل
  )٢(.الدماغ

  :دور األسرة يف تنمية اإلبداع عن طريق اللعب
ميكن لألسرة أن تم بلعب الطفل حبيث جتعله لعباً هادفاً مفيداً يف تنمية مهارات اإلبـداع     
  :ديه، وذلك عن طريقل

توفري مكان خاص للطفل ليلعب فيه باملرتل بأمان وهدوء، ويضم مجيع أنواع اللعب الـيت  
 .يفضلها الطفل

توفري أوقات منتظمة للعب، ألنه مطلب يومي حبيث ال تؤثر تلك األوقات على أوقـات  "
 )٣(."الواجبات األخرى مثل الدراسة

 .ه واهتماماته واملناسبة لعمره، وشخصيتهتزويد الطفل باأللعاب املناسبة مليول
تزويد الطفل باأللعاب العقلية اليت تنمي قدراته اإلبداعية، كألعاب الفك والتركيب وألعاب 

 .الصور املتقطعة واملتاهات
أمر يف غاية األمهية وذلك حىت يتسىن لآلباء توجيهم وتعليمهم،  مشاركة الطفل يف اللعب

مشاركة اآلباء ألطفـاهلم يف  كما أن  .السرور يف نفس الطفلباإلضافة إىل أن ذلك يبعث 

                                                 
  .٣٧باسل عبد اجلليل، من كيمياء الدماغ إىل التعلم واإلبداع، مرجع سابق ،ص .١
  .١٨٨م،ص٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧لويس خوري،الذاكرة االضطرابات واملشاكل العالج والوقاية،دار احلرف العريب،بريوت، .٢
 .٣٤رجع سابق،صماهلنداوي،سيكولوجية اللعب، فاحل يعل .٣



 

عندما نشارك األبناء اللعب فإننا نوحي "اللعب مهم يف تنمية التفكري اإلبداعي وذلك ألنه 
 وكذلك ميكـن   )١("هلم بأمهية ما يقومون به من أداءات، كما نوحي هلم بالثقة يف أنفسهم

كتشاف قدرات الطفل فيعمل اآلبـاء علـى   عن طريق مشاركة األطفال اللعب معرفة وا
   .تنميتها يف وقت مبكر

 .حىت يبتعد عن االنطوائية تشجيع الطفل على اللعب التعاوين اجلماعي
فال يأخذ الطفل وقت كبري يف نوع واحد مـن   .املوازنة بني األنواع املختلفة من األلعاب

ي جانب آخر غري اللعبـة  األلعاب على حساب األلعاب األخرى، فكل لعبة ميكن أن تنم
 .األخرى ، وبالتايل تعم الفائدة أكثر من تنوع اللعب

أشياء بسيطة جداً قد تسليه ليس من الضروري أن تكون لعب الطفل باهظة الثمن، فهناك 
، حيوهلا إىل ألعاب ممتعـة  ميكن أن  وتثري خياله وحترك جسمه أيضاً، بل حىت خملفات البيت

اق أطفاهلم باأللعاب املختلفة ذات الثمن الباهظ يسـعده ، فقـد   والحيسنب اآلباء أن إغر"
  )٢("، يربطها ويسحبها)بكرتونة صغرية(يتركها الطفل جانباً ليلعب

االهتمام بلعب األطفال يف اهلواء الطلق واملساحات املفتوحة ملا هلا من أمهية صحية للطفل، 
يف هذا اللعـب يتعـود   . " حلبلمثل ألعاب الكرة والسباق، واجلري، واملراجيح، وتسلق ا

الطفل على احلياة النشطة اليت تتسم باحليوية، حيث متارس هذه األلعاب يف اخلـالء مـع   
واالستمتاع باهلواء الطلق والشمس املشرقة، وفيه تنمو قـوى الطفـل،    االنطالق واحلرية

الفـرص   وتتحقق مرونة وتناسق أعضاء جسمه، وترتفع كفاءة أجهزته احليوية، وفيه تتوفر
وبذلك تنمو  )٣(."الكثرية لتنمية ثقته بنفسه، وفيه أيضاً يتخلص الطفل من اخلوف واخلجل

باألرجوحة، الصفات اإلبداعية لديه، وقد كانت السيدة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها تلعب 
ـ جوحة وأَنـا مجمّ فَلمّا قَدمنا املَدينةَ جاَءنِي نِسوةٌ وأَنا أَلْعب علَى أُر ": حيث قالت  )٤(ةٌم

فَذَهبن بِي فَهيّأْننِي وصنّعننِي ثُمّ أَتين بِي رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلّم فَبنى بِـي وأَنـا   

                                                 
 .٩٦مساعيل عبد الفتاح،االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،مرجع سابق،صإ .١
  .٤٦،صمرجع سابقباشا، كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان، مشسي حسان .٢
  .١٨٥عبدالعال،التربية اإلبداعية ضرورة وجود،مرجع سابق،ص إبراهيم حسن .٣
مرجع عون املعبود،، حممد مشس احلق اآلبادي أبو الطيب .(ن يل مجة وهي الشعر النازل إىل األذنني وحنومهاأي وكا) وأنا جمممة( .٤

 بن منظور،لسان العرب،مرجع سابق،مجال الدين (ما سقَطَ علـى الـمنكبـينِ: الـجمّة من شعر الرأْسو) ٢٨٢صسابق، 
  .)١٠٧،ص١٢ج



 

تابنة(بِن( نِنيعِ سست".)يسهم يف تنمية عضـالت الطفـل الدقيقـة    "واللعب باملراجيح  )١
احلبل خوفاً من السقوط،كما تتم تنمية عضالت الظهر ألـا   كاألصابع ألا تقبض على

تشتد للمحافظة على التوازن، وكذلك عضالت الساعد والقدم اليت تسـهم يف حتريـك   
  )٢(."املراجيح

وهكذا ميكن لألسرة أن تسهم يف تنمية اإلبداع لدى أطفاهلا عن طريق االهتمام بألعام    
  .ب سواء كان اللعـب داخـل أو خـارج املـرتل    ا ومشاركتهم يف اللعاختيارهوحسن 

  :الفصل خامتة 
إىل اية املطاف يف عرض اإلسهامات اليت تقدمها األسـرة   تقد وصل الباحثة كونتوذا    

. ، جميبةً على السؤال الرابع من أسئلة الدراسةألطفاهلا يف سبيل تنمية القدرات اإلبداعية لديهم
منح الطفل احلب واحلنـان،  : اإلسهامات النفسية وهي هي أوىل هذه اإلسهاماتقد كانت و

وإشـاعة  والتشجيع الدائم ملا يقدمه، وإعطاؤه قدراً من احلرية واالستقالل وحتمل املسؤولية، 
تعويد الطفل على احلوار البنـاء، وغـرس   : مث اإلسهامات الثقافية وهي. يف نفس الطفل الثقة

: مث اإلسهامات االجتماعية وهي. حفز اخليالحب القراءة واالهتمام بأدب الطفل، وكذلك 
  .  القدوة اإلبداعية احلسنة، واالهتمام بالرحالت، واللعب للطفل

، اليت ينبغي على األسرة أن تقدمها ألطفاهلا ومما الشك فيه أن هذه ليست مجيع اإلسهامات   
فالعنايـة  . ىل اإلبـداع فكل ما تقدمه األسرة ألطفاهلا يعترب إسهاماً حقيقياً للوصول بأطفاهلا إ

كمـا أن حمافظـة   . بصحة الطفل وتغذيته التغذية اجليدة يساعد على منو الدماغ بشكل جيد
ألن الـدماغ حيتـاج   "األسرة على وجود جو نقي صحي وهواء متجدد أمر ضروري للطفل 

النـوم   وكـذلك  )٣(."كمصدر للطاقة)سكر أحادي(بشكل أساسي إىل أكسجني وجلوكوز
  . فهذه أمور ينبغي التنبه هلا من قبل اآلباء. مهم جداً الستعادة نشاط الدماغالكايف للطفل 

مث إن اآلباء بعد تأديتهم هلذه اإلسهامات وأثناء تأديتهم وحىت قبل ذلك ينبغـي هلـم أن      
قَالَ رسولُ  فدعاء الوالدين مستجاب بإذن اهللا تعاىل،. يتسلحوا بسالح عظيم أال وهو الدعاء

                                                 
رقم  ،٢٨٢،كتاب األدب،باب يف األرجوحة،ص١٣سنن أيب داوود،مرجع سابق،ج شرحاآلبادي،عون املعبود  حممد أبو الطيب .١

  .)٤٩١٤(احلديث
 .١٤٤التركيت،األطفال واللعب،مرجع سابق،ص إبراهيم سوسن .٢
 .٥١باسل عبد اجلليل،من كيمياء الدماغ إىل التعلم واإلبداع،مرجع سابق،ص .٣



 

يهِنَّ«: ى اهللا عليه وسلمصل اللَّهكَّ فنَّ الَ شلَه ابجتسي اتوعظْلُـومِ،   : ثَالَثُ دةُ الْمـوعد
هلَدول دالةُ الْووعدرِ، وافسةُ الْموعدوعلى مستقبل  للدعاء تأثري قوي على نفسية الطفلف .)١(»و

فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   ، واألمثلة على ذلك كثرية من السنة املطهرة،حياته
ومن ذلك . أنه دعا لكثري من الصحابة واألطفال فكان لذلك عظيم األثر يف أدائهم املستقبلي

اللَّهـمّ فَقهـه يف   «: أنه دعا لعبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، فقال عليه الصالة والسـالم 
قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن عشر  صغرياً، حيثوقد كان وقتها غالماً  )٢(.»الدّينِ
   .حرب األمة وكان من مثرات ذلك الدعاء أن أصبح، )٣(سنني

 

  

  

  

  

  

                                                 
  ).٣٨٦٢(،رقم احلديث٦٧٥ودعوة املظلوم، ص ،كتاب الدعاء،باب دعوة الوالد٣سنن ابن ماجه،مرجع سابق،ج .١
 .)١٤٣(،رقم احلديث٤٥،كتاب الوضوء،باب وضع املاء عند اخلالء،ص١صحيح البخاري،مرجع سابق،ج .٢
 .١٢١،١٢٧صص،، العني بعدها الباء،٤بن حجر العسقالين،اإلصابة يف متييز الصحابة،مرجع سابق،ج شهاب الدين .٣



  الفصل اخلامس

  )برنامج مقترح لألسرة لتنمية القدرات اإلبداعية لدى أطفاهلا(

 .الربامج اليت تساعد على تنمية اإلبداع بعض التعرف على: أوالً

 . ألسرة لتنمية القدرات اإلبداعية لدى أطفاهلاخطوات عملية ل: ثانياً

  

  

  

  

  

  



 

  :متهيد
 ،يف الفصل السابق مت عرض اإلسهامات اليت تسهم ا األسرة لتنمية اإلبداع لدى أطفاهلا   

، باإلضافة إىل أهـم  جتماعيةاالو ثقافية،النفسية، والسهامات اإل الباحثة بعضاً من فذكرت
خطـوات عمليـة   ستضع الباحثة يف هذا الفصل و .لكرميالقرآن ا الطفل ظيفحت إسهام وهو

ولكن قبل وضع هذه اخلطوات البـد مـن   . لألسرة لتنمية القدرات اإلبداعية لدى أطفاهلا
طوات اخلوضع  لالستفادة منها يف بعض الربامج اليت تساعد على تنمية اإلبداع التعرف على

الفصل على السؤال اخلامس من أسئلة وذا سوف جييب هذا  .لتعليم اإلبداع لألسرة عمليةال
  .الدراسة

  :بعض الربامج اليت تساعد على تنمية اإلبداع: أوالً
هناك الكثري من الربامج اليت وضعها علماء اإلبداع للمساعدة يف تنمية اإلبـداع والـيت      

  :هذه الربامجأهم بإمكان اآلباء اإلفادة منها يف تدريب أطفاهلم على اإلبداع، ومن 

   :العصف الذهين: نامج األولالرب
  .يعترب أليكس أوزبون هو منشئ طريقة العصف الذهين 

عبارة عن مؤمتر ابتكاري ذي طبيعة خاصة من أجل إنتاج قائمة مـن   :التعريف بالربنامج
األفكار ميكن أن تستخدم كمفاتيح تقود إىل بلورة املشكلة ، وتؤدي بالتايل إىل تكوين حل 

    )١( .ملشكلةتلك ال
تقوم على مجع عدد من األفراد وطرح إحدى املشكالت عليهم وتـرك   :فكرة الربنامج

وميكن أن تسـتخدم هـذه    )٢(.العنان هلم ليقدموا أكرب عدد من األفكار حلل تلك املشكلة
  .الطريقة يف حل املشكالت بطريقة فردية أومجاعية

    :مبادئ العصف الذهين 
احلكم على األفكار  إىل أن تنتـهي جلسـة   إن تأجيل : تأجيل احلكم على األفكار   - أ 

توليد األفكار يساعد على تلقائية األفكار وبنائها، ويساعد كذلك على كثرة األفكار 
املطروحة وتنوعها، وبالتايل ميكن أن تنجح أفكار أو حلول قد تبدو لصاحبها ال قيمة 

                                                 
  .٣٨ت،مرجع سابق،صأمحد عبادة،احللول االبتكارية للمشكال .١
 .                  ٣١،ص١عبداملعطي،كيف تصنع طفالً مبدعاً،مرجع سابق،ج حممد عبداهللا .٢



 

ـ    رون هلا، ولكنها يف الواقع قد تكون جيدة، وخاصة إذا اسـتخدمها أشـخاص آخ
   )١(.كمفتاح لفكرة أخرى، أو حل آخر للمشكلة

يعتمد هذا املبدأ على أن األفكار واحللول املبتكرة تأيت نتيجة : الكم يولد الكيف  - ب 
لعدد من احللول غري اجليدة أو األفكار األقل أصالة، ويقوم هذا املبدأ على افتراض أن 

لوفة، وأنه لكي نصل إىل األفكار أقرب التداعيات إىل الذهن هي األفكار املعتادة أو املأ
األصيلة، واليت تتسم باجلدة البد أن نستنفذ أوالً ذخريتنا من األفكار التقليدية املألوفة، 

    )٢(.وحماولة اخلالص من أسرها ومن سيطرا على تفكرينا

يساعد العصف الذهين على تنمية اإلبداع وذلك ألن تأجيل النقد : أمهية العصف الذهين
على خلق مناخ ينمو فيه اإلبداع نظراً لعدم مقاطعة املتحدث، وإعطائه احلرية الكاملة يساعد 

ويساعد على استثارة اخليال والتدريب على . للتعبري عن أفكاره مهما كان نوعها ومستواها
   )٣(.مهارة التفكري اإلبداعي

  :أهداف العصف الذهين 
o لة مدار البحثتوليد قائمة من األفكار اليت تؤدي إىل حل للمشك. 
o   املشاركني من فكاراألاستثمار مجيع.  
o  تعليـم احترام أفكار اآلخرين.  
o  الوصول للحلول اإلبداعية اجلديدة للمشكلة.  
o  إزالة اخلشية واخلجل من نفوس املفكرين.  
o  تمعات٤(.إزالة الغرابة من نفس الشخص يف عدم قبول فكرته يف بعض ا(  

  :يه وسلم والصحابة الكرام ألسلوب العصف الذهيناستخدام الرسول صلى اهللا عل
لقد درب النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه على حل املشكالت اليت يواجهوا بطـرق     

، فلقـد واجهـت   إال أن فيه تقومياً يف نفس الوقـت  ،العصف الذهينواستخدموا ، إبداعية

                                                 
 .٤٦طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية،مرجع سابق،ص٣٠على احلمادي، .١
  .٣٤٣الكناين،سيكولوجية اإلبداع وأساليبم تنميته،مرجع سابق،ص عبد املنعم ممدوح .٢
 . ١٧٤،مرجع سابق،صطافش،تعليم التفكري حممود .٣

، م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧،صادرة من مركز رعاية املوهوبني، مكة املكرمة دورة تدريبيةعبداجلليل،برنامج العصف الذهين، حيي صالح .٤
  .٧ص



 

، منها ما نتج عن كثرة عدد املسلمني مشكالت كثرية إبان عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم
املسلمني وبعد أماكنهم عن املسجد النبوي، فاحتاروا فيما بينهم كيف يشعرون اآلخـرين  

اقتراحاً   اقترح كلٌ منهمبوقت الصالة وأدائها، فاجتمع م رسول صلى اهللا عليه وسلم، و
تفع لرياها الناس، نرفع رايةً يف مكانٍ  مر: فقال بعض الصحابة، أو فكرةً حلل هذه املشكلة 

ولكن هذا االقتراح مل ينل قبوال من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن الصحابة ألنه مل حيل 
نشعل ناراً  على مرتفـع  : وقال آخرون. النائم وال ينبه الغافل يوقظاملشكلة فرفع الراية ال 

بدة النار وينبغـي  ولكن هذا االقتراح أيضاً مل ينل قبوالً ألن ذلك شعار اوس ع، اهلضاب 
وأشار آخرون باستخدام بوقٍ لدعوة . لألمة املوحدة أن يكون هلا شعارها املميز اخلاص ا

وال ، الناس للصالة، ولكن هذا االقتراح أيضاً مل ينل قبوالً ألن اليهود كانت تستخدم البوق
عةٌ أخرى واقترحت مجا. بد من احلفاظ على شخصية األمة اإلسالمية من الذوبان والضياع

مث أخرياً  أشار بعض الصحابة بالنـداء  . دق الناقوس، ورفض االقتراح ألنه تقليد للنصارى
فيقوم بعض الناس إذا حانت الصالة وينادون ا بشعارٍ إسالمي خاص، فقبل رسـول اهللا  
صلى اهللا عليه وسلم هذا الرأي ألصالته الفكرية املؤمنة ولتحقيقه العملي للغرض املطلوب يف 

  .وهذا هو صميم اإلبداع ملا فيه من فكرة أصيلة نافعة للمجتمع  )١( .دعوة الناس

  كيف ميكن تطبيق برنامج العصف الذهين يف األسرة ؟ 
ميكن لألسرة أن تطبق هذا الربنامج مع أطفاهلا يف جو مليء باحلب، واحلنان، واحلريـة     

ويكون ذلك باجتماع . ا بتلقائيةالفكرية، حيث يساعد ذلك على استمطار األفكار وانسيا
األسرة، مث طرح مشكلة من املشكالت اليت تواجهها األسرة أو مشكلة يواجههـا أحـد   

وبعد ذلك إدالء مجيع أفراد األسرة . أفرادها، مث حتديد املشكلة وصياغتها على شكل سؤال
األب أو (اجللسة  مع تشجيع رئيس. باحللول اليت يروا مناسبة دون نقد أو تقييم ألحد منها

الترحيب باألفكـار الغريبـة أو   ولتفات لنوعيتها االدون لإلدالء باملزيد من األفكار ) األم
كلما زادت األفكار املطروحة كلما زادت االحتمالية بأن تربز من ، فاملضحكة وغري املنطقية

األفكار اليت مت  تقييممث بعد االنتهاء من جلسة العصف الذهين تأيت مرحلة  .بينها فكرة أصيلة
  .، واختيار أفضلهاتوليدها

                                                 
 .٣٩٦ص، م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، القاهرة، دار الفكر العريب، السنة النبوية رؤية تربوية، علي إمساعيل سعيد .١



 

وبناًء على ما سبق فإن جلسة العصف الذهين متثل موقفاً تعليمياً يهـدف إىل تـدريب      
األطفال على توليد أفكار جديدة حلل مشكلة ما خالل فترة زمنية حمدودة يف مناخ تسوده 

  .على تنمية اإلبداع لدى األطفال احلرية والوئام لطرح األفكار دون نقد أو تقييم مما يساعد

   :لعبة األدوار: الربنامج الثاين
وعادة ما يستخدم . من املعروف أن كل فرد من أفراد اتمع يقوم بدور معني يف جمتمعه   

األطفال لعبة الدور يف حيام ملا جيدون يف هذه اللعبة من شعور باالرتياح واملتعة، وهلذا فإن 
ة من هذه اللعبة واستخدامها كطريقة لتنمية اإلبداع واخليال اخلصـب  على اآلباء االستفاد

 .لدى الطفل
طريقة تربوية تفاعلية تعتمد على نشـاط الطفـل التمثيلـي،     هي :تعريف لعبة األدوار

وخصائصه أثناء لعبه التمثيلي من تفاعل وتلقائية، كما تعتمد على اختيار املوضوع وتوزيع 
  )١(.جل حتقيق األهداف التربوية املنشودةاألدوار على األطفال من أ

قد تكون  حمببة إىل األطفال، تقوم على تقمص األطفال لشخصيات معينة: فكرة الربنامج
مع وجود من يقوم بتوزيع األدوار واختيار املوضـوع لتحقيـق   حقيقية وقد تكون خيالية 

  .هدف معني

  :أمهية طريقة لعبة األدوار
 .التساهم يف تطوير تفكري األطف 
 .تعطي الطفل الفرصة للبحث واملعرفة والتساؤل والتخيل  
 )٢(.تنمية املهارة اللغوية عند األطفال 

  :أهداف برنامج لعبة األدوار
 .تنشيط خيال الطفل •
 زرع الثقة يف نفس الطفل •
 .إعطاء الطفل فرصة التعبري حبرية وطالقة •
 .إجياد وسط من التعلم التعاوين اجلماعي •

                                                 
 .٧٢صناعة اإلبداع لدى األطفال،مرجع سابق،صعلى راشد،تنمية اخليال العلمي و - ١
 .١٩٢عبدالكرمي اخلاليلة،طرق تعليم التفكري لألطفال،مرجع سابق،ص - ٢



 

  : يف األسرة األدوار لعبةتطبيق برنامج 
يتم تطبيق هذه اللعبة اهلادفة يف جو أسري يشعر فيه الطفل باملتعة، واالرتياح، واحلريـة     

أثناء تعبريه عن رأيه واإلفصاح عن مشاعره دون خوف أو قلق، ودون ممارسة الدقة املتناهية 
وجود اخلوف والقلق  يف األداء، بل ميكن أخذ قدرام وإمكانام بعني االعتبار، وذلك ألن

وطلب درجة عالية من االتقان سيبعد لعبة الدور عن طبيعتـها الـيت تتطلـب احلريـة،     
  : )١(وتتم هذه اللعبة عن طريق اخلطوات التالية. واالستقاللية، واملتعة، والتسلية، واملشاركة

مـع   موضوعات املشاهد اليت سيشترك األطفال يف أدائهـا، ) األب أو األم(خيتار اآلباء  .١
مالحظة ارتباط هذه املشاهد بشخصيات غري مألوفة، واليت تثري اخليال العلمي عند هؤالء 

 :األطفال، مثل
 .وأمهية كل منهما يف العمليات احلسابية) ٠(، ورقم)١(إجراء حوار بني رقم •
 . أو اجتماع بني الشمس واألرض والقمر، وحديث كل منها عن عالقته باآلخر •
كرات الدم البيضاء وهي ـاجم ميكروبـاً دخـل دم     أو معركة بني ثالث من •

  .اإلنسان
حيدد اآلباء اخلطوط العريضة للحوار يف كل مشهد من تلك املشاهد علـى أن يتـرك    .٢

 .مساحة مناسبة للتعبري االرجتايل
 .يتم توزيع األدوار مع مراعاة تناسب هذه األدوار مع خصائص الطفل .٣
 .ألدوارباإلمكان مشاركة اآلباء يف أداء هذه ا .٤
تشجيع الطفل على التلقائية أثناء القيام بدوره، والتنويع يف نربات الصوت، واسـتخدام   .٥

 .تعبريات الوجه واليدين وحركات اجلسم، حيث أا من األمور املهمة يف األداء التمثيلي
 .التحدث بلغة بسيطة واضحة مفهومة .٦
م املشاهد، وتقييم األداء، واسـتنتاج  يف اية املشاهد التمثيلية، يعقد اآلباء اجتماعاً لتقيي .٧

 .القيم املستخلصة من تلك املشاهد
  
  

                                                 
 .٧٣على راشد،تنمية اخليال العلمي وصناعة اإلبداع لدى األطفال،مرجع سابق،ص -١



 

  :القبعات الست يف التفكري: الربنامج الثالث
وهو برنامج قوي، وسهل، ). إدوارد دي بونو(أبدع هذا الربنامج الطبيب الربيطاين    

  .وممتع يف نفس الوقت

 شيء واحد وذلـك يف وقـت   أن يقوم الشخص بالتفكري يف" :تعريف برنامج القبعات
  )١(."واحد، واالنتقال من منط تفكري إىل منط تفكري آخر وفقاً للموقف أو الظرف

هو برنامج يعمل على تقسيم التفكري إىل ستة أمناط، واعتبار كـل منـط    :فكرة الربنامج
ولتسهيل األمر فقد . كقبعة يلبسها اإلنسان أو خيلعها حسب طريقة تفكريه يف تلك اللحظة

هناك ست قبعـات خياليـة   و )٢(.أعطى دي بونو لوناً مميزاً لكل قبعة ليسهل متييزه وحفظه
 اًمتثل أسـلوب  كما وأن كل قبعة من القبعات الست .وومهية للتفكري لكل منها لون خمتلف

، فإن على الشخص املرتدي هلـا  القبعات وضع إحدى هذه  فعند. للتفكري  اًومتفرد اًخمتلف
 فهـو ضع أخرى يلع قبعة وخيوعندما  .ق ذاك النمط املقرون بتلك القبعةوف توجيه تفكريه

خر يناسب منط تفكري آغري من أسلوب التفكري الذي متليه القبعة األوىل إىل أسلوب يبذلك 
  )٣(.القبعة الثانية

  : خصائص القبعات الست
تتسـبب يف   إن متعة وفاعلية التفكري التتحقق إال خبلو التفكري من التداخالت اليت قد  

التشويش الفكري الذي يعيق الوصول إىل قرار أفضل، ويعترب التفكري البنـاء وسـيلة   
لتحقيق فكر غري مشوش أو متداخل، حيث نقوم بالتركيز على لون واحد من الـتفكري  

   )٤(.فقط يف الوقت الواحد والتأكد من إعطاء االنتباه الكايف لكل األمور
 .خمتلفة من التفكريمرونتها حيث ميارس فيها أنواع  
 . إمكانية تطبيقها للصغار والكبار  

  :القبعات وأمناط التفكري

                                                 
  .٣٠١م،ص٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ثائر حسني، عبدالناصر فخرو،دليل مهارات التفكري،جهينة للنشر والتوزيع،عمان، - ١
 .١٢٣طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية،مرجع سابق،ص٣٠علي احلمادي، - ٢
  .٣، ص)ت.د(والية أيوا،إدوارد دي بونو،القبعات الست يف التفكري، التدريب املتطور للتفكري،الواليات املتحدة األمريكية، - ٣
  .١٠٣طارق حممد السويدان، حممد أكرم العدلوين مبادئ اإلبداع،مرجع سابق،ص - ٤



 

  : )١(والقبعات الست هي. كل نوع من التفكري يرتبط بقبعة معينة  
وترمز إىل التفكري احليادي، وهي مثل الورق األبيض تتعلق باملعلومات : القبعة البيضاء. ١

  . اهني ، وتعتمد على احلقائق والربوالبيانات
باللهب الذي يتطـاير   يوحياللون األمحر و، وترمز إىل التفكري العاطفي: القبعة احلمراء. ٢

والقبعة احلمـراء تتعلـق بـالعواطف    . املشتعلةبالدفء الذي ينبعث من النار و ،من املدفأة
 . تركز على الشعور الداخلي للشخص ورأيه اخلاص جتاه ما يريد  وهي .واملشاعر والبديهة

القبعـة السـوداء   وميكن ربـط  ، أو النقدي وترمز إىل التفكري السليب: القبعة السوداء. ٣
بالقضاة وهم أصحاب نفوذ كوم ميثلون ويطبقون القانون وعادة ما يرتـدون املالبـس   

ة ومكون هـام  يالقبعة السوداء ذات سطوة وفعال وبالتايل تكون .)القضاة الغربيون( السوداء
إن الدور الذي تلعبه القبعة السوداء هي اإلشارة إىل أماكن الضـعف   .من مكونات التفكري
كل ما قد يثري القلق وعدم  نةًفهي ترفع عالمات التحذير مبي إذاً. تفكريالوالوهن يف طريقة 

  .إن القبعة السوداء تعترب األكثر فائدة حيث أا تساعد يف إصدار قرارات جيدة .االستقرار
. ضوء الشمس والتفـاؤل   وهي تشري إىلاإلجيايب،  التفكري مز إىلوتر :القبعة الصفراء. ٤
تعين بفوائد األشياء وقيمتـها  و .القبعة الصفراء متثل اجلوانب املنطقية واإلجيابية من التفكريو

  .وجدوى القيام ا
وترمز إىل التفكري اإلبداعي، اللون األخضر يذكرنا باحلقول والنمـو   :القبعة اخلضراء. ٥

للتطـور   والذي يفكر من خالل األخضر فهو يتخذ من الطبيعـة مثـاالً  . والطبيعة واحلياة
االبتكار، وهـي مسـؤولةٌ عـن البـدائل     لذلك فإن القبعة اخلضراء تعترب قبعة  .والتغيري

  .واالحتماالت 
األزرق، السـماء   ولوا مأخوذ مـن لـون  وترمز إىل التفكري املوجه،  :القبعة الزرقاء. ٦

والقبعة الزرقاء يف . اهليمنة والتحكم حبكم موقعها ينعت وهي تطل من أعلىاء والسماء الزرق
بواسطة القبعة الزرقـاء يـتمكن   ف. نفس السياق تعين التحكم والسيطرة على التفكري ذاته

تبنيه وأي نوع مـن   ليستوضح أي نوع من التفكري ميكن الشخص التبصر بعناية يف األمور
القبعة الزرقاء هو املسؤول عن إدارة اجللسة وحتديد القبعات وصاحب . حالياًالتفكري حيدث 

  . ةاملطلوب

                                                 
  .)١٢- ٤ص-ص(ابق،ملخص من عدد من الصفحاتسرد دي بونو،القبعات الست يف التفكري،مرجع إدوا .١



 

  :تطبيق برنامج القبعات الست يف التفكري يف األسرة
وذلـك بتعريـف   ميكن تطبيق هذا الربنامج بشكلٍ ممتعٍ ومجيل مع األطفال يف األسرة،    

مشـكلة أو حـدث    أوالً، وخصائص كل قبعة، ومن مث طرحهذا الربنامج مفهوم األطفال 
لألسرة أو ألحد أفراد األسرة، وحتديد صاحب القبعة الزرقاء مسبقاً ألنه هو املسؤول عـن  

فارتداء القبعة قد يكون ومهياً وذلـك  ( ارتداؤها إدارة احلوار وحتديد نوع القبعة اليت يراد 
فلو طرحـت   )بالتخيل أو حقيقياً وذلك بإحضار قبعات ذات ألوان خمتلفة تناسب الربنامج 

 القبعـة الزرقـاء  مشكلة أو قراراً يراد اختاذه مثل السفر لدولة ما يف الصيف، يبدأ صاحب 
 البيضاء القبعةفاجلميع يلبسون . بتوجيه ارتداء القبعة البيضاء) ميكن أن يكون األب أو األم(

: ثـل وتطرح أسئلة تناسب منط التفكري اخلاص بالقبعة البيضاء وهو الـتفكري احليـادي، م  
ماامليزانية املتوفرة لدينا ؟ ما املعلومات املتوفرة لدينا عن تلك الدولة ؟ هل حنن نتقن لغة تلك 

؟ كم عـدد األيـام الـيت    )رخيصة أم غالية( الدولة أم ال ؟ ما نسبة املعيشة يف تلك الدولة
بنـاء  وبإمكان األ. ؟ وهكذا) تأشرية أو بدون ( سنقضيها ؟ ما املطلوب لزيارة تلك الدولة 

  .البحث عن إجابة لتلك األسئلة عن طريق االنترنت بإشراف الوالدين أو أحدمها 
وال يتخذ (ملعرفة املخاطر والسلبيات من تلك الزيارة  القبعة السوداءمث يأيت بعد ذلك ارتداء 

وهنا ). القرار بعد ارتداء القبعة السوداء مهما كانت املخاطر والصعوبات اليت تطرحها القبعة
ماكافة الصعوبات اليت ميكن مواجهتها يف تلك الدولة؟ -: كن أن تطرح بعض األسئلة مثلمي
  ما املخاطر املتوقع حدوثها أثناء وبعد الزيارة ؟ -
  املتوقعة من زيارة تلك الدولة؟ ..... )تربوية ، مالية ، اجتماعية ، دينية ( ما كافة السلبيات-

اسة الفوائد واإلجيابيات من زيارة تلـك الدولـة،   لدر القبعة الصفراءوبعد ذلك يأيت دور 
  : فتطرح األسئلة اخلاصة بنمط التفكري اإلجيايب مثل 

  ) علمية، اجتماعية ، ثقافية ( ما كافة اإلجيابيات من تلك الزيارة ؟ ما الفوائد املرجوة ؟ 
وال . الزيارة وذلك ملعرفة املشاعر اخلاصة جتاه تلك القبعة احلمراءمث بعد ذلك يتم ارتداء   

حتتاج كثرياً من األسئلة وال كثرياً من الوقت ألن املشاعر بعد دراسة السلبيات واإلجيابيات 
  .تكون قد اتضحت تقريباً، فاجلواب يكون بكلمة واحدة نسافر أم ال



 

ومن طبيعة القبعة اخلضراء أا مسؤولةٌ . لدراسة البدائل املتاحة  القبعة اخلضراءمث ارتداء    
إجياد بدائل لكل مشكلة تواجه األسرة فمثالً لو مت االتفاق على السفر وميزانية الرحلة ال عن 

تكفي بعد معرفة غالء املعيشة يف تلك الدولة، فإجياد روافد مالية أخرى من مسؤولية القبعة 
عة اخلضراء، فيعاد ارتداؤها مرةً أخرى وإذا مل تتفق األسرة على زيارة تلك الدولة تلبس القب

اخلضراء أيضاً إلجياد بديلٍ مناسبٍ، ومن مث خيتم صاحب القبعة الزرقاء بالقرار بعد موافقـة  
  .اجلميع أو أكثرهم 

صمم هذا الربنامج العامل يف تعليم التفكري الشـهري   :)١(برنامج كورت: الربنامج الرابع
ـ  .إدوارد ديبونو رة دروس، ويتكون هذا الربنامج من ستة أجزاء، كل منها مؤلف من عش

ولقد صمم كل جزء من األجزاء الستة حبيث يغطي جانباً من جوانـب الـتفكري، وتلـك    
  : األجزاء هي

 .يركز على توسعة أفق التفكري: اجلزء األول .١
 .يركز على عملية تنظيم التفكري: اجلزء الثاين .٢
 .يركز على عمليات التفاعل وتنمية التفكري الناقد: اجلزء الثالث .٣
 .ركز على تنمية اإلبداعي: اجلزء الرابع .٤
 .يركز على تنمية املعلومات واملشاعر: اجلزء اخلامس .٥
 .يركز على األداء: اجلزء السادس .٦

ويرى دي بونو أنه من املهم البدء بتدريس اجلزء األول من الربنامج والذي يتعلق بتوسـعة  
  . أفق التفكري، وبعد ذلك ميكن تقدمي أي جزء على اآلخر

  

                                                 
  :أخذت معلومات هذا الربنامج من املراجع التالية - ١

 .  ١٣٠-١٢٦ص-زيد اهلويدي،اإلبداع،مرجع سابق،ص    -أ 
 .١٢٤- ١٢٢ص- زيتون، تعليم التفكري،مرجع سابق،ص حسني حسن -ب 
 .٧٠-٦٩ص-  تنمية التفكري اإلبداعي،مرجع سابق،صصاحل حممد أبو جادو،تطبيقات عملية يف  - ج 
 م،٢٠٠٠ - هـ١٤٢١،األمانة العامة لألوقاف،الكويت،)برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكري(عبدالناصر فخرو،السهل   -د 

 .٧ص
 .٢٠٥- ١٩٦ص- ،ص٤٤- ٤٣ص-حممود طافش،تعليم التفكري،مرجع سابق،ص  -ه 

 



 

  .يهدف كل درس من دروس كورت إىل تنمية ناحية تفكريية معينة :اهلدف من الربنامج
والذي يهم يف هذا املبحث هو الدروس أو املهارات اخلاصـة بـاجلزء األول والرابـع       

الرتباطها باخلطوات العملية اليت ستضعها الباحثة لألسرة لتنمية القدرات اإلبداعية ألطفاهلا 
  :وهذان اجلزءان مهايف املبحث اآليت، 

  :يهدف إىل توسعة املدارك، ويتضمن الدروس أو املهارات التالية: اجلزء األول
حيث يعطى للطفل فكرة مث يطلب منه الـتفكري يف إجيابياـا   :مهارة معاجلة األفكار .١

 .وسلبياا
عند التخطيط للقيام بأي عمل، أو لتطـوير فكـرة، أو   : مهارة اعتبار كافة العوامل .٢

فالبد من التنبه جلميع مكونات ذلك العمل، ألن إغفـال أي   للوصول إىل فكرة جديدة،
 .عامل ميكن أن يترتب عليه نقص أو خلل يف ذلك العمل

وتعين التفكري يف مجيع احللول املطروحة واالحتمـاالت  : مهارة البدائل واالحتماالت .٣
 .ائباملمكنة واخليارات املتاحة لالستفادة منها يف إجياد خمرج مناسب أو اختاذ قرار ص

وتعين ترتيب األفكار وتقدمي احملورية على الفرعية، واألكثر أمهيـة  : مهارة األولويات .٤
 .على املهمة

وفيها يتدرب األطفال على االسـتماع إىل آراء  : مهارة معرفة وجهات نظر اآلخرين .٥
 .اآلخرين حول أعماهلم وذلك من أجل أخذها بعني االعتبار وإنتاج أفكار جديدة أفضل

 .وفيها يطلب من األطفال التفكري يف النتائج احملتملة ملشكلة ما: تائجمهارة الن .٦
وفيها يتدرب األطفال على كيفية التركيز على اهلـدف، وكـذلك   : مهارة األهداف .٧

 .التعرف إىل األساليب والوسائل اليت تؤدي إىل حتقيق اهلدف
 . جديدةوفيها يتدرب األطفال على كيفية صياغة قوانني: مهارة صياغة القوانني .٨
وفيها يتدرب األطفال على كيفية التخطيط من أجل حتقيق األهداف : مهارة التخطيط .٩

 .أو حل املشكالت
  . وفيها يتدرب األطفال على كيفية اختاذ القرار: مهارة اختاذ القرار .١٠
  
  



 

ويتألف من الـدروس أو  . يهدف إىل تزويد الطفل باملهارات الالزمة لإلبداع: اجلزء الرابع
  :التالية املهارات

 .وفيها تطرح الفكرة من أجل حلها وذلك بطرح أفكار جديدة مبتكرة: املهارة األوىل .١
 .وفيها تطرح أفكار غري تقليدية وذلك لطرح أفكار إبداعية وجديدة: عدم التقليد .٢
وفيها تطرح أفكار عشوائية غري مترابطة لألطفال ويطلب منهم توليد : األفكار العشوائية .٣

 .أفكار جديدة
وفيها يتدرب األطفال على معارضة الفكرة ليس إلثبات خطأ الفكرة : ارضة الفكرةمع .٤

 .ولكن للتعرف إىل طرق بديلة يف التعامل مع األشياء
وفيها يتم حتديد األفكار املسيطرة على موقف ما مث يتم اخلروج منـها  : الفكرة الرئيسية .٥

 .إىل أفكار جديدة مبتكرة
يق تعريفها وحتديد أبعادها املكانية والزمانية والتعرف ويتم ذلك عن طر: حتديد املشكلة .٦

 .إىل احللول السابقة من أجل الوصول إىل حلول أفضل
وفيها تتم إزالة مجيع األخطاء وذلك من أجل تطوير الفكرة والوصـول  : إزالة األخطاء .٧

 .إىل أفكار جديدة مطورة ومبتكرة
 .كار أفضلويعين ربط األفكار املوجودة للوصول إىل أف: الربط .٨
وتعين التعرف إىل األمور السابقة اليت جيب توفريها من أجل تسـهيل حـل   : املتطلبات .٩

 .املشكلة
ويعين فتح اال أمام األطفال للحكم على األفكار وهل ترتبط باملتطلبـات  : التقومي .١٠

 .السابقة اليت أدت إىل احلل النهائي
  .املهارات يف األسرة ويف املبحث التايل سيتم توضيح كيفية تطبيق بعض هذه

وهكذا يكون قد مت إيضاح أهم الربامج اليت من شأا أن تعمل على تنمية اإلبداع والـيت    
تستطيع األسرة استخدامها مع أطفاهلا يف جو أسري مليء باحلب واحلنان واألمان النفسي، 

ج تريـز،  كما أن هناك العديد من الربامج األخرى مثل برنامج اخلرائط الذهنيـة، وبرنـام  
وغريمها من الربامج اليت تستطيع األسرة معرفتها عن طريق الكتـب املتخصصـة يف جمـال    



 

مث ممارستها مع أطفاهلا حىت تعود . اإلبداع، أوعن طريق حضور دورات تدريبية هلذه الربامج
  .عليهم بالنفع والفائدة

  :لألسرة لتنمية القدرات اإلبداعية لدى أطفاهلا خطوات عملية: ثانياً
  :متهيد

خطـوات  بعد عرض بعض الربامج اليت تساعد على تنمية اإلبداع، فإن الباحثة ستضـع     
. من الربامج السـابقة  لألسرة لتنمية القدرات اإلبداعية لدى أطفاهلا مستفيدةً عملية مقترحة

على أن يضع اآلباء لكـل  ، لتعليم اإلبداع خالل أربعة أشهر معدة اخلطوات العملية هوهذ
وليس معىن ذلـك أن دور األسـرة    .يعملون على حتقيقه يف ذلك الشهر اًمسبق اًفشهر هد

فهذه األشهر ما هي إال فترة زمنية تعزز التفكري اإلبداعي . سينتهي بإمتام تلك األشهر األربعة
لدى الطفل وجتعله يتمرس على استخدامه طوال حياته مبساعدة أبويه يف طفولته، مث مبفـرده  

  .عندما يشب ويكرب

  :تطبيق اخلطوات العمليةاهلدف من 
o تنمية القدرات اإلبداعية للطفل من خالل ما تقدمه األسرة من مترينات أو تطبيقات. 
o تنمية االجتاهات اإلجيابية عند األطفال حنو اإلبداع. 
o تكوين اجتاهات إجيابية عند األطفال حنو حل املشكالت. 
أشهر يتدرب فيها الطفل علـى القـدرات    خالل أربعة هذه اخلطوات العمليةتم ت :افكر

فإذا مل يتسن لألسـرة تطبيقهـا   . وهنا البد من املرونة يف تطبيق هذه اخلطوات .اإلبداعية
خالل أربعة أشهر متتالية، فباإلمكان تطبيقها بالطريقة اليت تراها األسرة مناسبة لظروفهـا  

فترة الزمنية فقد وضعتها الباحثة فاملهم هو تدريب الطفل على هذه املهارات، أما ال. ووقتها
تقديراً يف أربعة أشهر ولكن لألسرة اخليار يف تغيري هذه الفترة حسبما تراه مناسباً لظروفها 

ويف الشهر الثـاين يتـدرب   . ب الطفل على الطالقةيدرتيف الشهر األول ويتم . وإمكاناا
أخرياً يف الشهر الرابع يتدرب الطفل على املرونة، ويف الثالث يتدرب الطفل على األصالة، و

على أن يكون لكل أسبوع من أسابيع الشـهر  . حل املشكالت بطرق إبداعيةالطفل على 
تصب يف تعزيز تلك القدرة اإلبداعية املشار  مهارة معينة يطلب من األطفال التدرب عليها

ومياً جتلس فيها ويتم التدرب على هذه املهارة خالل مجيع أيام األسبوع، وملدة ساعة ي. إليها



 

. أولعبة األدوار أواخليـال  األسرة جلسة ودية معتمدين يف ذلك على طريقة العصف الذهين
وتبدأ اجللسة بعرض املهـارة وتوضـيحها   . كالمها حبيث يدير دفة احلوار األب أو األم أو

خالل  مث بعد ذلك القيام بالتطبيقات من. لألطفال مث إعطاء أمثلة لتوضيح طبيعة تلك املهارة
وحىت ال يكـون املوضـوع   . أمثلة أخرى يأيت ا اآلباء، مث أمثلة يعرضها األطفال أنفسهم

حسب وقت القيام ذا الربنامج  حبيث يتناوبان يفمرهقاً لآلباء ميكن أن يتعاون األب واألم 
ة مـثري و ،وشـيقة  ،فراغ كلٍ  منهما، على أن يكون تقدمي هذه املهارات بطريقة ممتعـة 

  .ات الطفلالهتمام
) ١٢ -٦(وفيما يلىي توضيح هلذه اخلطوات مع األمثلة املناسبة ألعمار األطفال من سـن   

  :عاماً 

يتم يف الشهر األول تدريب األطفال على عنصر من عناصر اإلبداع وهـو  : الشهر األول
مـن  األطفال  توسيع مدارك  على أن يتم يف ذات الوقت، الطالقة أو اخلصوبة أو السيولة

  :ل الربنامج التايلخال
تدريب الطفل على توليد عدد كبري من املترادفات أو األفكار أو املعلومات  :األسبوع األول

  .أو املفاهيم ألمور سبق تعلمها
  : أمثلة
 .أذكر أكرب عدد ممكن من األمور اليت جتعلك حتب املدرسة .١
 .أذكر أكرب عدد ممكن من األشياء ذات اللون األمحر .٢
 .ممكن من األشياء ذات الشكل البيضاويأذكر أكرب عدد  .٣
 .أذكر أكرب عدد ممكن من األمور اليت جتعلك أنيقاً .٤
 .أذكر مجيع االستخدامات املمكنة لعلبة املناديل .٥

ما أكـرب  : من خالل جلسة العصف الذهين يطرح أحد األبوين السؤال التايل :مثال تطبيقي
  عدد ممكن من األمور اليت جتعلك حتب املدرسة؟ 

  : كن أن تكون اإلجابة على النحو التايلومي
o التذكر بأن من حيصل على العلم يكن له ثواب جزيل عند املوىل. 



 

o   االعتقاد اجلازم بأن الذهاب إىل املدرسة يعين االستفادة من وقت الفراغ يف شيء ممتـع
 .ومفيد

o تنظيم الوقت بني املذاكرة والترفيه والنوم جيعلنا حنب املدرسة. 
o  الذهاب إىل املدرسة واجب البد من تأديته لترفع من شأن نفسك وأسرتك اإلميان بأن

 .وجمتمعك وأمتك
o املذاكرة أوالً بأول حىت ال تصعب عليك املادة فتكره املدرسة. 
o زيادة حصص التربية البدنية بالنسبة للبنني. 

   .تدريب الطفل على التعرف على إجيابيات وسلبيات األشياء : األسبوع الثاين
  : ةأمثـل
 .مشاهدة التلفزيونأذكر أكرب عدد ممكن من اإلجيابيات والسلبيات من  .١
 .الوجبات السريعةأذكر أكرب عدد ممكن من اإلجيابيات والسلبيات من تناول  .٢
 .ألعاب الكمبيوترأذكر أكرب عدد ممكن من اإلجيابيات والسلبيات من اللعب ب .٣
 .إشارات املرور أذكر أكرب عدد ممكن من اإلجيابيات والسلبيات من وضع .٤
 .استخدام اجلوالأذكر أكرب عدد ممكن من اإلجيابيات والسلبيات من  .٥
 .أذكر أكرب عدد ممكن من اإلجيابيات والسلبيات من اختفاء احلشرات من حياتنا .٦

يف جلسة من جلسات العصف الذهين يتم احلوار األسري حـول مشـاهدة    :مثال تطبيقي
السلبيات من جراء مشاهدته، فيتشجع األطفال للمناقشة التلفزيون مثالً وماهي اإلجيابيات و

وميكن تلخيص . وإبداء الرأي مما يشعرهم بقيمة آرائهم، وهذا حبد ذاته يشجع على اإلبداع
  :بعض اإلجيابيات والسلبيات كالتايل

  السلبيات اإلجيابيات
o قضاء وقت ممتع  o التأخر عن أداء الصلوات.  
o  عدم الشعور بامللل  o  عمل الواجبات املدرسيةالتهاون يف.  
o    ميكن مشاهدة بعض الـدروس اخلاصـة

باملناهج الدراسية مما يغين عن الـذهاب  
  .ملدرس خصوصي

o   السهر ألوقات متأخرة من الليل وبالتـايل
عدم النوم يف الليل الذي خصصـه سـبحانه   

  .وكذلك ضياع صالة الفجر. للنوم
o  االستفادة من املعلومات اليت يقدمها سواًءo    ًكثرة مشاهدته تضر بالعني وتـؤثر تـأثريا



 

ألن ، سلبياً على صـحة وسـالمة اجلسـم    . اال الديين أو العلمي أو األديب كان يف
 .مشاهدته تقلل من احلركة وتؤدي إىل البدانة

o    ميكن مشاهدته أثناء القيـام بالتمـارين
الرياضية على بعض األجهزة مثل املشـي  

فيقـوم الفـرد ـذه     ،على جهاز السري
  .لتمارين بدون مللا

o    الصراع واملشاكل بني األخوة ألن كـل
منهم يريد أن يرى برناجماً معينـاً غـري   

  .مايريده اآلخر

  
تدريب الطفل على اعتبار كافة العوامل قبل اختاذ قرار ما أو االختيار من : الثالثاألسبوع 
  .عدة بدائل
  : أمثـلة
 بة العيد؟ماكافة العوامل اليت جيب اعتبارها عند شراء لع .١
 ماكافة العوامل اليت جيب اعتبارها عند الذهاب لرحلة يف اية األسبوع؟ .٢
 ماكافة العوامل اليت جيب اعتبارها لشراء سيارة لألسرة؟ .٣
 ماكافة العوامل اليت جيب اعتبارها عند الغياب عن املدرسة؟ .٤
 ماكافة العوامل اليت جيب اعتبارها عند اختيار صديق؟ .٥

ة من جلسات العصف الذهين يتم احلوار األسري حول شراء سيارة يف جلس :مثال تطبيقي
جديدة لألسرة، ولكن ماهي كافة العوامل اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند شراء تلـك  

  السيارة؟ 
  : ميكن النظر إىل بعض تلك العوامل كالتايل

o السعر املناسب. 
o سعة السيارة مناسب جلميع أفراد العائلة. 
o انوع السيارة وقوا ولو. 
o مدى كون السيارة آمنة. 
o مدى الراحة اليت توفرها مقاعد السيارة. 



 

 املاضية ةتدريبات عامة على املهارات اليت تعلمها الطفل يف األسابيع الثالث :األسبوع الرابع
، فيعطى للطفل قصة معينة ويناقش فيها لتنمية املهارات اليت تعلمهـا يف  القصص من خالل

  . املاضية األسابيع الثالثة
ميكن اختيار قصة لكل يوم من أيام األسبوع الرابع دف تنميـة املهـارات    :مثال تطبيقي

  : السابقة، ولتكن القصة التالية مثاالً لذلك
تزوره الشمس كل  شاهقعاش رجل حكيم وابنته الوحيدة يف بيت مجيل يف قدمي الزمان    

رود اجلميلة وكانت البنت الصغرية تلعب يف يوم وحتيط به حديقة غناء مليئة بالنباتات والو
يف أطراف املرتل وتدخل الغرف كلها باستثناء غرفة واحدة مل تدخلـها   تركضاحلديقة و

دعين ياوالدي أدخـل  : الفتاة إىل أبيها قائلةً توسلتويف ذات يوم . ألا كانت مغلقة دائماً
أجل يـابنييت  : جاب األب احلكيمأ. هذه الغرفة املغلقة فهي أمجل غرف بيتنا على ما أعتقد

فإن فيها أمجل األشياء ولذلك أغلقها وحني تكربين ياعزيزييت سأمسح لك بدخوهلا وحينئذ 
  . سترين ما فيها، ألنك اآلن صغرية ال تدركني معىن ما يف هذه الغرفة

إليهـا   فهرعـت وكربت الفتاة وترعرعت فأعطاها احلكيم املفتاح الذهيب للغرفة املغلقـة  
  . حت باا، فشاهدت فيها، مغزالً وخيوطاً، ومكتبةً عامرةً بالكتبوفت
وعدتين أن تـريين  : الدمع من عينيها وقالت له امرذهبت الفتاة إىل والدها احلكيم وقد    

فأجاب والدها . يف هذه الغرفة أمجل األشياء ولكين مل أجد فيها سوى مغزل وخيوط وكتب
األشياء، فاملغزل واخليوط من أدوات العمل،والكتـب مـن   أجل يابنييت هذه أمجل : احلكيم

أجل حتصيل العلم، والعمل والعلم ياعزيزيت من أمجل األشياء يف هذه احلياة الـيت نعيشـها   
  )١(.وعنهما ينتج كل خري وبركة للفرد واتمع كله

املهارات بعد االنتهاء من سرد هذه القصة بطريقة شيقة وممتعة ميكن طرح األسئلة اليت تنمي 
  : السابقة، مثل

o استخرج مجيع األفعال املاضية الواردة يف هذه القصة. 
o أذكر أكرب عدد ممكن من األفعال املاضية اليت تتكون من ثالثة أحرف. 
o مر؟شاهق،تركض، توسلت،هرعت،: ماهي كافة املترادافات للكلمات التاليةا 

                                                 
 .٢٩٨، مرجع سابق،صألطفالاقناوي، الطفل وأدب  حممد أخذت هذه القصة من هدى .١



 

o ماهي كافة اإلجيابيات والسلبيات من إغالق الغرفة؟ 
o هي كافة العوامل اليت جيب أخذها بعني االعتبار من دخول الفتاة الغرفة قبل أن تكرب؟ما 
o أذكر أكرب عدد ممكن من فوائد املغزل واخليوط. 
o أذكر أكرب عدد ممكن من فوائد الكتب. 
o أذكر أكرب عدد ممكن من األدوات املتوقع وجودها يف املرتل. 
o ؟ا مفتاح الغرفةماهو توقعك لعمر الفتاة عندما طلبت من أبيه 
بنهاية الشهر األول يكون الطفل قد تدرب على طالقة األفكار واأللفاظ عن طريق توليده    

ألكرب عدد من املفاهيم أو املترادفات، ومعرفة اإلجيابيات والسلبيات، واعتبار مجيع العوامل 
  . اخلاصة مبوضوع معني

أجاد مـا تعلمـه يف الشـهر األول     مع بداية الشهر الثاين يكون الطفل قد :الشهر الثاين
وهي من القدرات اإلبداعية املهمة، وذلـك  املرونة وبالتايل يكون مهيئاً لتدريبه على إجادة 

  :من خالل الربنامج التايل
تدريب الطفل على توليد أفكار متنوعة ملوضوع ما، أو حتويـل مسـار   : األسبوع األول

أو يعطى للطفل مشكالت خمتلفة ويطلب  .التفكري إىل مسار آخر حسب ماجيد من معطيات
  .منه وضع حلول خمتلفة ومتنوعة حلل تلك املشكالت

  :أمثلة
 .أذكر أكرب عدد من الكلمات املتنوعة املرتبطة بالعطلة الصيفية .١
 يوتر؟بمااالستخدامات املتنوعة لورق الكم .٢
 . عند قراءتك لقصة معينة، ضع حالً آخر غري احلل الوارد يف القصة .٣
ن السائق تأخر يف ائ يف آخر الدوام املدرسي، مالذي ميكن أن تقوم به إلنقاذ افترض أ .٤

 املوقف؟
قمت بعمل فين للمدرسة وعند االنتهاء من ذلك العمل اهد جاء أخوك الصغري وأتلف  .٥

 ماقمت به، ماالذي ميكنك القيام به إلصالح ما ميكن إصالحه؟
ذكر أكرب عدد من ين يطلب من األطفال يف جلسة من جلسات العصف الذه :مثال تطبيقي

  :وميكن أن تكون هذه الكلمات كالتايل. الكلمات املتنوعة املرتبطة بالعطلة الصيفية



 

شاطئ، سوق، مرح، راحة، تلفزيون، مركـز صـيفي، صـداقات    ، حفظ القرآن الكرمي 
  ....جديدة، مالهي، جتمعات عائلية، حفالت، سفر، فنادق، حبر، رحالت برية

  .تدريب الطفل على استخدام طريقة االحتماالت :ع الثايناألسبو
  : أمثلة
 ماكافة االحتماالت املتوقعة من انقطاع التيار الكهربائي؟ .١
  ماكافة االحتماالت املتوقعة من مساع ضجيج خارج املرتل؟ .٢
 ما كافة االحتماالت املتوقعة إذا كانت مجيع السيارات بلون واحد أو بشكل واحد؟ .٣
  للبنني؟االت املتوقعة من عدم وجود مدارس للبنات أو ماكافة االحتم .٤
 ماكافة االحتماالت املتوقعة من رسوب طالب جمتهد يف االختبار النهائي؟ .٥

ب من أفرادها ختيل انقطاع التيار الكهربائي لجتلس األسرة جلسة هادئة ويط: مثال تطبيقي
ة من جراء انقطـاع التيـار   عن املرتل وعن احلي بأكمله، فما هي كافة االحتماالت املتوقع

  :وهنا ميكن أن تكون إجابات األطفال كالتايل الكهربائي؟
o انتشار الظالم                             . 
o انتشار اهلدوء. 
o انتشار اخلوف. 
o توقف مجيع األجهزة واآلآلت. 
o ختيل شخصيات خميفة ومرعبة. 
o انتشار اللصوص. 
o تعطيل كثري من املصاحل . 
o نامج الذي طال انتظارهعدم مشاهدة الرب. 
o  توفري املال. 
o  اإلقبال على شراء الشموع واملصابيح اليت تعمل بالبطاريات اجلافة.  

إلنتاج أفكار إبداعية، ألـا   تدريب الطفل على استخدام طريقة البدائل: األسبوع الثالث
اسـتخدام  تسمح للطفل أن يفكر يف اجتاهات متعددة، ويء اجلو املناسب النفتاح العقل و

  .القدرات اإلبداعية



 

  : أمثلة
 ماذا حيدث لو كتبنا بأصابع القدم بدالً من أصابع اليد؟ .١
 لو وضعنا يف الرز عسالً بدالً من امللح؟حيدث ماذا  .٢
 ماذا حيدث لو أصبحت مجيع الفصول شتاء؟ .٣
 ماذا حيدث لو جفت مياه البحر األمحر؟ .٤
  كل فرد على حقه؟ ماذا حيدث لو انتشرت العدالة على وجه األرض وحصل .٥

هذا التدريب يلعب فيه اخليال دوراً كبرياً، فيتخيل األطفال أموراً غري مألوفة : مثال تطبيقي
ماذا حيدث لو كتبنا : فلو طرح أحد الوالدين السؤال التايل. مما ينمي لديهم اخليال اإلبداعي

 : التايل بأصابع القدم بدالً من أصابع اليد؟ ميكن أن تكون اإلجابة على النحو
 .تكون الكتابة غري واضحة 
 .الكلمة الواحدة تأخذ صفحة كاملة واخلط غري مفهوم 
 .تكون الكتابة أفضل من الكتابة باليد 
 .النستطيع الكتابة مطلقاً 
، فهناك من يكتب بأصابع قدمه فعالً وهم املعـاقون،  صعب ولكن ليس مستحيالً 

 .احلقيقة ليسوا معاقني بل هم مبدعونولكنهم يف 
 .كما تعلمنا الكتابة بأصابع اليد فإنه باإلمكان تعلم الكتابة بأصابع القدم 
  .الكتابة بأصابع القدم نعمة من اهللا بدالً من عدم الكتابة متاماً 
يعطى للطفل قصص معينة مفتوحة النهاية ويطلب منه إعطـاء ايـات   : الرابعاألسبوع 

ن أيام األسبوع الرابـع ـدف تنميـة    وميكن اختيار قصة لكل يوم م. متنوعة هلذه القصة
  : املهارات السابقة، ولتكن القصة التالية مثاالً لذلك

  :هذه قصة ميكن االستفادة منها يف تنمية املهارات السابقة: مثال تطبيقي
  مسعت سعاد صوت املؤذن لصالة العصر فأسرعت للوضوء مستجيبةً للنداء العظيم،    

  ة، فرأت أخاها يشــاهد أفالم الكرتون، فنظرت حنو فاستقبلت القبلة، وكربت للصال
  التلفاز تسرق النظر للمشاهدة وتذكرت أنه ال جيوز املشاهدة وقت الصــالة، فأغمضت



 

وفجأة جاءت ذبابة فوق رأسها حتــوم وتدور فأخـذت  ، عينيها حىت ال تشاهد األفالم
خافت سعاد من الذبابـة  . سعاد تبعدها بيدها بقوة ورفعت بصرها لتراقب الذبابة عن قرب

اخشعي يف صالتك، فأقبلـت علـى اهللا فقـرأت    : صرخ والدها. فتلثمت حىت ال تؤذيها
البسملة، وأكثرت من التسبيح يف الركوع والسجود، وقرأت بعد الفاحتة من قصار السور، 

وبينما هي يف صـالا مسعـت   . ونظرت يف موضع السجود ليزيدها خشوعاً وقرباً من اهللا
  )١(:!!!!!!!!!!!!!!!! مدوياً أخافها فصرخت سعاد بأعلى صوا صوتاً

بعد االنتهاء من سرد القصة السابقة ميكن وضع بعض األسئلة الـيت تنمـي املهـارات       
  :اإلبداعية اليت مت التدرب عليها يف الفترة السابقة، وهذه أمثلة لبعض األسئلة

  ريها؟وماذا تعرف غ. اذكر املكروهات الواردة يف القصة 
  .           ميز بني السنن الفعلية والقولية يف القصة 
  . اذكر سنناً أخرى مل ترد يف القصة 
 .اذكر كافة االحتماالت من صراخ سعاد 
 ما اإلجيابيات من اخلشوع يف الصالة؟  
 ما كافة السلبيات من عدم اخلشوع؟ 
 هل سعاد غنيةٌ  أم فقريةٌ ؟ وما داللة ذلك؟ 
 كم عمر سعاد؟ 
 .القصة بنهاية سعيدةأكمل  
 .أكمل القصة بنهاية حزينة 
 .أكمل القصة بنهاية مثرية 
  .      اذكر عنواناً مناسباً للقصة 

يدرب الطفل على تنمية القدرة الثالثة من القـدرات اإلبداعيـة وهـي     :الشهر الثالث
  :وذلك من خالل الربنامج التايل .األصالة

ريب الطفل على استخالص أفكار جديدة وغري يتم يف األسبوع األول تد :األسبوع األول
  .مألوفة وذلك باستخدام خياهلم الواسع

                                                 
  .هذه القصة كتبتها الباحثة أثناء حضورها دورة تدريبية عن التفكري اإلبداعي .١



 

  :أمثلة
 .ألف قصة حبيث يكون أعضاؤها غري مألوفني .١
 .اقترح شعاراً خاصاً بأسرتك .٢
 .اخترع لغة جديدة للتخاطب .٣
 .ابتكر منتجاً جديداً يفيد يف تنظيف املرتل بسهولة .٤
 .غري مألوفةصمم لعبة غري مألوفة أو ذات مكونات  .٥
 .اقترح نظاماً لالستفادة من خملفات القمامة باملدن الكربى .٦

يف جلسة عائلية يطلب أحد الوالدين من كل طفل من األطفال سرد قصـة  : مثال تطبيقي
. حبيث يكون أعضاؤها غري مألوفني، وقد يشارك اجلميع يف نفس القصة إذا رغبوا يف ذلك

  :ألفراد غري مألوفنيوهذه أمثلة  على قصص وضعها األطفال 
كان هناك ثالثة أقزام شعورهم كاحلرير، لوا أزرق غريب، لكنـه مجيـل، عيـوم     

يعيشون مع بعضهم يف عامل آخر غريب، كل شيء . مستطيلة وأنوفهم مفطوسة، لوم نيلي
 فيه حيدث فقط بالتفكري، فمثالً إذا أراد أحد منهم أن يشرب املاء، يفكر فقط يف األمر فيأتيه

ويف يوم من األيام أحس أحد هؤالء األقزام بأن حيام مملة وحتتاج إىل تغيري، . املاء فيشربه
ففكر وفكر إىل أن توصل إىل فكرة شيطانية وهي أن تأيت صاعقة وتصعق أخويه فيختفيان، 
وبالفعل جاءت صاعقة ومعها ريح محلت القزمان إىل عامل البشر الغامض، وشاهدا أشكاالً 

بعد مرور فترة  .ولكن بال جدوىحاوال العودة إىل موطنهما، . ذرياً عن أشكاهلماخمتلفة ج
مث بعـد ذلـك   . من الزمن بدأ القزمان يألفان الوضع اجلديد واحلياة اجلديدة على األرض

أصبحت حياة القزمني مليئة باجلد والعمل والنشاط واملشاركة فأعجبهما ذلـك وفضـال   
أمـا  . ما األوىل اليت ال يعملون فيها شيئاً غري الراحـة العيش يف كوكب األرض على حيا

القزم الثالث الذي زج بأخويه إىل ذلك فقد ندم أشد الندم ألنه أصبح وحيداً فريداً ال أنيس 
 .وهذا جزاء كل خمرب يريد الشر لآلخرين. له وال رفيق

لفة أشكاهلم خمت. كان هناك خملوقات غريبة تعيش يف كوكب آخر غري كوكب األرض 
ووجوهم غريبة، لديهم أكثر من ثالثة أعني وأنفان وأربع آذان، عيوم وردية، ووجوههم 



 

ومع غرابة أشكاهلم إال أـم  . بيضاء، وشعرهم خمتلف األلوان، هلم أربع أياد، ومثانية أقدام
  .  كانوا متعاونني ويعيشون حياة هنيئة ومجيلة يف ظل األخوة واحملبة

 ب الطفل يف هذا األسبوع على معرفة آراء اآلخرين حول مايقوم بـه يتدر: األسبوع الثاين
  .من أعمال ليأخذ هذه اآلراء بعني االعتبار وإنتاج أفكار جديدة أفضل

  :أمثلة
 .التعامل مع شبكة اإلنترنت .١
 .محل حقيبية ذات لون وردي لألطفال الذكور .٢
 .لعب كرة القدم يف املنتزهات العامة يف أماكن جلوس العائالت .٣
 .ختباراتالاحلصول على درجة متدنية يف أحد ا .٤
 .يف البيت زمالء الدراسةزيارة  .٥
  .شراء سيارة مستعملة ذات صوت مزعجٍ  .٦

يف جلسة عائلية ومن خالل احلوار اهلادئ يتعرف الوالدان على آراء أطفاهلما : مثال تطبيقي
كما أن . الفاً لرأيهيف بعض األمور، على أن يظهر اجلميع االحترام للرأي اآلخر وإن كان خم

 .على اآلباء أن ينموا القدرة لدى أطفاهلم إلجياد االختالفات والتشاات بني وجهات النظر
فمثالً عند احلديث عن شبكة االنترنت وكيفية التعامل معها، ميكن أن جند آراًء  خمتلفة حوله 

  : مثل
 .رسالح ذو حدين ميكن استخدامه يف اخلري وميكن استخدامه يف الش 
 .ميكن االستفادة منه يف كثري من الدروس 
 .حبر من املعلومات الرائعة 
 .ميكن قضاء وقت ممتع مع أصدقاء االنترنت 
 .جيب احلذر أثناء التعامل معه 
استخدامه بشكل معقول وملدة حمدودة حىت ال يؤدي استعماله الكثري إىل اإلدمان فيصبح  

 .من الصعب االستغناء عنه
  .عليك باملشاكل ميكن أن يضرك ويعود 



 

علـى أن  يقوم األطفال بصياغة قانون معني متفق عليه من قبل األسـرة   :لثاألسبوع الثا 
، الفتـرة السـابقة  مع مراعاة ماسبق تعلمه يف يكون واضح اهلدف، واقعياً، قابالً للتطبيق، 

  : وهي
 .إجيابيات وسلبيات القانون .١
 .معرفة االحتماالت املتوقعة عند تنفيذ القانون .٢
 .عتبار كافة العوامل عند صياغة القانونا .٣
 .معرفة وجهة نظر اآلخرين يف القانون املتفق عليه .٤
  :أمثلة
 .عدم مشاهدة التلفزيون خالل أيام الدراسة .١
 .الذهاب إىل نزهة ترفيهية على األقل مرة يف الشهر .٢
 .وجوب القيام بالرياضة الصباحية يومياً .٣
 .استخدام العدل يف توزيع أعمال املرتل .٤
إىل  يبعض اآلباء يفضلون عدم االستغناء التام عن التلفزيون ألن ذلك قد يؤد: ثال تطبيقيم

هروب األطفال إىل بيت أحد اجلريان أو األقارب ومشاهدة ما اليريده اآلباء، ولذلك البـد  
وهنا جتلس األسرة جلسـة  . من وضع قانون حيد من مشاهدة التلفزيون ويقلل من سلبياته

من الشـهر  ( مشاهدة التلفزيون ف أفرادها على إجيابيات وسلبياتأن تعرَّحوار هادئ بعد 
أي من يـوم   .عدم مشاهدة التلفزيون خالل أيام الدراسة: واضعني القانون التايل )األول

  :وعند وضع هذا القانون تناقش .اجلمعة بعد املغرب إىل يوم األربعاء بعد املغرب
  : إجيابيات وسلبيات القانون مثل .١

  .استثمار الوقت يف القراءة واملطالعة وعمل الواجبات املدرسية: اإلجيابياتمن 
  .فوات بعض الربامج املثرية: ومن السلبيات

تسرب الضعف إىل بعض األفـراد فيقـوم   : مجيع االحتماالت املتوقعة من تنفيذه، مثل .٢
  .باملشاهدة خلسة



 

من اختاذ القانون، وضوح اعتبار كافة العوامل عند صياغة القانون، مثل وضوح اهلدف  .٣
وضع عقوبة متفـق  . الصياغة، وقابليته للتطبيق، ومرونته، ومدى حتقيقه للفائدة املرجوة منه

 .عليها ملن خيالف القانون
عليه، مبعىن هل اجلميـع راضٍ عـن هـذا    املتفق معرفة وجهة نظر اآلخرين يف القانون  .٤

و قد يعتربه البعض ظلم وإجحـاف  وإذا كان هناك اعتراض فما وجه االعتراض؟ أ ؟القانون
 .مصلحتهمباألطفال، ولكن قد يعتربه البعض ناجتاً من اخلوف على 

من  يتدرب الطفل على املهارات اليت تعلمها خالل األسابيع الثالثة املاضية: األسبوع الرابع
  . الشهر الثالث من خالل قصة هادفة أو طرح موقف من املواقف التربوية

  : أمثلة
طفال قصة القائد املسلم طارق بن زياد يف فتح األندلس، ومن خالل لعبـة  عطاء األإ 

  الدور يطلب من األطفال ختيل أم مكان البطل طارق بن زياد، فماذا سيفعلون؟ 
وهنا يف اإلجابة على هذا السؤال البد من مراعاة اتقان األطفال للمهارات السابقة وخاصة 

جديدة غري مألوفة، ومعرفة وجهة نظـر اآلخـرين،   مهارات هذا الشهر وهي إنتاج أفكار 
  .وصياغة القوانني

وموقف أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنها يف هجرة النيب صـلى اهللا عليـه    
ذلك املوقف املشهود الذي أسفر عن فطنة وذكاء أمساء رضـي اهللا عنـها   . وسلم للمدينة

طلب منهن ختيل املوقف وما عسـاهن أن  فبإمكان أحد الوالدين ذكر تلك القصة لبناته مث ي
يفعلن وهن يف حدث مثل ذلك احلدث وما شعورهن وهن ينلن جائزة الدعاء وهدية اجلنة 

  .اليت وعد ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمساء رضى اهللا عنها 
قصة يونس عليه السالم وهو يف بطن احلوت، هذه القصة املثرية ميكـن أن يتخيلـها     
مث يطلب من األطفال ختيل أنفسهم أم يف بطـن  . ل بأحداث تفصيلية متنوعة عميقةاطفاأل

وماذا يشاهدون ويسمعون ؟ وكيف كانت مشاعرهم وهـم يف   احلوت، فماذا سيفعلون؟ 
 . إن هذا املوقف سيجعلهم ينتجون أفكاراً جديدة غري مألوفةبطن احلوت ؟ 



 

يناقش أحد الوالدين أحـداث هـذه    حبيث غزوة أحد وموقف الرماة يف هذه الغزوة  
الغزوة مع األطفال ويتخيل كل فرد منهم أنه يتعايش مع أحداثها كأنه يف أرض املعركة، مث 

 : يطلب منهم استخراج التايل
 .النقاط اإلجيابية والسلبية يف املعركة .١
هل أخذ الرماة مجيع العوامل بعني االعتبار قبل اختاذهم قرار ترك مواقعهم مـن   .٢

 ما العوامل اليت أمهلوها وأدت إىل خسارة املسلمني؟وبل؟ على اجل
 معرفة وجهة نظر اآلخرين مهمة، فما وجه أمهيتها يف هذه املعركة؟ .٣
جيادهم لطريقـة أخـرى،   إاستطاع املشركون النصر يف هذه املعركة عن طريق  .٤

  جياد هذه الطريقة؟إكيف قام املشركون ب

رات السابقة يف الفتـرة املاضـية، يسـتطيع اآلن    بعد أن أتقن الطفل املها :الشهر الرابع
  .   التدرب على مهارة حل املشكالت بطرق إبداعية

حسـاس  إلحساس باملشكلة وحتديـدها، فا إليتدرب الطفل على مهارة ا: األسبوع األول
فيتدرب األطفال على ذلك خالل أيـام األسـبوع   . باملشكلة هو أول الطريق حلل املشكلة

  .رب األطفال على مشكلة واحدة يومياًاألول، على أن يتد
  : أمثلة
يتحدث األب أو األم عن التلوث البيئي واألضرار الناجتة عنه، وأثناء مناقشة األطفال يف  .١

 )التلوث البيئي واألضرار الناجتة عنه(هذا املوضوع يشعرون باملشكلة وحيددوا يف 
ألطفال إىل ذلك، فمالحظة هذه يقوم أحد الوالدين خبلط امللح مع الرمل ويوجه أنظار ا  .٢

 اختالط امللح بالرمـل (وحياولون حتديدها يف . الظاهرة جتعل األطفال يشعرون باملشكلة
 .)وكيف ميكن فصله

يبدأ أحد الوالدين احلديث عن احلديد وأمهيته يف صناعة عدد كبري من األدوات واملباين  .٣
ض ملـا يفسـده عنـد احتـاده     اليت يستفيد منها اإلنسان، غري أن هذا احلديد قد يتعر
من هذه املقدمة يشعر األطفال . بأكسجني اهلواء يف وجود الرطوبة فيصدأ وتقل كفاءته

 ).صدأ احلديد(باملشكلة وحيددوا يف 



 

يتدرب األطفال على مهارة مجع املعلومات للمشكالت اليت مت طرحها يف :  األسبوع الثاين
مشكلة التلوث البيئـي يف اليـوم األول مـن    فإذا عرضت . األسبوع األول بنفس الترتيب

األسبوع األول، فإن التدريب على مجع املعلومات يأيت يف اليوم األول من األسبوع الثـاين  
ويف هذه املهارة يتحتم على األطفال مجع املعلومات اليت تؤدي إىل حل املشكلة من . وهكذا

و أشرطة فيديو متوفرة يف املـرتل أو  مصادر معينة يرشدهم إليها الوالدان مثل مكتبة املرتل أ
  .مقابلة أشخاص هلم عالقة باملشكلة املطروحة أو استخدام االنترنت 

عند حتديد مشكلة التلوث البيئي يرشد الوالدان األطفال إىل الكتب العلمية املتـوفرة   :مثال
على أشرطة وهناك أيضاً أفالم . لديهم يف مكتبة املرتل جلمع املعلومات حول التلوث البيئي

  .فيديو تتحدث عن التلوث البيئي بطريقة مبسطة شيقة مصورة ميكن الرجوع إليها
يتدرب األطفال على وضع جمموعة من احللول أو البدائل حلل املشكالت : األسبوع الثالث

  .اليت مت طرحها يف األسبوع األول بنفس الترتيب
       :)١(لبيئة وبالتحديد تلوث املاء، منهاهناك جمموعة من احللول املقترحة ملشكلة تلوث ا: مثال

 .معاجلة مياه ااري قبل تصريفها إىل املسطحات املائية 
 .استعمال الوسائل امليكانيكية لتجميع النفط الطايف فوق املسطحات املائية 
 .تطهري مياه الشرب باستعمال األوزون أو الكلور أو األشعة فوق البنفسجية 
 .نباتات املائية امللوثة ملياه األار بالوسائل امليكانيكيةالتخلص من الطحالب وال 
 .معاجلة خملفات املصانع قبل تسريبها إىل املسطحات املائية 
 .جتنب إلقاء امللوثات يف املاء 

اليت وضع هلا جمموعة  يتدرب األطفال على اختيار احلل األفضل للمشكلة :األسبوع الرابع
  . املاضيمن احللول والبدائل يف األسبوع 

جتنـب إلقـاء   ميكن أن يصل األطفال إىل احلل األمثل هلا وهـو  مشكلة تلوث املاء  :مثال

m     l  k :وهذا هو احلل اإلسالمي هلذه املشكلة، فقد قال تعـاىل  .امللوثات يف املاء
  {  z  yx  w  v     u  t  sr  q  p  o  n   m  

                                                 
  .٩٨عصام الدين،اإلبداع يف تدريس العلوم، مرجع سابق،ص عماد حممد .١
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، فاإلنسان مطالب بعدم الفساد يف األرض ألن ذلك يؤثر يف رزقه من املأكـل  )٦٠:البقرة(

 .)١(واملشرب
بنهاية الشهر الرابع يكون من املفترض أن يتقن األطفال املهارات اإلبداعية اليت مت التدرب    

وحـل   ،واألصـالة  ،املرونـة ، وعليها يف األشهر األربعة السابقة وهي القدرة على الطالقة
  . وهذه املهارات هي حمور وأصل اإلبداع يف مجيع ااالت. املشكالت

يف  أن تكون قد وفقت عز وجل اهللا الربنامج اإلبداعي املقترح تدعو الباحثة  هذا ويف اية  
  .نفع به أجيال األمة اإلسالميةه وتسأل اهللا العلي القدير أن يوضع

ملية املقترحة لتنمية اإلبداع لدى األطفال يف جدول هذا وقد خلصت الباحثة اخلطوات الع   
  : توضيحي يف الصفحة التالية
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  :نتائج الدراسة: أوالً
  :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

 .احلاجة إىل اإلبداع من احلاجات النفسية للطفل، ولذا البد من إشباعها .١
إملام الوالدين خبصائص النمو لدى أطفاهلما له عظيم الفائدة يف تدريب أطفاهلمـا   .٢

نمو مبثابة القاعدة لألسرة لفهم كيفية التعامل مع فمعرفة خصائص ال.على اإلبداع
 .الطفل على أساسها

ميكن تنمية اإلبداع لدى األطفال مبراعاة مجيـع اجلوانـب املختلفـة واملتنوعـة      .٣
فكل  .واجتماعية ،ونفسية ،وعقلية ،وجسمية ،الضرورية يف تربية الطفل من إميانية

 .اً للوصول بأطفاهلا إىل اإلبداعما تقدمه األسرة ألطفاهلا يعترب إسهاماً حقيقي
 .تعلم القرآن الكرمي أهم عامل يساعد على تنمية اإلبداع لدى األطفال .٤
دعاء الوالدين ألطفاهلما بالتوفيق والنجاح سالح قوي له عظيم األثر يف إبـداع   .٥

 .أطفاهلما
، القدرة اخليالية لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة واسعة النظري .٦

 .لذا البد من استغالل هذه املرحلة لتوليد األفكار اإلبداعية
معرفة الربامج اإلبداعية اليت تدرب على اإلبداع من قبل الوالدين وتطبيقها علـى   .٧

 .أطفاهلما يعني يف تنمية اإلبداع
 .تشجيع الطفل على اإلبداع ينتج طفالً مبدعاً .٨
يقومون به من أعمال ومبا ميارسونه ميكن أن يكون اآلباء قدوة إبداعية ألطفاهلم مبا  .٩

 .من أنشطة أمام أطفاهلم
 .اليأيت اإلبداع إال يف األمور اليت  تثري اهتمام الفرد ويستمتع بالعمل فيها .١٠
الثقة بالنفس واعتقاد الفرد يف ذاته بأنه مبدع يـؤدي إىل اإلبـداع، والعكـس     .١١

دع خيرجه من قائمة صحيح، فضعف الثقة بالنفس واعتقاد الفرد يف ذاته أنه غري مب
 .املبدعني



 

إشباع احلاجات اإلنسانية للطفل مثل احلب واألمن حتفز تفكري الطفـل، وتـؤثر    .١٢
إجياباً يف صفاء الذهن، بينما اخلوف والقلق والتهديد تؤثر سلباً يف تفكري الطفـل  

 .وصفاء ذهنه

  :الدراسةتوصيات : ثانياً
  :توصي الدراسة بالتوصيات التالية 

عاية جوانب اإلبداع املختلفة لدى كل طفل يف األسرة للـتمكن مـن   على اآلباء ر .١
 .صناعة مستقبل األمة

متابعة الوالدين لكل طفل من أطفال األسرة لتعزيز اجلوانـب اإلجيابيـة ومعاجلـة     .٢
 .اجلوانب السلبية لديه

ضرورة عناية اآلباء بالطفل من مجيع اجلوانـب اإلميانيـة، والعقليـة، والنفسـية،      .٣
واالجتماعية، ألن ذلك سيؤدي إىل إطالق القدرات اإلبداعية لديه بإذن  واجلسمية،
 .اهللا تعاىل

ضرورة متابعة اآلباء لكل ما هو جديد يف املكتبات حول اإلبداع وبرامج التـدريب   .٤
 .عليه

 .على اآلباء إعطاء مناذج إبداعية ألطفاهلم من اتمع املسلم .٥
طفال ليتمكنوا من القراءة قبل النـوم  ميكن لآلباء وضع أرفف للكتب فوق أسرة األ .٦

 .وهم على أسرم
 .ضرورة التعاون بني البيت واملدرسة لصنع اإلبداع .٧
 .إقامة منتديات إسالمية عاملية حتفز على اإلبداع .٨
كتب إبداعية، ألعاب إبداعية، برامج تثقيفيـة  : إنشاء ناد إبداعي لكل حي يتضمن .٩

 .ذلك مما يؤدي إىل تشجيع اإلبداعألولياء األمور، أشرطة فيديو إىل غري 
ضرورة وجود إعالم تربوي هادف يهدف إىل غرس اإلبداع لـدى األطفـال،    .١٠

ورعاية املبدعني وإبراز إبداعام، وإصدار منشورات خاصة تتابع إجنازام، وكذلك 
 .عقد دورات توعوية تثقيفية لتبصري اآلباء بأمهية رعاية األطفال ومتابعتهم

 :حياء مسابقات إبداعية لكل حي، وهذا يتطلبتبين مراكز األ .١١



 

 .نشر احلس اإلبداعي للوالدين 
 .تنوير وتثقيف اتمع على برامج اإلبداع 
 .استضافة مبدعني من مناطق خمتلفة 
 .إبراز وإشهار املنتج اإلبداعي الفائز 
 .وضع جوائز حتفيزية للفائزين 
ورجاله     زعبد العزيعرض األفكار أو املشاريع اإلبداعية على مؤسسة امللك  

 .للموهبة واإلبداع
 :مقترحات لبحوث مستقبلية:  ثالثاً
 .دراسة عن التعاون بني األسرة واملدرسة لتنمية اإلبداع لدى الطفل إجراء .١
نظراً لضيق الوقت فإن الفرصة مل تتح للباحثة لتطبيق الربنامج املقترح، لذا تقتـرح   .٢

نامج املقترح الذي وضعته لدى عينة من األسر الباحثة عمل دراسة ميدانية لتطبيق الرب
 .إلثبات فاعليته

نظراً ألن غالبية البحوث تناولت اجلانب التعليمي ودوره يف تنمية اإلبـداع، فـإن    .٣
 . الباحثة تقترح عمل برامج حمكمة تطبيقية لتنمية اإلبداع يف حميط األسرة

 .ة اإلبداع لدى الطفلعمل دراسة عن توظيف اإلعالم والربامج اإلعالمية يف تنمي .٤
موضوع اخليال وعالقته باإلبداع من األمور اليت أثارت اهتمام الباحثـة، ولكـن    .٥

لصعوبة اخلروج عن املوضوع األساسي وهو احلديث عـن اإلسـهامات والتفـرد    
مبوضوع اخليال فقط جعل الباحثة تقترح إجراء دراسة ختـتص باخليـال وعالقتـه    

  .باإلبداع
  
  
  
  
  
  
  



 

  :عقائمة املراج
  :القرآن الكرمي وعلومه: أوالً
 .القرآن الكرمي .١
 .م١٩٨٠-هـ١٣٩٩،املطبعة العربية،جدة،مع القرآن الكرمي أمحد حممد طاحون، .٢
    ، دار إحيـاء التـراث العـريب،    تفسري القـرآن العظـيم   ،إمساعيل بن عمر بن كثري .٣

 ).د،ت(بريوت،
ـ  ١٤٢٤وت،، دار الكتاب العريب،بريفضائل القرآن، = = = = = = = = =  .٤ -هـ

  .م٢٠٠٤
السـيوطي،   عبد الرمحن بن أيب بكـر  املَحلّي، جالل الدين حممد بن أمحد جالل الدين .٥

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، مؤسسة الريان، بريوت، تفسري اجلاللني
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢،دار الشروق،بريوت،١٠، طيف ظالل القرآن سيد قطب، .٦
اين يف تفسري القرآن العظـيم  روح املعاآللوسي البغدادي،  السيد حممود شهاب الدين .٧

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، دار الفكر،بريوت، والسبع املثاين
، املكتـب  ٣، طيف علم التفسـري  زاد املسري، عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي .٨

 .م١٩٨٤هـ١٤٠٤اإلسالمي، بريوت، 
-هـ١٤١١،دار الكتب العلمية،بريوت، أسباب نزول القرآنالواحدي،  علي بن أمحد .٩

 .م١٩٩١
              القـاهرة،  دار الشـعب،  ،٢ط ،اجلامع ألحكام القـرآن القرطيب،  مد بن أمحدحم .١٠

 .م١٩٥٣-هـ١٣٧٢
،دار الكتـب العلميـة،   مناهل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين،  محممد عبد العظي .١١

 ).ت.د(بريوت،
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، دار الفكر، بريوت، فتح القديرحممد بن علي الشوكاين،  .١٢
، دار إحياء التراث العريب، تفسري أيب السعود ، )أبو السعود( مد العماديحممد بن حم .١٣

 ).ت.د(بريوت، 
 



 

 :السنة النبوية: ثانياً
ـ ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بريوت،السنن الكربىأمحد بن احلسني البيهقي،  .١٤ -هـ

 .م١٩٩٩
 .م١٩٤٩-هـ١٣٦٨، دار املعارف،القاهرة،٣، طاملسندأمحد بن حنبل الشيباين،  .١٥
، عمدة القاري شرح صحيح البخـاري العيين،  حممود بن أمحد بن موسىر الدين بد .١٦

 ).د،ت(دار الفكر، بريوت،
،دار الفكر، جامع املسانيد واملراسيلالسيوطي،  عبد الرمحن بن أيب بكرجالل الدين  .١٧

 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٤بريوت،
 ،دار الفكـر،بريوت، الفتح الكـبري ، = = = = = = = = = = = = = = = = =  .١٨

 ).ت.د(
جـامع العلـوم   بن شهاب الـدين بـن رجـب،    نزين الدين أيب الفرج عبد الرمح .١٩

 ).د،ت(،دار الفكر،بريوت،واحلكم
، دار إحيـاء التـراث العـريب،    سـنن أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين،  .٢٠

 ).د،ت(بريوت،
، فتح الباري شرح صحيح البخاريأمحد بن علي بن حجر العسقالين،  شهاب الدين .٢١

 ).د،ت(الفكر،بريوت،دار 
كرت العمـال يف سـنن األقـوال    عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي،  .٢٢

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩،دار الكتب العلمية، بريوت، واألفعال
،مؤسسة املعـارف، بـريوت،   جممع الزوائد ومنبع الفوائدعلي بن أيب بكر اهليثمي،  .٢٣

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
 ،دار إحيـاء التـراث العـريب،   املوطـأ ،ميريبن مالك األصبحي احل مالك بن أنس .٢٤

 .م١٩٥١-هـ١٣٧٠بريوت،
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢،دار القلم،دمشق،األدب املفردحممد بن إمساعيل البخاري، .٢٥
ـ ١٤٢٤،املكتبة العصرية،بريوت،صحيح البخاري،= = = = = = = = =   .٢٦ -هـ

 .م٢٠٠٣



 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥،بريوت،ة،دار املعرفصحيح ابن حبانحممد بن حبان البسيت،  .٢٧
،دار الفكـر،  ٣،طعون املعبود شرح سنن أيب داووداآلبادي، مشس احلق العظيم حممد  .٢٨

 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بريوت، 
،دار فيض القدير شرح اجلامع الصـغري حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي،  .٢٩

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الكتب العلمية، بريوت،
ـ ١٤٠٣فكر، بـريوت، ،دار ال٢، طسنن الترمذيحممد بن عيسى الترمذي،  .٣٠ -هـ

 .م١٩٨٣
، )الفـتح الكـبري  (صحيح اجلـامع الصـغري وزيادتـه   حممد ناصر الدين األلباين،  .٣١

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦،املكتب اإلسالمي، بريوت،٢ط
، )الفـتح الكـبري  (ضعيف اجلامع الصـغري وزيادتـه  ، = = = =  = = =  = = .٣٢

 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩،املكتب اإلسالمي، بريوت،٢ط
املكتبـة العصـرية، بـريوت،    ، سنن ابن ماجـه  ،ه القزويينحممد بن يزيد بن ماج .٣٣

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦
، املطبعـة املصـرية،   صحيح مسلم بشرح النوويمسلم بن احلجاج النيسابوري،  .٣٤

 .م١٩٣٠-هـ١٣٤٩القاهرة، 
 :التراجم والسري: ثالثاًً
الديباج املذهب يف معرفـة علمـاء   بن فرحون املالكي،  إبراهيم بن علي بن حممد .٣٥

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية،بريوت،املالكي املذهب
          ،مكتبـة املعـارف، بـريوت،   ٥، طالبداية والنهايـة إمساعيل بن عمر بن كثري،  .٣٦

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤
 ).د،ت(، دار املعرفة،بريوت،سرية ابن هشاممجال الدين عبد امللك بن هشام،  .٣٧
زاد املعاد يف هدي خـري   ،)ابن قيم اجلوزية(مشس الدين حممد بن أيب بكر الزرعي .٣٨

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧،مؤسسة الرسالة،بريوت،١٥،طالعباد
،مؤسسـة الرسـالة،   ٤، طسري أعالم النـبالء مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب،  .٣٩

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦بريوت، 



 

، دار ٢،طاإلصابة يف متييز الصحابةبن حجر العسقالين، أمحد بن علي شهاب الدين .٤٠
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الكتب العلمية، بريوت، 

،دار الكتب العلمية، لسان امليزان، = = = = = = = = = = = = = = = = = = .٤١
 ).د،ت(بريوت،

،دار املعرفة، ٢،طصفة الصفوة،  )أبو الفرج( عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي .٤٢
 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بريوت، 

ـ بن األثري الشيباين،  املبارك بن حممدجمد الدين  .٤٣ ، دار ة الصـحابة أسد الغابة يف معرف
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الكتاب العريب، بريوت،

، االستيعاب يف معرفة األصحابالقرطيب،  يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب .٤٤
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، دار الكتب العلمية،بريوت ،٢ط

 :املعاجم: رابعاً
، ،مكتبة لبنـان،بريوت املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريأمحد حممد الفيومي،  .٤٥

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
،دار صـادر، بـريوت،   ٦،ط لسان العربمجال الدين حممد بن مكرم بن منظور،  .٤٦

 .م ١٩٩٧-هـ١٤١٧
 ).ت.د(دار الرشاد،القاهرة، التعريفات،اجلرجاين،  بن حممد بن علي علي .٤٧
،دار إحياء التراث ٢، طاحمليطالقاموس جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي،  .٤٨

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤العريب،بريوت،
،مكتبـة الشـرق الدوليـة، القـاهرة،     ٤،طاملعجم الوسـيط جممع اللغة العربية،  .٤٩

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
ـ ١٤١٥،بريوت، مكتبة لبنان، خمتار الصحاحالرازي، حممد بن أيب عبدالقادر .٥٠ -هـ

 .م١٩٩٥
  .م١٨٨٧-هـ١٣٠٦،املطبعة اخلريية،القاهرة،تاج العروسالزبيدي،  مرتضى حممد .٥١
  

 :علميةالرسائل ال: خامساً



 

تنمية القدرات اإلبداعية لدى عينة مـن تالميـذ املرحلـة    النخايل، عبد اهللا أمحد  .٥٢
كليـة  ، جامعة أم القرى،)دراسة شبه جتريبية(اإلبتدائية مبحافظة الطائف التعليمية

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥قسم علم النفس، رسالة ماجستري غري منشورة، التربية، 
لدى تالميذ املرحلـة املتوسـطة مبنطقـة    التفكري االبتكاري الغامدي، حيي صاحل .٥٣

قسم علم الـنفس، رسـالة    كلية التربية،، جامعة أم القرى،دراسة مقارنة: جازان
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ماجستري غري منشورة،  

، املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجهاعائشة عبدالرمحن اجلالل،  .٥٤
م،رسالة ١٩٨٤-هـ١٤٠٤إسالمية ومقارنة، قسم تربية كلية التربية، جامعة أم القرى،
 ).م١٩٩١-هـ١٤١٢دار اتمع،جدة،(ماجستري منشورة

مسـؤولية األب املسـلم يف تربيـة الولـد يف مرحلـة      عدنان حسن باحارث،  .٥٥
ـ ١٤٠٩قسم تربية إسـالمية ومقارنـة،   كلية التربية، ،جامعة أم القرى،الطفولة -هـ
 ).م ١٩٩١-هـ١٤١٢ع،جدة،،دار اتم٢ط(م، رسالة ماجستري منشورة١٩٨٩

تصور مقترح لتنمية التفكري اإلبداعي لـدى طـالب   الشنقيطي،  حبيب اهللا حممد .٥٦
قسم تربية  كلية التربية، جامعة أم القرى، ،املرحلة الثانوية من منظور التربية اإلسالمية

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦إسالمية ومقارنة، رسالة ماجستري غري منشورة،
ألسرة املسلمة يف تربية أوالدها على صـفات عبـاد   دور ااملالكي،  عيضة مسفر .٥٧

قسم تربيـة   كلية التربية، ، جامعة أم القرى،الرمحن كما وردت يف سورة الفرقان
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣إسالمية ومقارنه، رسالة ماجستري غري منشورة، 

من املرحلة ) الصفوف العليا(أهم السمات االبتكارية ملعلمي  العرتي، حجاج ناير .٥٨
، جامعـة أم  ئية وعالقتها بقدرات التفكري االبتكاري للتالميذ مبدينة عرعراالبتدا
ـ ١٤٢٤قسم علم النفس، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، القرى، -هـ
  .م٢٠٠٣

  
  

 :الكتب العربية: سادساً



 

،مكتبـة الشـقري،   العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذإبراهيم أمحد احلارثي،  .٥٩
 .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٣الرياض، 

،مؤسسة أم القـرى، املنصـورة،   أسس ومهارات اإلبداع واالبتكارإبراهيم الديب،  .٦٠
 ).ت.د(
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، دار اشبيليا، الرياض، التربية اإلسالميةأمحد احلمد،  .٦١
، مركـز الكتـاب للنشـر،    "املعوقات وامليسرات"التفكري االبتكاريأمحد عبادة،  .٦٢

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١القاهرة، 
، مركـز الكتـاب للنشـر، القـاهرة،     احللول االبتكارية للمشكالت، أمحد عبادة .٦٣

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١
-هـ١٤٢٥،دار طيبة، الرياض، التربية على منهج أهل السنة واجلماعة أمحد فريد، .٦٤

 .م٢٠٠٤
 ).ت.د(، دار املعارف، القاهرة، التربية يف اإلسالمأمحد فؤاد األهواين،  .٦٥
،دار خمتصـر منـهاج القاصـدين    املقدسـي،  بن عبد الرمحن بـن قدامـة   أمحد .٦٦

 .م١٩٧٨-هـ ١٣٩٨البيان،دمشق،
،الدار العربيـة للكتاب،القـاهرة،   االبتكار وتنميته لدى أطفالناالفتاح، إمساعيل عبد .٦٧

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
،دار ابن حـزم،بريوت،   األسرار العجيبة لالستماع واالنصاتأكرم مصباح عثمان،  .٦٨

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
، دار صـفاء،عمان،  مية قدرات اإلبتكار لدى األطفـال تناخلليلي، معبد السالأمل  .٦٩

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥
، مكتبة املتـنيب، الـدمام،   من كيمياء الدماغ إىل التعلم واإلبداعباسل عبد اجلليل،  .٧٠

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
شـروق للنشـر    ،استراتيجيات يف تربية األسرة املسـلمة الواعي،  يوسف توفيق .٧١

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥والتوزيع، املنصورة، 



 

ـ ائر حسني، ث .٧٢ ،جهينـة للنشـر   دليـل مهـارات الـتفكري   فخـرو،  رعبد الناص
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣والتوزيع،عمان،

، دار الرواد للنشـر، عمـان،   دور األم يف رعاية الطفل املوهوبمجانة حممد عبيد،  .٧٣
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

-هـ١٤٢٥، دار صفاء،عمان، األنشطة اإلبداعية لألطفال،دعبد ايمجيل طارق  .٧٤
 .م٢٠٠٥

،دار املعـارف،  ٤،ط"الطفولة واملراهقة"علم نفس النموزهران،  معبد السالمد حا .٧٥
 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧القاهرة، 

،دار القلم،الصـفاة،  ٤،طدراسات يف سيكولوجية النمـو الفقي،  زعبد العزيحامد  .٧٦
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الكويت ، 

ــا،  مشســي حســان .٧٧ ــانباش ــذا الزم ــاءك يف ه ــريب أبن ــف ت ،دار ٣،طكي
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤القلم،دمشق،

، دار الفكر،عمـان،  التربية اإلبداعية ضـرورة وجـود  ، لعبد العاحسن إبراهيم  .٧٨
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، عامل الكتب،القاهرة،تعليم التفكريحسن حسني زيتون،  .٧٩
،رابطة العـامل  منهجية البحث العلمي وضوابطه يف اإلسالمحلمي عبداملنعم صابر،  .٨٠

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨اإلسالمي،مكة املكرمة،
،دار ٦،طاملرشـد يف كتابـة األحبـاث   عبداهللا، صاحل فودة،عبدالرمحن حممد حلمي .٨١

 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الشروق،جدة، 
، ٢، طتوجيهات تربوية من القرآن والسنة يف تربية الطفـل حليمة علي أبو رزق،  .٨٢

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الدار السعودية للنشر والتوزيع،جدة، 
 ،،دار صـفاء،عمان طفي واالجتماعي عند األطفالالنمو النفسي والعا محزة اجلبايل، .٨٣

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥
،دار ٢،طبناء األسرة املسلمة يف ضوء القـرآن والسـنة  العك،  نعبد الرمحخالد  .٨٤

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩املعرفة،بريوت، 



 

،دار ٣،طاملوهبـة والتفـوق  البواليز،  معبد السالحممد  املعايطة، نعبد الرمحخليل  .٨٥
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الفكر،عمان،

 اإلسكندرية،مركز ٣،طالطفولة واملراهقة"سيكولوجية النموخليل ميخائيل معوض،  .٨٦
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤،اإلسكندريةللكتاب،

، دار الفكر، ٧، طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهن، اذوقان عبيدات وآخر .٨٧
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢عمان، 

،دار الفكر الفقهموسوعة عباقرة اإلسالم يف النحو واللغة و رحاب خضر عكاوي، .٨٨
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣العريب،بريوت،

،دار زهـران،  ٢،طاملدخل إىل علم النفس العـام رشاد صاحل دمنهوري وآخرون،  .٨٩
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١جدة،

، املكتبـة اجلامعيـة،   ٢، طرعايـة املوهـوبني واملبـدعني   رمضان حممد القذايف،  .٩٠
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١،اإلسكندرية

جلـامعي،العني، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،      ، دار الكتاب ااإلبداعزيد اهلويدي، .٩١
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥،دار الفكر،عمان،علم نفس النموسامي حممد ملحم،  .٩٢
، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، اإلبداع يف السلم واحلربسعد الدين خليل عبداهللا،  .٩٣

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢القاهرة،
مطبعة دار نشر الثقافـة، القـاهرة،    ،ةأصول التربية اإلسالميسعيد إمساعيل علي،  .٩٤

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩
، القـاهرة ، دار الفكـر العـريب  ، السنة النبوية رؤية تربويـة ، = = = = = = = .٩٥

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢دار الفكر العريب، القاهرة، ،فقه التربية، = = = = = = = .٩٦
ـ ١٤٢٣افـة،عمان،  ، دار الثقتربية املوهوبني واملتفوقنيسعيد حسين العزة،  .٩٧ -هـ

 .م٢٠٠٢



 

،دار الكتـب العلميـة، بـريوت،    ٢،طالرسول صلى اهللا عليه وسلمسعيد حوى، .٩٨
  .م١٩٧١-هـ١٣٩١

،دار الفكـر العـريب، القـاهرة،     سـيكولوجية اإلبـداع  سناء حممد حجازي،  .٩٩
 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

ـ ١٤٢٣،مكتبة الفالح،الكويت،األطفال واللعبالتركيت،  إبراهيم سوسن .١٠٠ -هـ
 .م٢٠٠٣

حتفة املـودود بأحكـام   ، )ابن قيم اجلوزية(الدين حممد بن أيب بكر الزرعيمشس  .١٠١
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢،دار الكتاب العريب،بريوت، املولود

ــوي، = = = =  = = =  = = = = = = = == = = = =  .١٠٢ ، ٥،طالطــب النب
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة،بريوت،

، مكتبـة  ٢، طكيةاملدخل إىل البحث يف العلـوم السـلو  صاحل محد العساف،  .١٠٣
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١العبيكان، الرياض، 

،دار الشـروق،  تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبداعيصاحل حممد أبو جادو،  .١٠٤
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥عمان،

 ).ت.د(،دار طيبة،الرياض،٣طكيف حتاور؟طارق علي احلبيب، .١٠٥
، ،مكتبـة جريـر  ٣،طصناعة القائدطارق حممد السويدان،فيصل عمر باشراحيل،  .١٠٦

 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥الرياض، 
ــاح، = = = =  = = = ، = = = = =  = =   .١٠٧ ــناعة النج ــدلس ص ، دار األن

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١اخلضراء، جدة، 
،شركة اإلبـداع  ٢،طمبادئ اإلبداعالعدلوين،  أكرم حممد، = = = = =  = =   .١٠٨

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣اخلليجي، الكويت،
،مكتبـة ألفا،القـاهرة،   ة الطفـل املنهج النبوي يف تربيعبد الباسط حممد السيد،  .١٠٩

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
،دار الـدعوة،الكويت،  منهج التـابعني يف تربيـة النفـوس   عبد احلميد الباليل،  .١١٠

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣



 

، مكتبـة زهـراء الشـرق، القـاهرة،     املتفوقون عقلياعبد الرمحن سيد سليمان،  .١١١
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

ر الكتـاب العـريب،   ، دامقدمة ابـن خلـدون  عبد الرمحن بن حممد بن خلدون،  .١١٢
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦بريوت،

،دارالفكر،دمشق،  ٣،طأصول التربية اإلسالمية وأساليبهاعبد الرمحن النحالوي،  .١١٣
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣،دار الفكر،دمشق،التربية باحلوار ،= = = = = = = =  .١١٤
لقـاهرة،  ،مكتبة األجنلو املصـرية، ا اإلبداع قضاياه وتطبيقاتهعبد الستار إبراهيم،  .١١٥

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣
،مركـز التميز،أبـو   ٢،طالثقة بالنفس طريقك إىل النجاحالعزعزي،  فعبد اللطي .١١٦

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ظيب،
، دار التوزيع والنشر اٍإلسـالمية،  كيف تصنع طفالً مبدعاًعبداهللا حممد عبداملعطي، .١١٧

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة، 
   ،دار السـالم، بـريوت،  ٣ط، تربيـة األوالد يف اإلسـالم  عبداهللا ناصح علوان،  .١١٨

 .م١٩٨١-هـ ١٤٠١
،دار الفكر، ٢،ططرق تعليم التفكري لألطفالعبد الكرمي اخلاليلة،عفاف اللبابيدي،  .١١٩

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨عمان، 
، األمانة العامة )برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكري(السهل،فخرو، رعبد الناص .١٢٠

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لألوقاف،الكويت،
،دار ٦، طكتابة البحث العلمي صـياغة جديـدة  هيم أبوسليمان، عبدالوهاب إبرا .١٢١

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦الشروق،جدة،
ـ ١٤١٣،دار الفكر،عمـان، ٢،طسيكولوجية الطفل وآخران،عزيز مسارة  .١٢٢  -هـ

 .م١٩٩٣
، دار الفكر،عمـان،  سيكولوجية اإلبداع عنـد األطفـال  عفاف أمحد عويس،  .١٢٣

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤



 

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤،دار الفكر،عمان،طفلالنمو النفسي للعفاف أمحد عويس،  .١٢٤
،دار ابـن حـزم، بـريوت،       طريقة لتوليد األفكار اإلبداعيـة ٣٠علي احلمادي، .١٢٥

 .م١٩٩٩-هـ  ١٤١٩
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩حزم، بريوت، ندار اب، شرارة اإلبداع، = = = = =  .١٢٦
،دار الفكـر  تنمية اخليال العلمي وصناعة اإلبداع لـدى األطفـال  علي راشد،  .١٢٧

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨هرة،العريب،القا
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣،دار حنني،عمان،سيكولوجية اللعباهلنداوي،  فاحل علي .١٢٨
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، دار صفاء،عمان،سيكولوجية اإلبداعمساد،  حسن عمر .١٢٩
ـ ١٣٩٩، دار العلـم للماليني،بـريوت،  ٢،طاإلبداع وتربيتهفاخر عاقل،  .١٣٠  -هـ

 .م١٩٧٩
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، عمان،، دار الفكراإلبداعجروان،  نعبد الرمحفتحي  .١٣١
، دار الفكـر،  أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم، =  = = = = =  = =  .١٣٢

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢عمان، 
، دار الفكر،عمـان،  ٢، طاملوهبة والتفوق واإلبـداع ، =  = = = = =  = =  .١٣٣

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
-هـ١٤٢٧ ، دار الفكر العريب، القاهرة،الطفل والتربية اإلبداعيةفهيم مصطفى،  .١٣٤

 .م٢٠٠٦
ـ ١٤٢٢، دار الفكر العريب،القاهرة،الطفل ومهارات التفكري ،= = = = =  .١٣٥ -هـ

 . م٢٠٠١
،دار البشائر اإلميانية، بـريوت  دور األسرة يف رعاية الطفل إميانياقاسم علي سعد،  .١٣٦

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣،
،دار احلـرف  الذاكرة االضطرابات واملشاكل العالج والوقايـة لويس خوري،  .١٣٧

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧وت،العريب،بري
،الرواد للنشـر، عمـان،   املبدع الصغري خطوات رائعة لتنشئة الطفلليندا نائل،  .١٣٨

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥



 

ـ ١٤٢٠، دار صفاء، عمان، تربية املوهوبني واملتفوقنيماجدة السيد عبيد،  .١٣٩ -هـ
 .م٢٠٠٠

،املكتـب اإلسالمي،بلفاسـت،   الذكاء العاطفي والصحة العاطفيةمأمون مبيض، .١٤٠
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤املتحدة،اململكة 

، دار أسـامة،  مهارات املوهوبني ووسائل تنمية قدرام اإلبداعيـة  ،ماهر صاحل .١٤١
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧عمان،

،املكتبـة العصـرية، بـريوت،    ديوان اإلمام الشافعي حممد بن إدريس الشافعي، .١٤٢
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

ت، ،دار الفكـر العـريب،بريو  موسـوعة عبـاقرة اإلسـالم   حممد أمني فرشوخ،  .١٤٣
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩،دار املعارج،الرياض،٢،طآفاق بال حدودحممد التكرييت،  .١٤٤
،امة، ٣،طالنمو من الطفولة إىل املراهقةحممد مجيل منصور،فاروق عبد السالم،  .١٤٥

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣جدة،
تربية األطفال يف رحاب اإلسـالم  درويش،  رعبد القادحممد حامد الناصر، خولة  .١٤٦

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، مكتبة السوادي، جدة، ٤، طلروضةيف البيت وا
 -هـ١٤٢٧، اإلسكندرية،مؤسسة حورس الدولية، إدارة األفكارحممد الصرييف،  .١٤٧

 .م٢٠٠٦
،دار الفكر،عمـان،  دور املطالعـة يف تنميـة الـتفكري   حممد عبدالرحيم عدس،  .١٤٨

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
ـ ١٤٢٣،دار الفكر،عمان،٢،طكيف يتعلم األطفال، = = = = = = = =  .١٤٩ -هـ

 .م٢٠٠٢
،دار الوطن،الريـاض،  تربية الشباب األهداف والوسـائل حممد عبداهللا الدويش،  .١٥٠

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
ـ  ٣،طالتربية اإلسالمية وفالسفتهاحممد عطية االبراشي،  .١٥١ ، ة،إحياء الكتـب العربي

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥القاهرة،



 

ام، ، مكتبـة املتـنيب، الـدم   اإلبداع يف تدريس العلوم حممد عماد عصام الدين، .١٥٢
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

ـ ١٤٠٢،دار املعرفـة،بريوت،  إحياء علوم الدينحممد بن حممد الغزايل،  .١٥٣ -هـ
 .م١٩٨٢

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، دار جهينة للنشر،عمان،تعليم التفكري حممود طافش، .١٥٤
 ).ت.د(،مكتبة اإلميان،املنصورة،تربية األوالد يف اإلسالمحممود حممد عمارة،  .١٥٥
،دار الفكـر،بريوت،  موع شـرح املهـذب  ا حمي الدين حيي بن شرف النووي، .١٥٦

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦
 القاهرة،، جمموعة النيل العربية،رعاية أصحاب القدرات اخلاصةمدحت أبو النصر،  .١٥٧

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
استراتيجيات الكشف عن املوهوبني واملبدعني ورعايتـهم  مسفر سعيد الزهراين،  .١٥٨

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤رمة،، دار طيبة اخلضراء،مكة املكبني األصالة واملعاصرة
،دار املعـارف، القـاهرة،   سيكولوجية التذوق الفـين مصري عبداحلميد حنورة،  .١٥٩

 ).ت.د(
،دار املعارف،القـاهرة،  ٤،طاألسس النفسية لإلبـداع الفـين  مصطفى سويف،  .١٦٠

 ).ت.د(
،مكتبـة  ٣،طفصول يف اجتماعيات التربيـة زيادة وآخرون،  رعبد القادمصطفى  .١٦١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرشد،الرياض، 
 ).ت.د(، مكتبة مصر، القاهرة، سيكولوجية الطفولة واملراهقةمصطفى فهمي،  .١٦٢
؟،دار الكتـاب  كيف تـريب ولـداً صـاحلاً   بن السعيد بن حممود املغريب،املغريب  .١٦٣

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣والسنة،الرياض، 
، دار املسـرية،  سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميتـه ممدوح عبد املنعم الكناين،  .١٦٤

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦عمان، 
،دار عمـار،  ٣،طثقافة املسلم بني األصالة والتحدياتبراهيم، إلموسى إبراهيم ا .١٦٥

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣عمان،



 

،دار الفكـر،  ٤،طمدخل إىل تربيـة املتميـزين واملوهـوبني   ناديا هايل السرور،  .١٦٦
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣عمان،

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦،دار الفكر،عمان،٢،طتعليم التفكري لألطفالنايفة قطامي،  .١٦٧
ـ ١٤١٤،مكتبة األجنلو،القـاهرة، األطفالالطفل وأدب دى حممد قناوي، ه .١٦٨  -هـ

 .م١٩٩٤
،دار العلـم والثقافـة، القـاهرة،    أبناؤنا وصحتهم النفسيةوفيق صفوت خمتار،   .١٦٩

 ).ت.د(
،       ،دار الفكـر، دمشـق  مافوق الذكاء العـاطفي حـالوة اإلميـان   ياسر العييت،  .١٧٠

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
، دار علم النفس التربـوي يف اإلسـالم  د ياجلن، القاضي، مقدامصطفى  يوسف .١٧١

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١املريخ، الرياض،
،دار الشؤون الثقافية سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدبيوسف ميخائيل أسعد،  .١٧٢

 ).ت.د(العامة، بغداد،
 :الكتب املترمجة: سابعاً
واليـات  ، التدريب املتطور للتفكري،الالقبعات الست يف التفكريإدوارد دي بونو،  .١٧٣

 ).ت.د(والية أيوا،  املتحدة األمريكية،
ترمجة عبد احلكم اخلزامـي، دار   ،االبتكار يف التعليم والتعلمأرثر جي كروبلي،  .١٧٤

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧الفجر، القاهرة،
مكتبة جرير، الرياض، ترمجة مكتبة جرير،  ،اإلبداع يف حل املشاكلدونالد نوون،  .١٧٥

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢
،،دار الندوة ٢ترمجة عبداملنعم الزيادي،ط ،كسب األصدقاءكيف ت ديل كارنيجي، .١٧٦

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣اجلديدة،بريوت،
ترمجة مكتبة جرير، مكتبة جرير، الرياض،  ،ماوراء التفكري اإلجيايبروبرت أنتوين،  .١٧٧

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦



 

دار الرشـاد، القـاهرة،    ،عادل عبد اهللا حممدترمجة  ،رعاية املوهوبنيسيلفيا رمي،  .١٧٨
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

ترمجة مكتبـة جريـر،     ،كيف تنشئ طفالً يتمتع بذكاء عاطفيلورانس شابريو،  .١٧٩
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢مكتبة جرير،الرياض،

 :االت والدوريات: ثامناً
صادرة من مركـز  دورة تدريبية  ،برنامج العصف الذهينعبداجلليل،  حيي صالح .١٨٠

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧،املكرمةمكة ، )بنني(إدارة التربية والتعليم  رعاية املوهوبني،
تدريبية صادرة من مركز دورة ،االتصال والعالقات اإلنسانية باعثمان، سامل عثمان .١٨١

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨،جدة،التدرييب إزدهار
، جملة موهبة،مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعايـة  ثروة األمة وليد أبو الفرج، .١٨٢

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦روناء لإلعالم املتخصص،الرياض،،)١٦(املوهوبني،العدد
 تقنيات الـدماغ باستخدام  الكرميأفكار إبداعية يف حفظ القرآن حيي الغوثاين،  .١٨٣

مركـز دار الـرؤى    دورة تدريبيـة صـادرة مـن    ،املتقدمه وتقنيات التفـوق 
 .م٢٠٠٦هـ١٤٢٧التدرييب،الرياض،

 
 
 
 
  
 

  


