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شهدت املجتمعـات البرشيـة عـرب تاريخهـا الطويـل حركـات فكريـة متعاقبـة 

ُإلنسان وحاميته وضـامن إنسـانيته، فبـذلت الكثـري مـن الجهـود تهدف إىل تحرير ا

الرتبوية لتنشيط حركة العقل من خالل املبـادئ الرتبويـة التـي تسـاعد اإلنسـان يف 

 . إعداد نفسه

وللرتبية الحديثة دور كبري يف بنـاء اإلنسـان وتنميـة قدراتـه حتـى أصـبح هـو 

 وأصبح يقاس ،ول العامل املتقدمالهدف الرئيس للعملية التعليمية يف أي دولة من د

مـقـدار تـقـدم أي دوـلـة مبـقـدار ـقـدرتها ـعـىل تنمـيـة عـقـول أبناءـهـا والعـمـل ـعـىل 

ـعرص  ـريات اـل ـع متـغ ـايب ـم ـل االيـج ـىل التفاـع ـادرة ـع ـبح ـق ـث تـص ـتثامرها بحـي اـس

)Ross,1998(.  

واسـتثامر اإلنسـان ال يعـنـي تعليمـه فـقـط ملهـارات التعـلـيم األساسـية ـكـالقراءة 

 بـل أصـبح ،لحساب، أو تزويده ببعض املعارف من فروع العلم واملعرفـة واوالكتابة

التحدي الحقيقي للرتبويني يتمثل يف تعلـيم اإلنسـان مهـارات مهمـة لتفعيـل دوره 

 وتدريبـه عـىل زرع الثقـة بنفسـه ،االجتامعي كالتفكري اإلبداعي، وحـل املشـكالت

 لـدين، عبـد السـميع،جـامل ا(ملواجهة الصعوبات التي تواجهه مهام كـان حجمهـا 

1997( . 

 ًويف ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الـذي يشـهده العـامل حاليـا ومـا 
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يرافقه من نتائج وتغريات اجتامعية وتربوية واقتصادية فـإن الكشـف عـن اإلبـداع 

واستثامره يعد من أهم األهـداف التـي يجـب أن تسـعى إليهـا الـنظم الرتبويـة يف 

 .)2004كنعان،(مواكبة هذا التقدم األمم إذا أرادت 

لقد أصبحت عملية تنمية القدرة اإلبداعية لدى األفراد قوة اقتصـادية رئيسـة 

ًيف الـقـرن الـحـادي والعرشـيـن وأـصـبحت ـجـزءا هاـمـا وحيوـيـا يف حـيـاتهم اليومـيـة ً ً، 

فاإلبداع رضورة حتمية لتمكن الفرد من الوصول إىل حلول إبداعية للمشكالت غـري 

لتي بدأت باالنتشار والظهور يف املجتمعات والتي يعترب التغري سمة رئيسة املألوفة ا

لتصـبح الـنفس أكـرث قـدرة  يف حاجة إىل التفكري بشكل إبداعي  فأفراد املجتمع.لها

عىل االستجابة للظروف املتغرية التي تواجه الفـرد بطريقـة مرنـة وفعالـة لتحقيـق 

  .من أفراد املجتمعالتناغم والتوازن والنجاح الشخيص لكل فرد 

ومـن ـهـذا املنطـلـق فـإن انـطـالق أي حـضـارة يعتمـد يف جوهرـهـا ـعـىل جـهـد 

 فمن هنـا كانـت الرتبيـة الحديثـة رضورة تعمـل ،اإلنسان ونشاطه وفكره وإبداعه

عىل تنمية شخصية الفرد إىل أقىص درجة تسمح بهـا اسـتعداداته وقدراتـه لتصـبح 

ا من أعامل يف مواجهة املشكالت التـي شخصية فاعلة ومبدعة تتحمل ما يسند إليه

تعرتض طريقها، من ثم التوصل إىل حلول لها من خالل قدرتـه عـىل االعـتامد عـىل 

 ، وإن وصل هذا الفرد إىل ذلك فإن هذا يكون دليالً عىل ظهور ثقتـه بنفسـه،نفسه

وهذا يدل عىل أن الثقـة بـالنفس تتمركـز بـاألمن الـنفيس واالجتامعـي يف مواقـف 

  .املختلفةالحياة 

وتعترب الثقة بالنفس من الركائز األساسـية يف تحقيـق التوافـق الـنفيس وبـذل 

الجهود ملكافحة الصعاب من أجل تحقيق النجاح، ألن هـذه الثقـة هـي سـمة مـن 

السامت االنفعالية الهامة التي يكتسبها الفرد مـن البيئـة االجتامعيـة التـي يعـيش 

 . فيها ويتفاعل معها
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ًبالنفس رشطـا أساسـيا ومهـام يف تقـدم العلـوم والتكنولوجيـا وحيث أن الثقة  ً ً

وهي تساعد الفرد يف تنمية التفكري العلمي لديـه مـن أجـل مواكبـة ثـورة املعرفـة 

التي يعيشها العامل يف عرص التكنولوجيـا والتطـور العلمـي فـإن الفـرد إذا بـدأ بـأي 

 أن يـنهض مبـا دأب عمل إبداعي وهو مفتقد للثقة بنفسه فإنه عندئذ ال يسـتطيع

 .)1996, العضايلة ( عىل القيام به من أعامل، أو ما ينجزه من مهام

 إىل االرتباط) Gesit&Hamrick.1983( وقد توصلت دراسات جيست وهامرك

فـيام أكـدت العديـد . املوجب بني الثقة بالنفس وحسن التوافق والصـحة النفسـية

نفس لـدى الطفـل منـذ مراحـل من الدراسات عىل أهميـة بنـاء وتنميـة الثقـة بـال

 . )Bunker,1991(الطفولة املبكرة كدراسة بانكر

 ،ومبا أن النظم الرتبويـة جميعهـا تتفـق عـىل أهميـة األرسة يف تربيـة أبناءهـا
 ألنها تعد هي املؤسسة الرتبوية األوىل واملـؤثرة يف تربيـة ،دورها الكبري يف ذلكوعىل 
د يـقيض سـنوات عمـره األوىل يف كنـف  فـالفر، وتكوين شخصيته املستقبليةالطفل

 كـام يتبنـى ،أرسته فإن بداية خرباتـه وعالقاتـه االجتامعيـة تبـدأ مـع أفـراد أرستـه
الوالدان يف تنشئة ومعاملة أبنائهم أساليب لها تأثريات متباينة عليهم وعىل منـوهم 

ًالنفيس واالجتامعي واالنفعايل مبا يؤثر فيام بعد سلبا أو إيجابـا علـيهم  , سـامعيلإ(ً
1993( . 

ًكام تلعب األرسة دورا مهام يف حياة أبنها املوهوب ويف تشـكيل شخصـيته ألن  ً
الكثري من مظاهر التوافق أو عدم التوافق التي تظهر يف سـلوك األفـراد ويف تحقـق 
نجاحه أو فشله يف الحياة ميكن إسـنادها إىل أسـاليب املعاملـة الوالديـة وإىل نـوع 

 فـالجو العـام داخـل األرسة ونـوع ،ي تسـود بـني أفـراد األرسةالعالقات األرسية التـ
العالقات القامئة بني أفرادها لها دور فعال يف قدرة املوهوب عىل التوافق والتكيف 

  .)1990, السامدوين (يف املواقف املختلفة التي يواجهها يف حياته داخل أرسته 

الديـة يف حيـاة األبنـاء  عىل أهمية أساليب املعاملة الو)1985(ويؤكد إبراهيم 
 التي تهتم بها األرسة والتي من شأنها أن تنمي قدرات ومهارات األبناء املختلفـة إذا 
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  .تم التدريب عىل االستقالل والثقة بالنفس

واألرسة لها تأثري كبري يف شخصية طفلها من حيث نوع العالقات السـائدة بـني 
ل مع مجتمع الدراسة أكرث من تفاعلـه األبوين وبينهام وبني األطفال، فالطفل يتفاع

 وأن فكـرة الطفـل عـن ،ًمع أي مجتمع آخر خصوصا يف السنوات األوىل مـن حياتـه
ًذاته يف بادئ األمر تكون من عالقاته بأرسته فحني يرى نفسه محبوبا أو مرغوبـا أو  ً
ًمنبوذا ثم ينشأ راضيا عـن نفسـه أو سـاخطا عليهـا فـإن حياتـه النفسـية تسـودها  ً ً

الـتـوترات والرصاـعـات الـتـي تتمـيـز مبـشـاعر الـضـيق والـشـعور باـلـذنب  ـثـري ـمـنالك
بهذا فإن األسلوب الذي تتبعه األرسة يف تنشـئة أطفالهـا هـو الـذي  .والضجروالنقص 
 ,جـرجس( أن يساعد عىل توافق األبناء أو عدم توافقهم مع بعضهم البعض من شانه

1995( . 

شئتها لطفلها البـد أن ال يصـل إىل حـد وهذا األسلوب الذي تتبعه األرسة يف تن
ألن املبالغة يف إخضاع الفرد للضغوط قد يؤدي به إىل التقيد بحـدود هـذه  اإلفراط

 ومـن جهـة أخـرى فـإن الرتاخـي يف . التنشئة والتي من املمكـن أن تصـل إىل الجمـود
ـالفرد إىل اـعـتامده عملـيـة   التنـشـئة االجتامعـيـة واملـغـاالة يف الفردـيـة ـقـد ينتـهـي ـب

ـاعرهم ـوقهم ومـش ـاة حـق ـدم مراـع ـرين وـع ـىل اآلـخ ـئة . ـع ـراط يف التنـش أي أن اإلـف
 والرتاخي بها قد يؤدي إىل ضعف ثقة الفرد بنفسه واعـتامده الزائـد عـىل اآلخـرين

Danziger.1971) .( 

فمع إجـامع العديـد مـن الدراسـات عـىل أهميـة دور األرسة وأثرهـا يف تنشـئة 
ور باعتبارهـا صـاحبة االتجـاه الـرئيس يف عمليـة  وحرصها عىل إبراز هذا الـداألبناء

 من خالل ما ترتكه من بصـامت واضـحة عـىل شخصـية ،التنشئة االجتامعية املبكرة
دورها الجوهري بالنسبة لطفلها يف سـنواته   بل وتؤكد الدراسات عىل أهمية،أبنائها
 . األوىل

 حثني يف املجتمعـاتوقد أثارت ظاهرة اإلبداع اهتامم الكثريين من الرتبويني والبا
املختلفة خالل السنوات األخرية من القرن العرشين، الذي يتميـز بـالتغري الرسيـع يف 

فمع بداية الخمسينات من القـرن العرشيـن ظهـر االتجـاه . جوانب الحياة املتعددة
  أمامGuilford 1950العلمي لدراسة اإلبداع بعد الخطاب الذي ألقاه جيلفورد عام 
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مريكية لعلم النفس حني أشار فيه إىل اإلهامل الذي يتعرض له موضوع الجمعية األ
  .)1992 ،أمري خان: يف(ًاإلبداع مستندا يف ذلك إىل البيانات اإلحصائية 

ونتيجة إلخضاع موضوع اإلبداع للبحـث العلمـي فقـد تـوفرت أدلـة جديـدة 

 وأن ،تنميتـهتؤيد القول بأن اإلبداع شكل من أشكال السلوك الذي ميكن اكتسابه و

 وبنـاء عـىل ،املبدع إنسان كغريه من البرش تهيأت له الظروف لينمي ويظهر إبداعه

هذه األدلة أصبح االهتامم باإلبداع رضورة حتمية يف العديـد مـن الـدول املتقدمـة 

 ألن اإلنسان يف حاجة ملحة إىل حلول مبتكرة يواجه ،ًنظرا الهتاممها بتقدم اإلنسان

  .ددة يف حياتهبها املشكالت املتع

وهذا االهتامم العلمي باإلبداع وتنميته أتسع نطاقـه خـالل السـتينات حيـث 

أصبح من املجـاالت التـي تحظـى بقـدر كبـري مـن الدراسـة يف الجامعـات ومراكـز 

 .)1992الشافعي، (األبحاث العلمية والقطاع الخاص خاصة يف الدول املتقدمة 

ً فال نجد يوما مير إال ،من كل صوبفنحن نعيش يف عرص تتدفق فيه املعلومات 

ًونجد هناك اخرتاعا أو ابتكارا جديدا ظهر، مام جعل الدول تعيش رصاعا تكنولوجيـا  ً ً ً ً

 وهـذا االسـتثامر ،ًمستمرا الستثامر طاقات أبناءها البرشيـة إىل أقىص درجـة ممكنـة

ز هـذه ًللطاقات بات أمرا ال ميكن تجاهله حيث أنه يبدأ بثقة الفـرد بنفسـه وتعزيـ

الثقة عىل طاقته من خالل بناءه وفق منظور تربوي مكتمـل ملسـاعدته عـىل النمـو 

  ،املـتـوازن وتحرـيـر طاقاـتـه اإلبداعـيـة ملواجـهـة مـشـكالت الحـيـاة مبختـلـف مـصـادرها

ـيا يف  ـة األوىل يف تـكـوين ـهـذا الـفـرد دورا أساـس ـام األرسة وـهـي اللبـن ًـمـام جـعـل أـم ً 

 فالطفـل مـن خـالل تفاعلـه مـع .ها يف أبناءهـاتوفري أمناط جديدة من السلوك تعزز

والديه ميكنه أن يكتسب العـادات الخاصـة بالرعايـة والعالقـات االجتامعيـة وإدراك 

حيث أنه ومـن خـالل إخضـاعه لرغبـات ومقتضـيات الطاعـة  واقع العامل من حوله،

 ـفـإن ـهـذا األـسـلوب يـظـل مالزـمـه يف تفاعـلـه ـمـع الـسـلطات ،واالمتـثـال ـمـن األرسة

 كـام أن هـذه الطريقـة ،جية التي تواجهه كسلطات املدرسة أو الهيئات وغريهاالخار

 متكن الفرد من إدراك ما يحيط به من قوى ماديـة يكـون لهـا أكـرب األثـر يف تشـكيل 
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  .)1994 حسانني،( اهتامماته املستقبلية واتجاهاته نحو العلم والفنون

امعـي والتامسـك األرسي مـن فالكيان األرسي ذا أهمية بالغة يف التنظـيم االجت

 ألن األثر الناتج من هذا السـلوك يف الحيـاة ،خالل تشكيل وبناء شخصيات أفرادها

 وملـا يحـدث لهـم مـن ،يأيت نتيجة ملا يلقونـه مـن معاملـة االجتامعية ألفراد األرسة

  .)1987 ،منصور(تطبيق اجتامعي داخل أرسهم 

عالقات االجتامعيـة ألفرادهـا فإنهـا فمع الدور الكبري التي تقوم به األرسة يف ال

كذلك تقوم بدور مهم يف مجال االستثارة واإلرشاد واإلرشاف عىل األنشطة الثقافيـة 

والتي من خاللها تساعد عىل التوسع العقيل واإلدرايك للطفل يف إثراء خرباته وتنوع 

  .اهتامماته

 وأن ،طفـلعنـدما بينـت أهميـة األرسة يف تربيـة ال Hurlockوهذا ما أكدتـه 

 كـام تؤكـد عـىل أن ،الرتبية من املحددات األساسية لشخص الطفل فـيام بعـدعملية 

ً األرسية آثارا مهمة عىل حياة الطفـل وسـلوكه وتوافقـه ونجاحـه يف حيـاة للعالقات

 بـل ، وهكذا فال تقترص أهمية األرسة عىل الفرد يف مرحلة الطفولـة فحسـب،الكبار

ها من مراحل كام يف مرحلة املراهقة حيـث تلعـب تتعدى هذه املرحلة إىل ما بعد

ًاألرسة يف ـهـذه املرحـلـة دورا مـهـام يف حـيـاة طفلـهـا أثـنـاء ـمـروره بـهـا   جربـيـل، :يف(ً

1989(.  

 تبـني وجـود عوامـل )Daururq&Fimian,1988(ويف دراسة لدوروا وفيميـان 

 عاليـة كاملهارات والقدرات املعرفية التي يتميـز بهـا مـن يتمتعـون بقـدرات عقليـة

 ،كاملوهوبني الذين يتأثرون بدرجة عالية بالضغوط التي تنشأ من البيئة املحيطة بهم

فعندما يقع الفرد تحت تأثري هذه الضغوط لفرتة زمنية قصرية أو طويلة فـإن درجـة 

 وبذلك تكون النتيجة عدم ،ًتحكمه مقاومته بها تكون مؤرشا لكفاءته أو عدم كفاءته

 الضغوط داخـل أرستـه، ومـن املمكـن أن تظهـر لـه بعـض قدرتهم عىل مقاومة تلك

 .)1990 ،السيد، وآخرون(املشكالت االنفعالية وبعض االضطرابات الجسمية 
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ــر ــرى جالـج ــرج )Gallager,1975(وـي ــن أن أرس )Weisrberg,1961( وبزـب  ـم

 ، وال تتمتعون بالعالقات الدافئـة، ال متيلون إىل التامسك األرسي)املوهوبني( األطفال

 مـن )Ross,1964( نهم يجهلون التعامل مع هؤالء األطفال، وهذا ما الحظـه روزأل

أن ـسـلوك اآلـبـاء يف تنـشـئة أطـفـالهم املوـهـوبني يعتـمـد ـعـادة ـعـىل مـنـوذج الطـفـل 

ً فعندما يسلك الطفل املوهوب أسلوبا يختلف عن أسلوب الطفـل العـادي ،العادي

ًفإن الوالدين غالبا ما يواجهان أوقاتا عصيبة يف  . )1985 حديد، :يف( التعايش معه ً

 وذلك قد يحدث مـن ،كام أن الطفل املوهوب قد يشعر والديه بعدم الكفاية

خالل شـعور الوالـدين بـأنهام غـري مسـتعدين لتقـديم الـدعم االجتامعـي للطفـل 

، أو قد يشعران بعدم املقدرة عىل تـوفري )Bridges,1973(املختلف لديهم بريد جز

أو اإلثـارة الالزمـة ملسـاعدة الطفـل املوهـوب عـىل تطـوير ذاتـه املصادر الرتبويـة 

 )1992 ، الرسطاوي:يف(وتنمية قدراته اإلبداعية 
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 :Creativeاإلبداع 

تعني كلمة اإلبداع يف اللغة اإلنشـاء واالبتـداء، واإلحـداث، ويف لسـان العـرب  

أو   أي أنشـأه وبـدأه، والبـديعًبدع اليشء يبدعه بدعا وابتدعـه«: يقول ابن منظور

 ).2005عبد العال، (» البدع هو اليشء الذي يكون أوالً

ـورانس   ـه ) Torrance) 1993يـعـرف ـت ـداع بأـن ـة الـشـعور للمـشـكالت «ّاإلـب عملـي

 مبواطن الضعف والثغرات وعدم االنسجام والنقص يف املعلومـات، والبحـث والوعي

ختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو عن حلول والتنبؤ، وصياغة فرضيات جديدة، وا

تعديلها مـن أجـل التوصـل إىل حلـول أو ارتباطـات جديـدة باسـتخدام املعطيـات 

 ).22: ، ص2002جروان، : يف (»املتوافرة، ونقل أو توصيل النتائج لآلخرين

 : Creative Thinking  التفكري اإلبداعي

 ً الفرد حساسا للمشـكالتيعرف تورانس التفكري اإلبداعي بأنه عملية يصبح فيها 

وأوجه الوعي بجوانب االختالل وعـدم االنسـجام أو الـنقص يف املعلومـات، ووضـع 

 الفرضيات وتخمني الحلول املناسبة واختبار هـذه الفرضـيات ومراجعتهـا وتعـديلها
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 أبـو جـادو، :يف(ً وأخريا عـرض النتـائج ،وإعادة اختبارها يف ضوء املعطيات املتوافرة

2004(.  

  :حدد تورانس التفكري اإلبداعي بأربع قدرات رئيسية هيولقد 

 الطالقة Fluency :وهي القدرة عىل إنتاج عدد كبري من األفكار.  

 ةـاملرون Flexibility : وهي القدرة عىل إنتاج أفكار متنوعـة أو اسـتخدام طـرق

 . مختلفة

 الةـــاألص Originality :لوفة وهي القدرة عىل إنتاج أفكار جديدة غري مأ . 

 التفاصيل Elaboration :وهي القدرة عىل إمتام وإتقان التفاصيل يف النواقص . 

 : Creative Thinking التعريف اإلجرايئ للتفكري اإلبداعي

 هو مجموعة من القدرات العقلية التي ميكن التعـرف عليهـا : التفكري اإلبداعي

 : وقياسها بواسطة اختبارات معدة لذلك وتتمثل يف

 وهي مجموع الدرجات التي يتحصـل عليهـا الفـرد عـن كـل اسـتجابة :الطالقة 

 .يقوم بها يف جميع أنشطة االختبار التي تقيس الطالقة

 وهي مجموع الدرجات التـي يتحصـل عليهـا الفـرد عـن كـل اسـتجابة : املرونة

 . مختلفة عن غريها من حيث النوع يف األنشطة التي تقيس املرونة

 ات التي يتحصـل عليهـا الفـرد مـن إتيانـه بفكـرة وهي مجموع الدرج: األصالة

 .جديدة مل تخطر عىل بال أحد من زمالئه أثناء تطبيق االختبار

 هي مجموع الدرجات التـي يحصـل عليهـا الفـرد يف كـل توضـيح أو : التفاصيل

 . تفصيل لكل استجابة يقوم بها يف جميع أنشطة االختبار

 : املتغري النفيس

 وهي سمة شخصية يشعر معهـا :Self - Confidence)(س الثقة بالنفويتمثل يف   
 ًالفرد بالكفاءة والقدرة عىل مواجهـة العقـاب والظـروف املختلفـة مسـتخدما أقىص مـا
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 وهـي مـزيج إيجـايب مـن الفكـر ،تنتجه له إمكاناته وقدراته لتحقيـق أهدافـه املرجـوة
صـول بـالفرد إىل والشعور والسلوك الذي يعمل عىل تشجيع النمو الـنفيس السـوي والو

 ، الفـرح،القواسمة(املستوى املطلوب من الصحة النفسية والتكيف النفيس واالجتامعي 
1996(.  

  :Self- Confidence التعريف اإلجرايئ للثقة بالنفس 

هي مجمـوع الـدرجات التـي يحصـل عليهـا الفـرد مـن خـالل : الثقة بالنفس 
ـالنفس املـسـتخدم يف ال ـاس الثـقـة ـب ـه ـعـىل مقـي ـة إجابـت  ،القواـسـمة(دراـسـة الحالـي

  .)1996والفرح،

 : املتغريات االجتامعية وهي

 :  العالقات األرسية:أوالً 

وهي شبكة من العالقات اإلنسانية واالجتامعية التـي تـربط بـني أفـراد األرسة  
 ثم عالقة كـل فـرد مـن ،وتكون هذه العالقة متمثلة يف طبيعة العالقة بني الوالدين

 ـكـذلك فـهـم ـكـل ـفـرد يف األرسة لحقوـقـه ، وتوقعاـتـه ـمـنهم،خرينأـفـراد األرسة ـبـاآل
 ،كفايف(وواجباته والتزاماته نحو الكيان األرسي ونحو أفرادها كأعضاء يف كيان واحد 

  .)1996 ،توفيق

  :وتتمثل هذه العالقات باإلبعاد التالية

 :التنظيم والتامسك األرسي
 نشطتها املختلفة ومدى وضـوحوهو درجة اهتامم األرسة بالتنظيم والتخطيط أل

 القواعد السلوكية واألدوار واملسئوليات، ومـدى ارتبـاط أعضـاء األرسة ببعضـهم
عبـد (ومدى استعداد كل فرد يف األرسة ملسـاعدة وتعضـيد األعضـاء اآلخـرين 

 . )1980الرحيم، الفقي، 

 :طبيعة التفاعل األرسي

 األرسة كمبـادرة كـل فـرد  وهو طبيعة العالقات األرسية التفاعليـة بـني أفـراد 
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للقيام بأعامل مطلوبة منه ومدى إفصاح كل فرد مبشاعره لألفراد اآلخرين يف األرسة 

 ). املرجع السابق(ومدى اهتامم كل فرد باآلخرين 

 :التوجيه الرتويحي الثقايف
مدى تشجيع األرسة ألعضائها عىل املشـاركة بطريقـة ايجابيـة وفعالـة يف   

  .)املرجع السابق( لألنشطة الرتويحية والعقلية والثقافية األشكال املختلفة

 : التعريف اإلجرايئ للعالقات األرسية

هي مجموع الدرجات التي يحصل عليهـا الفـرد مـن خـالل : العالقات األرسية 
التنظـيم والتامسـك األرسي، : إجابته عىل مقياس العالقات األرسيـة بأبعـاده الثالثـة

 . التوجيه الرتويحي والثقايفطبيعة التفاعل األرسي، 

 : املستوى االقتصادي االجتامعيً:ثانيا

 يشمل املستوى االقتصادي واالجتامعي لألرسة عوامل عديـدة منهـا املسـتوى  
التعليمي لجميع األفراد، واملستوى املهني للوالدين، ومستوى السـكني وملكيتـه أو 

 والـدخل ،سـكانية يف املنـزل وكـذلك عـدد أفـراد األرسة، والكثافـة ال،كونه مستأجر
 ، ووجود أنشطة وأماكن ميكن للفرد فيها من قضاء بعض وقته بها كـالتنزه،الشهري

وباإلضافة إىل كيفية قضاء وقـت الفـراغ واالنـدماج العـائيل واملشـاركة العامـة بـني 
  ).1999,أشكناين( أفراد األرسة 

 : التعريف اإلجرايئ للمستوى االقتصادي االجتامعي

هو مجموع الدرجات التـي يحصـل عليهـا الفـرد : توى االقتصادي واالجتامعي املس
ـمـن ـخـالل إجابـتـه ـعـىل مقـيـاس تـقـدير املـسـتوى االقتـصـادي واالجتامـعـي ـلـألرسة 

 . واملستخدم يف الدراسة الحالية

 : املوهوب

 أقرانه   أو أداء متميز عن بقية،هو الذي يتوافر لديه استعداد قدرات غري عادية  
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ال أو أكـرث مـن مجـاالت التـي يقـدرها املجتمـع وخاصـة يف مجـاالت التفـوق يف مج

 ويحتـاج ، واملهارات والقدرات الخاصة، والتحصيل العلمي،العقيل والتفكري االبتكاري

  .). ه1418 ،النافع وآخرون( .إىل رعاية تعليمية خاصة ال تتوفر لهم بشكل متكامل

  :التعريف اإلجرايئ للموهوب 

 14 – 11 الذين ترتاوح أعامرهم ما بني ) إناث–ذكور (هم الطلبة : املوهوبون 

الـذين . الخامس االبتدايئ، والسادس االبتدايئ، األول املتوسـط: سنة، وهم بالصفوف

طبقت عليهم مقاييس الكشف عن املوهوبني املقننة عىل البيئة السعودية من قبل 

 ،مقياس القدرات العقليـة: وهي. يةوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعود

 الشـكل الصـوري والـذي يطلـق عليـه بالشـكل )تورانس(التفكري اإلبداعي ومقياس

  .)ب(
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 الفصل األول
 وهبـة واملوهـوبامل

 

 

 

 : مقدمة

مـن  منذ بداية البرشية حرصت املجتمعات أن تقدم ألبنائها أكرب قـدر ممكـن

ًالرعاية واالهتامم لتضمن لنفسها مكانا مرموقا والئقـا يف ميـادين التقـدم املختلفـة  ً ً

حيث أدركت هذه املجتمعـات أن هنـاك عـدد مـن أبنائهـا وبناتهـا يتميـزون عـن 

 واعتربت املجتمعات مثل هؤالء األبناء هـم ،غريهم يف تفكريهم وقيادتهم للمجتمع

 فهـم ميثلـون ثـروة ،مة وبناء نهضتها وتقـدمهامن يعول عليهم يف النهوض بفكر األ

 ومـن واجـب املجتمـع عـدم تبديـدها بـاإلهامل وانعـدام ،وطنية يف غاية األهميـة

بل أن املجتمـع مطالـب باسـتثامر هـؤالء األبنـاء حتـى يسـهموا يف تنميتـه  الرعاية

 وهـذه النخبـة مـن أبنـاء املجتمـع عرفـت يف ،وضامن أمنـه واسـتقراره ومسـتقبله

 . »املوهوبني أو املبدعني أو املبتكرين« الرتبية باسم أدبيات

وتعد املوهبة اإلنسانية من أعظم وأهم ثروات التـي ال ميكـن تعويضـها يف أي 

 ويتضح لنا من ذلك أن املجتمعات التي استطاعت أن تكشـف عـن أبنائهـا مجتمع



 28 الفصـل األول 
 

 

عات املوهوبني، وقامت برعايتهم، واستثمرت ما لديهم من مواهب وقـدرات وإبـدا

  .هي التي قادت وسيطرت وتقدمت عىل املجتمعات األخرى

ًفمنذ أقدم العصور أبدت بعض املجتمعات اهتاممـا بـاألفراد الـذين ميتلكـون 
 واسـتمرت ،قدرات استثنائية رفيعة يف ميدان أو آخر من ميـادين النشـاط اإلنسـاين

 الحـروب هذه املجتمعات عـىل مـر العصـور تفتخـر بأبنائهـا املـربزين يف مجـاالت
والكشوف الجغرافيـة واأللعـاب الرياضـية والفنـون واألدب واالكتشـافات العلميـة 

ً طور الصينيون نظاما مقننا من ) قبل امليالد2200( ففي حوايل عام .واإلدارة وغريها ً
االختبارات التنافسـية الختيـار األشـخاص البـارزين لتعيـنهم أو تقليـدهم مناصـب 

 ).1998جروان،  (قيادية يف املراكز الحكومية

 مـن خـالل جمهوريتـه )م. ق429 – 347(كام أكد أفالطون يف العرص اليوناين 
الفاضلة عىل رضورة الكشف عن الذين يتمتعون بذكاء رفيع عـن الـذين يتمتعـون 

  وفرس ذلك من حيث أهمية الفروق الفردية يف القدرات العقلية والشخصـية،بذكاء عادي
 وأطلـق عـدد مـن ،الناس خلقوا من معـادن مختلفـةمن خالل نظريته القائلة بأن 

فالرجـل الـذهبي يجـب أن  .املصطلحات عىل من يتميـزون بصـفات الـذكاء العـايل
 يوجه لدراسة موضوعات يف الفلسفة والعلوم وما وراء الطبيعة ألن هـذه املوضـوعات

والتي يطلق عليهـا مصـطلحات كالرجـل  تتجاوز قدرات األفراد من الفئات األخرى،
 ). املرجع السابق( ًفوالذي والرجل النحايس ليصبحوا جنودا أو حرفينيال

ويعد القرن العرشين نقطـة تحـول وانطـالق كبـرية يف مجـال رعايـة املوهبـة 
العـامل  ًأحتل موضوع املوهوبني اهتامما متزايدا يف عدد مـن دول حيث واملوهوبني

لمـوس يف طـرق  وصـاحب ذلـك التوسـع تطـور م،أخذ مفهـوم املوهبـة يف التوسـع
 وتشـكلت لـه .اكتشاف املوهوبني وأساليب وأنواع الخدمات التـي تقـدم لرعـايتهم

 مام أسهمت إىل حد ،العديد من الجمعيات واملؤسسات العلمية والوطنية والدولية
كبري يف دفع عجلـة االهـتامم بهـذه الفئـة مـن خـالل انعقـاد املـؤمترات والنـدوات 

 ). رجع السابقامل( واللقاءات العلمية املختلفة
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  :مربرات االهتامم برعاية املوهوبني

يعتقد البعض أن املوهوبني ليسوا بحاجة إىل اهتامم ورعاية تربوية وإرشـادية 

 ًتقدم لهم نظرا لكونهم أذكياء أو مبدعني أو قادرين عىل التعلم والنجاح مبفـردهم،

 مسـاعدة ويستطيعون حل كل ما يعرتضهم من مشاكل بأنفسـهم دون الحاجـة إىل

 فيام يـرى الـبعض اآلخـر أن هـذه الفئـة يف حاجـة إىل رعايـة خاصـة ،من اآلخرين

 :  مستندين يف ذلك عىل األسباب أو املربرات التالية،إلشباع حاجاتهم

 ًمن حق كل فرد التعليم تبعا لقدراته يف التعامـل مـع التحـديات املحيطـة بـه، 

 لتنميـة قـدرات املوهـوبني إىل وعىل املدرسة تهيئة الفرص التعليميـة املتكافئـة

  .أقىص درجة ممكنة

  ًإن ـعـدم إـشـباع حاـجـات املوـهـوبني ميـثـل ـهـدرا للطاـقـات واملواـهـب يف ـعـدم

  .مام يجعلهم يتخلون عام بداخلهم من مواهب رعايتهم

  التعليم التقليدي ال يقدر بدرجة كافية املواهب فمعظـم املوهـوبني يلتحقـون

هـارات األساسـية، وبعـد فـرتة قصـرية يشـعرون باملدارس ولديهم العديد من امل

 . بالعزلة ألن املناهج التقليدية ال تفي باحتياجاتهم

  إن املردود االقتصادي واالجتامعي لرعاية املوهوبني رعاية سليمة سـوف يكـون

 . ًجيدا وفعاالً يف املجتمع عىل املدى البعيد

 مـع مجـتمعهم إن إشباع حاجات املوهوبني يعمل عـىل تفـاعلهم وانسـجامهم 

وعىل رفاهية أمـتهم، وخاصـة يف مجـاالت االبتكـار مبـا يفيـد يف مختلـف أمـور 

 . حياتهم الشخصية واالجتامعية

  إعطاء الفرصة للموهوبني يف التعبـري عـن مـواهبهم وتنميتهـا يـؤدي إىل إحـراز

 . )1990 ،العمر(نتائج أفضل يف التحصيل الدرايس وتنمية الكفاءة 
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  :رب التاريخرعاية املوهوبني ع

ًإن االهتامم بالرعاية وجد قدميا قدم الحضارات اإلنسـانية كالحضـارة الصـينية 

 ومام يالحـظ عـىل طبيعـة ،والرومانية واليونانية والعرص الجاهيل والعرص اإلسالمي

االهتامم باملوهوبني ورعايتهم يف املجتمعـات املختلفـة أن كـل ثقافـة قـد صـبغت 

ًاإلبداع، والعبقرية مبنظورها الخاص تبعـا لالسـتعدادات مفاهيم املوهبة والتفوق، و

 وأساليب الحياة السائدة ، والقيم التي تحبذها وتزكيها،واملقدرات التي تحتاج إليها

  .)13، ص 2005القريطي، (فيها

ًفالصينيون أعطوا مثالً رائعا لرعاية املوهوبني الـذين يتميـزون يف علـوم األدب 

 والذين تم اختيارهم من خالل مسح يقـوم بـه ،لة الفكريةوالقيادة والخيال واألصا

 والذين بدورهم يقومون برفع أسـامء املرشـحني لإلمرباطـور ،مختصون يف مجاالتهم

 واختيار أفضلهم ليتم تعينهم يف البالط امللـيك ويتفرغـون ،ليقوم بنفسه باختبارهم

ة ال يـنعم بهـا وتخصص لهم مخصصات مالية عالية وميزات رفيعـ للتأليف والكتابة

  .)Clark , 2006(اآلخرون 

أما الرومانيون فقد اهتموا بانتقاء املوهوبني من أبناء املجتمع بهـدف تقـديم 

رعاية خاصة تتمثل يف برامج تدريبية يف مجاالت القانون والسياسة واالسـرتاتيجيات 

  .طوريةالعسكرية لتمكننهم من فنون القتال والعمران بغرض التوسع يف رقعة اإلمربا

ويعد اليونـانيون مـن الـذين اهتمـوا بـالفروق الفرديـة يف القـدرات العقليـة 

والخصائص الشخصية فيام يتعلـق باسـتقطاب األفـراد يف ميـادين العمـل املختلفـة 

 وهذا ما أكده أفالطـون يف جمهوريتـه الفاضـلة ،وذلك لتكوين مجتمع يوناين مثايل

هناك أشخاص مركبون من ذهب وهـم  ف،حني صنف األفراد كمعادن مختلفة القيم

من يتميزون بذكاء عال وهذا النوع من الناس هو األرفع ويجب أن يوجـه لدراسـة 

 فيام يأيت الصـنف الثـاين مـن النـاس ،العلوم والفلسفة لكونها تتطلب قدرات عالية

ـأيت  ـا ومـسـاعدين للـصـنف األول، ـفـيام ـي ـوا أعواـن  ًوـهـم املركـبـون ـمـن فـضـة ليكوـن
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ليعملـوا   والرابع والذين أطلق علـيهم املركبـون مـن نحـاس وفـوالذالصنف الثالث

 وعليه فينبغي تشخيص كل طفل عند والدته للتعرف عـىل ،كحرفيني وفالحني وجند

 ومن ثم اختيار أولئك األطفال النادرين بغض النظر عن معدن آبائهم ليـتم ،معدنه

ًتربيتهم وإعدادهم ليكونوا حكامـا وحراسـا لجمهوريتـه الف ، 2002 ،جـروان(اضـلة ً

  .)2005 ،القريطي

أما يف العرص الجاهيل وهو عرص ما قبل اإلسالم فقد كـان العـرب يحـدد لهـم 

تاريخ يجتمعون فيه كل عام يف سوق عكاظ لعـرض القصـائد الشـعرية مـن خـالل 

 والقصائد الفـائزة تأخـذ ،لجنة تحكمية مختصة يأيت إليها الشعراء لإللقاء قصائدهم

الذهب وتعلق عىل جدار الكعبة يف مكة املكرمة وهذا ما كان يسـمى وتكتب مباء 

  .)1998جروان،  (»باملعلقات«عند العرب 

 عىل اكتشاف مواهـب أصـحابه ويف العرص اإلسالمي حرص الرسول الكريم 

 ألصحاب الكفاءات املختلفة عن  وتشجيعه ،ًمبكرا وتوجيههم كل حسب قدراته

 فقد قام عليه الصالة والسالم بتشجيع كل مـن ،ميعطريق توفري فرص متكافئة للج

 وأطلق العنان لهم الستخدام موهبة الشعر ، بن رواحه وحسان بن ثابتالـلـهعبد 

 . )2000النارص و درويش، (يف هجاء الكفار واملرشكني 

الـعـثامين ـسـليامن الـقـانوين  ـقـام الـسـلطان ويف الـقـرن الـسـادس عرش اـملـيالدي

 حني اتخذ أهم العوامل التـي سـاعدت ، رعاية املوهوبنيبخطوات عظيمة يف مجال

 اإلمرباطوريةعىل النهوض الرسيع لإلمرباطورية العثامنية يف إرساله للوفود يف أنحاء 

ًبحثا عن الشباب النابهني الذين تبرش إمكاناتهم مبستقبل واعد يف مجاالت التعلـيم 

علـيمهم بنجـاح مراكـز  حيـث كـان ميـنح الخـريج بعـد اسـتكامل ت،والقوة البدنية

 Reynolds(مرموقة يف القوات املسلحة ودوائر الدولة ومؤسساتها العلمية والفنية 

& Birch, 1977(.  

 ويعد توجه واهتامم املسلمني باكتشاف املوهوبني والنابهني واملتميزين من
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 وقوة املالحظة وتعليمهم فنون اللغة واألدب ، خالل رسعة الحفظ وسالمة التفكري
 وكل هذا جاء من منطلق التوجيه الرصيح ،الرياضيات والطب والفلسفة واملنطقو

ِاقرأ باسم ربك الذي  :  يف قوله تعاىليف أول آية أنزلت عىل نبي هذه األمة  َّ َ ِّ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ
َخلق  َ ٍخلق اْإلنسان من علق } 96/1{َ َ ََ َْ ِ َ َ ِ ُاقرأ وربك اْألكْرم } 96/2{َ َ ََ َ ُّ ََ ْ َّالذي عل} 96/3{ْ ََّ َم ِ

ِبالَقلم  َ ْ ْعلم اْإلنسان ما لم يعلم } 96/4{ِ ْ ََ َ َّْ َ َ َ َ ِ َ}96/5  {  ] 1-5: اآليات ،العلقسورة[.  

  :مفهوم املوهبة

ًيعد مفهوم املوهبة لغويا كام ورد يف املعاجم العربية بأنها العطية لليشء بال  
لفطري لـدى  منه ومنحك إياه، وتعني االستعداد االـلـهوهي كل ما أمكنك . مقابل

  .)803، ص  ه1410ابن منظور، ( الفرد للتميز والتفرد والرباعة يف يشء ما

ـاحثني  ـني الـب ـاق ـب ـد اتـف ـي ال يوـج ـاهيم الـت ـن املـف ـة ـم ـوم املوهـب ـرب مفـه ويعـت
 إمنا توجد مفاهيم وتعريفات عديـدة منـت وتطـورت مـع ، عىل معناهواملتخصصني

 التكـوين الـذهني والقيـاس منو البحـوث والدراسـات العلميـة وتطورهـا يف مجـال
  وتطور الحياة االجتامعية واالقتصـادية والتقنيـة خـالل املائـة عـام األخـرية،العقيل

)Greenlaw & Mclntosh , 1988(.  

 اتفـقـت علـيـه العدـيـد ـمـن املـعـاجم العربـيـة Giftednessفمفـهـوم املوهـبـة 
د فطري غـري عـادي واالنجليزية من الناحية اللغوية بأنها قدرة استثنائية أو استعدا

 وإمـا ،إمـا كمرادفـة يف املعنـى لكلمـة املوهبـة Talent بينام ترد كلمة ،لدى الفرد
ابـن (مبعنى قدرة موروثـة أو مكتسـبة سـواء أكانـت قـدرة عقليـة أم قـدرة بدنيـة

  .)ه1410منظور، 

  :تطور مفهوم املوهبة

يل هـي مـا قـام كانت أوىل املحاوالت العلمية لفهم ظاهرة املوهبة والتفوق العق 

 م من خالل التعـرف عـىل دور الوراثـة يف تكـوين املوهبـة1869عام   Galtonبه جالتون

  : حيث استخدم يف محاولته هذه مصطلح العبقرية والتي عرفها بأنهـا،والتفوق الذهني

 



 33 املوهبـة واملوهوب
 

 

القدرة التي يتفوق بها الفرد والتي متكنه من الوصول إىل مركز قيادي سـواء يف مجـال «
 .» الفن أو القضاء أو القيادةالسياسة أو

ـيل  ـوق العـق ـطلح التـف ـه مـص ـل محـل ـا وـح ـى رسيـع ـطلح اختـف ـذا املـص إال أن ـه
وأصبح هذا املصـطلح هـو األكـرث اسـتخداما وتـداوال يف البحـوث   عقليا،واملتفوقون

 ).2002جروان، (والدراسات والربامج التعليمية

جاء العامل الفرنيس ثم توالت البحوث والدراسات للتعرف عىل املوهوبني حتى 
ًم والذي طور اختبارا للذكاء عـرف فـيام بعـد 1905 عام Alfred Binetألفرد بينيه 

 بينيـه لتطبيقـه يف تصـنيف األطفـال والتعـرف عـىل ذوى -باسم اختبار سـتانفورد 
 وذوى الذكاء املرتفع والـذين أطلـق ً،الذكاء املنخفض والذين سمو باملتخلفني عقليا

وأصبح هذا املقيـاس مـن أهـم املقـاييس التـي تسـتخدم يف ً عقلياعليهم املتفوقني 
وقد دعم هذا االتجاه لقياس الذكاء ظهور العديد . التعرف والكشف عن املوهوبني

 ).املرجع السابق(من النظريات واملفاهيم حول القدرات العقلية 

 ة يف التطـوربعد انتهاء الحرب العاملية الثانية بدأ التنافس يظهر بني الـدول املتقدمـ
التقني وبدأت الحاجة إىل املزيد من الرتكيز عىل اإلبداع واالبتكار فظهرت عدة مفاهيم 

 Guilfordجديدة للقدرات العقلية أهمها مفهوم البناء العقيل الذي اقرتحـه جيلفـورد 
  :م والذي لخصه يف أن التكوين الذهني يتضمن ثالثة أبعاد هي1959عام 

 :يةالعمليات العقل: أوال 

  :ًوهي تتضمن خمس مجموعات كل مجموعة منها تتضمن عددا من العوامل هي

أي مبا يحقـق اكتشـاف املعرفـة أو التعـرف عليهـا أو إعـادة : مجموعة املعرفة .1
  .اكتشاف املعرفة

 .وهي خاصة بالعوامل املسئولة عن تخزين املعلومات: مجموعة التذكر .2

 ري الذي يطلق عليه اسم التفكري يف  هو نوع من التفك:مجموعة التفكري التباعدي .3
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  مثل اإلجابة عن سؤال يسأل عام يحدث إذا توقفتOpen Systemنسق مفتوح 

  . أو مثل ماذا يحدث إذا استغنى اإلنسان عن الطعام،األرض عن الدوران

 هو نـوع مـن التفكـري يطلـق عليـه اسـم التفكـري يف :مجموعة التفكري التقاريب .4

 مثل اإلجابة عن سؤال يسـأل عـن مـا هـو لـون Closed Systemنسق مغلق 

  .الربتقالة أو هل الذهب معدن أم نبات

 عن اختبار صحة املعلومات املتـوفرة وهي العوامل املسئولة: جموعة التقويمم .5

 . وسالمتها

 املضمون  :ًثانيا 

  :وهي تتضمن خمس محتويات عىل النحو التايل

 .راه من وقائع وأحداثوهي تتضمن املحتوى البرصي ملا ن: األشكال . 1

وهي تتضمن املحتوى الرمزي مثل التهديد بقبضـة اليـد أو التحيـة : الرموز . 2
 . الخ.. .برفع اليد

وهي تتضمن محتوى املعنى مثل معنى الكلمة أو الجملة أو معنى : املعاين . 3
 . رنة الصوت

وهي تتضمن املحتوى السلويك مثل شكل يشبه اإلنسان : املواقف السلوكية . 4
  . ات عن وجه االنفعايلأو تعبري

 النواتج : ًثالثا 

 :وهي تتضمن خمس مجموعات عىل النحو التايل 

كربط الكلامت لتصبح (وهي ما ميكن أن تقوم بالربط بني الوحدات : العالقات .1
  )جمالً وربط الجمل لتصبح فقرة ذات معنى

 . ًوهي عبارة عن مجموعة عنارص منظمة وفقا ملنطق معني: النظم .2

 وهي متثيل الكلمة ووضعها مع مجموعة كوحدة للكالم : الوحدات .3
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الرجـل ( ما ميكن أن يطرأ عىل معنى أو سلوك مثـل تحـوير جملـة :التحويرات .4

  ).أصبح الرجل جميالً( أو إدخال أصبح )كان الرجل جميل( بإدخال كان )الجميل

 وتسمى التعيينات وهي ما ميكن أن تحتويه وحدة املعلومات مـن :التطبيقات .5

  .مكاناتإ

 ولكـن مـن ،إن منوذج جيلفورد ليس من الرضوري أن يكون هـو النمـوذج السـليم

ًاملمكن القول بأنه منوذج يعد منطقيا من حيث ما ميكن أن يوحي به من إمكانات 

 ). 2003حنورة،(بحثية واستكشافية ملجاهل العقل البرشي 

 

 

 منوذج جيلفورد يف البناء العقيل: (1)شكل رقم 
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 اإلثـرايئ مصـمم الربنـامج ) (Renzulli, 1978 مـوذج طـوره رنـزويلوهـذا الن

حـيـث أـكـد ـعـىل أن ـسـلوك  The Enrichment Triad Model اـلـثاليث األبـعـاد

ثـالث مكونـات للسـامت املوهوب الذي يتسم باملوهبـة هـو نتيجـة التفاعـل بـني 

  :اإلنسانية وهي

 .)غري عادية(قدرة عقلية فوق املتوسط   1-

 . عىل إثبات قدرته واهتامماته يف مجال أو موضوع ما بشكل مميزقدرة الفرد  

  :وهناك نوعان من املستويات 

 املستوى فوق املتوسط العام وهو قدرة الفرد عىل التعامـل مـع املعرفـة : األول

 االختبارات :وميكن قياس هذه القدرة بعدة طرق منها .وعلومها بطريقة مالمئة

  .مقاييس الذكاء - التحصيلية

 ومن خاللها يثبت هـؤالء . املستويات املتخصصة يف موضوع ما أو مهارة محددة: الثاين

 متكـن الطالـب مـن : ومن األمثلة عـىل ذلـك.األفراد متيزهم بشكل عميل بدون قياس

  .مادة أو مهارة أو هواية معينة كتميز طالب يف الحاسب أو الخط أو الشعر

  :وكولة إليهمستويات عالية من االلتزام مبهمة م  2-

ـهـي الـقـدرة أو التمـتـع مبـسـتويات عالـيـة ـمـن االـهـتامم والـحـامس ملوـضـوع ـمـا 

معينة أو مجال درايس معني مع القـدرة عـىل التحمـل والتصـميم والثقـة  كمشكلة

  .بالنفس

 .مستويات عالية من اإلبداع والخلق االبتكاري  3-

علمهـا ومامرسـتها إن أثبتت التجارب امليدانية أن املهارات اإلبداعيـة ميكـن ت 

 .الرغبة لدى الفرد وتوفر املتخصص للتدريب واإلمكانيات توفرت

 فعند اتحاد الحلقات الثالثة مع بعضها تظهر لدى الفرد املوهـوب مـا يسـمى

 . )Davis & Rimm, 2003(» بالسلوك املوهوب«
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 منوذج رنزويل للحلقات الثالثة: (2)شكل رقم 

 

اسـتثامرها أو تنميتهـا إىل أربـع فئـات حسـب وتصنف املواهـب التـي ميكـن 

  :وهي: ) Tannenbaum )1983املنظور املجتمعي تاننباوم 

  :Scarce Talentsاملواهب النادرة  1-

 ويبقـى الـنقص فيهـا واضـح ،وهي مواهب فائقة نادرة الظهور يف أي مجتمع

القلـة مـن  وهي تظهر لـدى ، وتظل الحاجة إليها ماسة وملحة إىل األبد،وبال إشباع

املخرتعني واملكتشفني واملصلحني غري العاديني الذين يحدثون طفرات قلام تتكرر يف 

 ومـن أمثلـة هـؤالء .ًبحيث يجعلون حياة البرشية أكرث أمنا وسهولة ميادين متيزهم

  . وغريهم، أديسون، ابن سينا، اينشتاين، ابن خلدون،رسولنا الكريم 

 : Talents Surplusاملواهب الزائدة أو الفائضة   2-

 ترتكز معظم هذه املواهب يف الفنون التقنية واملهارات، حيث تسهم يف إضفاء 

سلوك املوهوب
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فهذا . الجامل عىل البيئة، وتيرس املهام والعمل بشكل ملحوظ يف الحياة االجتامعية

النوع من املواهب يقوم بتحويـل مـا ال معنـى لـه إىل يشء لـه معنـى مستسـاغ أو 

 . عميل مفيد

  :Quota Talents ب الحصةمواه  3-

  وهي تظهر كاستجابة،تشري هذه املواهب إىل املهارات املتخصصة عالية املستوى

 وتتضمن املهن التقليدية الالزمة لتزويد البيئـة بالخـدمات ،لحاجة ملحة يف السوق

ـائع ـة والبـض ـني . املختلـف ـامني واملعلـم ـني واملـح ـاء واملهندـس ـؤالء األطـب ـة ـه ـن أمثـل وـم

 . الذين يربزون يف مواقف حساسة ولحاالت ملحة واملحاسبني

  :Talents Anomalousاملواهب الشاذة غري املألوفة   4-

 ،وتشري إىل مجموعـة املهـارات أو املواهـب التـي ميكـن تقـديرها أو تجاهلهـا

 ، كالطهي ورعايـة الحـدائق،وتشمل ميادين التميز العملية والرباعة يف حرفة معينة

 وصـاحب الـذاكرة القويـة أو املهـارة البدنيـة ،رات الخطابيـةوالقـد وفنون التسلية

  .)2005 ،القريطي(

ويجب التنبيه هنا إىل أن التمييز بني هذه األنواع عند تصنيفها هكذا ال يعنـي 

 غـري أن ً، فكـل نـوع لـه قيمـة مقـدرة مجتمعيـا،أن أولها أفضل من الثاين أو األخري

 كام .عندما تزداد الحاجة االجتامعية إليهااملواهب النادرة قد تكون يف موقع أفضل 

ًأن مثل هذه التصنيفات تزيد الوضع تعقيـدا وتزيـد مـن الغمـوض الـذي يكتنـف 

 فكلام تعددت التصنيفات وتنوعت زاد الطلب عىل رشح وتفسـري ،تعاريف املوهبة

  .)2006 ،معاجيني(كل موهبة عىل حدة 

قبل أن يصل إىل املفهوم أو ولقد مر مصطلح املوهبة مبراحل تطويرية عديدة 

ًاملفاهيم املتعارف عليها حاليا، وال زال هذا املصطلح يف تطـور مسـتمر نظـرا لكـرثة  ً

ومن أبرز املراحل التـي . االهتامم بهذه الفئة وظهور العديد من النظريات الحديثة

  :مر بها املصطلح ما ييل
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 ًهها أرواح أو آلهة تسـكن  مرحلة ارتباط املوهبة بالعبقرية كقوة خارقة توج:أوال

 . الشخص الحكيم أو العبقري، كام كان حاصل يف العرص اليوناين القديم روح

 مرحلة ارتباط املوهبة باألداء املتميز يف ميدان أو آخر مـن امليـادين التـي ً:ثانيا 

بهـا الحضـارات املختلفـة كالفروسـية أو الشـعر أو الخطابـة، كـام هـو  اهتمت

 . ل، والحضارات القدمية للشعراء والفرسان والخطباءالقبائ حاصل يف تكريم

 مرحلة ارتباط املوهبة بنسبة الذكاء كام تقيسـها االختبـارات الفرديـة مثـل ً:ثالثا 

 ، كام هو الحال يف تعريف لـويس تريمـان، واختبار وكسلر،اختبار ستانفورد بينيه

 .  القرن العرشينوقد بدأت هذه املرحلة عمليا مع ظهور اختبارات الذكاء يف مطلع

 مرحـلـة اتـسـاع مفـهـوم املوهـبـة والتـفـوق ليـشـمل األداء العـقـيل املتمـيـز، أو ً:رابـعـا 

ـتعداد ـة  االـس ـة والفنـي ـة واألكادميـي ـز يف املـجـاالت العقلـي ـدرة ـعـىل األداء املتمـي والـق

، جـروان(واإلبداعية والقيادية وقد تبلـور هـذا االتجـاه خـالل العقـود الـثالث املاضـية 

2002 .( 

ني بدأ استخدام مصطلح املوهبة يف الستينات مـن القـرن العرشيـن كانـت وح

تدل عىل أن املوهبـة ال تقـترص عـىل جوانـب معينـة يف الفـرد وإمنـا متتـد لتشـمل 

 . )2000العزة، (ًجوانب الحياة املختلفة، وأن الظروف البيئية تلعب دورا فيها 

اثيـة املنشـأ بيئـة وعليه فـإن الخالصـة تـدل عـىل أن املوهبـة ذات طبيعـة ور

الرتبية فال ميكن لطبيعة الطفل أو خصائصه التكوينية أو عواملـه الوراثيـة أن تعـرب 

 كام ال ميكن للرتبية أن تحقق ما مل تسمح بـه ،عن نفسها مبعزل عن الظروف البيئة

  .)2002, الزيات (طبيعة الطفل وخصائصه التكوينية أو الوراثية 

 : تعريف املوهوب

ملوهوب من التعريفـات التـي اتسـمت بعـدة تصـنيفات حـددت يعد تعريف ا

  .)Davis & Rimm , 2003( املوهوب وهي عىل النحو التايلمفهوم
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  : التعريفات السيكومرتية-أ 

ـة  ـدرة العقلـي ـبي للـق ـع النـس ـذكاء والتوزـي ـة اـل ـتم بدالـل ـات تـه ـذه التعريـف ـه

اء عـىل مقيـاس فاملوهوب هو من تجاوز ذكاءه درجة أو درجتني عىل اختبـار الـذك
 .  درجة فأكرث130مبعنى من تجاوز ذكاءه  بينيه أو ما مياثله،

 :  تعريفات السامت السلوكية  - ب

 والتـي أشـارت إىل ،برز هذا التعريـف نتيجـة دراسـات تريمـان وهولينجـورث

 وجود سامت خاصة لألطفال املوهوبني تظهر يف سلوكياتهم التي متيزهم عـن غـريهم
 الـذي يتصـف بنمـو لغـوي يفـوق املعـدل :يف املوهوب بأنهوقد حدد هذا التعر

العام ويثابر يف املهامت العقلية الصعبة وعـىل االنجـاز املتميـز، ولديـه قـدرة عـىل 
  .التعميم ورؤية العالقات واالرتباطات، وفضول غري عادي، وتنوع كبري يف امليول

  : تعريفات ترتبط بحاجات وقيم املجتمع - ج
وهـوب يف خدمـة قضـايا مجتمعـه واحـرتام قيمـه، وذلـك تختلف حاجـات امل

حسب ثقافة املجتمع ونوع الحياة التي يعيشها، والحاجات املختلفة مـن جيـل إىل 
ٌ وبناء عىل ذلك عرف املوهوب بأنه الذي يكـون .ومكان آلخر جيل ومن زمان آلخر

 . اينًأداؤه متميزا بصورة تخدم أهداف املجتمع وقيمه، بالنسبة له كمجتمع إنس

 : التعريفات الرتبوية املركبة  - د
الشخص املوهوب هو الفرد الذي بحاجة إىل برامج تربوية مركبة منها مـا هـو 
تحصييل وتعليمي، ومنها ما هو إرشادي تربوي، ومنها مـا هـو بحاجـة إىل تخصـص 

 . لربامج تعليم املوهوبني

 : وقد ظهرت العديد من التعريفات التي تدل عىل ذلك ومنها
 ).2002(كام ورد يف الزيـات  Marland )مريالند(تعريف مكتب الرتبية األمرييك 

 حيث عـرف ،م1972 والذي قدم يف تقرير للكونجرس األمرييك يف أغسطس من عام
  :املوهوب بأنه



 41 املوهبـة واملوهوب
 

 

ًالتلميذ الذي لديه أو يظهر متيزا ال يستوعبه التعليم العام أو يلبي احتياجاتـه 

برامج خاصة لرعاية وتنمية هذا التميز وتوظيفه ويكـون الخاصة مام يستلزم توفري 

 :هذا التميز يف

 General Intellectual Ability:القدرة العقلية العامة

يشري هذا املجال إىل ارتفاع درجة الطالب عىل اختبارات الذكاء املقننة، وعادة 
قـاييس ًما تكون مبقدار انحرافني معيـاريني فـأكرث فـوق املتوسـط، سـواء أكانـت امل

اتسـاع : ويرتبط بهذا املجال عدد من الخصائص السـلوكية، منهـا. فردية أم جامعية
نطاق املعلومات العامـة التـي يسـتخدمها أو يعـرب عنهـا الطالـب مقارنـة بأقرانـه، 
استخدامه ملفردات لغويـة ذات مسـتويات عاليـة مـن التجريـد واملعنـى، معرفتـه 

 ـعـىل نـحـو ـمـاهر وـحـاذق، قدرـتـه ـعـىل الفرـيـدة باملـفـاهيم املـجـردة واـسـتخدامها
 .االستدالل املجرد بصورة تفوق أقرانه يف العمر الزمني

 :Specific Academic Aptitudesاالستعدادات األكادميية الخاصة 

 يشري هذا املجال لالرتفاع غري العادي لألداء عىل أي مـن االختبـارات التحصـيلية
ص كالرياضيات، أو اللغـة، أو القـدرة أو اختبارات االستعدادات، يف مجال نوعي خا

 .الخ...العددية، أو القدرة املكانية

 :Creative or Productive Thinkingالتفكري االبتكاري أو اإلنتاجي 

يعرب هذا املجال عن القدرة عىل إنتاج العديد من األفكار الجديدة، أو تجميع 
 مرتابطـة، يف معـاين أو أطـر العنارص أو الوحدات املعرفية التي تبدو متنافرة أو غري

 . معرفية أو شكلية أو تكوينية ذات معاين جديدة، تحظى بالتقدير االجتامعي

 :Leadershipالقدرة القيادية 

هو املجال الذي يشري إىل قدرة الفرد عىل توجيـه اآلخـرين وسياسـتهم كـأفراد أو 
  الخصـائصويشمل هذا املجـال. جامعات، لتحقيق هدف ما أو مجموعة من األهداف

  



 42 الفصـل األول 
 

 

القدرة عىل حـل املشـكالت الفرديـة والجامعيـة، ارتفـاع مسـتوى : السلوكية التالية
الثقة بـالنفس وتحمـل املسـئوليات، التعـاون، امليـل للسـيطرة، القـدرة عـىل تكييـف 

 يف اتجاه تحقيق األهداف، القدرة عىل التفاوض واستخدام آليات املواقـف، املواقف
 .حباطالقدرة عىل تحمل مواقف اإل

 :Visual or Performing Artsاملرئية أو األدائية /الفنون البرصية 

يشمل هـذا املجـال املواهـب الخاصـة يف مختلـف أنـواع الفنـون كاملوسـيقى 
 .الخ...والتمثيل والرسم واألدب والخطابة والنحت

 :Psychomotor Abilities حركية - القدرات نفس

اهر أو الخبري للقـدرات الـنفس حركيـة، أو يشري هذا املجال إىل االستخدام امل 
 ).2002الزيات، (املهارات املكانية، أو امليكانيكية، أو الجسمية، أو الحركات اإليقاعية 

  عىل التعريف)1981(إىل تعديل الكونجرس األمرييك ) 2000(وقد أشارت محمود 

 الـذين يـتم ُ حيث عرف املوهوبون بـأنهم)مريالند(السابق ملكتب الرتبية األمرييك 

 ولـديهم ،التعرف عليهم يف مرحلة ما قبل املدرسة أو املدرسة االبتدائية أو الثانويـة

 والتـي تشـري إىل أداء عـال يف مجـاالت ،قدرات خاصة سواء كانت ظاهرة أم كامنـة

 والـذين ،القدرة العقلية االبتكارية واألكادميية والقيادية والفنون البرصية واألدائيـة

  .)140ص (دمات خاصة ال توفرها لهم املدارس العادية يحتاجون إىل خ

 هو التلميـذ الـذي يكـون لديـه قـدرة :بأن املوهوب) 1987( كام يشري األشول

 وعادة ما يقـرتن ، درجة فام فوق120ً وغالبا ما تكون نسبة ذكائه ،عالية غري عادية

لخصـائص هذا املستوى العقيل باالبتكار أو يستخدم كمعيار له مـع وجـود بعـض ا

  .)402ص(األخرى لدى التالميذ 

بأن التلميذ املوهوب هو التلميذ القـادر عـىل االنجـاز ) 1993( وتشري سليامن

ً ويقـدر بالدرجـة طبقـا ،التحصييل أو التفوق يف مهـارة أو مجموعـة مـن املهـارات

 ). 9ص(لالختبارات املوضوعية املقننة أو املدرسية أو غريها من وسائل التقويم 
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بأن املوهوبني أولئك البارزين واألكفاء الـذين يتمتعـون ) 2000(  حبيب وذكر
بنبوغ، ومقدرة عقلية مرتفعة وميتازون عىل أقرانهم، مبسـتوى أداء مرتفـع يصـلون 

 ).10-9ص ص (إليها يف املجاالت املختلفة سواء كانت أكادميية أم غري أكادميية 

 Jeffersonا دو األمريكيـة أما مدارس جيفرسون كونتي الحكومية بوالية كلور
County Public Schools فتعـرف املوهـوبني بـأنهم أولئـك التالميـذ يف املرحلـة 

 والذين لديهم القدرات واملواهب املتقدمة، أو غـري العاديـة أو ً، عاما5-21العمرية 
 وهـم يتمتعـون بدرجـة أداء ،يحتاجون إىل رعاية خاصة إلشباع حاجاتهم التعليمية

اجية غري عادية وسلوكيات تعلـم مختلفـة يف مجـاالت تعبرييـة مختلفـة  وإنت،عالية
)Jefferson County Public Schools,2000(.  

كام اتفق الحارضون باملؤمتر القومي للموهوبني عىل أن التلميـذ املوهـوب يف 
ًهو التلميذ الذي يظهر مستوى متميزا يف مجال أو أكـرث مـن : إطار الثقافة املرصية

 :  التاليةاملجاالت
 مجال أكادميي من مجاالت التحصيل الدرايس.  
 مجال القدرات العقلية العامة أو الخاصة . 
 الفنون التشكيلية وفنون األداء والقدرات املوسيقية . 
 مهارات القيادة والعالقات اإلنسانية.  
 مهارات النفس الحركية والرياضية.  
  2000 ،مي للموهوبنياملؤمتر القو(اإلبداع وفنون اآلداب املتنوعة(.  

 بأن الطفل املوهـوب هـو الـذي يـتم التعـرف )Gallagher(كام عرفه جلجار 
 ويكون لديه القدرة عىل األداء الرفيـع، ويحتـاج إىل ،عليه من قبل أشخاص مؤهلني

برامج تربوية متميز وخدمات إضـافية فـوق مـا يقدمـه الربنـامج املـدريس العـادي 
 .)1998 ،جروان: يف(ً لهم وللمجتمع معا بهدف متكينه من تحقيق فائدة

ومن خالل التعاريف العديدة التي أظهـرت مفهـوم املوهـوب بـرز التعريـف 
  أن املوهـوب هـو الطفـل :والذي يتبناه الباحث يف هذه الدراسة والذي ينص عـىل

 



 44 الفصـل األول 
 

 

الذي يتوافر لديه قدرة غري عادية أو أداء متميز عـن أقرانـه يف مجـال أو أكـرث مـن 
ـاالت  ـاريمـج ـري االبتـك ـيل والتفـك ـوق العـق ـادميي،التـف ـيل األـك ـارات ، والتحـص  واملـه

 ويحتاج إىل رعاية تعليمية خاصة ال تستطيع املدرسة توفريها يف ،والقدرات الخاصة
  .)2000 ،النافع وآخرون(منهج الدراسة العادية 

 د صنففق ًونظرا لصعوبة تحديد كافة املجاالت التي ميكن أن يتميز فيها املوهوبني،

 . )2006معاجيني، : يف(التعريف السابق املوهوبني إىل ثالث فئات عىل النحو التايل 

 : التالميذ األذكياء  1-

 الـذين يتقـدم منـوهم ،ويتمثل ذلـك يف التالميـذ ذوي النمـو العقـيل الرسيـع

ً بحيث يكون التلميذ متقدما عىل أقرانـه ممـن هـم يف ،العقيل عىل عمرهم الزمني

 ويف ، ويف تـذكره وإدراكـه للعالقـات، ويف استخدامه للغة،ستوى تفكريهعمره ويف م

  . ويف رسعة تعلمه وتقدمه يف التحصيل الدرايس،فهمه للمواقف وتقديره لألمور

) 130(ويقاس الذكاء لديهم باختبارات الذكاء، حيث يصنف من يحصـل عـىل 

ختبـارات املشـهورة يف ومن اال .درجة فأكرث يف اختبار فردي من املوهوبني يف الذكاء

  .هذا املجال مقياس وكسلر لذكاء األطفال املعدل

  : التالميذ املوهوبني يف التفكري االبتكاري  2-

يتمثل ذلك يف التالميذ الذين تظهـر لـديهم دالئـل واسـتعداد لإلتيـان بأفكـار 

 ويتميـز تفكـريهم بالطالقـة واملرونـة واألصـالة يف ،وحلول جديدة ونـادرة وغريبـة
ويـعـد  .ألفـكـار واإلحـسـاس باملـشـكالت والـقـدرة ـعـىل اإلتـيـان بالتفاـصـيل الدقيـقـةا

 حيـث يعتـرب ،من املقاييس املشهورة يف هذا املجال)  ب،أ( مقياس تورانس بشكليه
ً والتـي متثـل انحرافـا معيـارا واحـدا فـوق املتوسـط 115أن من حصل عـىل درجـة  ً

 .)1990 ،تورانس( صاحب مستوى إبداعي مرتفع يف التفكري االبتكاري

  :التالميذ الذين لديهم استعدادات يف القدرات واملهارات الخاصة  3-

 يتمثل ذلك يف التالميذ الـذين يوجـد لـديهم نبـوغ ومتيـز يف بعـض القـدرات  
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. الخاصة سواء أكانت أكادميية أم غري أكادميية، وبعض املهـارات واملواهـب الخاصـة

ي تم تقنينه من قبل النـافع وفريـق العمـل يف ويعد مقياس القدرات العقلية والذ

برنامج الكشف عن املوهوبني ورعايتهم باململكة العربيـة السـعودية هـو املقيـاس 

الذي يتبناه هذا التعريف ملا له من قدرة عىل قيـاس القـدرات اللغويـة والعدديـة 

 . واملكانية واالستداللية

 :هوبني ال بد أن يتطرق ملا ييلمام تقدم ميكن القول أن أي تعريف للموهبة واملو

  أن يكون شامالً ومتسع النطـاق، ويركـز عـىل املفهـوم أكـرث مـام يركـز عـىل الفـرد

 .املوهوب

 أن يعكس أن املوهبة محكومة بطبيعة الفرد أو خصائصه التكوينية أو الفطرية. 

  أن بيئة الفرد التي متثل املجال أو الوسيط السلويك الـذي خاللـه تعـرب املوهبـة

 . نفسها وتنمو وتزدهرعن

  ًأن تحقيق مستويات عالية من اإلنجازات األكادمييـة االبتكاريـة يـرتبط وجـودا

 . ًوعدما بالتفاعل الوظيفي املستمر بني الخصائص التكوينية والظروف البيئية

 : خصائص املوهوبني

مهام كان تعريف املوهبة أو املوهـوب، فـاملوهوب يعـرب عـن قدراتـه وميولـه  

اته عن طريق مجموعة من الخصال أو الصفات املميزة لسلوكه املوهوب أو واهتامم

ـكـرثة األـسـئلة واالـسـتقاللية يف التفـكـري :  منـهـا،Renzulliاملتمـيـز ـكـام ـيـدعي رـنـزويل 

واألفعال، ورغبة شديدة يف التعبري عـن الـذات بجـرأة، مـع تفضـيله ملناقشـة األمـور 

 هو رسيع البديهة متـيقظ الـذهن وحسـاسو. واألفكار واملشكالت مبنطقية قبل تقبلها

 مـع ،ًجدا، وذو مشاعر جياشة أضف إىل ذلك مثابرتـه والتزامـه باملهـام املوكلـة إليـه

كام ينبغي أال ننىس قدرته عىل تحمل املسؤوليات ورغبته يف . تنوع طموحاته وميوله

 ).1998معاجيني، :يف(ٍ ومتتعه مبفهوم ذات عال وتقدير ذات مرتفع ،القيادة البناءة
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أهتم الباحثون بدراسة الخصائص التي متيز املوهوبني عن غريهم من العاديني 

 م يف دراسته الطوليـة 1925ومن أبرز من اهتم بذكر هذه الخصائص لويس تريمان 

 تلخص هـذه ًم، وغالبا ما1950 جيلفورد ، م1942وكذلك ليتا هولينغويرث  التتبعية

ن الباحثني يف هذا املجال وهـي عـىل النحـو ًالخصائص بناء عىل ما ذكره العديد م

  :التايل

 : الخصائص الجسمية  1-

  :يتصف املوهوبون بالخصائص الجسمية اآلتية 
 ًأقوى جسام وأفضل صحة وأثقل وزنا وأكرث طوالً من أقرانه ً . 
 طاقته للعمل عاليه ومنوه العام رسيع.  
 أقرانهيتفوق يف تكوينه الجسمي ومعدل منوه ونشاطه الحريك عىل .  
 صحيح البنية وحسن التكوين ويتحمل املشاق.  
 خلوه من اإلعاقات.  
 2002 ، شقري،1996 ،الروسان(خاليا نسبيا من االضطرابات العصبية.( 

 أنه لـيس بـالرضورة أن املوهبـة تـؤدي إىل التفـوق يف )2005(ويرى القريطي 
ـة، ألن ـؤدي إىل املوهـب ـمية ـت ـحة الجـس ـمية، أو أن الـص ـحة الجـس ـني الـص ـروق ـب  الـف

 والعاديني يف هذا الجانـب قـد ترجـع إىل أن الظـروف التـي يعـيش فيهـا املوهوبني
املوهوبني عادة ما تكون أفضل من تلك الظروف التي يعيش فيها العاديون، حيـث 
ـم وذات مســتوى  ـي إىل أرس صــغرية الحـج ـوبني تنتـم ـن املوـه ـرية ـم أن نســبة كـب

وسط، وبالتايل فإن الصـفات الجسـمية اقتصادي متوسط أو أعىل من املت -اجتامعي
التي قد متيز املوهوبني واملتفوقني ال تنحرص يف هؤالء املوهـوبني فقـط، وإمنـا متتـد 

 . لتشمل أفراد األرسة التي ينتمون إليها سواء كانوا موهوبني أم عاديني

  :الخصائص العقلية  2-

   حيـث،عن العادينيًتعترب الخصائص العقلية من أكرث السامت متييزا للموهوبني 
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  :يتميز املوهوب بالخصائص العقلية التالية
 قدرة عقلية عامة عالية.  
 قدرة عىل االستدالل والتعميم وحل املشكالت والتفكري املنطقي.  
 رسعة التعلم والفهم والحفظ . 
 التفوق الدرايس . 
 دقة املالحظة . 
 قدرة ابتكاريه يف مجال املوهبة الخاصة.  
 الدافعية لالنجاز والتفوقارتفاع مستوى .  
 زيادة حب االستطالع.  
  قوة الذاكرة 
 تعدد امليول والهويات.  
 ميل خاص للقراءة والبحث والتعلم.  
 خصوبة الخيال . 
 تركيز وانتباه . 
  2002 ، شقري،1992سامحة وآخرون، (قدرة عىل تحمل املخاطر.( 

 : الخصائص االنفعالية  3-

ائص التي ال تعد ذات طبيعة معرفية أو ذهنيـة، ويقصد باالنفعالية تلك الخص
 : حيث يشمل ذلك كل ماله عالقة بالجوانب الشخصية والوجدانية وهي كالتايل

 سهولة التعامل مع املواقف الجديدة.  
 التمتع بدرجة عالية من الصحة النفسية والقدرة عىل التكيف.  
 إرادته قوية وال يحبط بسهولة.  
 لديه قدرة عىل التسامح.  
 وال يضطرب عند مواجهة املشكالت ،لديه درجة عالية من االتزان االنفعايل  

 حريص عىل أن تكون أعامله متقنة . 
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 ال يتخىل عن رأيه برسعة.  

 لديه ثقة عالية بالنفس.  

 لديه توافق انفعايل عايل.  

 يبالغ يف النقد ونقد اآلخرين يف املواقف التي ال تنسجم مع توقعاتهم.  

 ىل التحامل والتعصبال مييل إ)Clark, 2006 ،1999، جروان( . 

  :الخصائص االجتامعية  4-

 1993، وسـيلفرمان 1994Freemanأظهرت نتـائج دراسـات نفسـية لفرميـان 
Silverman , ًأن املوهوبني أظهـروا تقـدما ملحوظـا يف مسـتوى نضـجهم األخالقـي ً

 دالئل ذلـك تفضـيلهم ًوالقيمي يوازي مستوى من يكربونهم سنا من العاديني، ومن
 رفقة وصداقة من يكربونهم أكرث من صداقتهم ألقرانهم املامثلني لهم يف العمر الزمني،
وتطويرهم املبكر لنظام قيمي قوامه معايري العدالة االجتامعية، واملساواة واملثاليـة 

ً ونقد اآلخرين وفقا لهـذا النظـام يبـدون ،والحق، ومامرستهم النقد الذايت ألنفسهم
ًدرا عاليا من الحساسية تجاه متاعب اآلخرين، ومـن التعـاطف معهـم واالهـتامم ق ً

مبشاكلهم، وامليل إىل مساعدتهم، كام يشعرون باملسئولية األخالقيـة إزاء مـا يجـري 
حولهم من أحداث، ومتييزهم بـني الخطـأ والصـواب، وبـني الحقـوق والواجبـات يف 

 ).2002جروان،: يف(سلوكياتهم وسلوكيات اآلخرين

 : فمن أهم ما يتميز به املوهوب من الخصائص االجتامعية ما ييل

 تقبل االقرتاحات والنقد.  

 القدرة عىل تحمل املسئولية االجتامعية.  

 القدرة عىل القيادة.  

 التوافق االجتامعي . 

 التعاون . 

 املسايرة ومجاراة اآلخرين . 
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 الذكاء االجتامعي . 

 ارتفاع مستوى الطموح. )Freeman, 1983،1997 ، زهران(.  

  :الخصائص الشخصية  5-

تشري الكثري من الدراسات والبحوث إىل أن املوهوب يتميـز بسـامت شخصـية 

  :وميول خاصة من أهمها

 اإلخالص يف العمل.  

 لديه استقاللية عالية حيث مييل إىل االعتامد عىل النفس.  

 لديه إرصار ومثابرة عالية.  

 علم والتفوقلديه دافعية داخلية نحو الت.  

 1992، سامحة وآخرون،2000 ،زحلوق(لديه مهارة يف اتخاذ القرار.( 

كام تشري نتـائج الدراسـات يف مجـال امليـول إىل أن املوهـوب يتميـز بعـدد مـن 

 : منها السامت

 يفضل األلعاب املعقدة التي تتضمن القواعد والنظم التي تتطلب التفكري . 

 ملدرسة كاملرسح والكشافة واللقاءاتمييل إىل املشاركات الالصفية يف ا . 

 ميوله واهتامماته واسعة ويف مجاالت كثرية . 

 يفضل املواقف الجديدة واملعقدة التصميامت . 

 ميوله يف االطالع والقراءة متعددة ومتقدمة عن أقرانه.  

 ًيحب مشاركة من هم أكرب منه عمرا يف اللعب واملجالسة . 

 قلية واالجتامعيةيتفوق عىل أقرانه يف امليول الع. 

كلام زاد العمر يزداد الفرق بـني املوهـوب وأقرانـه يف امليـول العقليـة ويـزداد 

  .)1992 ،سامحة وآخرون: يف(الفرق بدرجة أقل يف امليول االجتامعية 

  نجد أن جهة الكشف،من خالل الخصائص والسامت التي يتصف بها املوهوبني

  ة وحدها اتجاه ما نسميه تربية اإلبـداععن هذه الخصائص مل تعد مسئولية املدرس
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 فاملعلومات وصناعة املبدعني، وتكوين العقلية املبدعة، والعقلية العلمية للموهوبني،

 . واملعارف عىل أهميتها لن تثمر يف توفري نظرة شاملة للكون والحياة

من هنا فإنـه يصـبح عـىل املدرسـة أن تهـتم بإعـداد األفـراد الـذين يتسـمون 

 و القدرة عىل تحقيق ، والقدرة عىل اتخاذ القرارات املناسبة،ة ورسعة التفكريباملرون

 والرغبة يف التعامل مع املجهول وغريها من القدرات التـي ، وقبول املخاطرة،الذات

 . )2000،جالل(تظهر املوهبة عند املبدع 

 : حاجات املوهوبني ومشكالتهم اإلرشادية

ًللطلبة املوهوبني بدأ متأخرا بأكرث مـن ثالثـة إن االهتامم بالحاجات اإلرشادية 

ورمبا كـان للنتـائج التـي ، عقود عن بداية االهتامم بحاجاتهم الرتبوية أو التعليمية

 ورفاقه حول الخصـائص الشخصـية والنفسـية ألفـراد Termanتوصل إليها تـريمان 

ن الوقـت عـن عينته أكرب األثر يف رصف أنظار الرتبويني والبـاحثني واآلبـاء لفـرتة مـ

 .أهمـية خدمات اإلرشاد لهؤالء الطلبة

ويعود الفضل بداية يف إثارة االهتامم بحاجـاتهم اإلرشـادية للباحثـة واملربيـة 

ـويرث  ـا هولينـغ ـتانيل Hollingworthليـت ـان ـس ـفها جولـي ـي وـص ـن Stanley الـت  ـم

 جامعة جونز هوبكنز بأنها الحاضنة واألم لحركة تعليم الطفل املوهـوب واملتفـوق

 . )2006معاجيني، : يف(يف الواليات املتحدة األمريكية

وتعد مساهامت ودراسات هولينغويرت وأبحاثها يف تسليط األضواء عـىل فئـة 

الطلبة املوهوبني كإحدى الفئات التي تنتمي ملجتمـع ذوي الحاجـات الخاصـة مـن 

 :الناحيتني الرتبوية واإلرشادية، وقدمت أدلة وشواهد ساطعة عىل ما ييل

 جود حاجات اجتامعية وعاطفية للطلبة املوهوبنيو. 

  عدم كفاية املناهج الدراسية العادية وعدم استجابة املناخ املدريس العام الـذي

 .يغلب عليه طابع الفتور وعدم املباالة تجاه الطلبة املوهوبني
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  وجود فجوة بني مسـتوى النمـو العقـيل والعـاطفي للطلبـة املوهـوبني، حيـث

 .عقيل برسعة أكرب من النمو العاطفييتقدم النمو ال

  أو أكرث من وقت املدرسة دون فائدة تذكر بالنسـبة للطلبـة الـذين 50%ضياع 

 . فأكرث140تبلغ نسبة ذكائهم 

ـوبني  ـة املوـه ـال الطلـب ـن ـح ـة ـع ـارة بليـغ ـويرث بعـب ـة هولينـغ ـربت املربـي وـع

جمع بني عقل أن ت«:  وقولها،»أكتاف صغرية تحمل أدمغة كبرية«: واملتفوقني بقولها

» وعواطــف طفــل يف جســم طفــويل معنــاه مواجهــة صــعوبات معينــة راشــد

)Hollingworth, 1942, p. 282.( 

 بدأ تأسيس مراكز اإلرشاد وتطوير الـربامج اإلرشـادية للطلبـة 1950 ومنذ عام

إال أن قضـايا اإلرشـاد مل تشـغل . املوهوبني وعائالتهم يف الواليات املتحدة األمريكيـة

ناسب مع أهمـيتها يف برامج تعليم املوهوبني، ومل ينظر إليها بجديــة حتـى ًحيزا يت

 أن - يف ضوء املؤرشات الراهنة -ومن املتوقع . بداية الثامنينات من القرن العرشين

يزداد االهـتامم بالحاجـات اإلرشـادية لهـؤالء الطلبـة مـع ازديـاد التقـدم يف بـرامج 

 . )2006معاجيني، :يف( تعليمهم ورعايتهم

كام أثبتت العديد مـن الدراسـات الرتبويـة التـي أجريـت عـىل املوهـوبني أن 

 وعـىل معالجـة ،خصائصهم واهتامماتهم تزيد من مقدرتهم عىل مواجهـة األزمـات

ًإال أن كثريا من املوهوبني يصادفون صعوبات شديدة يف معالجة  املشكالت الشخصية

ـاة وـمـن ـهـذه املـشـكالت ـمـا ذـكـره ـكـل  )1992( ـمـن ـمـريس بـعـض مواـقـف الحـي

  :ييل ما) 2001( والقريطي

  : املشكالت البيئة واألرسية وتتمثل يف:أوالً

 إهامل التشجيع والتقدير للموهوب . 

 عدم فهم الوالدين للموهوبني من أبنائها . 

 عدم تقدير الوالدين مليول وقدرات وحاجات أبنائهم املوهوبني . 
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 ضغط الوالدين لإلرساع بنمو الطفل وإنتاجه.  

 قلة التوجيه والرعاية لألبناء املوهوبني.  

 صعوبة معاملة الوالدين املتمثلة يف التحكم واإلهامل والتشدد.  

 الشعور بالنقص عند بعض املوهوبني من مستواهم االقتصادي واالجتامعي ألرسهم . 

 عدم توفر الثقة وعدم السامح بالحوار داخل األرسة.  

  يف اتخاذ القرار وتحمل املسئوليةانعدام الجو الذي تسوده الحرية.  

 ـيس بحاـجـة إىل رعاـيـة ـأن املوـهـوب ـل ـه ـقـدرات ،املعتـقـد الـخـاطئ ـب  وأن لدـي

  .ومواهب تنمو بذاتها

  التفاوت العقيل بني املوهوب وأرسته مام يؤدي إىل حرمانه من تبـادل الخـربات

 . املناسبة له

  :وتتمثل يف  املشكالت املدرسيةً:ثانيا

 للعملية التعليمية والتي يجعلها ال تتناسب مع منو املوهوبنيالطابع التقليدي  . 

  عدم تقبل بعض املعلمني للموهوب وعدم تشـجيعه عـىل التعبـري عـن أفكـاره

  .اإلبداعية

  اتجاهات بعض املعلمني نحو املوهوب تتسم بالتسلط والشدة واإلهامل وعـدم

 . التعاون معه

  الحوار مع املوهوبرغبة بعض املعلمني يف إطاعته وعدم تقبل.  

 طرق التدريس املستخدمة ال تنمي القدرات االبتكارية الكامنة لدى املوهوب . 

 عدم القيام بزيارات علمية ملراكز أبحاث.  

 عدم توفر املعامل العلمية داخل املدارس.  

 إهامل تنمية العادات واالتجاهات لدى املوهوبني باملدارس.  

 سلبية نحو مهنة التدريس ال تشجع املوهوباتجاهات بعض املعلمني تتسم بال . 
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  : املشكالت الشخصية وتتمثل يفً:ثالثا

 شعور املوهوب بالضغط واإلجهاد النفيس.  

 شعور املوهوب بامللل من املدرسة واملناهج الدراسية . 

 الغرية من زمالئه . 

 شعوره بالتعايل والغرور.  
 ا عـن بعـض الجوانـبانخفاض دافعيته لالنجاز بسبب القلـق مـن عـدم الرضـ 

  .الصحية واألرسية واملدرسية
 مشاعر الرفض والعدوان من بعض زمالئه العاديني اتجاهه . 
 مـام يـؤدي ،عدم تناسب النضج العاطفي واالنفعايل والنضج العقيل للموهوب 

 . وعدم الرضا عن نفسه،إىل زيادة قلقه وعدم انسجامه

 تعليميـة تتفـق مـع قـدرات ُ مام تقدم يالحظ وجود حاجة إىل تبني أسـاليب
املوهوبني إلظهار مواهبهم، وتوفر لهم فرص تعليمية تعمـل عـىل تنميـة القـدرات 

  .اإلبداعية لكل فرد إىل أقىص ما ميكن أن تصل إليه هذه القدرات

ًلقد شهد النصف الثاين من القرن العرشين اهتامما كبريا من العلامء بالظاهرة  ً
ـأثر ا ـة ودراـسـة ـمـدى ـت ـاء اإلبداعـي ـة، وبـن ـداع بالعواـمـل الشخـصـية واالجتامعـي إلـب

االختبارات املناسبة لقياس القدرات اإلبداعية، وتطوير طرق فاعلـة للتـدريب عـىل 
فقد نشط علامء الـنفس يف البحـث يف مجـال اإلبـداع مـن أجـل  .التفكري اإلبداعي

 التقـدم تنميته باعتباره أعىل مستويات األداء العقلية، والذي بواسطته ميكن إطـراء
الذي تنشده سـائر املجتمعـات كـام بـدأ املربـون والرتبويـون يتنبهـون إىل أهميـة 

 . )1988الناشف، (اإلبداع يف الرتبية 

ً إىل أن الـحـرب العاملـيـة الثانـيـة كاـنـت ـسـببا ـمـن أـسـباب )1983(ويـشـري عاـقـل 
 الدول باإلبـداع واملبـدعني مـن أجـل تحقيـق املخرتعـات يف مجـال الحـرب اهتامم

 . لموالس

  أن اإلبداع أصبح مفتاح الرتبية يف أكمل )Guilford, 1975(كام يرى جيلفورد 
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 وأصبح مفتاح الحل ملعظم املشكالت املستعصية التي تعاين منهـا ،معانيها وأوسعها

ًاملجتمعات البرشية وأن الحاجة كبرية لكوادر متلك املواهب املبدعة مؤكدا القيمـة 

  .ً الجديدة التي تعترب أساسا للمخرتعات واالبتكاراتاالقتصادية الضخمة لألفكار

 إذ ، أن موضـوع املوهبـة واإلبـداع موضـوع قـديم)1996(عمرية  وقد بني أبو

تشري العديد من الدراسات أن ما من حضارة عىل األرض إال وكانت ملسات أصحاب 

ىل ذات تأثري واضح فيها بحيث يجعـل البرشيـة تتقـدم خطـوات إ املوهبة واإلبداع

  .األمام
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 الفصل الثاين
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 :مقدمــة

يعرتف العامل ويدين للمبدعني من أبنائه بكل ما أوجـدوه مـن تقـدم يف شـتى 

 ومـا توصـلت إليـه البرشيـة مـن حضـارة ،مجاالت الحياة من علوم وفنـون وآداب

 ، ويف مقدمة ذلك الرثوة البرشية،طاقاتها وإمكاناتها وثرواتهاشامخة يف استثامر كل 

 ألنـه بـدون الـرثوة البرشيـة تصـبح ،فهي تعد املحرك الفعيل لكـل القـوى األخـرى

 فـخـريات األرض ـمـن مـعـادن وـبـرتول .اـلـرثوات واإلمكاـنـات األـخـرى عدمـيـة القيـمـة

ر إىل الطاقـة  فلـم تتحـول هـذه املصـاد،موجودة منذ آالف السنني يف بـاطن األرض

ُتعمل بها عجلة التكنولوجيا إال عندما وجد اإلنسان القادر عىل اكتشـافها الهائلة التي 
 وذـلـك ـمـن ـخـالل اإلـبـداع العـقـيل لإلنـسـان ـمـن أـجـل تـطـوير الحـيـاة ،واـسـتغاللها

 .اإلنسانية وتحقيق التقدم

فأحدث ثروة يعيشـها اإلنسـان اليـوم هـي الـرثوة اإلبداعيـة ألن معـدل سـري 

ًبداع يتزايد يف عاملنـا تزايـدا مضـطردا، وهـذا التطـور لـن يـأيت إال بقـدر إبـداعنا اإل ً 
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 .ًوإمكاناتنا تنظيميا وإبداعيا

وألننا نعيش اليوم يف عامل تغلب عليـه تغـريات علميـة هائلـة شـملت الكـون 

ًحـتـى ـبـدلت رؤيتـنـا للـعـامل تـبـدالً ـجـذريا، وتـغـريت . واإلنـسـان واملجتـمـع اـلـبرشي ُ
ن اإلنسان ودوره ومكانته، وأصبح إبداع األفكار الجديدة غري التقليديـة مفاهيمنا ع

ًهدفا يسعى إليه كل باحث وتستهدفه كل دراسـة، وتغـريت رؤيتنـا لعـامل اإلنسـان 

 . ًاالجتامعي والنفيس والعقيل، وأصبحت املعرفة تجسيدا حيا للقوة والرثوة

 :الفعـل أبـدع اليشءًوعند التطرق لإلبداع كمفهوم نجد أنه لغـة مشـتق مـن 

اخرتعه واكتشفه، أبدعت اليشء وأبدعته أي اسـتخرجته وأحدثتـه، واإلبـداع يعنـي 

 .)1981, أنيس( اإليجاد أو الخلق أو التكوين أو االبتكار

أي  ًبـدع اليشء يبدعـه بـدعا وابتدعـه«: ويف لسان العرب يقـول ابـن منظـور

ّ،أي إن اإلبـداع يـدور » أوالًأنشأه وبدأه، والبديع أو البـدع هـو اليشء الـذي يكـون

 ).  ه1410 ،ابن منظور(ّحول الخلق واإليجاد 

 وإذا تطرقنا إىل اإلبداع كمفهوم فنجد أنه مر بتطور كبري خالل العصور املاضـية،

 . )2002 جروان،(والتي ميكن تصنيفها إجامال يف ثالث مراحل رئيسة 

 : املرحلة األوىل 

  )إىل عرص النهضة األوربيةمتتد من العرص اإلغريقي وصوالً (

 السامت التي تتميز بها هذه املرحلة هي : 

 الخلط بني مفاهيم اإلبداع والعبقرية والذكاء واملوهبة. 

  االعتقاد بأن اإلبداع والعبقرية تحركهام قوى خارقة وخارجة عن حدود سـيطرة

 . اإلنسان

 سـالالت معينـة الرتكيز عىل دور الوراثة من حيث انتقال اإلبداع والعبقرية إىل 

 . من اآلباء إىل األبناء ثم األحفاد
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  االقتصار عىل استخدام كلمتي مبدع وعبقري عـىل وصـف مـن يـأتون بـأعامل

 . خارقة للعادة

 التفاوت بني الحضارات حيث كان اإلبداع منصـبا عـىل الفلسـفة واألدب والقتـال 

 . والرسم وبدرجة قليلة عىل العلوم

 :املرحلة الثانية 

مع نهاية القرن التاسع عرش وذلك عندما بدا الحديث عن اثر العوامل بدأت ( 

ـرن  ـن الـق ـف األول ـم ـوالً إىل النـص ـاين، وـص ـلوك اإلنـس ـة يف الـس ـة والبيئـي االجتامعـي

  :ومن أهم خصائص هذه املرحلة .)العرشين

  ظهور النظريات السيكولوجية التي حاولت تفسري ظاهرة اإلبـداع مثـل نظريـة

  . النفيس والتحليل النفيسالجشطالت والقياس

 املساواة بني مفاهيم اإلبداع والعبقرية والذكاء . 

  التميز بني مفاهيم اإلبداع واملوهبة والتفوق وانحسار عملية الربط بني اإلبداع

 . والخوارق الغيبية

 االعرتاف بأهمية العوامل الوراثية والبيئية يف اإلبداع.  

 ج تعلـيم اإلبـداع وخاصـة يف األعـامل ظهور بعض أدوات قيـاس اإلبـداع وبـرام

 . الصناعية والتجارية

 : املرحلة الثالثة 

بدأت من منتصف القرن العرشيـن وامتـدت حتـى عرصنـا الحـارض، وأصـبح (

مفهوم اإلبداع أكرث اندماجا يف العمليات العقلية بفضل التطـور الكبـري لتكنولوجيـا 

  :ومن أهم خصائص هذه املرحلة. )املعلومات

 ق بني مفهومي اإلبداع والذكاء، مبعنى أن الـذكاء غـري اإلبـداع والتفريـق التفري

 .بينهام وبني املوهبة
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  االعتقاد بأن اإلبداع قدرة موجود لدى جميع األفراد كالذكاء، وأنه يتـوزع وفـق

 .منحنى التوزيع السنوي للقدرات العقلية

  القيـاس ظهور عـدد مـن النظريـات الخاصـة بالعمليـة اإلبداعيـة مثـل نظريـة

 .النفيس لإلبداع والنظريات املعرفية يف اإلبداع

 تطور عدد كبري من األدوات واملقاييس االختبارية لقياس اإلبداع. 

 تطور عدد كبري من الربامج الرتبوية والتدريبية لتعليم اإلبداع. 

 تقدم البحوث والدراسات التجريبية التي تختص باإلبداع.  

 ي نلحظه خالل العرص الحـايل يف ميـدان اإلبـداعوعىل الرغم من هذا التطور الذ

ًإال أن كثـريا مـن البـاحثني واملختصـني مثـل ّ Davis & Rimm) 2003 ( وايزاكسـن

ّأكـدوا عـىل أن ). Isaksen, Droval & Treffinger) 1994ودروفـال، وتريفينجـر 

 مفهوم اإلبداع حتى اآلن يعد من املفـاهيم الشـائعة واملسـتخدمة عامليـا عـىل نطـاق

ً، ويف املقابل يعد مفهوما معقدا يف ظل عدم وجود تعريف إجرايئ وموحد لهواسع ً. 

 صـياغة تعريـف )املرجـع السـابق(ويف هذا السياق حـاول ايزاكسـن وآخـرون

ّملفهوم اإلبداع يراعي اإلنتاجية اإلبداعية وصفات ذلـك املنـتج فقـط، عـىل حسـاب  ّ ّ
  .)2007 ،الحسيني:يف( ّية نفسهاّالسامت الشخصية اإلبداعية، والعملية اإلبداع

لذا فإن التعريف مبفهوم اإلبداع وما يتصل به من مجاالت وما يتعلق بـه مـن 

 فعـىل ،عوامل مختلفة من ذكاء أو بيئـة أو تحصـيل أو غـري ذلـك جـدير بالدراسـة

الرغم من كرثة استخدام مفهوم اإلبداع وتداوله يف العديـد مـن الدراسـات فإنـه ال 

 ولعـل ذلـك يرجـع إىل ، قبل الباحثني عـىل تعريـف واحـد لإلبـداعيوجد اتفاق من

محاولة الباحثني صياغة تعريفاتهم الخاصة التي تؤكد وجهات نظـرهم املختلفـة يف 

  .)2000 ،خليفة( التعامل مع هذا املفهوم

 اإلبداع بأنـه القـدرة عـىل التفكـري اإلنسـاين )Court, 1998(لقد عرف كورت 

 لة والحـلـول باـسـتخدام التـخـيالت والتـصـورات، فاإلـبـداع ـهـو إلنـتـاج األفـكـار األـصـي
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عملية متكن الناس من اكتشاف الجديد وإعطاء املعنى لألفكار وهـو طـابع إنسـاين 

 . عاملي

 اإلبداع بأنه الوحدة املتكاملة ملجموعة من العوامـل )1989(كام عرفه روشكا 

أصـيل ذي قيمـة مـن قبـل الذاتية واملوضوعية التي تقود إىل تحقيق إنتاج جديد و

 )1990قطامي وصبحي : يف(الفرد والجامعة 

ـورانس  ـرى ـت ـة تحســس للمشــكالت )Torrance,1993(وـي ـداع عملـي  أن اإلـب

والبحـث   مبواطن الضعف والثغرات وعدم االنسجام والنقص يف املعلومات،والوعي

ا أو  واختبار الفرضيات وإعادة صياغته، وصياغة فرضيات جديدة،عن حلول والتنبؤ

تعديلها مـن أجـل التوصـل إىل حلـول أو ارتباطـات جديـدة باسـتخدام املعطيـات 

 . املتوافرة ونقل أو توصيل النتائج لآلخرين

 بأنه عملية تتضمن املعرفـة، والعمليـات )Williams,1968(أما ويليامز فريى 

ابطـي  واإلنتـاج التباعـدي والتفكـري الرت،العقلية التي تعتمد يف أساسها عىل املعرفة

 . )1990 ، قطامي و صبحي:يف(وسلوكيات التقويم ومهارات االتصال 

 أن اإلبداع هو قدرة الفرد عـىل ابتكـار )Woolfolk,1990(بينام يرى ولفولك 

  .نتاجات تتسم باألصالة والرباعة أو صنع حلول للمشكالت

  مفهوم اإلبداع يف كونه مزيج مـن القـدرات واالسـتعدادات)1998(ويلخص جروان 

والخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسـبة ميكـن أن ترقـى بالعمليـات 

العقلية لتؤدي إىل نتاجات أصيلة ومفيدة سواء بالنسبة لخـربات الفـرد السـابقة أو 

خربات املؤسسة أو املجتمع أو العامل إذا كانت النتاجـات مـن مسـتوى االخرتاقـات 

 . يةاإلبداعية يف أحد ميادين الحياة اإلنسان

 يسعى الفرد من خاللـه ،فاإلبداع أسلوب من أساليب التفكري املوجه والهادف

 أو يخـرتع أو يبتكـر ،الكتشاف عالقات جديدة أو يصل إىل حلول جديدة ملشـكالته

ًمناهج جديدة أو طرقا جديدة أو أجهزة أو صورا وهكذا    .)1994 ،العيسوي(ً
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 الوصـول إىل تعريـف محـدد  وتبني من هذا العرض لتعريفات اإلبداع صعوبة

له فاالختالف يف مفهـوم اإلبـداع هـو اخـتالف يف الـرؤى واألبعـاد باعتبـاره ظـاهرة 

 : لذا فإن االختالفات يف مفهوم اإلبداع يرتدد بني معنيني أساسيني هام. معقدة وثرية
 فاإلبـداع نقـيض اإلتبـاع كـام هـو ، معنى واسع يأخذ التعريف بـالنقيض:األول 

  .كاة واملسايرةاوالتقليد واملحنقيض الثبات 

 معنى ضيق يدور حول واحدة من الفئات األربع التاليـة وهـي العمليـة :الثاين 
اإلنتاج اإلبـداعي، السـامت الشخصـية ،اإلبداعية التـي يبـدع بهـا املبـدع عملـه

عىل اختبار قيـاس  واإلمكانية اإلبداعية التي تكشف من خالل األداء للمبدعني،
 ). 2000 شقري،( يالقدرات اإلبداع

 : Creative Thinking التفكري اإلبداعي

ال يكتمل الحديث عن مفهوم التفكري اإلبداعي وتعارفه دون معالجـة مفهـوم 
التفكري بشكل عام، والذي مييز اإلنسان عن سائر املخلوقات األخـرى، حيـث كانـت 

د بـأن الحيـاة  وكـان االعتقـا،الفلسفة السائدة عن التفكري يف السابق هي الرتابطية
األفكـار أو العنـارص، ثـم الـروابط بيـنهام، حيـث ادعـى :العقلية تفرس مبكونني هام

أرسطو بأن التفكري عبارة عن االنتقال من فكرة أو عنرص إىل آخـر بواسـطة سلسـلة 
  :من الرتابطات هي

 وهي األشياء التي تحدث يف نفس الوقت أو املكان وتـرتبط.مبدأ الرتابط باالقرتان  
 . ذاكرةبال

 األشياء التي تتشابه ومتيل ألن تكون مرتابطة يف الذاكرة.مبدأ الرتابط بالتشابه  . 

 األشياء أو األحداث التي تكون مختلفة متيل ألن تكـون .مبدأ الرتابط باالختالف 
 . مرتابطة يف الذاكرة

ًا ًهذا ولقد أشار عدد من الباحثني إىل أن التفكري اإلبداعي يعتـرب تفكـريا تباعـدي
 والذي يختص به نصف الدماغ األمين، ومن سامته إنتـاج  Divergent Thinkingأو 
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مجموعة متباينة ومتنوعـة مـن االسـتجابات قـد ال تعـود بـالرضورة إىل معلومـات 
كام أنه ينطوي عىل معلومـات وأفكـار ونـواتج جديـدة، واألهميـة يف  .تلقاها الفرد

ا، إذ ال توجد إجابة واحدة صحيحة فيام هذا الوضع هي نوعية تلك النواتج وكميته
يفكر فيه الفرد، فهو عمليـة تفكـري منطلـق يبحـث وراء إجابـات متعـددة تخـرج يف 

ـلالعــادة ـاس مــن قـب ـه الـن بعكــس التفكــري التجميعــي أو التقــاريب  .ّ عــام عرـف
Convergent Thinking والذي يخـتص بـه نصـف الـدماغ األيرس، وينسـب إليـه 

 Mackinnon ومكينـون Taylorك ما وصلت إليه بحوث تيلر ًومصداقا لذل. الذكاء
التي أكـدت عـىل أن اختبـارات الـذكاء قـد تخفـق عـادة يف التعـرف عـىل الطـالب 

  .)2007 ،الحسيني: يف(املبدعني 

وإذا كان اإلبداع يهتم بالنتائج فإن التفكري اإلبداعي يهتم بالعمليـات العقليـة 
كـام يركـز التفكـري اإلبـداعي . إىل هذه النـواتجالتي مير بها الفرد من أجل الوصول 

 فبدالً من استخدام منط واحد ثـم تطـويره فهـو يحـاول أن ،عىل تغيري أمناط العمل
 ،يعـيـد تركـيـب اـلـنمط املـعـني بواـسـطة تنـظـيم األـشـياء مجتمـعـة بطريـقـة مختلـفـة

 ،دي بونـو(والغرض من إعادة التنظيم هو الوصـول إىل منـط أفضـل وأكـرث فعاليـة 
1997( . 

 والتـي ،هو أحد أنواع التفكري املهمـةCreative Thinking والتفكري اإلبداعي
أهمهـا أن التفكـري  ،يف عـدة نقـاط) (B.Duffy, 1998لخص أهميتها برنادت دويف 

 : اإلبداعي مينح الفرد لـ
 تنمية قدراته إىل أقىص حد ممكن.  
 إثبات قدرته عىل التفكري والتواصل.  
 ول يف خاطرهالتعبري عن كل ما يج.  
 اكتشاف قيمة األشياء . 
 تنمية مهارات متعددة . 
 فهم ذاته وفهم اآلخرين واستيعاب ثقتهم . 

 مواجهة التحديات وتلبية االحتياجات للتغريات الرسيعة يف العامل.  
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 : كام يتميز الفرد الذي يفكر إبداعيا بأنه

 يتعامل مع األشياء غري املتوقعة.  

 فها يف املوقف الجديديطبق املعرفة التي يعر.  

 يكتشف العالقات التي تربط بني األشياء واملعلومات املختلفة . 

 يستخدم املعرفة بطريقة جديدة.  

 يتفاعل مع املتغريات الرسيعة.  

 2005املرشيف، : يف(يتميز باملرونة يف التفكري( . 

اإلقبال عىل ويزداد االهتامم بالتفكري اإلبداعي بازدياد االنفجار املعريف وازدياد 

التعلم الذايت الذي يتطلب مواصلة التعلم طول العمر ضمن مبدأ الرتبية املسـتمرة 

 مـام ،للفرد وهذا ما يؤدي إىل إحداث تغـريات ايجابيـة يف البنيـة العقليـة املعرفيـة

جعل اهتامم الدول بتنظيم تفكري املتعلمني يـزداد وذلـك لالسـتفادة مـن طاقـاتهم 

ولذلك بدأت هذه الدول يف إعداد الربامج التي تنمي التفكـري  اإلبداعية واستثامرها

 . بشكل عام والتفكري اإلبداعي بشكل خاص عند املتعلمني

فالتفكري اإلبداعي يتضمن إنتاج األفكار األصـيلة وهـذا مـا نحصـل عليـه مـن 

 وتتضمن عمليات التفكري التشـعبي تأجيـل إعطـاء ،خالل عمليات التفكري التشعبي

 لقرارات والتوجه نحو إنتاج أكرب عدد ممكن من األفكار بدون إجراء تقييماألحكام وا

 ً يف حني يأيت التفكري املتقـارب يف مرحلـة مـا ليشـكل تقيـيام لألفكـار املنتجـة،عليها

)Bailin, 1993( . 

كام أن التفكري اإلبداعي يحتاج إىل كل من التفكري التشعبي والتفكري املتقارب 

التفكـري التشـعبي لتوليـد األفكـار املختلفـة لحـل املسـألة، فاملفكرون يسـتخدمون 

وإلنتاج أشياء جديدة، ويف نفس الوقـت يسـتخدم التفكـري املتقـارب للمسـاعدة يف 

 . )Meador, 1998(صنع القرار املناسب حيث تتابع هناك األفكار املطلوبة 

   واملعلمـني عىل أهمية تكوين التفكري اإلبداعي لدى التالميذ)1987(ويؤكد زيتون 
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 واملرشفني الرتبويني، ملا له من أثر يف استثارة وتفجري الطاقات اإلبداعية لـدى التالميـذ

مبا ميتلكونه من خصائص معرفية، وقدرات عقلية، واتجاهات إبداعية، متكـنهم مـن 

تقبل ومامرسة العملية اإلبداعية وتحسينها وتنميتها مـن خـالل تعرضـهم ملواقـف 

  .تتحدى قدراتهم العقلية إليجاد حل لها بأساليب وطرق إبداعيةتعليمية تستثري و

ًعـىل أن كثـريا مـن الرتبـويني قـد دعـوا إىل تعـديل  )1983(كام يؤكد درويش 

اتجاهات الطلبة نحو مامرسة التفكري اإلبداعي، وتشجيعه وتنميته مـام يعـزز ثقـة 

  .الطلبة بأنفسهم

ّ اإلبـداعي ميكـن أن يوصـف بأنـه ّإىل أن التفكري) 2005(يف حني تشري قطامي  ّ

ّعملية معرفية ينشط فيها الدماغ بهـدف الوصـول إىل يشء جديـد، وهـذا يتضـمن  ّ ّ
النظر إىل األشياء املألوفة بطريقة غـري مألوفـة، وإنتـاج : جملة من املنطويات ومنها

أفكار جديدة وأصيلة، ومعالجة القضايا مبرونة من خالل تقليب الفكـرة إىل جميـع 

ه التي تحتملها ثم تفصيل الفكرة ورفـدها مبعلومـات إضـافية واسـعة، فضـالً األوج

 . عن إطالق األفكار املتعلقة بالفكرة الواحدة

ُجملة من املسلامت التي يستند عليها عند تنمية التفكـري ) 2001(ويذكر درويش
 :اإلبداعي، وهذه املسلامت ثبتت من خالل الجهود البحثية العاملية وأبرزها ما ييل

 التفكري اإلبداعي أحد محاور املنظومة املعرفية. 

  اإلبداع عبارة عن جملة من السامت املختلفة كالسامت املعرفيـة أو الوجدانيـة

 .أو املزاجية أو الدافعية، وتسهم كل منها بقدر معني يف السلوك اإلبداعي

 لدى كل فرد االستعداد اإلبداعي بدرجة معينة تتفاوت من شخص آلخر. 

 فجوة بني ما يبديه األفراد من مظاهر للسلوك اإلبداعي الفعيل، وبني ما هنالك 

ًـهـم مؤهـلـون إلـيـه وراثـيـا، وتـعـود تـلـك الفـجـوة لـعـدم وـعـي األـفـراد بطبيـعـة 

القدرات اإلبداعية التي لديهم من ناحية، أو عدم معرفتهم بالطرق التي تـيرس 

 .استخدام تلك القدرات بكفاءة من ناحية أخرى
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 ف بني اإلبداع الفعيل أو املتحقق، وبني اإلبـداع الكـامن، إذ يقصـد هنالك اختال

باإلبداع املتحقق الخصال اإلبداعية املكتملـة النمـو، ويقصـد باإلبـداع الكـامن 

الخصال اإلبداعية غري مكتملة النمو وتنتظر فرصـة الظهـور عـىل شـكل إنجـاز 

 .إبداعي بحسب ما يتحقق لها من ظروف بيئية

  مبدعان بنفس الطريقة متاماال يوجد شخصان. 

يف برامج التدريب التي تهدف إىل تنمية التفكري اإلبـداعي ال يكفـي األسـلوب 
أو تنمية املهارات فقط لتنمية التفكري اإلبداعي، إذ ال بد من توفري املعلومات التـي 
تزيد من وعـي املتـدرب بطبيعـة اإلبـداع نفسـه، مبـا يـؤثر يف اتجاهاتـه ودافعيتـه 

 نحو التفكري اإلبداعي، فعدم وجود تصور واضح حـول اإلمكانيـات العقليـة ًإيجابيا
 .ًالتي ميتلكها املتدرب قد ينعكس سلبا ويفشل عملية التدريب

  :مراحل عملية اإلبداع

تعترب العملية اإلبداعية عملية معرفية ذهنية تشمل كافة النشاطات النفسـية 
ملـبـدع والـتـي توـصـله إىل االنـجـاز املعرفـيـة والدافعـيـة الـتـي تـحـدث داـخـل الـفـرد ا

اإلبداعي، ويرى بعض الباحثني أن العملية اإلبداعية متـر مبراحـل عديـدة تتولـد يف 
 وـقـد اختـلـف العـلـامء يف ـعـدد ـهـذه املراـحـل وترتيبـهـا ،أثنائـهـا األفـكـار اإلبداعـيـة

 . )1995 ، وقطامي،حمدي(وأهميتها 

 ,Grahamwalles(يف منوذج ومن أشهر من حدد مراحل اإلبداع ما قام به واالس 

  :عن مراحل عملية اإلبداع أنها متر يف أربعة مراحل هي) 1926

  Preparation:  مرحلة اإلعداد:أوالً

وتتضمن جمع املعلومات املرتبطة باملشكلة من حيث تحديد املشكلة وفهـم  
عنارصها وجمع املعلومـات والخـربات واملهـارات واملحـاوالت لحـل هـذه املشـكلة 

 . القات التي ترتبط بتلك الجزيئاتوالع
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  Incubation:  مرحلة االحتضان: ًثانيا

وهي مرحلة النشاط العقيل حيث يكون الشخص املبدع خامال وال يظهر نشـاط 
فكري يذكر ويف هذه املرحلة فإن العقل يستوعب كل املعلومـات التـي لهـا عالقـة 

اللهـا تنظـيم املعلومـات  وقد تطول هذه املرحلة أو تـقرص ويـتم مـن خ،باملشكلة
واألفكار والخربات من حيث الرتكيز عىل املوضـوع األسـايس واسـتبعاد األفكـار غـري 

  .املالمئة

 illumination:  مرحلة اإللهام أو اإلرشاق: ُثالثا

وهي املرحلة التي تتولد فيها األفكار الجديـدة التـي تقـود إىل حـل املشـكلة  

 . ة دون تخطيطوعادة تأيت األفكار بطريقة فجائي

  Verification:  مرحلة التحقق: ًرابعا

وهي املرحلة التي يتم فيها تجريب واختبار الفكرة الجديدة التي توصل إليها 

  .)2004 ،الهويدي: يف(املبدع حيث تتم صياغة الفكرة وتجريبها وتنسيقها 

  : العملية اإلبداعية إىل مرحلتني رئيسيتني هام)1992(دينز  كام قسم

وهي مرحلة تخيل يحـاول املبـدع بهـا البحـث : رحلة الفكرة األساسية الكبريةم .1

 . عن فكرة جديدة ومثرية أو حل ملشكلة

: يف(وهي تتضمن تطوير الفكرة وتوسيعها وتطبيقها : مرحلة التوسع التفصيلية .2

  ).املرجع السابق

 : بتقسيم مراحل عملية اإلبداع إىل خمس مراحل هي)1983(وقام درويش 

وهي اكتساب املهارات األساسية واملعـارف الرضوريـة للتعـرف : حلة اإلعدادمر .1

 . عىل املشكالت

 . وهي الرتكيز عىل حل املشكلة ودراسة عنارصها: مرحلة الجهد .2

 . أي االبتعاد عن التفكري يف املشكلة وهي تسمى مرحلة الكمون: مرحلة االنسحاب .3
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حب ذلـك مشـاعر فياضـة  وهي مرحلة اكتشاف الحل ويصـا:مرحلة االستبصار .4

  .ألنه قد يأيت فجأة ويسمى باإللهام

 .وهي مرحلة التأكد من صدق الحل املكتشف ثم تقييم ذلك: مرحلة التحقق .5

ويرى الباحث أن هذه املراحل تختلف من باحث إىل آخر، إال أنهم يتفقون يف 

 مـن  وأنـه،أن اإلبداع هو ناتج إبداعي ملموس ينعكس بالفائدة عىل املجتمع ككل

املمكن أن تدخل هذه املراحل يف العملية الرتبوية منذ الصـغر، مـن خـالل تقـديم 

مناذج للطالب املوهوبني عىل كيفية حل املشكالت التي تواجههم وتطبيق ذلك من 

خالل هذه املراحل مع األخذ ببعض النامذج العاملية يف حل املشكالت حتى تتضـح 

وهوبني مام سـيجعل الطالـب املوهـوب هذه املراحل بصورة أفضل عند الطالب امل

  .تطبيقها يف مراحل حياته العمرية

 : قدرات التفكري اإلبداعي

عىل الرغم من اختالف الباحثني يف تحديد طبيعة اإلبداع والتفكري اإلبداعي إال 
أن غالبيتهم يتفقون عىل أنه يشمل مجموعة من القـدرات العقليـة التـي حـددها 

 : وهي عىل النحو التايلكل من جيلفورد وتوارنس 

  Fluency  الطالقة

 تشري هذه القدرة عىل غنى األفكار والرتابطات وتنوعها والتي قد تنشـأ اسـتجابة
 فاإلنسـان ميكـن أن يخضـع الظـاهرة .ملنبهات أو مثريات محددة التأثري بحد ذاتهـا

القـة التي يتعامل معها إىل ترابطات جديدة غري متوقعة تشـري يف مجموعهـا إىل الط
ومن ذلـك فـإن الـبعض ينظـر إىل هـذه السـمة عـىل أنهـا القـدرة عـىل  يف التفكري

التعامل مع عنارص املوقف باملعنى الشامل للكلمة وعىل أنها خطوة رضوريـة نحـو 
 ). 1989 ،ميخائيل(االكتشاف 

  فالطالقة هي تعدد األفكار التي ميكن أن يأيت بها الفرد مبعنى هي القدرة عـىل
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فكار عديدة لفظيـة وألدائيـة ملسـألة أو مشـكلة نهايتهـا حـرة ومفتوحـة فهـي إنتاج أ

ً الجانب الكمي يف اإلبداع، ألنها تلعب دورا مهام يف صور التفكـري اإلبـداعي تتضمن ً

عند الشـخص وتتحـدد هـذه الطالقـة يف حـدود كميـة مقيسـة بعـدد االسـتجابات 

اء املعلومة املخزنة لديـه ورسعة صدورها فهي بذلك تكون بقدرة الفرد عىل استدع

  .كلام احتاج إليها

  :وتنقسم الطالقة إىل ما ييل

  Verbal Fluency : الطالقة اللفظية)  أ(

 وهي القدرة عىل رسعة تفكري الشخص يف إعطـاء األلفـاظ والكلـامت وتوليـدها

ًفهذا النوع من الطالقة يقترص عىل توليد الكلامت باعتبارهـا أمناطـا  يف نسق محدد

 حروف أبجدية من مخزون الذاكرة لتحقيق مطالب بسـيطة تتطلـب تعلـيامت من

 أو ذكر اكـرب عـدد مـن ، كذكر اكرب عدد ممكن من الكلامت تنتهي بحرف م.معينة

  .)2004 ،الهويدي(الكلامت تبدأ بحرف س وتنتهي بحرف ي 

  Associational Fluency :طالقة التداعي  )ب(

ممكن من األلفاظ ذات املعنى الواحد، والتي وهي القدرة عىل إنتاج أي عدد 

ترتبط بكلمة معينة أو القدرة عىل إنتاج أكرب قـدر مـن ألفـاظ تتـوافر فيهـا رشوط 

ومن األمثلة التي تقيس هذا النوع مـن الطالقـة أن يعطـى املفحـوص أكـرب . معينة

ن  أو أ،عدد ممكن من املرتادفات لكلمة معينة أو يكتـب وصـفا كـامالً ملثـري معـني

  .)1990 ،الكناين(يعطى املفحوص الكلمة التي ترتبط بكلمتني معينتني 

  Expressional Fluency :طالقة التعبري  )ج(

ًوهي القدرة عـىل التفكـري الرسيـع يف كلـامت متصـلة تناسـب موقفـا معينـا،  ً

ويسمى هذا العامل يف مصفوفة جيلفورد باإلنتاج . وصياغة أفكار يف عبارات مفيدة

 ي ملنظومات املعاين ومن اختبارات هذا النوع مـن الطالقـة تراكيـب األربـع التباعد
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كلامت حيث يعطى للمفحـوص الحـروف األوىل يف أربـع كلـامت ويطلـب إليـه أن 

 يكمل الكلامت يف وقت محدد من خالل أكرب عدد من الطرق بحيث تكـون العبـارات

  .)يف املرجع السابق(مفيدة 

  Ideational Fluency : طالقة األفكار)د(

وهي القدرة عىل إنتاج أكرب قدر من األفكار يف فرتة زمنية محـددة ملوقـف أو 

مشكلة مثرية ومن األمثلة عىل هذه الطالقة أن يطلب من املفحوص أن يـذكر أكـرب 

  .عدد من االستعامالت ليشء ما أو أكرب عدد ممكن من العناوين لقصة ما

التعبرييـة أن الفكريـة تشـري إىل القـدرة وللفرق بني الطالقة الفكرية والطالقة 

 أما التعبريية فتشري إىل القدرة عىل صياغة هـذه األفكـار ،عىل أن تكون لدينا أفكار

 .)يف املرجع السابق(يف ألفاظ 

  Figural Fluency : طالقة األشكال)ه(

 وهي القدرة عىل اإلنتاج الرسيع من خالل تقـديم بعـض اإلضـافات إىل أشـكال

 وهي ما يسميها جيلفورد باإلنتاج التباعدي لوحدات ،وين رسوم حقيقيةمعينة لتك

األشكال ومن أهم االختبارات التي تقـاس بهـا هـذه الطالقـة أن يعطـى املفحـوص 

 .أشكاالً معينة مثل الدوائر أو الخطوط املتوازية ويطلب منه إضـافة أشـكال عليهـا

 ).قيف املرجع الساب(لتكوين رسوم وإشكال حقيقية عديدة 

  Flexibility :املرونة

 أي هـي القـدرة عـىل إعطـاء ،وهي تغري الحالة الذهنية لدى الفرد بتغري املوقف

 وتعترب املرونة القدرة الفعلية للفرد عىل تغـري ،أفكار متنوعة ومختلفة للمهارة املعطاة

  .)1996 ،هالل(اتجاهاته التفكريية يف أكرث من اتجاه وعدم اإلرصار عىل اتجاه معني 

ًفاملرونة تعترب عكس التصلب العقيل الذي يتجه الفرد مبقتضاه إىل تبني أمناطا 

 . )1982إبراهيم، (فكرية محددة يواجه بها مواقف الحياة مهام تنوعت واختلفت 
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  :وتتخذ املرونة مظهرين هام

 Spontaneous Flexibility :املرونة التلقائية  )أ(

 فهي القـدرة .ة التي ترتبط مبوقف محددوهي إعطاء عدد من األفكار املتنوع

 وـهـذه االسـتجابات تتـسـم ،عـىل إنـتـاج اسـتجابات مناـسـبة ملشـكلة أو موـقـف مثـري

 ،عـبـادة( والالمنطقـيـة وذـلـك ـمـن ـخـالل االـسـتجابات الفرـيـدة والجدـيـدة ـبـالتنوع

1993(.  

  Adaptive Flexibility:املرونة التكيفية  )ب(

واجـهـة أي موـقـف يف ـضـوء التغذـيـة وـهـي التوـصـل إىل ـحـل مـشـكلة ـمـا أو م
الراجعة التي تأيت من ذلك املوقف، لذا فإن املرونة تعتمد عىل الخصـائص الكيفيـة 

وتشري هذه املرونة التكيفية إىل قـدرة الفـرد .لالستجابات وتقاس بتنوع االستجابات
عىل تغري وجهته الذهنية يك يتمكن من حل مشكلة ما يف كفـاءة ونجـاح وسـميت 

 ألن الفرد يحتاج إىل أن يكيف سلوكه مبا يعينه للوصول إىل الحـل النـاجح التكيفية
ًويظهر ذلك يف نوع املشكالت املحددة تحديدا دقيقـا وتتطلـب حلـوالً غـري عاديـة  ً

  .)1990 ،الكناين(

  Originality: األصالة

ًتعد عنرصا أساسيا يف التفكري اإلبداعي ويقصد بها القدرة عىل إنتاج أفكار غري ً 
مألوفة، أي هي التميز يف التفكـري والنـدرة والقـدرة عـىل نفـاذ إىل مـا وراء املبـارش 
واملألوف من األفكار وهي تقاس عن طريق احتسـاب كميـة مـن االسـتجابات غـري 

 فاألصالة هي السلوك املبتكر املناسب الذي يحقق الهـدف .الشائعة أو غري املألوفة
 ).1996هالل، (ً سلوكا أصيالً املنشود بدرجة عالية من الرضا فيعترب

 فاألفكار األصيلة تنبعث من الفرد وتنتمي إليه وتعـرب عـن طابعـه وشخصـيته
فاملحتوى األسايس لهذه القدرة هو االستقالل يف التفكري وإعطاء حلـول غـري عاديـة 
 للمسائل املطروحة إذا ما قورنت بالطرق املتبعة يف الحل فاألصالة تختلف عن كـل
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  :واملرونة بعدة عوامل منهامن الطالقة 

أن األصالة ال تشري إىل كمية األفكار اإلبداعية التي يعطيها الفـرد، بـل تعتمـد  -  أ 

 .عىل قيمة هذه األفكار ونوعيتها، وهذا ما مييزها عن الطالقة

ًأن األصالة ال تشري إىل نفور الفرد من تكرار تصـوراته أو أفكـاره هـو شخصـيا   -ب

بل يشري إىل النفـور مـن تكـرار مـا يفعلـه اآلخـرون وهـذا مـا . كام يف املرونة

 .مييزها عن املرونة

ًأن األصالة ال تتضمن رشوطا تقومييـة يف النظـر إىل البيئـة فهـي ال تحتـاج إىل  -ج
قدر كبري من الرشوط التقوميية املطلوبة لنقد الذات حتى يستطيع الفـرد أن 

 .)1993منيس، (ينهي عمله عىل خري وجه مطلوب 

  Elaboration: اإلفاضة أو اإلضافات والتفاصيل

وهي قـدرة الفـرد عـىل تقـديم إضـافات وتفاصـيل جديـدة لفكـرة معينـة أو 
وتنتمي هذه الخاصية إىل قدرات التفكري التباعدي التي يطلـب فيهـا مـن . ماموقف 

 توليد استجابات من معلومات مقدمة وتتضـمن هـذه القـدرة اإلبداعيـة املفحوص
 إىل أن هذه Guilfordم تفصيالت متعددة ألشياء معينة، ويرى جيلفورد عىل تقدي

قطـامي (القدرة اإلبداعية تشمل إضافة عنارص ومكونات لإلشكال املوجودة أمامـه 
  .)1996 ،وآخرون

  Sensitivity to Problems :الحساسية للمشكالت 

 مبعنـى. ملثريوهي قدرة الفرد عىل إدراك الثغرات أو مواطن الضعف يف املوقف ا
 ،أنها القدرة عـىل اكتشـاف املشـكالت واملصـاعب واكتشـاف الـنقص يف املعلومـات

ومن ثم إضـافة  وحيث أن اكتشاف املشكلة ميثل خطوة أوىل يف البحث عن حل لها
معرفة جديدة أو إدخال تحسينات عىل معارف أو منتجات موجودة ويرتبط بهـذه 

لعاديـة يف محـيط الفـرد وإعـادة اسـتخدامها القدرة مالحظة األشياء املحرية وغـري ا
  .)1998 ،جروان(
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 : نظريات اإلبداع 

اختلـفـت النظرـيـات يف تفـسـري اإلـبـداع وتحدـيـد معـنـاه، ويف ـحـل املـشـكالت 
لإلبداع ولكن هذه النظريات عىل تباينها أوضحت جوانب يف عدة مجاالت مختلفة 

  : نذكر منها ما ييلومتعددة فعىل جانب النظريات التي تفرس مفهوم اإلبداع

 : نظرية اإللهام أو العبقرية

ـداع ـمـن أـقـدم االتجاـهـات املرتبـطـة بـهـذه  ـة يف اإلـب ـة العبقرـي تعـتـرب النظرـي

 وأن املبـدع ،الظاهرة، حيث تذهب هذه النظرية إىل أن اإلبداع مثرة اإللهام اإللهـي

كونهـا  فتـتلخص هـذه النظريـة يف ،احتضنته اآللهة منعمة عليـه بـالوحي واإللهـام

ًاإلبداعية عـىل أسـاس االفـرتاض بـأن اإلنسـان لـيس إال مخلوقـا نـاقالً تفرس األعامل 

ً وأنه ال يلعب دورا مبارشا يف عملية اإلبداع، واإلرادة اإللهيةلألفكار الساموية فعند . ً

الفن والعلم بتوليد األفكار اإلبداعيـة األصـيلة ونفخهـا يف أرواح آلهة اإلغريق تقوم 

  .قولهمالناس أو ع

لذا فمن املكونات املهمة للنظريـة أنهـا تنطـوي عـىل وجـود مسـحة عاطفيـة 

 وتـفرس هـذه ،قوية من السحر والعجب والغمـوض تجـاه فعـل اإلبـداع ونتاجاتـه

الظاهرة أصل األعامل اإلبداعية وتطورها عىل أساس االفرتاض بأن عمليات تفكريية 

عـادة والـروتني ويـكرس الجمـود خاصة هي التي تهيئ للفرد أن يتحـرر مـن قيـود ال

 بعد ذلك من نسج األفكار معا وتطويرها عىل شكل مفهوم جديـد أو عمـل لتمكنه

  .)Briggs, 1984(أصيل بينام الفرد العادي ال يرى رابطة بني هذه األفكار 

التـدخل وأصحاب هذه النظرية يلجأون يف تفسريهم لألعامل اإلبداعية إىل قضية 

 يف أن بعـض قوة خارقة ال ميتلكها البرش ويرجعون السبب إىل ذلكاإللهي أو الساموي ك

 & Dorman(األفراد ينتجـون أعـامالً إبداعيـة بيـنام ال يسـتطيع ذلـك أفـراد آخـرون 

Ediden, 1989(املعرفة الحالية   فالعبقري يف هذه النظرية لديه القدرة عىل تجاوز حدود

  .كون بوثبة يف املجهولجبارة واحدة أشبه ما ت وإنتاج يشء جديد بخطوة
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فعىل الرغم مـن شـيوع هـذه النظريـة إال أن هنـاك العديـد مـن البـاحثني ممـن 
ً رفضا قاطعا ويعود ذلك ألسباب عديدة منهايرفضونها ً:  

  ًأنها ال تفيد شيئا وال يستفيد منها العلم من خالل األقوال واألحاديث التـي تصـف
اناهـا املبـدع أثنـاء تلقيـه الـوحي أو حاالت الغيبوبـة أو النشـوة اإللهيـة التـي ع

 . اإللهام

  ال تستطيع أن تكشف عن حقيقة أو طبيعة عملية اإلبداع أمام أناس يتحدثون
عن تأثري شياطني ملهمة أو تدخل قوى خارقة أو انسياق لرؤى وخياالت خفيـة 

 كام ال يستطيع شخص أن يعـرف حقيقـة بريـق أو ،أو الوقوع تحت تأثري سحر
  .ض أو مصادفة يستخدمها أنصار هذه النظريةإرشاق أو في

  أن األلفاظ التي يستخدمها أنصار هذه النظرية يف تفسريهم لعملية اإلبـداع ال
  .تؤدي إىل تفسري واضح بقدر ما تؤدي إىل الغموض واالضطراب وعدم التحديد

  ينادي أصحاب هذه النظرية إىل االستسـالم للخيـال واألحـالم والهلوسـة ولكـن
  .)1984محمد، (ع يستلزم التنظيم والتوجيه والقدرة عىل الحكم اإلبدا

 ويرى الباحث أن هذه النظرية تعتمـد يف جوهرهـا عـىل الخرافـة واألسـاطري،
 عـز وجـل عـىل الـبرش الـلــهلهذا ال ميكن التصور بقبول هذه النظرية بعد أن من 

نظريـة ال يقبلـه برساالت السامء من خالل األنبياء والرسل، لهـذا فـإن فكـر هـذه ال
  .الدين وال العقل

 : نظرية التحليل النفيس

ًحاولت هذه النظرية تفسري اإلبداع بعيدا عن أي مصـادر خارجيـة، فاإلبـداع  
ليس رشارة إلهية أو وحي يهبط من السامء ألن مصدر اإلبداع يف هذه النظرية هـو 

قـام األول بدراسـة  فهذه النظرية تهتم يف امل،الالشعور الشخيص والالشعور الجمعي
  .أي العوامل التي تدفع باملبدعني إىل انجاز أعاملهم اإلبداعية الدوافع النفسية

  هو املؤسس لنظرية التحليل النفيس حيث حاول من خـاللFreudويعترب فرويد 

  هذه النظرية استخدام الديناميات النفسية واملفاهيم العامة لنظريته يف تفسري األعـامل
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عـدد مـن  وطبق لهذا الغرض أسلوب دراسة سري حيـاة ،عملية اإلبداعيةاإلبداعية وال

ومن خالل  كبار املبدعني يف األدب والفنون من حيث خصائصهم الشخصية واتجاهاتهم

نتائج هذه الدراسات ميكن للفرد أن يتوصل إىل استنتاجات حول االتجاهـات العامـة 

  .)Weisberg, 1993(إلبداعية واملتعلقة بالعمليات النفسية التي تفرس العملية ا

 هـي تلـك Freudفاملحرك األسايس لألعامل اإلبداعية من وجهـة نظـر فرويـد 
الرصاعات الداخلية للفرد التي مل تحل وظلت مكبوتة يف مستوى الالشـعور، وهـذه 
ُالحاجات األساسية تكون الهوا التي تؤدي وظائفها باستخدام عملية التفكري األوليـة 

الحفاظ عـىل بقـاء الفـرد وتعمـل جاهـدة لتحقيـق اللـذة وتقليـل وهي تتمثل يف 
  .الشعور باألمل

 يف محاولته لتفسري اإلبداع باالستناد إىل مفاهيم نظريتـه Freudويشري فرويد 
إىل وجود فـروق بـني عمليتـي التفكـري األوليـة والثانويـة بسـبب اخـتالف مصـادر 

  :نشوئهام ومسار تطورهام وأهم هذه الخصائص هي

 ن عملـيـة التفـكـري األولـيـة تعـمـل ـعـىل املوامـئـة ـبـني أفـكـار الـفـرد ومحيـطـه يف أ
الالشعور ويرتتب عىل ذلك ظهور أفكار غريبة تسرتعي انتباه املفكـر واملجتمـع 

  .املحيط لكونها غري تقليدية وليس هناك مصادر تعتمد عليها

 فمـن ،لفـةأن عملية التفكري األولية تخرق قواعد املنطق التقليدية بطـرق مخت 
خالل آلية التكثيف يتم دمج فكرتني أو أكرث يف الالشـعور ليكونـا صـورة مركبـة 

ً إال أن هذا التفكري البدايئ ال يصمد أحيانـا أمـام القيـود ،تظهر يف العقل الواعي
التي يفرضها العامل الخارجي وكلـام تـحرض الفـرد وتعلـم أصـبح أقـل تـأثريا مبـا 

 تفرضه عملية التفكري األولية 

 فـالفرد ،أن عملية التفكري األولية لهـا مضـامني مبـارشة تتعلـق بالعمليـة اإلبداعيـة 
املبدع لديه القدرة عىل التعبري عن حاجاته غـري املشـبعة بعمـل إبـداعي، فعمليـة 
التفكري األولية املقنعة لها أصولها الغريزية التي متثلها الحاجات غـري املشـبعة عنـد 

لية اإلبداعية من التفكري األولية والحاجات غري املشبعة  فاملضامني يف العم،املبدعني
 ). 2005عبد العال، (تحرك الرغبة واإلرادة والقوة حتى يظهر اإلبداع فيه
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ًونظرا لتطور علم النفس منهجيا ونظريا والبعد عن التعميم دون تـوافر أدلـة  ً ً
التـي تـرى أن وبراهني والتطور يف حركة القياس النفيس أثبت أنه ال صحة للفرضية 

املريض العقيل يتسم باإلبداع وأن املبدعني يتميـزون بخصـائص ايجابيـة ال نجـدها 
  .)املرجع السابق( بني العاديني

ومن خالل النظريات التي تناولت اإلبداع من حيث الظاهرة اإلبداعية ظهرت 

هناك العديد من النظريات التي تناولت اإلبـداع كعمليـة حـل للمشـكالت، حيـث 

ا إىل العملية اإلبداعية باعتبارها عملية حل إبداعي ملشكلة غري عادية فكانت نظرو

 :عىل النحو التايل

  :النظرية العقلية

تذهب هـذه النظريـة إىل أن اإلبـداع نتـاج العقـل ووليـد الفكـر، وأنـه فعـل 

واع يحققه عقل ناضج قد امتلك زمام نفسه، ويعود الفضل يف إرساء القواعـد مستنري 

 حيـث . والعملية لهذه النظرية يف اإلبداع إىل عامل القياس النفيس جيلفـوردالعلمية

كانت البداية عندما عرض جيلفورد أفكاره الجريئة حول مفهوم الـذكاء والوظـائف 

  حيـث رأى جيلفـورد.العقلية واإلبـداع يف مـؤمتر جمعيـة علـم الـنفس األمريكيـة

Guilford القدرات العقلية منها الطالقة  أن اإلبداع هو تنظيم يتكون من عدد من

واملرونة واألصالة والحساسية تجاه املشكالت وهذه القدرات العقليـة تعنـي قـدرة 

 . الفرد عىل إنتاج الجديد يف عامل األفكار ويف مناشط الحياة املختلفة

 عىل تقـديم منـوذج مبسـط لحـل املشـكالت عـىل Guilfordوعمل جيلفورد 

يل وأطـلـق علـيـه مـنـوذج الرتكـيـب العـقـيل لـحـل أـسـاس نظريـتـه يف الرتكـيـب العـقـ

ًحيث يكون مخزون الذاكرة عند الفرد وحصـيلته املعلوماتيـة دورا كبـريا  املشكالت ً

 كام أن هذا املخزون هو الذي يبقـى عـىل ،يف مختلف مراحل عملية حال املشكالت

 .النشاطات الهادفة إليجاد حل للمشكلة عن طريق عمليات الذاكرة

 طوة األوىل يف حل املشكلة باستقبال النظام العصبي للفرد ملثريفمن خالل الخ



 77 اإلبــداع
 

 

ثم تتعـرض ،خارجي من البيئة من املمكن أن يكون عىل شكل انفعـاالت وعواطـف

هذه املثريات إىل عملية تصفية يف الجزء السفيل مـن الـدماغ العليـا حيـث اإلدراك 

يف عمليـة التصـفية  عـىل أهميـة دور الـذاكرة Guilford ويؤكد جيلفورد .واملعرفة

  .وهذا النشاط يعرف بالنشاط االنتقايئ أي االنتباه

 أن هـذا النمـوذج يف حـل املشـكالت يسـتوعب Guilfordكام يرى جيلفـورد 
التفكري اإلبداعي يف مرحلة توليد األفكار والبحث عـن البـدائل للحـل مـن مخـزون 

الحاجـة إىل مامرسـة  فعند بروج املشكالت خالل العمليـة اإلبداعيـة تزيـد .الذاكرة
نشاطات حل املشكلة ويوضح جيلفورد ذلك إىل االستنتاج بـأن حـل املشـكالت قـد 

 ، بينام يقترص التفكري اإلبداعي عىل بعضـها،يشمل جميع أنواع عمليات البناء العقيل
وأن حل املشكالت والتفكري اإلبداعي قد يتضمن عددا مـن املحتويـات املعلوماتيـة 

  .)2002 ،انجرو(للبناء العقيل 

وبينت النظرية العقلية أو ما تسمى نظرية القياس النفيس يف دراسـة اإلبـداع 
 : عىل أساس مجموعة من االفرتاضات واملبادئ منها

  أن البناء العقيل أكرب بكثري من مجرد قدرة عقلية واحـدة تقـاس باختبـار ذكـاء
ًيعطي مؤرشا كميا عىل شكل نسبة ذكاء ً . 

 ان من التفكري هام التفكـري التقـاريب والتفكـري التشـعبي أن هناك نوعان أساسي
وأن اختبارات الـذكاء الحاليـة تقـيس مهـارات التفكـري املتقـارب التـي تسـتدعي 

ـات مـحـددةإعـطـاء  ـال ميـكـن قياـسـها ،إجاـب ـارات التفـكـري املتـشـعب ـف ـا مـه  أـم
 والبـد مـن إيجـاد ،باستخدام هذه االختبارات لكونها تستدعي إجابـة مفتوحـة

  .رات جديدة لهذه الغايةاختبا

  اإلبداع مثله مثل الذكاء فهو مفهوم يجب أن يخضع للبحث التجريبي والقياس
وهو موجود بدرجة أو بأخرى لدى األفـراد بشـكل عـام فمـن ذلـك فهـو قابـل 

 . ًللقياس والتعليم وليس مقصورا عىل عدد من الناس فقط

  اإلبـداعي الحساسـية من أهم القدرات واملهارات التـي يتكـون منهـا التفكـري
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 للمشكالت والطالقة واملرونة والتفاصيل وجميعها ليست موضع قيـاس يف اختبـارات
  .الذكاء املعروفة

فعىل الرغم من أهمية هذه النظرية يف الكشف عن أهمية العقل يف العمليـة 

اإلبداعـيـة وـعـن ـقـواه وقدراـتـه إال أن جواـنـب النـقـد وجـهـة إىل ـهـذه النظرـيـة يف 

 ،بداع وتركيزها الشديد عىل العقـل والفكـر دون غـريهام مـن العوامـلتفسريها لإل

حيث أن عملية اإلبداع ال ميكن أن تكون نتاج الفكر اإلبداعي وحـده فهـي تحتـاج 

  .)2005 ،عبد العال(ًإىل جانب دور العقل أدوارا أخرى للحواس واملزاج واألعصاب 

  Osbornنظرية أوسبورن  
األكرب يف وضع أسـس منـوذج حـل املشـكالت يف يعد أوسبورن صاحب الفضل 

 حيـث ،مراحله األوىل عىل أساس االستخدام األمثـل للتخيـل يف معالجتـه للمشـكلة
أـكـد ـعـىل رضورة تأجـيـل إـصـدار أي أحـكـام أو انتـقـادات لألفـكـار املطروـحـة أثـنـاء 
جلسات العصف الذهني حتى يتشجع املشاركون يف طرح كل ما لديهم مـن أفكـار 

 .ضيع الوقت والحامس إذا ما ترسع املشاركون يف التنفيذوحتى ال ي

وكان اعتقاد أوسبورن بأن أفضل طريقة للتوصل إىل أفضل الحلول هي توليـد 
 فكـان اعتقـاد أوسـبورن مـن خـالل ،اكرب عدد ممكن من البدائل املحتملة واألفكار

التخيـل نظريته أن عملية اإلبداع ألي مشكلة تكمن يف عملية تفعيل القـدرة عـىل 
  : حيث حدد أن املشكلة متر بعدة خطوات هي.واستخدامه

 ويقصـد بهـا البحـث يف طبيعـة املشـكلة وتقليبهـا مـن جميـع : إيجاد املشكلة
جوانبهـا حتـى يـتم التوـصـل إىل تعريـف دقيـق وواـضـح للتحـدي الـذي متثـلـه 

 . املشكلة

 لتـي ميكـن وتهدف إىل فهم املشكلة أو املوقف وتخيل املاهية ا: إيجاد الحقائق
 . أن يكون عليها الحل

 وتهدف إىل توليد األفكار بأقىص قدر ممكن واالنهـامك يف البحـث :إيجاد األفكار 
 من مخزون األفكار ذات العالقـة مـن الالشـعور ومـا قبـل الشـعور مـن خـالل
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  .نظرية التحليل النفيس

 ويتم يف هـذه املرحلـة تقيـيم األفكـار التـي تجمعـت مـن حيـث : إيجاد الحل
 . قاتها باملشكلة وإمكانية تطبيقها ومن ثم اختيار أفضلها لتنفيذعال

 جـروان(من خالل إقناع جهة ما بتقبل الحل ووضعه موضع التنفيذ : قبول الحل ،
2002(.  

 Altshullerنظرية التشلر  

تعد هذه النظرية من النظريات التي عالجت العمليـة اإلبداعيـة عـىل أسـاس 

فهـذه النظريـة . ة غري عادية ولـيس لهـا حـل معـروفأنها مجرد عملية حل ملشكل

 Genrichظهرت يف االتحاد السوفيتي من خالل العـامل املهنـدس جيـرنتش التشـلر

Altshuller، وقد انتقلت هذه النظرية إىل الغرب يف بداية التسعينات بعـد انهيـار 

م والتي جاءت من األحرف األوىل مـن االسـ TRIZاالتحاد السوفيتي وعرفت باسم 

 مبعنى نظريـة الحـل Theory of Inventive Problem Solving الرويس للنظرية

نظريته بعد أن قام مبسـح ألكـرث مـن  حيث اشتق التشلر مبادئ ،االبتكاري للمشكلة

 وقد توصل يف مسـحه إىل أن ، يف مجال الصناعة التكنولوجيامائتي ألف براءة اخرتاع

ول ابتكاريه أصيلة أما الباقي فلم يكـن أربعني ألف من هذه الرباءات كانت من حل

  .سوى تحسينات مبارشة ملنتجات موجودة

 ،ومن خالل الخطوات التي حددها التشـلر لحـل املشـكالت بطريقـة إبداعيـة

 وحدد لكل من هـذه املشـكالت مبـدأ ،ًوضع التشلر نظام لتصنيف هذه املشكالت

داعيـة تتبـع اإلجـراءات أو أكرث لحلها وبذلك فإن عملية حل املشـكالت بطريقـة إب

 .(3)كام هو مبني يف شكل الواردة يف نظريته وهي 

أي باملشـكلة املحـددة ) 1(أننا نبدأ باملستطيل رقـم ) 3(يتضح من الشكل رقم 

وهي املشكلة املراد حلها يف موقـف معـني، ومـن ثـم نقـوم بتجريـد هـذه املشـكلة 

  فئات املشكالت املجـردة ليتسنى لنا وضعها ضمن إحدى) تحويلها إىل مشكلة عامة(
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التي به تتبلور عىل شـكل تنـاقض بـني اثنتـني عـىل األقـل مـن ) 2(يف املستطيل رقم 

الخصائص التي حددها التشلر وباستخدام املبادئ اإلبداعية يتم البحث عن الحلـول 

ً، ثم تنتقل أخريا وباسـتخدام )3(املناسبة لهذه الفئة من املشكالت يف املستطيل رقم 

املتمثل يف االنتقال من الحلول املجرة ) 4(اإلبداعي املناسب إىل املستطيل رقم املبدأ 

 ). Kaplan.1996( العامة إىل البحث عن حل أو حلول خاصة للمشكلة املراد حلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج األسايس لحل املشكالت يف نظرية تريز: (3)شكل رقم 

 :النظريات املعرفية 

ت املعرفية يف اإلبداع إال أن الدراسات التي استندت بالرغم من تعدد النظريا 

لها هذه النظريات تناولـت العمليـة اإلبداعيـة كعمليـة تفكـري تـؤدي إىل نتاجـات 

أصيلة حيث ركز العلامء يف هذه النظريات عىل العمليـات العقليـة والعالقـة بينهـا 

لنظريات التـي  ومن هذه ا،وبني متغريات الشخصية التي ترتبط بالعملية اإلبداعية

 : تناولت ذلك هي

 

  فئة املشكلة املجردة(2)  فئة الحلول املجردة(3)

 املبادئ اإلبداعية

حل املشكلة املحددة (4)  املحـددة املشكلة (1)
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 Sternbergنظرية سترينربغ 

يعد روبرت سترينربغ من العلامء الذين كرسوا دراسـاتهم يف معالجـة مفـاهيم 

 وتعد نظرياته حول هذه املفـاهيم ذات عوامـل مشـرتكة ،الذكاء واإلبداع واملوهبة

 منـوذج نظـري يف الذكاء واإلبداع واملوهبة، حيث نجد أن يف كل نظريـة تسـتند إىل

 : يضم معه ثالث مكونات وهذه النظريات هي

 النظرية الثالثية األجزاء للذكاء اإلنساين 

Human Intelligence A Triarchic Theory of 

 النظرية الثالثية األجزاء للموهبة العقلية.  

A Triarchic Theory of Intellectual Giftedness 

 النموذج الثاليث األوجه لإلبداع 
A Three – Facet model of Creativity  

  :حيث جعل سترينربغ منوذج نظريته يف اإلبداع تتكون من ثالثة أوجه وهي 

 الجانب املتعلق بالقدرة العقلية أو الذكاء.  

  الجانب املرتبط بأسلوب التفكري 

  املرجع السابق(الجانب املتعلق بالشخصية(.  

  Schankنظرية شنك 

ً أن اإلبـداع عمليـة ميكانيكيـة وليسـت لغـزا وأن )Schank, 1993( يـرى شـنك

 أفكار جديدة يبـدأ مـام موجـود مـن األفكـار السـابقة، فالعمليـة اإلبداعيـة إيجاد

تعتمد عىل وجود مخزون معريف سـابق حيـث أن الرجـوع إىل املخـزون ومعالجتـه 

  .يعتمد عىل التالؤم مع املشكلة الحالية القامئة

 يف عملية الفهم عىل املعلومات املخزنة والخـربات ويرى شنك أن الفرد يعتمد

السابقة لديه حيث يطلق عىل هذه العملية منط التفسري الـذي هـو مبثابـة تفسـري 

 فاإلبـداع عنـد شـنك يتـألف مـن . معياري يعتمد االستخدام يف أساسه عىل اإلبـداع
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 : عمليتني أساسيتني هام

  املشكلةعملية بحث تهدف إىل إيجاد منوذج مالئم لتفسري.  

  عملية تعديل تهدف إىل تكييف النموذج السابق من خالل الخربة السـابقة إىل

 . موقف مالئم لخربة جديدة أو موقف جديد

 : وشنك يعتقد أن أهم عنرصين يف العملية اإلبداعية هام

 القدرة عىل اكتشاف موضع الخطأ.  

 القدرة عىل إثارة األسئلة الصحيحة. 

 والتعلم ناجامن من الحاجـة لتصـحيح اإلخفاقـات حيث يرى شنك أن اإلبداع
 وـمـن املمـكـن إيـجـاد الحـلـول وتـصـحيح ،وفـهـم ـمـا ـهـو ـشـاذ يف الـعـامل املـحـيط بـنـا

 ، وتفسري األشياء عندما نستطيع أن نحدد موضع الخطـأ ثـم نـفرس ذلـكاإلخفاقات
  .)املرجع السابق(وهذا التفسري هو عملية اإلبداع 

 Gruberنظرية جروبر 

  :ر نظريته من خالل ثالث فرضيات وهيحدد جروب

 . أنه ال يوجد نظرية سيكولوجية واحدة ميكن أن تفرس كل األعامل اإلبداعية .1

  .أن كل شخص مبدع منفرد بذاته يف معالجته ملشكلة أو مهمة ما .2

ًأن العمل اإلبداع يعمل هادفا من جانب املبدع، وعملـه يتصـف باألصـالة مـع  .3
 . حاجات وقيم إنسانية

خالل هذه الفرضيات الثالث أطلق نظريته والتي سامها النظـام املتطـور ومن 
 : للعمل اإلبداعي، التي استخدم فيها أسلوب دراسة الحالة التي وضع إطارها يف التايل

  .حرص الدراسة يف شخص واحد .1
  .تناول املظاهر املتنوعة لحياة الفرد وعمله كوحدة مرتابطة األجزاء .2

 . وليس كأجزاءمحاولة فهم الفرد ككل  .3
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 . التأكيد عىل فهم كيفية تطور العمل اإلبداعي .4
 . الهدف هو تطوير نظرية سيكولوجية للعمل اإلبداعي .5

فاالتجاهات واألطـر التـي بنيـت عليهـا نظريـة النظـام املتطـور لجروبـر كانـت 
  :كالتايل

 فالعمل اإلبداعي يتطور عىل مدى فرتات طويلة تتفاعل فيها : التطور واملنهجية
 . والـلـهوامل اإلرادة وع

 فالشخص املبدع ال يحرص نفسه يف خيار واحد فهـو يسـتخدم لعـدد :التعددية 
  .من العالقات االجتامعية واألساليب املعينة عىل االكتشاف واالستبصار

 فاملبدع عمله مرتبط بأعامل اآلخرين ويكون عالقـات مـع : التفاعل مع املحيط
 .  أمناط التأثري واملشاركةاآلخرين نتيجته التفاعل من خالل

 املبدع يشارك يف اختيار وتشكيل العنارص املحيطة بالعمـل ويف تحديـد :البنائية 
  .منظومة العمل وأدواته

 املبدع هو شـخص موجـودا لديـه عواطـف ومشـاعر ووعـي : الحساسية للخربة
  .اجتامعي من خالل عالقاته مع اآلخرين

تفكري الذي يرافق املبـدع ويـؤثر عليـه  فهذه األطر عبارة عن جزء من نظام ال
 ). املرجع السابق( يف عمله الذي يقوم به

 : النظرية االجتامعية 

تؤكد هذه النظرية عىل دور املناخ والوسط االجتامعي يف عمليـة اإلبـداع ويف 
 .النتاج اإلبداعي وتأثري العوامل االجتامعية واالقتصـادية والثقافيـة والرتبويـة لإلبـداع

نظرية ترى أن ما يسمى إبداعا ليس خاصية محددة للشخصية بل هو يشء فهذه ال
متغري يصعد ويهبط بتأثري ظروف وأوضاع الحياة التي تساعد عـىل النمـو والتطـور 

 . والذبول واملوت

فالنظرية االجتامعيـة تعـول كثـريا عـىل التنشـئة االجتامعيـة يف تنميـة اإلبـداع 
 لتنشئة هي التي تحدد اتجاهاته وقيمه يف إطـار وتطوير إمكاناته لدى اإلفراد فهذه ا
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 وـمـن ـخـالل التنـشـئة وعالـقـة املـبـدع بأرسـتـه .تنمـيـة أو إحـبـاط الـقـدرات اإلبداعـيـة
 أما أن كانت هذه البيئة أو التنشئة ، يف املحيط املدريس يولد لديه اإلبداعواندماجه

 الشـعور  وتقتـل روح املبـادرة لديـه وتـقيض عـىل،ال تغرس يف نفس مبدعها الثقـة
 .باملسئولية عنده فإن اإلبداع سيذبل ويندثر إبداع صاحبه

 فالنظرية االجتامعية لها الفضل الكبري يف إلقاء الضـوء عـىل أبعـاد جديـدة مل 
تذكر مـن قبـل يف النظريـات السـابقة وهـي اإلبعـاد االجتامعيـة والتاريخيـة وقـد 

 واقعيـة وأـقـرب إىل تخلصـت مـن األسـاطري وغيبيـات النظرـيـة األوىل فكانـت أكـرث
  .)2005 ،عبد العال(العملية 

من خالل هذه النظريات األربعة التي حاولت تفسري اإلبداع ومعالجة أبعـاده 
 حيث ركزت نظرية اإللهام أو العبقرية يف تفسريهم لإلبداع عـىل ،من خالل املفهوم

جأة دون ذات املبدع مبا تحتويه من الهامات وانبثاقات وارشاقات إبداعية تحدث ف
 ـثـم ـجـاءت نظرـيـة التحلـيـل اـلـنفيس وتفـسـريها ،أن تخـضـع ألي رضورة موـضـوعية

 وبعدها جاءت النظريـة العقليـة فهـي ،عىل أساس ذايت رصف وهو الالشعورلإلبداع 
 اإلبداع من األساطري والغيبيات التي ألحقتها به نظرية اإللهام وركـزت هـذه حررت

 ثـم النظريـات ، عىل هيئة أعامل إبداعيـةالنظرية عىل العقل وكيفية تخرج أفكاره
املعرفية التـي ربطـت العمليـة اإلبداعيـة يف حـد ذاتهـا كعمليـة تفكـري تـؤدي إىل 

النظرية االجتامعية والتي ذهبـت إىل أن اإلبـداع يتـأثر باألوضـاع  ثم ،نتاجات أصيلة
  . وأنه مرشوط بالظروف االجتامعية وتتغري بتغريهااالجتامعية والتاريخية

 خالل عرض ما سبق يرى الباحث أن األدب الرتبوي غزير ومتعدد يف هـذا من
الشأن وأكرب من أن يـحرص يف هـذه الدراسـة، فلكـل باحـث طريقـة أو أسـلوب يف 
عرض مربراته وأسبابه، وإيجابياته، وسلبياته، ويف املقابل فإن الباحث ال يستطيع أن 

ـاتيـجـزم بأـصـلح أو أنـجـح تـلـك الـطـرق واألـسـاليب املـسـتخد  ،مة يف تـلـك النظرـي
فجميعـهـا ـتـدعي بأنـهـا جرـبـت ـمـن ـخـالل الدراـسـات واألبـحـاث العلمـيـة وأثبـتـت 
 ّفعاليتها، لذا يرى الباحث أن هذا املوضوع قد يرتقي إىل أن يصبح قضية من قضايا 
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  .البحث يف مجال تربية املوهوبني واملبدعني

 : مقومات اإلبداع

 الذكاء : أوالً

 ، أن كل مبـدع ذيك)Goodwin & Moran,1990(ران يف دراسة لجودوين ومو 

 كام يعنـي هـذا أن ،وليس كل ذيك مبدع وهذا يعني أن الذكاء رشط رضوري لإلبداع

  ً.الفرد املبدع ال بد أن يتصف بحد أدىن معروف من الذكاء حتى يكون مبدعا

فالذكاء حصيلة توليفات مركبة للعديد من القدرات مثـل التصـميم واالبتكـار 

وهناك العديـد مـن  .اغة األفكار واالستنتاج وتحديد االتجاهات ووضع الخططوصي

أن الذكاء هو القدرة عىل اكتساب املعرفة : التعريفات للذكاء منها عىل سبيل املثال

ًذاتيا وتخزينها وربطها بسوابقها، والتكيف التلقايئ مع الظروف املتغرية التي يعيش 

 .فيها الكائن

لك بأنه ملكية انتقاء البديل األمثل مـن بـني عـدة بـدائل كام يعرف الذكاء كذ

 ومن خالل العديـد ً.ممكنة يف ضوء الغايات املحددة واملعايري املحكية املقررة سلفا

من التعريفات نجد أن أشمل تعريف من وجهة نظر الباحث هـو مـا ذكـره كلفـن 

)Calvin( ملـا تعلمـه يف  والذي عرفه بأنه القـدرة عـىل الـتعلم أي اسـتخدام الفـرد

 . التكيف ملواقف جديدة وهو ما يسمى حل مشكالت جديدة

هناك الكثري من العلامء ذهب إىل أن الذكاء هو العامل األسـايس عـن اإلبـداع 

بينام البعض األخر من العلامء رأى أن القدرات العقلية املرتبطـة باإلبـداع تختلـف 

ورد الـذي أثبـت أن القـدرات ومن هـؤالء العلـامء جيلفـ. عن تلك املرتبطة بالذكاء

اإلبداعية تنتمي إىل منط التفكري التباعدي الذي يختلف عن منـط التفكـري التقـاريب 

  .)2005 ،عبد العال(والذي ينتمي إليه الذكاء 

 ومن خالل العالقة بني اإلبداع والـذكاء فقـد نبـه إىل ذلـك سـبريمان حـني رأى 
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ًوالـذكاء العـام مؤكـدا عـىل وجـود أنه من الرضوري الفصل بـني اإلنتـاج اإلبـداعي 

عوامل أخـرى بجانـب الـذكاء تعمـل معـه منهـا عوامـل اجتامعيـة وعوامـل بيئيـة 

يف حـني اسـتطاع الكثـري مـن العلـامء أن يثبتـوا أن عالقـة الـذكاء  .وعوامل انفعالية

باإلـبـداع ـهـي عالـقـة ثالثـيـة األبـعـاد أي أن أـصـحاب الـقـدرات اإلبداعـيـة املرتفـعـة 

 يف حـني أن أصـحاب القـدرات اإلبداعيـة ، بنسبة مرتفعة من الـذكاءيتمتعون دامئا

 أمـا أصـحاب الـذكاء املرتفـع فقـد .املنخفضة قد يكونون من ذوي الـذكاء املرتفـع

يف ـحـني أن أـصـحاب اـلـذكاء  يتمتـعـون أو ال يتمتـعـون بـقـدرات ابتكارـيـه مرتفـعـة،

نسـتطيع أن نقـول ًاملنخفض فنادرا ما يتمتعون بقدرات إبداعية مرتفعة فمن ذلك 

  .)املرجع السابق( أن كل املبدعني أذكياء، ولكن ليس كل األذكياء مبدعني

  الدافعية ً:ثانيا 

ـداع ـة اإلـب ـري ـعـىل عملـي ـر كـب ـة أـث ـة يف األداء ،للدافعـي  حـيـث تنقـسـم الدافعـي

اإلبداعي إىل دافعيـة داخليـة ودافعيـة خارجيـة، فالدافعيـة الداخليـة تنطلـق مـن 

ـة يف البـحـث واملعرـفـة والـشـعور ـهـدف مرـسـوم عـنـد ال ـه الرغـب ـشـخص يظـهـر فـي

 فهذه الدوافع هي إحسـاس ،بالسعادة يف اكتشاف الوقائع وإظهار األفكار الجديدة

التحـرر مـن األفكـار الشـائعة واإلحسـاس باالسـتقاللية من الفرد املبدع بحاجتـه إىل 

  .جديدة والنادرة وتوجيه األفكار نحو تقديم الحلول ال،والتخلص من األفكار القدمية

ويرى بعض العلـامء أن الدافعيـة الداخليـة ذات أثـر قـوي وفعـال يف اإلنتـاج 

 أمـا .اإلبداعي وهذا يعني أن العامل األسايس لعملية اإلبداع هو الدافعية الداخلية

الدافعية الخارجية فهي متتلك مصادرها من الظروف الخارجية لعملية اإلبداع مثـل 

 .  لقب أو عىل انجاز معني أو مكانة اجتامعيةالرغبة يف الحصول عىل

فالدوافع عامة الداخلية والخارجية تعد هي املحـرض القـوي لعمليـة اإلبـداع 

 ). 1989 روشكا،(من خالل الحاجات االجتامعية املتطابقة مع الحاجات الشخصية 
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 الناحية االجتامعية  ً:ثالثا 

 امعي املالئـم والعالقـات اإلنسـانيةوتسمى املناخ االجتامعي وهو توفري الجو االجت

 وقد دلت الدراسات التي أجريـت عـىل تـأثري املنـاخ يف الوسـط ،بني أفراد املجتمع

 عىل أن التالميذ الذين ينحدرون من أرس مرتفعـة املسـتوى االجتامعـي ،االجتامعي

واالقتصادي تتاح لهم فرص أكرث وأفضـل ملامرسـة األنشـطة التـي قـد تسـاعد عـىل 

 فهذه األرس ميكن تزويد أبنائهـا باللعـب املناسـب ،قدرات اإلبداعية لديهمتنمية ال

ألعامرهم وتتيح لهـم املشـاركة يف مناقشـة الكبـار والحـوار وإبـداء الـرأي واقـرتاح 

الحلول للمشاكل فكل هذه من املمكن أن تسهم يف منـو قـدرات األبنـاء اإلبداعيـة 

  .)1999 ،شقري(

  الخيال اإلبداعي: ًرابعا 

للخيال دور هام يف العملية اإلبداعية فالتخيل هو العملية العقلية التي تقـوم 

عىل إنشاء عالقات جديدة من الخربات السابقة يف صور وأشكال ال خربة للفـرد بهـا 

من قبـل،وهي تعتمـد عـىل قـدريت التـذكر واالسـرتجاع والتصـور العقـيل، فالتخيـل 

ينهـا ارتبـاط يف الواقـع العقـيل، مـام يسوق صاحبه إىل الربط بني أشـياء ال يوجـد ب

 ).املرجع السابق(يساعد عىل إثراء الذهن بالجديد من املنظومات العقلية املبدعة

ًأنه إذا كان الخيال عميقا كـان دلـيالً عـىل قـدرة إبداعيـة ) 1986(ويرى محمد 

 فال إبداع بدون خيال، ألن الخيال هو القـدرة العقليـة النشـطة عـىل تكـوين كبرية

 وعن طريقه يتجاوز املبـدع واقعـه ،فالتخيل رضوري لتحقيق اإلبداع الجديدةور الص

يف عامل األحالم التي من خاللها يستطيع بناء تصورات جديدة ويعمل عالقـات  ويعيش

 .  ونظاما مل يكن موجود من قبلجديدة

وقد أثبتت الدراسات التي تناولت العالقة بني اإلبـداع والخيـال أن الخيـال يف 

 قة األمر عنرص أسايس وفعال يف منظومة التفكري والنشاط العقيل فهـو العـنرص حقي
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كـام يؤكـد البـاحثني عـىل أهميـة الرؤيـة التكامليـة . الذي يتفاعل مع الذكاء العـام

لإلبداع والتعامل معه عىل أنه محصـلة لعـدة عوامـل مـن أهمهـا الخيـال والـذكاء 

ًحيث يكون الخيال مع الذكاء طريقا يوصل إىل  . )2000خليفة، ( اإلبداعُ

  املثابرة ً:خامسا 

يعد تنمية اإلبداع عن طريق العمل والجهد حقيقة قامت عليهـا العديـد مـن 

ـت أن ـحـب العـمـل يـحـرك االـسـتعدادات املوـجـودة  ـي أثبـت ـة والـت الدراـسـات العلمـي

 فاإلبداعات األصيلة تتطلب الجهد والرتكيز الشديد من الفرد ومن املمكن ،ويطورها

 . ؤدي إىل االنعزالية عن اآلخرين واالستغراق لوقت أطول يف العملأن ت

إىل مثل هذه الحـاالت التـي اسـتطاعت أن تتجـاوز  Presseyوقد أشار برييس

) دينـز(عجزها عرب العمل لتصل إىل اإلبداع من األمثلة عـىل ذلـك الريـايض العـاملي

ي يف القفـز العـايل  ولكنه حصل عىل رقم قيايس عامل،فكان يشكو من الشلل املزمن

 ). 1989روشكا، : يف(

 فاملبدعون وعىل اختالف تخصصـاتهم وصـفوا أنفسـهم ووصـفتهم املقـاييس 

النفسية والشخصية بأنهم متيزوا بدرجـة عاليـة مـن االسـتغراق والتفـاين يف العمـل 

 . )1993تريك، (وهذا هو ما حقق لهم الشهرة والنجاح 

 : سامت وخصائص املبدعني 

ت النفسية والخصائص السلوكية للمبـدعني االهـتامم الكبـري مـن أثارت السام

 حيـث اتضـحت أن هنـاك عـدد ،قبل الباحثني والعلامء يف مختلف امليادين الرتبويـة

 مـن الدراسـات والبحـوث تركـزت عـىل أن األشـخاص املبـدعني يختلفـون عـن كبري

 ،لتي أبدعوا بهاغريهم يف خصائصهم املعرفية واالنفعالية بغض النظر عن املجاالت ا

فهم يشرتكون يف مجموعة من الخصائص العامة التـي متيـزهم عـن غـريهم وهـذه 

  :الخصائص هي
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 خصائص معرفية  .1

 خصائص الشخصية والدافعية  .2

 ).2002جروان،:يف(خصائص تطورية .3

 الخصائص املعرفية: أوالً 

 : صالخصائ يظهر األفراد املبدعون بعض الخصائص املعرفية يف سلوكيهم ومن هذه

 :القدرة اللغوية  1-

يتسم األفراد املبدعون يف هذه القدرة عىل ظهورهم مبستويات متقدمـة مـن  

ً وغالبا ما تكون حصـيلتهم اللغويـة متقدمـة عـىل ،التطور اللغوي والقدرة اللفظية

 فتجدهم يستمتعون بالقراءة واملطالعـة للكتـب ،أقرانهم يف نفس املرحلة العمرية

  .علمهم ملبادئ القراءةاملتنوعة حتى قبل ت

 :القدرة عىل التعامل مع الرموز واأللفاظ  2-

إن من أهم القدرات التي يتصف بها املبدع تجده يتصف بقدرتـه عـىل فهـم  

الرموز واستخدامها بشـكل صـحيح حيـث تجـد املبـدع ويف سـن الصـغر يسـتخدم 

  .اإلعداد ومدلوالتها بشكل متقن عن أقرانه يف نفس املرحلة العمرية

  :االستقاللية بالعمل  3-

ً الفرد املبدع مييل إىل العمل الفردي يف حل املشكالت التي تواجه وذلك انطالقـا

من دافع داخيل موجود لديه وليس من اجل إرضاء شـخص أو كسـب يشء مـا بـل 

  .من أجل أن يتمكن من بناء صورة متكاملة عن املشكلة التي تواجه ليجد لها حل

 :حب االستطالع  4-

 املبدع لديه قدرة كبرية عىل املالحظة واالنتباه، فتجده دائم لديـه الرغبـة يف التعـرف

 عىل البيئة التي حوله ودائم تجده يطرح األسئلة عىل كل ما يواجهـه ويحـب أن يـفرس 
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 . كل ما يقع أمامه حتى يكتسب املعلومات وينمى املهارات لديه

  خصائص الشخصية والدافعية ً:ثانيا 

 جمـعـت ـبـني منهجـيـة دراـسـة )Gardner) 1993  ـقـام بـهـا ـجـاردنريف دراـسـة
 أفاض يف معالجته الوصفية التحليليـة ،الحالة واملنهجية الكمية يف اإلبداع واملبدعني

لسبعة من الشخصيات املبدعة التي أعتربهـا منـاذج ممثلـة ألنـواع الـذكاء السـبعة 
 ومـن 1983ر العقـل عـام  عندما نرشهـا يف كتابـه أطـ،التي تضمنتها نظريته األوىل

خالل هذه الدراسـة توصـل جـاردنر إىل عـدد مـن خصـائص الشخصـية والدافعيـة 
  :للمبدعني منها

 الثقة بالنفس. 
 الجد واالجتهاد يف العمل. 
 االلتزام املفرط بالعمل.  
 امليل للعزلة عن اآلخرين يف مواجهة الصعوبات . 
 عدم التمسك باألعراف وقواعد السلوك . 
  الطفولة والرشد يف األفكار والسلوكخلط مظاهر . 
 التعبري عن املشاعر والعواطف بصورة مبارشة أو غري مبارشة . 
 املثابرة . 
  املرجع السابق(القدرة يف التأثري عىل اآلخرين .( 

 :الخصائص التطورية: ًثالثا 

 تعد الخصائص التطورية بأنها ذات عالقة بالخربات املبكرة ومراحل النمو املختلفـة
 : ند املبدع ومن هذه الخصائصع
 حب املدرسة والنجاح فيها.  
 تفضيل صحبة الكتاب عن اآلخرين.  
 التعرض لخربات وتجارب متنوعة يف سن مبكرة لديه هوايات كثرية. 

 املحافظة عىل الدافعية يف مجال العمل . 
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 تقديم مبادرات وإسهامات تدل عىل النبوغ . 

  :كخصائص وسامت املبدعني يف تصنيف كالر

ً تصنيفا للمبدعني مـن خـالل مراجعتهـا )Calrk, 2006(قدمت الباحثة كالرك 

 حيث يتألف منوذج كالرك من أربعة مكونات لكل منهـا وظـائف ،لنظريات اإلبداع

  :وخصائص وهي كالتايل

 : وهي:الخصائص املنطقية 

 امليل للمخاطرة واملغامرة.  

 القدرة عىل املقاومة والضغوط االجتامعية.  

 نضباط الذايت واالستقالليةاال . 

 القدرة العالية عىل التذكر واالنتباه.  

 القدرة عىل التفكري املتشعب . 

 عدم تحمل املواقف اململة والروتني.  

 : وهي: الخصائص الحدسية

 القدرة عىل تحرير األفكار الالشعورية والتعبري عنها.  

 الحساسية الزائدة. 

 التفاعل مع األفكار األصيلة . 

 نفتاح بغري حدوداال. 

 تجاوز املشكالت وتقديم أفكار وحلول جديدة.  

 : وهي: الخصائص الحسية

 االهتامم بالعامل الخارجي والداخيل.  

 القدرة عىل تقبل الرصاع والتوتر . 

  االنفتاح عىل الخربات واألفكار الجديدة 
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 القدرة عىل التحكم باملفاهيم. 

 كامالقدرة عىل عدم االستعجال يف إصدار األح.  

 : وهي: الخصائص العاطفية
 القدرة عىل حل الرصاعات الداخلية. 
 القدرة عىل تحمل املواقف املحرية.  
 الرغبة يف مواجهة خربات جديدة كل يوم . 
 القدرة عىل الرتكيز.  
 ال يخىش املواقف املجهولة أو الغامضة . 
 إدراك األشياء بطريقة خاصة.  
 محب لالستطالع. 
 ىل اآلخرينالقدرة يف تأثريه ع.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 منوذج كالرك التكاميل لإلبداع: (4)الشكل 

 الحدس
حالة وعي قصوى تأيت 
من واقع الالشعور أو 
تغري مستوى الشعور

 املشاعر
حالة الشعور 
املتأثر عاطفيا 

ًوتتطلب وعيا ذاتيا  ً

 تفكريال
حالة تفكري منطقي 

ميكن قياسه وتطويره 
 بالتدريب املكثف

اإلبداع

 الحس
حالة املوهبة يف إيجاد نتاجات جديدة 

يراها ويسمعها اآلخرون تتطلب 
 مستويات مرتفعة من التطور العقيل
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ويرى الباحث من خالل النموذج السابق أن اإلبداع هو منظومة تكاملية مـن 

 حيث تتنوع مكونـات اإلبـداع ،أربعة أوجه هي التفكري والحدس واملشاعر والحس

 والقـدرة عـىل التفكـري يف هذه املنظومة من خالل قدرة الفرد عىل التذكر واالنتبـاه

التي بدورها تتنقل بني الشعور الـداخيل عنـد الفـرد وتحريـره لألفكـار الالشـعورية 

 وبني االهتامم بالعامل الخارجي من خالل االنفتاح عىل الخـربات وكيفية التعبري عنها

 .وتقبل األفكار الجديدة

 : قياس اإلبداع

اإلبداع يتحقق عـادة لـدى ظل كثري من املفكرين يعتقدون لفرتات طويلة أن 

نرشه  حيث يرى ايكابوم يف كتابه الـذي ،ًإنسان يكون مصابا مبرض عقيل أو جسمي

 تزيـد  واملسمى مشكلة العبقرية أن املبدعني هم مرىض الن حالة املرض)1928(عام 

  .من حدة انفعاالت الشخص وتقلل من مقاومته ومن قدرته عىل ضبط نفسه

ء بها ايكابوم وغـريه مـن العلـامء ينقصـها الدقـة ألن فقد كانت اآلراء التي جا

املرض النفيس وإن كان يف بعض األحيان يدفع بعض النـاس إىل محاولـة التفـوق إال 

أنه وبرغم تلك الدافعية فإنـه يقـف حجـر عـرثة يف سـبيل تحقيـق انجـاز إبـداعي 

ًضـا أو متميز، وأن هذا التميز ميكن أن يكون أكرث جودة لو أن الشخص مل يكن مري

 .)2003 حنورة،: يف(ًمعاقا 

ويعد القياس من أعقد القضـايا يف عمليـة بنـاء اختبـارات اإلبـداع وتصـميمها 

لذلك فان عدد االختيارات واملقاييس املوجودة يف هذا املجال هي أقـل بكثـري مـن 

 وأن قـيـاس اإلـبـداع ـمـن ،مـقـاييس املـجـاالت الرتبوـيـة والتعليمـيـة والنفـسـية األـخـرى

  .تنبؤ بإنتاجيته اإلبداعية كعملية صعبة ومعرضة للخطأالاملمكن 

وـعـىل اـلـرغم ـمـن وـجـود التعقـيـد والغـمـوض يف اإلـبـداع إال أنـنـا بحاـجـة إىل 

الكشف والتعرف عىل املبدعني ألن بعملية الكشف التي تقام من خـالل اختبـارات 

  .اإلبداع فإنه من املمكن بها قياس القدرة اإلبداعية للفرد
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ن املختصني أن السامت اإلبداعية للفرد تسـاعد يف التعـرف عليـه ويرى كثري م

 وكـذلك مـن خـالل اسـتخدام أكـرث مـن أداة ،من خالل استخدام اختبارات اإلبـداع

 ،للكشف عن قدرات األطفـال اإلبداعيـة كمقـاييس السـامت اإلبداعيـة الشخصـية

  ومالحظـات،ومالحظات األهـل للسـامت الشخصـية اإلبداعيـة واعتامد ترشيح املعلمني

  .)2002الرسور،(لبعض املحاوالت اإلبداعية الذاتية لألفراد املبدعني 

 التي ميكن من خاللها التعرف عـىل Assessment Toolsوتعد أدوات القياس 

االختبـارات املقننـة، املالحظـة،  :اإلبداع والسلوك اإلبداعي كثرية وذات فاعلية منها

  . وهذه األدوات هي التي تكشف عن املبدعني.التقدير الذايت، الحقائب، االستنتاج

 

  Standardized Tests: االختبارات املقننة  (1)

 سـواء يف بنـوده أو ،االختبار املقنن هو االختبار ذو القواعد الواضحة املحـددة

 ويعـد االختـبـار املقـنن أفـضـل االختبـارات الـتـي يطمـنئ الباـحـث أو ،رشوط تطبيقـه

 يعطي نتـائج متامثلـة حتـى إذا طبـق عـىل أفـراد مختلفـنيألنه   إىل نتائجهااملعلم

 .)2005 ،املرشيف(

 : ومن أشهر هذه االختبارات يف قياس اإلبداع هي 

 ـداعي ـري اإلـب ـورانس للتفـك ـارات ـت  Torrance Tests of Creative( اختـب

Thinking( 

  اختبارات جيلفورد)The Guilford Tests(  

  اختبارات واالش وكوجان)Wallach & Kogan Tests(  

  اختبارات جتزل وجاكسون)Getzels & Jackson Tests(  

  :وسنقوم بعرض لهذه االختبارات عىل النحو التايل
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 :اختبارات تورانس للتفكرياإلبداعي  - ا
)Torrance Tests of Creative Thinking ( 

ز  اختباراته للتفكري اإلبداعي والتي يرم1962 يف عام Torranceوضع تورانس 

 متت مراجعته مرة أخرى حيث كانت الغاية من هـذه 1974ويف عام ) TTCT(لها 

 .االختبارات معرفة قدرات الطلبة اإلبداعية

 إىل أن اختبـارات تـورانس )Cramond & Wuskyla,1994(ويشـري كـل مـن 

ً لغة كونه غري متحيز ثقافيا أو 34 دراسة وترجم ألكرث من 200استخدم يف أكرث من 

ًهو يعد من أكرث اختبارات اإلبداع انتشارا واستخداما فً.عرقيا ً.  

 :وتتكون اختبارات تورانس للتفكري اإلبداعي من جزأين

 حيث تتكون الصورة اللفظية من سبعة أسـئلة، ويطلـب مـن الفحـوص  :لفظي

 . أن يقوم بتخمني اإلجابة املمكنة وكذلك األسباب املحتملة لذلك

 ث يطلب من املفحوص أن يكمل صورة ما أو تتكون من ثالثة أسئلة حي :شكيل

 ويصلح هـذا االختبـار لألفـراد ،تكوين موضوعات جديدة باستخدامه للخطوط

  .من سن الروضة حتى عرشين سنة

 

 : )أ(االختبار اللفظي الشكل : أوال

 وهـو يتكـون ،تتم اإلجابة يف هذا االختبار لفظيا أي بالتعبري اللفظـي الكتـايب 

 ات متعددة تدور حول العمليات والصور االسـتطالعية والخيـالمن اختبارات ونشاط

  ويتكون هذا االختبار من مـا،والرتكيز السمعي والبرصي أو من خالل ردود األفعال

  :ييل
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 طرح األسئلة : النشاط األول

تعرض صورة للمفحوص وعليه أن يطرح األسئلة التـي يسـتطيع أن يفكـر بهـا 

طروح عن الصـور ال ميكـن إجابتـه مـن خـالل النظـر  والسؤال امل،من خالل الصورة

فاملفحوص يقدم أسئلة ليعرف ماذا يحدث يف الصورة، والرتكيز هنـا يعتمـد  للصورة

  .عىل النظر ودقة املالحظة يف الصورة

 

 التخمني وتوقع األسباب : النشاط الثاين

 يف يسأل املفحوص عن تخمني ألكرث نسبة من األسئلة، ملعرفة أسباب األحداث

 . الصورة

 

 تخمني النتائج : النشاط الثالث

  .يذكر املفحوص النتائج املرتتبة عىل الحادث الوارد يف الصورة

 

  تحسن اإلنتاج :النشاط الرابع

يطلب من املفحوص تقديم آراء واقرتاحات لتحسني املنـتج الـوارد يف الصـورة، 

 . أي ماذا ميكن أن يضاف له ليصبح أفضل

 

 االستخدامات الغري الشائعة : النشاط الخامس

 . يسأل املفحوص عن استخدامات غري عادية أو مألوفة

 

 موقف مستحيل : النشاط السادس

 يطلب من املفحوص أن يذكر ويكتب كل االحتامالت التي تـرد يف خيالـه عـن 
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 . هذا املوقف

  : االختبار الشكيلً:ثانيا

 :ويتكون من. سمًوتتم اإلجابة عليه شكليا أي بالتعبري الصوري بالر

 بناء الصورة : النشاط األول

ــورة  ــوص ـص ــام املفـح ــرض أـم تـع

ويطلــب منــه الرســم واإلضــافة عــىل 

ويوضح الشكل رقـم . الصورة التي أمامه

ـاء ) 5( ـاط األول يف بـن ـن النـش ـوذج ـم مـن

  .الصورة

 

 

 

 

 النشاط األول بناء الصورة: )5(شكل رقم 

 

 تكملة الصورة : النشاط الثاين

 وعـىل املفحـوص أن يجـري ،ص رسومات عرشة بأشكال ناقصـةتعطى للمفحو

  . ويوضح الشكل التايل منوذج من هذا االختبار.إضافة عىل الخطوط لعمل األشكال
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 النشاط الثاين تكملة الصورة: (6)شكل رقم 

 الدوائر : النشاط الثالث
 ويتضمن عدد من الدوائر يف صفحتني ويطلب من املفحوص محاولة إكامل هذه

  .ويوضح الشكل التايل منوذج من هذا االختبار. الصور وإعطاء معنى لها

  

 النشاط الثالث الدوائر: (7)شكل رقم 
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 ومن خالل هذه الدراسة سيقوم الباحث بتطبيق هذا االختبار بصـورته الشـكلية

  .بني واملوهوبات التي تضم الطالب والطالبات املوهو.عىل عينة دراسته

 )The Guilford Tests( :اختبارات جيلفورد

طور جيلفورد اختباراته من خالل الدراسات التي أجراها حول نظرية التكوين 

ًالعقيل التي تناولت عـددا كبـريا مـن القـدرات العقليـة التـي يتكـون منهـا منـوذج  ً

 جيلفـورد مكعبـة  فلقد ابتكر،جيلفورد النظري للتكوين العقيل والوظائف العقلية

ذات ثالثة أوجه من أجل وصف كيفية استخدام األفراد لعقـولهم وهـو مـا يسـمى 

  .بنموذج جيلفورد للذكاء

ويرى جيلفورد أن هذه االختبارات مرتبطة باإلبداع حني متكـن مـن اسـتخدام 

 قدرة من قدرات توليد البدائل وهي التي مثلـت )24(التحليل العاميل من تحديد 

 وأربعـة تعتـرب ،اراته لقياس التفكري التباعدي منها، ستة لقيـاس اإلنتـاجمحاور اختب

  .محتويات وجميعها شكلت كاختبارات لقياس التفكري اإلبداعي

 : وقد تم تصنيف القدرات العقلية ضمن ثالث فئات رئيسية وهي

  العمليات العقلية:أوالً

 يف التعامـل مـع وهي النشاطات العقلية أو املامرسات التـي يقـوم بهـا الفـرد

 : وتشتمل عىل. املواد الخام للمعلومات

 وهي القدرة املعرفية التي لها عالقة بقدرة الفرد التعرف عىل اليشء: املعرفة . 

 ويعني االحتفاظ مبا عرفه الشخص والقدرة عىل اسرتجاعه: الذاكرة . 

 ًحيانـا ًويعني التفكري يف اتجاهات مختلفة فأحيانا نستقيص وأ: اإلنتاج املتشعب

 . أخرى نبحث عن التنوع

 ويعني التفكري الذي يـؤدي بنـا إىل إجابـة صـحيحة أو اختيـار : اإلنتاج املتقارب

  .أحسن إجابة
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 وفيه نصل إىل قرارات حول جودة وصحة ما نعرفه أو ما نتوصـل إليـه : التقويم

  .من معلومات

 املحتويات : ًثانيا 

 : الفرد، وتتضمن هذه املحتوياتوهي أشكال املعلومات التي ميكن أن مييزها 

 معلومات برصية شكلية. 

 معلومات رمزية. 

 معلومات سمعية. 

 معلومات سلوكية . 

  النتاجات ً:ثالثا 

 :  وتضمنت ما ييل.وهي شكل التنظيم الذي ينجم عن معالجة املعلومات

 وهي األشياء املفردة التي تنطوي عليها خصائص أو معان: الوحدات . 

  ًاألفـكـار الـتـي تتـخـذ أساـسـا لتجمـيـع أو تـصـنيف مجموـعـة املجموـعـات وـهـي

  .وحدات متشابهة

 وهي الروابط التي تجمع بني شيئني أو وحدتني من املعلومات: العالقات . 

 وهي الرتتيبات أو األبنية التي تضم ثالثة عنارص مرتابطة:األنظمة.  

 ة أو وهي التغـريات التـي قـد تحـدث ألي معلومـة نتيجـة املعالجـ: التحويالت

  .العملية العقلية

 وهي املعلومات التي تـوحي بهـا أو تقـود إليهـا معلومـات أخـرى : التنظيامت

 . ترتبط بها

  وقد متكن جيلفورد وفريقه من وضع اختبارات لقياس هذه القدرات أو العوامل

  .)2002 ،جروان:يف(جميعها باستثناء عامل العالقات البرصية 
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  )Wallach & Kogan Tests(اختبارات واالش وكوجان 

حـيـث  م يف مـجـال اإلـبـداع1965 كوـجـان يف ـعـام -أظـهـرت اختـبـارات واالش 

متيزت هذه االختبارات مبالءمتها لألطفال باإلضافة إىل سهولة اسـتخدامها مـن قبـل 

  .املعلمني والعاملني يف مجال اإلبداع

 : وتنقسم هذه االختبارات إىل قسمني هام

 . اميلعب التمثيل اإليه: األول .1

 . التجارب املبكرة: الثاين .2

 : وتتفرع هذه االختبارات إىل خمسة اختبارات فرعية وهي

 حيـث يطلـب مـن املفحـوص أن يضـع قامئـة مـن :اختبار الشـواهد واألمثلـة .1

 . ً)سم األشياء التي ميكن أن تصدر صوتا(مثال . الشواهد أو األمثلة

ني أن يـذكروا الطـرق  حيث يطلـب مـن املفحوصـ:اختبار االستعامالت البديلة .2

وهكذا وهـذا . املختلفة التي ميكن أن يستخدموا بها كل من السكني، الصحيفة

 . االختبار مكون من مثانية أسئلة

حـيـث يـسـأل املفـحـوص ـعـن الجواـنـب الـتـي تتـشـابه فيـهـا : اختـبـار املتـشـابهات .3

 . أو الحليـب واللحـم،مباذا يتشابه كـل مـن الراديـو والتلفزيـون(مثال . األشياء

 . .وهكذا

ـكل .4 ـى الـش ـار معـن ـدم :اختـب ـة تـق ـورة مرئـي ـواد مـص ـتخدام ـم ـتم اـس ـث ـي  حـي

للمفحوصني من خالل قامئة باملعاين املحتملة أو تفسري لعدد من األشكال التـي 

 . تعرض عليهم وعددها مثانية

 ،حيث يضع املفحوصـني قامئـة بالتفسـريات لرسـوم الخـط: اختبار معنى الخط .5

 ويوجه للمفحوصني السـؤال ،جة السهولة يف الرسميتدرج من غري املقنن إىل در

 ). :Davis.1986 In(التايل مباذا يجعلك هذا تفكر؟ ما الذي تستطيع عمله؟ 
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  )Getzels & Jackson Tests(اختبارات جتزل وجاكسون 

  من خـالل الكتـاب الصـادر1962لقد أظهرت اختبارات جتزلز وجاكسون يف عام 

 حيـث أن هـذا االختبـار مل يـنرش إال يف كتـابهم .لـذكاءمن قبلهم بعنوان اإلبداع وا

 . فقط

  ويحتوى هذا االختبار عىل أربعة اختبارات باإلضافة إىل اختبار خـامس مل يكـن

  :وتتميز هذه االختبارات بسهولة استعاملها بشكل عام وهي كالتايل. صادر يف كتابهم

 قامئـة مكونـة مـن يقدم االختبار للمفحوص عىل شكل: اختبار ترابط الكلامت .1

 ليضـعها يف ) دقيقـة15( كلمة لكل منها معاين مختلفة ويعطى املفحوص )25(

أما درجة اإلبـداع فهـي عبـارة عـن املجمـوع  قامئة تحوي أكرب عدد من املعاين

 . الكيل للمعاين املختلفة املتضمنة يف القامئة

يـذكر يقدم للمفحـوص عـدد مـن األشـياء ويطلـب منـه أن : اختبار االستعامل .2

 . ) دقيقة15(  استخدمها من خالل زمن مدته

ً شكالً هندسيا، ويضم كل منهـا )18(يقدم للمفحوص : اختبار األشكال املخفية .3

أربعة أشكال معقدة، واملشكلة هي يف التعرف عـىل األشـكال املعقـدة وقيـاس 

 . مدى الدقة

هـا، يتكون هذا االختبار من أربعة قصـص، حـذفت منهـا نهايت: اختبار القصص .4

 .. وهكذا.  لوضع نهاية طريفة أو خامتة) دقيقة35( ويعطى للمفحوص

ويقدم يف هذا االختبـار أربـع فقـرات لقضـايا متعـددة  :اختبار املشاكل وحلها .5

واملطلوب وضع أكرب عدد من القضايا ملا قدم له مـن معلومـات ويتحـدد زمـن 

 ). 2002الرسور، : يف) ( دقيقة30(هذا االختبار

  Observationة املالحظ  (2)

 تعد املالحظة إحدى أدوات القياس وهـي مشـاهدة ظـاهرة مـا دون تـدخل 
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 الباحث يف الرشوط التي تحدث خاللها تلك الظـاهرة، أو يف توجيـه نـوع السـلوك 

 . املسبب لها

 : وتنقسم املالحظة إىل قسمني هام

  Observation Unrestricted )غري املقيدة(املالحظة الحرة   - أ

يقوم الباحث مبالحظة األفراد موضوع الدراسة يف بيئتهم الطبيعيـة فـرتة وفيه 

 ويدون كـل مـال يالحظـه دون أن يتـدخل يف توجيـه ،من الزمن قد تتعدى الشهور

  . ثم يقوم بعد ذلك بتحليل التفاصيل التي تجمعت لديه من مشاهداته،األفراد

  Restricted Observationاملالحظة املقيدة   - ب

ًاملالحظـة املنظمـة التـي يحـدد الباحـث محاورهـا سـلفا يف صـورة مـا تسمى 

 والتي يتوجـب عليـه أن يقـوم بضـبطها وعرضـها عـىل ،ويضعها يف بطاقة املالحظة

ـام  ـواء ـق ـتخدامها ـس ـل اـس ـا قـب ـتم إقرارـه ـى ـي ـال حـت ـن املحكـمـني يف املـج ـدد ـم ـع

 . )2002 ،صالح وآخرون (باستخدامها الباحث نفسه أو غريه

  Self- Identificationير الذايت التقد  (3)

ًوهو الحكم الذي يصدره الفرد استنادا إىل تقديره الشـخيص، ويـتم ذلـك مـن 

خالل االستبيانات، حيث ميكن للطالب أن يشريوا إىل إبداعاتهم التـي يسـتخدمونها 

يف األوقات غري املدرسية، مثل عضوية فريق التمثيل أو الرياضـة أو الفنيـة وهكـذا 

  ).املرجع السابق(شاركون يف األنشطة املختلفةي يجعلهم

  Protfolioes   الحقائب  (4)

وهي حقيبة ورقية تجمـع فيهـا أعـامل األطفـال اليوميـة بغـرض تقيـيم األداء 

 ،واملفيد من هـذه الحقائـب أنهـا تسـمح بتقـدير إبـداع األطفـال والتقدم املستمر

ر قامئـة خاصـة باملعـايري التـي ولتقييم هذه الحقيبة املقننة ميكن للمدرسة أن تطو

 ). 2000عبد الكريم، (تؤخذ يف االعتبار



 104 الفصـل الثاين 
 

 

 Inferringاالستنتاج   (5)

هي مهارة تستهدف وصول املتعلم إىل نتائج معينة يعتمد عليهـا عـىل أسـاس 

فاالسـتنتاج يتضـمن تفسـري، وتوضـيح ملالحظـات . من األدلة والحقائق واملالحظات

ًعتمدا عىل الخرية السابقة عند الفرد، ألن املالحظـة ًالباحث، وغالبا ما يكون ذلك م

ويسـتخدم . خربة نحصل عليها من الحواس ثم يأيت االستنتاج لتفسري هذه املالحظة

 فهي تعـد ،االستنتاج للتعرف عىل الطالب املبدعني من بني ذوي الخلفيات املتنوعة

  .)2002يز، عبد العز(الخطة األوىل نحو مساعدتهم عىل تحقيق كل إمكاناتهم 

 : معوقات اإلبداع

أظهرت العديد من الدراسات واملراجع إىل حقيقة وجود معوقـات أو عقبـات 

كثرية ومتنوعة تحول دون تنمية التفكري اإلبـداعي أو الوصـول بالعمليـة اإلبداعيـة 

 كـام ،إىل نتاجات أصـيلة وذات قيمـة علميـة أو أدبيـة أو فنيـة بالنسـبة للمجتمـع

ن نظـم التعلـيم تتجـه يف الغالـب إىل طريـق يتعـارض مـع منـو أظهرت الدراسات أ

  .التفكري اإلبداعي

 والرسور، عىل تصنيف هذه ، والشقري،وقد اجمع العديد من الباحثني كجروان

  :املعيقات مبا ييل

 املعوقات الشخصية:  أوالً

ويقصد بها تلك العقبات املتعلقة بالفرد نفسه، والتي تم تطويرها لديه بفعل 

 وتتضمن املعوقـات الشخصـية. اته الذاتية مع محيطه األرسي واالجتامعي واملدريسخرب

  :ما ييل

  :ضعف الثقة بالنفس  1-

تعد الثقة بالنفس عامل مهم يف التفكري اإلبداعي، ألن ضـعف الثقـة بـالنفس 

 . يقود إىل الخوف من اإلخفاق وتجنب املخاطرة والخوف من خطأ النتائج
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 : يالتفكري النمط  2-

وهو التفكري املقيد بالعادة مبعنى أن الفرد قـد يسـري يف طريقـة طويلـة لحـل 

 وإذا تكرر املوقف ثانية فإنـه يسـلك نفـس ،مشكلة ما ويف النهاية يصل إىل النتيجة

الطريقة ويصل إىل النتيجة يف حني أن لديه أكرث من طريقة قصرية وسـهلة الوصـول 

 . إىل الحل لو قام بها

 : فرطالحامس امل  3-

قد تكون حساسية الفرد للمشكالت ضعيفة أو قد تضعف نتيجة عـدم وجـود 

اإلثارة أو قلة التحدي مام يجعل الفرد أقل اسـتجابة للمثـريات أو أنـه يـتخىل عـن 

 . حب االستطالع والتعرف إىل املشكالت ومحاولة حلها

 : التشبع  4-

قـد يـؤدي إىل إنقـاص التشبع هو الوصول إىل حالة من االستغراق الزائد الذي 

  فهو يعد حالة مضادة الحتضان. وعد دقة املشاهدات،الوعي بحيثيات الوضع القائم

  .)2002جروان، (الفكرة أو املشكلة 

  معوقات خاصة باألرسة ً:ثانيا

ًتعد األرسة عامالً يساعد عىل اإلبداع وبالوقت نفسه ميكن أن تكون معيقا من 

ت الدراسات أن العالقات األرسية عامـل حاسـم يف معوقات ظهور اإلبداع، وقد أثبت

تشكيل اتجاهات الطفل الصغري نحو ذاته ونحو اآلخرين، فالعالقـات بـني الوالـدين 

 .ًواختالف آرائهم يف تربية الطفل يؤثر سلبيا عىل تنمية التفكري

كام أن اهتامم الوالدين بتعلم أبنائهم ومتابعة نتائج تحصيلهم يف املدرسة لـه 

ولعل أبرز معوقات اإلبـداع يف األرسة ممكـن . بري يف إظهار قدراتهم وإبداعهمأثر ك

 ). املرجع السابق( أن نوجزها فيام ييل
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  :تدين املستوى االقتصادي  1-

 تعاين الكثري من الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية من سـوء األوضـاع

رد يف عـدد كثـري مـن الـدول  حيث يتدىن مسـتوى الـدخل السـنوي للفـ،االقتصادية

مام يصعب فيـه تـوفري الوسـائل التعليميـة والوسـائط الثقافيـة مـن كتـب  العربية

وأجهزة حاسب وتكنولوجيا، وذلك بسـبب أن دخـل األرسة ال يكفـي لتلبيـة ومجالت 

 الرضورية لألطفال، فاآلثار السلبية الناجمة عن تأثري األوضـاع االقتصـادية الحاجات

واحي الصـحية، والسـكنية تعـد يف مجملهـا دون املسـتوى املطلـوب لألرسة عىل الن

 . لتحقيق التوازن لشخصية الطفل املوهوب

 : ارتفاع األمية  2-

 حيـث أن هـذا االرتفـاع يف ،تعد األمية ذات مستوى مرتفع يف الدول العربيـة

األرسة من خالل اآلباء أو األمهات من شأنه تحديد فرص األطفال املوهـوبني وذلـك 

 مـام يـؤدي ،من خالل تفهم احتياجاتهم وتعزيز دافعيتهم للتعلم من قبل الوالدين

  .ذلك إىل فقر يف البيئة الثقافية واللغوية داخل األرسة

  :أحادية املسؤولية يف تربية األبناء  3-

إن تحمل أحد الوالدين مسؤولية تربية األبناء وعدم املشاركة الفاعلة من قبل 
ينعكس بصورة سلبية عىل التنشئة االجتامعية لألبناء ألنها تقدم الطرف اآلخر فهذا 

ًمنوذجا منطيا الدوار الرجل أو املرأة يف األرسة واملجتمع مام يرتتب عليـه مشـاحنات  ً
  ً.وتوترات يف العالقات األرسية خاصة إذا كان حجم األرسة كبريا

 يف باء واألمهـاتوقد أشارت بعض الدراسات إىل تفوق األطفال الذين يتعاون اآل
تربيتهم ألطفالهم من خالل رعايتهم لهم يف تحصيلهم الدرايس، والدافعيـة لالنجـاز 
وحـب االسـتطالع ومفهـوم الـذات واإلـبـداع كـذلك يف تفـوقهم يف مسـتوى النـضـج 

 حيث يعد هذا التعاون بني األب واألم يف تربيـة األبنـاء عـىل ،االجتامعي واالنفعايل
  .)1997 ،مريس(نها إال مع أبائهم إشباع حاجات ال يشبعو
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 معوقات خاصة باملدرسة: ً ثالثا

 ،ًتعد املعيقات الخاصة باملجتمع املدريس سبب رئيسـا يف عـدم ظهـور اإلبـداع

وذلك من خالل مـا تتضـمنه املجتمـع املـدريس مـن أسـاليب تحـد مـن ظهـور هـذا 

  : وميكن لنا أن نوجزها بالتايل.اإلبداع

 :  املعلم 1-

وما يحمله من ثقافة أو أساليب أو اتجاهات نحو مهنة التدريس عامل املعلم 

 يف دراسـة )1991(حيـث أشـار شـقري . مهم يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب

هدفت إىل التعرف إىل العوامل األساسية التي تسهم يف تنمية التفكـري اإلبـداعي أن 

 تنمية التفكري اإلبداعي، وذلـك مـن املعلم والعوامل املتعلقة به تعترب ذات تأثري يف

خالل ما يقدمه لطالبه من أساليب يف التدريس ودميقراطية يف التعامل وتشجيعهم 

عىل طرح األسئلة واملشاركة يف الحوار واملناقشة والقدوة الحسـنة لطالبـه يف العلـم 

 . والعمل

يف طرق  إىل أن أهم معيقات اإلبداع يف املدرسة تتمثل )2000(كام أشار عبيد 

  ودكتاتورية، وأساليب التقويم القامئة عىل الحفظ واسرتجاع املعلومة،التدريس التلقينية

 .املعلم وتسلطه

 :  املنهاج 2-

 فـالكثري مـن املنـاهج تخلـو مـن ،للمنهج دور كبري يف تنمية التفكري اإلبـداعي

 يكـون  مـن األفضـل أن،التطبيقات الحياتية املشجعة عىل تنمية التفكـري اإلبـداعي

املنهاج يحتوى عىل أنشطة وتطبيقـات متنوعـة ومرتبطـة بحاجـات املتعلمـني مـن 

  .ثرائية تعمل عىل تنمية التفكري اإلبداعيإخالل ما يقدم لهم من أنشطة 

 : اإلدارة املدرسية  3-

 إن اإلدارة املدرسية اإلبداعية هي اإلدارة التي تشـجع طالبهـا ومعلميهـا عـىل 
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ب اإلبداعية من خالل استخدام الدميقراطية وإعطـاء الحريـة استخدام كافة األسالي

كـام أن اإلدارة املدرسـية  .لكل من املعلم واملتعلم يف مناقشة املشكالت التي تظهـر

ة مشجعة لتنمية التفكـري اإلبـداعي فعليهـا تـوفري وتشـجيع رداإأرادت أن تكون إذا 

ارات، وإـجـراء التـجـارب  ـعـىل اـسـتخدام املخـتـربات العلمـيـة والقـيـام بالزـيـأفرادـهـا

 ،وتدريب املتعلمني عىل االعتامد عـىل أنفسـهم يف حـل املشـكالت التـي تعرتضـهم

وعليها كذلك البعد عن اإلدارة التقليدية يف تعاملهـا ألنهـا تعـد مـن أكـرب معيقـات 

  .)2004الهويدي، (اإلبداع عند املعلم واملتعلم 

  معوقات خاصة باملجتمع ً:رابعا

 العنارص املشجعة لتنمية اإلبداع لدى أفراده ومن املمكـن أن املجتمع هو أحد 

  :يكون عامل هدم لتنمية اإلبداع عند أفراده وذلك من خالل املعيقات التالية

  عادات وتقاليد املجتمع السائدة بني أفراده والتي ترفض كل عمـل جديـد ولـو

قاومـة التجديـد كان عمالً إبداعيا، والتشبث باملايض والتغني بأمجاده وامليـل مل

  .والتغيري

  شيوع الشخصيات التسلطية املحاربة لإلبداع يف املجتمـع وإجبـار األفـراد عـىل

احرتام النظم التسلطية، كاملدير املستبد واملعلم املتسلط وويل األمـر القـايس يف 

مـع عـدم السـامح ملخالفـة الطقـوس االجتامعيـة . معاملته ألبنائه وفرض آرائه

  .السائدة

 هتامم باملبدعني وعدم توفر اإلمكانات التي تساعدهم عىل إظهار مواهبهمقلة اال 

  .وقدراتهم

  التهيئة النفسية للمبدع أثناء تقدميه إلبداعـه مـن خـالل مسـاندته والتخفيـف

من عزلته وتحقيق األمان الـنفيس لـه حتـى ميكنـه مـن الكشـف عـن جوانـب 

 ). 1971السيد، ( إبداعية أخرى
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 يئية  معوقات بً:خامسا 

تحد من اإلبداع الـذي ميارسـه الفـرد،  تعد املعيقات املوجودة يف الطبيعة أنها

 وعدم تشجيع األفـراد ، كذلك البيئة املكتظة للمبدع،مثل عدم توفر املكان املناسب

املحيطني باملبدع من أفراد أرسته أو اقرأنه وكذلك عدم توفر املوارد املتعلقة بـدعم 

ي تحتاج إىل توفري املال إضافة إىل املتخصصـني املتفـرغني يف املشاريع اإلبداعية والت

  .تنمية اإلبداع

 : التدريب عىل اإلبداع

بدأت ظاهرة التدريب عىل اإلبداع يف الظهور يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

 أول برنـامج تـدريبي لتعلـيم اإلبـداع )Crawford )1978 عنـدما وضـع 1931عام 

 . ملصممني يف املؤسسات الصناعيةللمهندسني واملديرين وا

 حيـث ذكـر ،ثم بدأ االهتامم بالتدريب عىل اإلبداع من منتصف القرن املايض

 أن مدارس املستقبل يجب أن تصمم ليس للتعلم فقط بل للتفكري )1960(تورانس 

  .وركز عىل أن اإلبداع األصيل يتطلب الكثري من األداء والكامل والصعوبة

أن برامج التدريب عـىل اإلبـداع وحـدها ال تكفـي،  Renzulliكام يذكر رنزويل

وأن أكرث املتغريات أهميـة يف تنميـة اإلبـداع هـو التفاعـل بـني املعلـم واملجموعـة 

 . )2002 ،الرسور:يف(املتدربة عىل اإلبداع 

وتؤكد العديد من الدراسات عىل إمكانيـة التـدريب عـىل اإلبـداع مـن خـالل 

  :املجاالت التالية

 : الوعي اإلبداعي واالتجاهات اإلبداعيةاكتساب 

حيث يتضمن معرفة أهمية اإلبداع من خالل تطوير الشخصية وتقبـل األمـور 

الشخصية غري العادية واملشاركة يف النشاطات اإلبداعية ومعرفـة مقومـات التفكـري 

 . اإلبداعي
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  :فهم موضوع اإلبداع

بـداع مثـل اختبـارات يتم ذلك من خالل تدريب األفراد عىل موضـوعات يف اإل

  .اإلبداع وعمليات التفكري اإلبداعي ونظريات اإلبداع ومكونات اإلبداع

  :تطوير سامت الشخصية اإلبداعية

ويتم التدريب يف هذا املجال عىل التشجيع واملكافئات السامت االيجابية عند 

 . عالطلبة مثل تدريب الطلبة عىل االستقاللية واملخاطرة والحامس وحب االستطال

  :التدريب عىل حل املشكالت
يتم عن طريق تدريب األفراد عىل برامج حل املشكالت مـن خـالل خطواتهـا  

بداية اإلحساس بوجـود مشـكلة مـا إىل وضـع املعـايري وطـرح األفكـار وتقيـيم  من
  .واالنتهاء بتنفيذ الحل األمثل للمشكلة الفكرة

 : تطوير القدرات اإلبداعية
اإلبداعية من حيث تدريب األفراد عىل قـدرات التفكـري ينفذ تطوير القدرات 

اإلبداعي أو مهارات اإلبداع وبرامج التفكري، وغريها مـن الـربامج التـي تعمـل عـىل 
 ). 2002الرسور، : يف(تنمية القدرات اإلبداعية عند األفراد 

 وقد أكدت العديد من الدراسات الرتبوية عىل نجاح الكثري من الربامج يف تنمية
  :ييل  فمن هذه الربامج الرتبوية يف تنمية التفكري اإلبداعي نذكر منها ما،بداعاإل

 برنامج بريدو لتنمية التفكري اإلبداعي

 The Purdue Creative Thinking Program: 

صمم هذا الربنامج يف جامعـة بـريدو يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـام   
تألف هذا الربنامج من مجموعة متارين تحتوي  ي. لطلبة الصف الرابع االبتدايئ1974

معلومات خاصـة تتعلـق مبفهـوم اإلبـداع وأهميتـه : عىل نوعني من املعلومات وهي
 درسا مسجلة عىل أرشطـة كاسـيت، يسـتمع التالميـذ ) 28(وقيمته حيث تتكون من 
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واألخر يتضمن قصة  .من تلك األرشطة عىل معلومات خاصة حول التفكري اإلبداعي
ة حول الرواد املبدعني والعلامء واملكتشفني، ويف نهاية فـرتة االسـتامع تقـدم تاريخي

للتالميذ مترينات مطبوعـة تشـتمل عـىل أنشـطة لفظيـة وشـكلية لتنميـة مهـارات 
التفكري اإلبداعي، ويتميز هذا الربنـامج بفاعليـة كبـرية يف تنميـة التفكـري اإلبـداعي 

  : الربنامج يهدف إىل تحقيقلدى تالميذ املرحلة االبتدائية، وكان هذا

  .تطوير تنمية التفكري اإلبداعي الشكيل واللفظي لدى الطالب .1

  .تنمية القدرات اإلبداعية مثل الطالقة واملرونة واألصالة .2

تنمية االتجاهـات االيجابيـة عنـد الطلبـة نحـو تنميـة اإلبـداع واملبـدعني والتفكـري  .3

عديد مـن الدراسـات الرتبويـة أثـر  وقد أيدت ال، يف املجاالت املختلفةاإلبداعي

ـامج يف تنمـيـة التفـكـري اإلـبـداعي   العـتـوم وآـخـرون، ،؛1999،زيـتـون(ـهـذا الربـن

2007(.  

  :Mayers - Torrance Workbook تورانس -برنامج ما يرز

 تـورانس لتحسـني القـدرات اإلبداعيـة عنـد -قام بتطوير هذا الربنامج ما يرز 

علميـة  ن خالل دفاتر األعامل التي تقدم يف نشـاطاتالطلبة يف املرحلة االبتدائية م

 وهـذه الـدفاتر هـي مجموعـة مـن ،تتطلب مـن الطلبـة قـدرات تصـورية خياليـة

التامرين واألسـئلة مـن املمكـن أن تسـاعد يف تنميـة التفكـري املتشـعب، فالربنـامج 

يحتاج إىل التـدريب الجيـد للمعلمـني عـىل كيفيـة اسـتخدام الـدفاتر وذلـك ألنهـا 

وي عىل متارين وأسئلة غري واقعية من املمكن أن ال يعطيهـا الطلبـة أي أهميـة تحت

أو جدية يف اإلجابة عليها، وقد أجريت العديد من الدراسات لتقييم هـذا الربنـامج 

  .)2004 ،الهويدي(وكانت نتائج التقييم عدم الوضوح فيه 

 : The Productive Thinking Programبرنامج التفكري املنتج 

 ويتضمن هـذا ،1974 وآخرون عام Convigtonور هذا الربنامج كونفجتون ط

  حيـث أن طريقـة كـل ،ً درسا لطلبة الصفني الخامس والسادس االبتدايئ15الربنامج 
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 حيث يأيت بصورة قصـة يطلـب فيهـا مـن ،درس تعتمد عىل لغز أو رس أو حدث ما

وأظهـرت الدراسـات  .التالميذ حل مشكلة معينة، ويطلب من الطلبة حل املشـكلة

 .حب التالميذ لهذا الربنامج ألنه يعتمد عىل الرسوم والصور الكرتونية

ويعتمد هذا الربنامج عىل التفكري التباعدي والتفكري التقاريب ومن خـالل هـذا 

  :التدريب فهو يحقق غرضني هام

  .تكوين اتجاهات ايجابية ومحببة نحو حل املشكالت .1

  .د األفراد يف حل املشكالتتحسني القدرات اإلبداعية عن .2

 وقد أكدت العديد من الدراسات فعالية هذا الربنامج يف تحسني وتنمية القدرات

 ) 2007 ، العتوم وآخرون،2004 ،الهويدي(اإلبداعية عند الطلبة 

 :CoRT Thinking Program Theبرنامج الكورت لتعليم التفكري 
سـبعينيات القـرن املـنرصم  يف De Bonoصـمم هـذا الربنـامج ادوارد ديبونـو 

وينـسـب لـهـذا الـعـامل مـصـطلح التفـكـري الـجـانبي اـلـذي أـضـيف ـفـيام بـعـد لـقـاموس 
 وهو التفكري عرب مناذج تقليدية للوصول إىل أفكار جديدة، والكـورت هـي أكسفورد

اختصار ملؤسسة البحث املعـريف التـي أنشـأها ادوارد ديبونـو يف كـامربدج بـإنجلرتا 
Cognitive Research Trust أجـزاء ويف كـل ) 6(، ويحتوى برنـامج الكـورت عـىل

: يف(دولة عرب العامل، ) 30(أدوات تفكري، ويستخدم هذا الربنامج يف أكرث من ) 10(جزء 
  .)2002؛ الرسور، 2004، الهويدي، 2007 الحسيني،

 برنامج حل املشكالت بطرق إبداعية 

Creative Problem Solving Program (CPS): 

 ويهـدف إىل Treffingerاألسلوب أو هذا األمنـوذج دونالـد ترفنجـر طور هذا 
تعريف املتدربني بالوسائل واألفكار التي تسـهل عمليـة الحـل املبـدع للمشـكالت، 
بغية توليد العديد من األفكار الجديدة يف وقت قصري، وبعبـارة أخـرى فإنـه ميكـن 

 :كالت وهيمراحل مرتابطة لحل املش) 6(القول أنه أمنوذج يتدرج من 
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  اإلحساس والشعور باملشكلة والفوىضMess- Finding. 

  جمع املعلومات حول املشكلةData- Finding. 

 تحديد املشكلة Problem- Finding. 

  تجميع األفكار حول هذه املشكلةIdea- Finding. 

  حرص الحلولSolution- Finding. 

  قبول الحلAcceptance- Finding. 

منـوذج الكثـري مـن الـربامج واألنشـطة التـي تـدرب عـىل وقد بني عىل هذا األ

اإلبداع وحل املشكالت من خالل إضافة تحـديات تعطـي جانبـا واسـعا للتصـورات 

الخيالية ويطلق معها الطالب خيالهم يف البحث عـن إيجـاد حلـول لهـا، وتسـتخدم 

ج تلك الربامج مع مستويات عمرية مختلفة، وقد بني عىل هذا األمنوذج أيضا بـرام

حل املشكالت املستقبلية بطرق إبداعية، إذ يتم التنبؤ مبشكالت املستقبل والسعي 

 .)1999 ،األعرس،2000، كلننت وفخرو، 2007الحسيني، : يف(يف إيجاد حلول لها 
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 الفصل الثالث

 الصحـة النفسيـة

 

 
 :مقدمة

الغايـات السـامية لعمليـات التنشـئة االجتامعيـة تعد الصحة النفسية إحـدى 

 والرـضـا ، وااليجابـيـة والفاعلـيـة،والرتبـيـة وأن الـشـعور ـبـاألمن والطأمنيـنـة النفـسـية

 من أهم مقومـات الشخصـية التـي ينشـدها كـل مجتمـع ، وتحقيق الذات،والسعادة

 .ألبنائه

م يف فالصحة النفسية غاية ينشدها جميع أفـراد املجتمـع، وهـي لهـا دور مهـ
حياة الفرد بغض النظر عن الفروق يف األجناس والطبقات االجتامعيـة واالقتصـادية 
 ـبـني أـفـراد املجتـمـع، ألن ـمـن يتمـتـع بالـصـحة النفـسـية يـشـعر بالـسـعادة والهـنـاء 

ًوتـرتبط الصـحة النفسـية بالشخصـية املتكاملـة نفسـيا . ويسعى إىل تحقيـق ذاتـه
ًعقليا واجتامعيا، فاملجتمعات مبنظامتهـو ا ومؤسسـاتها املختلفـة تسـعى إىل تنميـة ً

  ).2003القريطي، (طاقاتها وإمكانيات ثرواتها البرشية وتوظيفها بصورة أفضل

ولإلبداع عالقة بالصحة النفسية من خالل كون إبداع الفرد مصدر ال غنى عنه 

مـا يف التغلب عىل مواقف الضغط العصبية التي يواجهها يف حياته اليوميـة، وهـذا 

 ).1993عيىس، ( أقل عرضة لالنهيارات النفسية من الذين ال ميتازون باإلبداعيجعله 
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  :مفهوم الصحة النفسية 

 يعد علم الصحة النفسية العلم املختص بالدراسة العلميـة للشخصـية يف حاالتهـا

ًالعامة املختلفة سواء العادية أو غري العادية سـعيا إىل متكينهـا مـن بلـوغ السـالمة 

  .)2003القريطي، ( لية والتوافق النفيس والفاعلية االجتامعيةالنفسية والعق

أنهـا مفهـوم ثقـايف ونسـبي : فالصحة النفسية لها مفاهيم ومعاين كثـرية منهـا

بطبيعته وهو متغري بتغري ما يجد علينا من معلومات عن الحياة، كام أنها تتغري مبا 
 .تنانكتشفه عن أنفسنا وسلوكنا وما نحب أن نصل إليه يف حيا

أما مفهوم الصحة النفسية يف ضوء النسبية فهـي تختلـف بـاختالف الثقافـات 
واملجتمعات واألزمنة واألشخاص بل بتطور الفرد لذاته ومنوه من مرحلة إىل مرحلة 

  .)املرجع السابق(

 : وميكن تصنيف تعريفات الصحة النفسية إىل فئتني هام
  .التعريفات االيجابية .1
 . التعريفات السلبية .2

   التعريفات االيجابية:أوالً

  والنضج والثبات االنفعـايل،ُتعد تأكيد للمظاهر االيجابية للفرد كالتوافق النفيس
 فهـنـاك العدـيـد ـمـن التعريـفـات االيجابـيـة للـصـحة .والرـضـا ـعـن اـلـذات وتحقيقـهـا

النفسية منها تعريف منظمة الصحة العاملية بأنها حالة من متام الشعور بالسـعادة 
 ولـيس مجـرد غيـاب املـرض أو انتقـاء ،ة الجسـمية والعقليـة واالجتامعيـةأو الراح

 ). 2003القريطي، (العجز والضعف 

 مـن )1975(كذلك من التعريفات االيجابية للصحة النفسية ما قدمه القويص 
 مـع املقـدرة عـىل ،أنها التوافـق التـام أو التكامـل بـني الوظـائف النفسـية املختلفـة

ية العاديـة التـي تطـرأ عـادة عـىل اإلنسـان ومـع اإلحسـاس  األزمات النفسمواجهة
 .االيجايب بالسعادة والكفاية
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 أن الصحة النفسية للفـرد هـي الصـحة النفسـية )1976(كام ذكر عبد الغفار 

 مـام ،السليمة يف تكامل طاقات الفرد املختلفـة مبـا يـؤدي إىل حسـن اسـتثامره لهـا

  .يؤدي إىل تحقيق وجوده أي تحقيق إنسانيته

ً بأنها حالة دامئـة نسـبيا يكـون فيهـا الفـرد متوافقـا )1997(كام عرفها زهران  ً

ًنفسيا وانفعاليا واجتامعيا، ً أي مع نفسـه ومـع بيئتـه حيـث يشـعر بالسـعادة مـع  ً

ًنفسه ومع اآلخرين ويكون قادرا عىل تحقيق ذاته واستغالل قدراته وإمكاناتـه إىل 

  .أقىص حد ممكن

ت ميكن أن نعرف الصحة النفسـية بأنهـا حالـة عقليـة من خالل تلك التعريفا
 تعرب عن تكامل طاقات الفـرد ووظائفـه املختلفـة ً، مستقرة نسبيا،انفعالية ايجابية

وتوازن القوى الداخلية والخارجية املوجهة لسلوكه يف مجتمـع ووقـت مـا ومرحلـة 
 . منو معينة، ومتتعه بالعافية النفسية والفاعلية االجتامعية

ًظ يف هذه الحالة أن الصحة النفسية هي حالة مستقرة نسبيا، أي تتسم ويالح
ً كام أن الصحة النفسـية تعـرب أيضـا ،بالدوام النسبي ميكن أن يبلغها املرء بدرجة ما

 ،عن التوازن أو عدم االختالل بني جانبني هام قوى الفرد الداخلية كدوافعـه واحتياجاتـه
 ).  2003القريطي،(حه ورؤيته الشخصية  ومستوى طمو،وطبيعة قيمه واتجاهاته

 التعريفات السلبية : ًثانيا

تعد التعريفات السلبية للصحة النفسية بأنها خالية من أعراض املرض العقـيل 
تسـتبعد  أو النفيس، وهذا املفهوم يلقي قبوالً يف ميادين الطـب العقـيل فهـي هنـا

 االنحرافـات أو األمـراض صور السلوك غري العادي والتـي تتمثـل يف االضـطرابات أو
 وهذا املفهوم محدود .النفسية والعقلية وغريها من أشكال اختالل الصحة النفسية

 .ألنه يعتمد عىل حالة السلب أو النفي

 ًفالصحة النفسية طبقا لهذه التعريفات السلبية تجد الصعوبات ألنها ال تستوعب

ًا خاليـا مـن أعـراض  حيث مـن املمكـن أن تجـد فـرد،جميع حاالت الصحة النفسية ً 
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 سـواء ، وعالقاته بغريه من النـاس،املرض النفيس ولكنه مع ذلك غري ناجح يف حياته

ً فقد تجد فردا خاليا من أعراض املرض العقيل أو .يف العمل أو يف الحياة االجتامعية ً

 سـواء يف ، وعالقاتـه بغـريه مـن النـاس، ولكنه مع ذلك غري ناجح يف حياتـه،النفيس

 فمثـل ، فعالقاته تتسـم باالضـطراب وسـوء الكيـف،يف الحياة االجتامعيةالعمل أو 

 عـىل الـرغم مـن خلـوه مـن ،هذا الفرد يوصف بأنه ال يتمتع بصحة نفسية سليمة

 . أعراض املرض العقيل أو النفيس

ُفالتعريفات التي تحدثت عن الصحة النفسية من خالل هذا التوجه تعد تعريفـات 

  .)1987 فهمي،( ع كل مظاهر وخصائص الصحة االيجابيةناقصة وذلك ألنها ال تجم

 : مظاهر الصحة النفسية

ًإن املظاهر أو الصفات املرغوبـة للصـحة النفسـية مـن املمكـن أن تكـون أهـدافا  

 يف لعملية التطبيع االجتامعي والتنشـئة االجتامعيـة، والعمليـة الرتبويـة، والسـلوك العمـيل

الرشقـاوي، (نمـو ملسـاعدة الفـرد عـىل اكتسـابها مختلف مجاالته يف مختلـف مراحـل ال

1983( . 

  إىل أهم خصـائص ومظـاهر الصـحة)70-61، ص ص 2003(وقد أشار القريطي 

  :ييل ما النفسية

 : التكامل النفيس

  الوظيفـيـة ملختـلـف جواـنـب الشخـصـيةاألداءاتيقـصـد بالتكاـمـل اـلـنفيس أن تـنـتظم 

تعمـل  مبعنـى أن .اجية االنفعاليـة واالجتامعيـةواملز، وطاقاتها الجسمية العقلية واملعرفية

عليهـا أو   وال يطغـي،هذه الوظائف يف تناسق بحيث يكمل كل جانب منهـا بقيـة الجوانـب

 فـيام بينهـا  من ثـم يتحقـق التـوازن بـني القـوى النفسـية للفـرد، واالنسـجام،يتعارض معها

لفـة دون وجـود اخـتالل ليسعى الفرد بكامل طاقاته إلشباع دوافعه وتحقيق حاجاته املخت

  .أو نقص فيها
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 : التوافق النفيس

ـيـرى الكـثـري ـمـن الـبـاحثني ـبـأن التواـفـق ـهـو ـعـامد الـصـحة النفـسـية الـسـليمة 

 فحسن توافق الفرد دليل عىل صحته النفسية وسـوء توافقـه يعـد مـؤرشا ومحورها

 : فالتوافق يتضمن جزأين هام. عىل اختاللها

 تناغمه مع ذاتـه مبعنـى مقدرتـه عـىل مواجهـة اتزان الفرد مع نفسه أو : األول

وحسم ما ينشأ داخله من رصاعات، ويتعرض له مـن احباطـات ومـدى تحـرره 

 .من التوتر والقلق

 هو انسجام الفرد مع ظروف بيئته املادية واالجتامعية، فمن خالل ذلـك : الثاين

تغري مـام نجد أن التوافق عملية دينامية ومستمرة ألن الحياة بطبيعتها دامئة ال

 فهي عملية ايجابية ووظيفيـة ومسـئولة يف .يفرض عىل الفرد مشكالت جديدة

  .أساسها عن التفاعل بني الفرد وما يحيط به

 : االتزان االنفعايل

يقصد باالتزان االنفعايل تلك الحالة الشعورية السوية التـي يبـدي فيهـا الفـرد 

 الذي تستدعي هـذه االنفعـاالت استجابة انفعالية مناسبة لطبيعة املوقف أو املثري

  :سواء من حيث

 ).مالمئتها(نوعية االستجابة  . 1

 ).كميتها(شدة االستجابة  . 2

 .مدى ثباتها واستقرارها بالنسبة للمواقف واملثريات املتشابهة . 3

فالفرد الذي يتمتع بصحة جيدة هو الـذي يبـدي اسـتجابات انفعاليـة مالمئـة 

 .  الذي يواجههومتوافقة مع ما يقتضيه املوقف أو املثري

  :ضبط النفس والتحكم بالذات

 يقصد بضبط النفس والتحكم بالذات أنها مقدرة الفرد عىل ضـبط أو كـف أو 
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 كـام أن الضـبط ،قمع اندفاعاته ورغباته والتحكم يف مشاعره وانفعاالتـه وترصفاتـه

للذات يعني شعور الفرد بالسيطرة االنفعالية يف مواجهة مشكالت الحيـاة اليوميـة 

 فالضـبط والـتحكم بالـذات يسـاعد الفـرد عـىل ،واملواقف اإلحباطية التي ميـر بهـا

  .التقدير واإلدراك السليم لهذه املواقف

  :رضا الفرد عن ذاته

 : يعد هذا يف عنرصين أساسيني هام

 :فهم الفرد لذاته وتقديرها وتقبلها  )أ(

 طن قوته وجوانبًويقصد بذلك فهم النفس وتقيمها تقييام موضوعيا ملعرفة موا

 فالفرد ال يتمتع بنضج أو مبستوى نضـج واحـد يف كـل خصائصـه ،قصوره ثم تقلبها

 إمنا لديه جوانب قوة وجوانب قصور فهذا الفهم للذات ،وسامته ونواحي شخصيته

ًأمرا رضوريا عىل الصحة النفسية السليمة للفرد ً.  

 :تحقيق الذات ) ب(

ـه اـلـذات ـمـن ويقـصـد بـهـا العـمـل بـشـكل ايـجـايب ـعـىل تن مـيـة ـمـا تتمـتـع ـب

استعدادات وطاقات وتحسني استثامر مـا لديـه مـن إمكانـات إىل أقىص مـا ميكنهـا 

  :فعله ويأيت ذلك من خالل

 أن تتقبل ذاتك ويكون لديك اتجاهات واقعية . 

 تحديد مستوى واقعي لتطلعات والطموحات.  

 تحديد أهداف واضحة لحياتك . 

 بذل الجهد لتحقيق هذه األهداف.  

 تحمل املسئولية أمام األهداف والنتائج.  

فمن خالل هذه اإلمكانات فإن الفرد الذي يكون لديه مفهوم واضح عن ذاتـه 

 . فسوف يؤدي ذلك إىل شعوره بالنجاح واالنجاز
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  :الشعور االيجايب بالسعادة مع النفس

إن الفرد حني يحيا وسط مجتمع متفاعل معه فإن استمتاعه وشعوره االيجـايب 

 فـالفرد .سعادته مع نفسه ميتد ويتسع ليشمل عالقاتـه االجتامعيـة مـع اآلخـرينب

 وإقامـة العالقـات اإلنسـانية ،لديه املقـدرة عـىل بنـاء الـروابط االجتامعيـة املتينـة

ً ألن اسـتمتاع الفـرد ايجابيـا ،والصدقات املثمرة مع اآلخرين واالنـدماج االجتامعـي

ة يعـد مـن أهـم مـؤرشات الصـحة النفسـية بالسعادة يف عالقاته وشعوره بالسـعاد

 .السليمة

ـا  ـة نفـسـيا وعقلـي ـة املتكامـل ًومـبـا أن الـصـحة النفـسـية ـتـرتبط بالشخـصـية القوـي ً

فاالرتباط هنا يعد تكـامالً بـني مقومـات الشخصـية الجسـمية والنفسـية ً واجتامعيا

 بحيث ال ينشأ بينها اضـطراب أو تعـارض لتحقـق فوائـد يف الصـحة النفسـية ،ككل

  .توافق مع البيئة املحيطة والتكيف االجتامعيلت

وتعترب الشخصية محور االهتامم بالنسبة لعلم الصحة النفسـية، حيـث اشـتق 

ومن خالل مفهـوم لفـظ الشخصـية . مصطلح الشخصية من الكلمة الالتينية القناع

فقد اختلف مفهومها وتعدد يف علـم الـنفس، وهـذه املفـاهيم جـاء اختالفهـا مـن 

مولها ودرجـة تحديـدها أو مـدى قابليتهـا للمفـاهيم، ومـن املمكـن حيث مدى ش

 : حرص هذه املفاهيم بالتايل

  :تعريف الشخصية كمثري

أـصـحاب ـهـذه التعريـفـات ينـظـرون إىل الشخـصـية يف تحدـيـدها إىل املظـهـر  

 فالشخصية هـي مجموعـة ،الخارجي للفرد ومدى مقدرته عىل التأثري عىل اآلخرين

 .يف اآلخريناألفعال التي تؤثر 

ويعد تعريف الشخصية كمثري بأنها تقتطـع منهـا النـواحي أو الجوانـب التـي 

تتعلق بالقدرة عىل التأثري يف اآلخرين وتستبعد تنظيم الفرد بداخلـه برصف النظـر 

  .)Stangner,1961(عن مالحظات الناس السطحية أو الخارجية له 



 124 الفصـل الثالث
 

 

  :تعريف الشخصية كاستجابة

يف إىل الشخصية كاستجابة عىل أساس السلوك الذي ينظر أصحاب هذا التعر

تستجيب به املواقف املختلفة فالشخصـية عنـدهم هـي اسـتجابات الفـرد املميـزة 

 . للمنبهات االجتامعية وكيفية توافقه مع املظاهر االجتامعية يف البيئة

ويعد تعريف الشخصية كاستجابة من أنها تتحدد عـىل مـا يبديـه الفـرد مـن 

ل تفاعله مع املثـريات مـن حولـه، وتغفـل مـا يتمتـع بـه الفـرد مـن استجابات خال

 القريطـي،( صفات أو خصائص قـد ال تـنعكس بـالرضورة خـالل اسـتجاباته للمثـريات

2003(. 

  :تعريف الشخصية كمتغري وسيط

ًينظر أصحاب هذا التعريف إىل الشخصية باعتبارها تنظـيام داخليـا دينامكيـا  ً ً

رض لها الفرد من االسـتجابات التـي يصـدرها عـن طريـق يتوسط املثريات التي يتع

  .سلوكيات قابلة للمالحظة املوضوعية

ًويعد تعريف الشخصية بأنها التنظيم األكـرث أو األقـل ثباتـا واسـتمرارا لخلـق  ً

 الفرد ومزاجه وعقله وجسمه والذي يحدد توافقه املميز للبيئـة التـي يعـيش فيهـا

)Eysenk,1970( . 

 : د الفردمنو الشخصية عن

 ً عددا من املبادئ العامة لنمـو الشخصـية وهـي عـىل النحـو)1994(ذكر طه 

  :التايل

منو الشخصية منو تتابعي ومتداخل حيث تأخذ خصائص كل مرحلة منو سـابقة  .1

يف التخيل عـن مرحلتهـا لتحـل محلهـا خاصـية جديـدة، دون أن يكـون هنـاك 

 . تحديد زمني قاطع

 ة ال يعني االختفاء الكامل لجميع الخصائص يف بلوغ الشخصية مرحلة منو معين .2
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املراحل السابقة، إذ تستمر بعض بقايا مـن خصـائص هـذه املراحـل يف مرحلـة 

 . النمو الراهنة

 حيـث ،منو الشخصية عملية دينامية مستمرة لجوانب الشخصية املختلفة ككل .3

 . أن بعض الجوانب أرسع يف النمو من بعض املراحل الزمنية من جوانب أخرى
 منو الشخصية ليس معناه زيادة أو إضافة جوانب الشخصية، فعملية النمو ليست .4

 إضافة أو حذف، إمنـا هـي عمليـة متكاملـة مـن الحـذف أو اإلضـافة يف بعـض
 .  حسب طبيعة كل خاصية ومدى حاجة النمو إىل وجودها أو حذفهاالخصائص

ة عـدد هـذه منو الشخصية أساسه متايز يف خصائصها وهـو مـا يـؤدي إىل زيـاد .5
ـرث ـة ،الخـصـائص ووـضـوحها أـك ـن بقـي ـا ـم ـن غريـه ـز الشخـصـية ـع ـث تتمـي  حـي

  ً.الشخصيات كلام ازدادت منوا

  :التنشئة االجتامعية ودورها يف الصحة النفسية

إن التنشئة االجتامعية هي عمليـة تعلـم اجتامعـي ميـتص الفـرد مـن خاللهـا 
ل ذلـك يكتسـب املهـارات  ومن خـال،قيمه وعاداته وتقاليده واتجاهاته االجتامعية

ًالالزمة للحياة االجتامعية فالتنشئة االجتامعيـة عمليـة مسـتمرة تكـون أكـرث تركـزا 
 فعمليـة التنشـئة االجتامعيـة تسـهم فيهـا عـدة ،ًوتكثيفا من بداية مرحلة طفولته

عمليات نفسية شعورية وال شعورية تعتمـد يف اسـتخدامها عـىل وسـائل وأسـاليب 
  .قاب واملدح واالستنكارمعينة كالثواب والع

فالتنشئة االجتامعية تستهدف إكساب الفرد أمناط السلوك السائدة يف مجتمع 
من خـالل القـيم واملعـايري مـام يحقـق لـه املزيـد مـن التوافـق الـنفيس والتكيـف 
االجتامعي فالهدف األسـايس مـن التنشـئة االجتامعيـة هـو خلـق الشخصـية التـي 

 . )1987حسني، ( يعيشون يف املجتمع تجسم العالقات لألفراد الذين

لذا فإن العملية االجتامعية تحكمها متغريات أرسية داخـل األرسة وتـؤثر عـىل 
  :املتغريات يف) 1997(الصحة النفسية لألبناء لخصها عبد الغفار وآخرون 
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  :االتجاهات واألساليب الوالدية يف تنشئة األبناء

لدان يف معاملة أبناءهم وتنشـئتهم مـن تعد األساليب والطرق التي يتبعها الوا

أهم العوامل للتكوين النفيس، كالعمر الزمني لآلباء والخربة السابقة ومدى وعـيهم 

  . باألساليب الرتبوية وتأثرياتها عىل النشء

 : املناخ األرسي والعالقات األرسية

نمـو  فاملناخ األرسي هو اإلطار الـذي ي،ويقصد بها الجو العام يف محيط األرسة

 كـام أن العالقـات ،فيه الطفل وتتشكل شخصيته ومفهومه عن ذاته وعن اآلخـرين

والتفاعالت األرسية هي أساس استقرار املناخ األرسي حيث تشمل العالقات الثنائية 

بني الوالدين وبينهم وبني األبناء وبـني األبنـاء وبعضـهم الـبعض وهـذه مـا تسـمى 

ا االنـسـجام والعـطـف والثـقـة واالـحـرتام العالـقـات األرسـيـة املوجـبـة الـتـي يـسـوده

  .املتبادل

  :املستوى االقتصادي واالجتامعي لألرسة

ًللمتغريات االقتصـادية واالجتامعيـة يف األرسة دورا مهـم يف التـأثري عـىل حيـاة 

الطفل وأساليب تنشئته وتفاعالته وسلوكه مام ينمي يف الطفل شخصيته الجسـمية 

ل الوضع االقتصادي واالجتامعي لألرسة سواء يف تـدين واالنفعالية والعقلية، من خال

األرسة وعجزـهـا ـعـن ـتـوفري املتطلـبـات األساـسـية لنـمـو أبناءـهـا وإـشـباع حاـجـاتهم 

املختلـفـة أو يف ـعـدم متـكـن األرسة ـمـن ـتـوفري املـصـادر واألدوات الالزـمـة الـسـتثارة 

  .التفكري والتعلم واستثامرات الطاقات العقلية واإلبداعية

ُدم يالحـظ أن للصـحة النفسـية دور مهـم يف حيـاة الفـرد، حيـث أن ومام تقـ
ُالصحة النفسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقة بالنفس، وهـي متثـل إحـدى الخصـائص  ً

ًاالنفعالية الهامة التي تلعب دورا أساسيا يف حياة األفراد، وتساهم بشكل مبـارش يف  ً

 . تحقيق توافقهم النفيس



 

  

 

 

 

 الثقــة بالنفــس
 

 الفصل 

 الرابع

 يحتوي هذا الفصل عىل 

  بالنفسمفهوم الثقة 

 مظاهر الثقة بالنفس 

 مقومات الثقة بالنفس 

 معيقات الثقة بالنفس 

 الثقة بالنفس ومفهوم الذات 

 الثقة بالنفس والتحصيل الدرايس 

 الرتبية والثقة بالنفس 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابـع
 ثقة بالنفــسال

 

 :مقدمة

تعد الثقة بالنفس انبثاق داخيل لشخصية الفرد تعرب عن شعوره نحـو كفايتـه 

. النفسية واالجتامعية، وحل مشكالته، وتحقيق أهدافه، ومواجهة متطلبات الحيـاة

عـىل أن فالثقة بالنفس تعـرف عـىل أنهـا إدراك الفـرد لكفاءتـه أو مهارتـه وقدرتـه 

وهي من ذلـك تتطلـب . )(Shrauger, 1991يتعامل بفاعلية مع املواقف املختلفة 

 .أن يعيش الفرد يف أمان وأن يشعر باالستقرار

أن أهمية الثقة بالنفس تظهر ارتباطها مبواضيع ذات حيوية لألفراد من خـالل 

الثقة بـالنفس  كام تعترب ،ارتباطها مبفهوم الذات االيجايب والنجاح التحصيل الدرايس

 حيث أن الثقـة بـالنفس تولـد ،ًعامالً شخصيا فاعالً لدى األفراد املبدعني واملفكرين

ً لذلك فهي تلعب دورا هاما يف تحقيق الفرد لذاتـه ،ًلديهم شعورا باالستقالل الذايت ً

 )1977،زهران(مام يكون له أكرب األثر يف تحقيق الهوية االيجابية 

يف مجـاالت  بط بسمة االيجابية لدى األفراد املتفوقنيومبا أن الثقة بالنفس ترت

الحياة التي يعيشونها، وهي بذلك متثـل ميـزة عامـة لسـلوك كـل متفـوق فارتبـاط 

  .)1998 ،عدس(ًالثقة بالنفس يكون مرشوطا بالشخصية عامة 
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 عىل أهمية بنـاء وتنميـة) Bunker, 1991(وأكدت الكثري من الدراسات كدراسة 
دى الطفل منذ مراحل الطفولة املبكـرة، يف حـني توصـلت دراسـات الثقة بالنفس ل

)Gesit & Hamrick, 1983( إىل أن هـنـاك ارتـبـاط موـجـب ـبـني الثـقـة ـبـالنفس 
وهذا ما جعـل أن الثقـة بـالنفس دليـل التوافـق . وحسن التوافق والصحة النفسية

 بالحيويـة السوي واملرتبط بالصـحة النفسـية واألداء واألصـالة يف التفكـري والشـعور
 .والنشاط

ًلذا فإن الثقة بالنفس تعترب السمة النفسـية األقـل وضـوحا مـن حيـث طـرق 
تشكيلها وأساليبها، وذلك من خالل قلة الدراسات التجريبيـة حولهـا، والخـوف مـن 

  .)1999عطاري،(نرش نتائج الدراسات اإلحصائية حول مجتمعات الدراسة 

 بإيجاد الثقـة بـالنفس لـدى أفـراده، ومبا أن حاجة املجتمع ترتبط بشكل كبري
فمجتمع األرسة ومجتمع املدرسة ومجتمع العمل يزداد إنتاجيته من كفاءة أفراده، 
لذا فإن اإلنتاج هدف املجتمع والثقة بالنفس أهم السامت التي من املمكـن معهـا 

وبـذلك فـإن أي مجتمـع يبحـث عـن أسـاليب واسـرتاتيجيات  يزداد إنتاجية الفـرد
  .)1986 ،عويس وعوده(ة أفراده بأنفسهملزيادة ثق

  :مفهوم الثقة بالنفس

 يف نظريتـه يف النمـو الـنفيس االجتامعـي أن الثقـة )Erikson(يرى أريكسون 
مبـن   ليتولد لديه إحسـاس،ًبالنفس سمة يكتسبها الفرد مبكرا خالل مراحل طفولته

ة الثقـة  وقـد ذكـر أريكسـون أن زيـاد،حوله ليشكل أساس الشخصـية الصـحية لـه
 وإذا زادت الثقـة بـالنفس يـزداد الشـعور ،بالنفس نابعة من ثقـة الفـرد بـاملجتمع

 :يف(بالكفاية والقدرة عـىل االنجـاز والتغلـب عـىل مشـكالت الحيـاة التـي ميـر بهـا
 .)1987 نشوايت،

 ويسـتعىص ،بأن الفرد عنـدما تشـتد عليـه رصاعاتـه الداخليـة (Horny) وتقول
 . ذاته الحقيقية صورة مثالية تكون بديالً لألفكـار الحقيقيـةعليه حلها فإنه يخلع عىل

 وعندما يتقبل الفرد هذه الصـورة املثاليـة وبتمثلهـا كبـديل واقعـي لحـل الرصاعـات 
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 وهـذا . فإنها تؤثر عليه وتسيطر عىل كـل قـواه وطموحاتـه،القامئة داخل شخصيته
 ومن ذلـك فهـو ،فيها واىل انقسام داخيل ،بالتايل يؤدي إىل اضطراب تلك الشخصية

ٌ بفعـل الهـوة العميقـة بـني الصـورة ،يؤدي إىل اختالل العالقات بينهـا وبـني النـاس
 ، عبـاس:يف( وهـذا مـرده إىل الثقـة الزائفـة يف مثـل هـذه الحالـة .املثالية والواقـع

1982 .( 

وللثقة بالنفس عالمات وأمارات تدل عليها، تتمثل مبا للفرد من طاقات كامنـة 

 .ب ملا يتمتع به هذا الفرد من قوة ذاتية مقارنة بغريه من األفرادوتقدير صائ

 ويسـتطيع ، أن الفرد الواثـق مـن نفسـه يحـب اآلخـرين)1977(ويرى أسعد 

 وال يسـتمر يف قيـاس نفسـه ،الربط بني مصالحه الشخصـية وبـني مصـالح املجتمـع

ة بـالنفس  فالثقـ،باآلخرين بل يعمد يف كثري من األحيـان إىل قيـاس تقدمـه بنفسـه

  .ليست عملية ينبغي مامرستها بل هي مثرة يجنيها الفرد نتيجة غرسها ورعيها

فالثقة بالنفس ترتبط مبفهوم الذات االيجايب الـذي يحملـه الفـرد عـن نفسـه، 

 الذات،ويتحدد مفهوم الذات لدى كافة األفراد من خالل مفاهيم كثرية منها احرتام 

 وغريهـا الكفاية النفسية االجتامعيـة، ،سلوك التوكيدياالتجاه النفيس اإلدراك البدين،ال

  .)2001،العنزي( من املفاهيم

 الثقة بالنفس من خالل العوامل التي تدل )Guilford,1959(يعرف جيلفورد 
 فإما ،فيقول أنها عامل عام ميثل اتجاه الفرد نحو ذاته ونحو بيئته االجتامعية عليها

  .ذه البيئة أو الرتاجع عنهاأن مييل الفرد نحو اإلقدام عىل ه

 ونحـو ، أن الثقة بـالنفس هـي اتجـاه الفـرد نحـو ذاتـه)1993(وترى ناصيف 
 وـيـنعكس يف ـسـلوكه وقدرـتـه ـعـىل تحقـيـق حاجاـتـه ومواجـهـة ،بيئـتـه االجتامعـيـة

  .متطلبات الحياة املختلفة

 بأنهـا اإلحسـاس بالقـدرة عـىل مواجهـة املشـكالت) 1987(كام يعرفها زهران 
 وتقبل الذات والشـعور بتقبـل اآلخـرين واالسـتقاللية ،ر باألمن مع اآلخرينوالشعو

  .واتخاذ القرارات املناسبة
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عدد من الدراسات ملفهوم الثقة بالنفس فقـال ) Rotter.1970(كام قدم روتر 
 وهي ،بأن الثقة بالنفس هي حصيلة الظروف االجتامعية السابقة التي عاشها الفرد

 فالثقة بالنفس عند روتر تـرتبط بـبعض ،املواقف الحياتية لهتخضع للتعديل بتغري 
 . أنواع السلوك األخالقي كاالبتعاد عن الخداع والكذب

 أن مقـيـاس الثـقـة ـبـالنفس تـشـري إىل أنـهـا حـسـن )Flangan(وأـشـار فالنـجـان 
التكيف والجراءة ويف الجانب األخـر بأنهـا الخجـل غـري املـربر والحساسـية الزائـدة 

  .)1978 ،أبو عالم: يف( االنفعايل وعدم االتزان

  أن الثقة بالنفس هي سمة شخصـية)1996(كام يرى كل من القواسمة والفرح 
ً  مستخدما، والظروف املختلفة، والقدرة عىل مواجهة العقاب،يشعر بها الفرد بالكفاءة

 والوصـول ، لتحقيـق النمـو الـنفيس السـوي، وقدراتـه،أقىص ما تتيحه لـه إمكاناتـه
  . إىل مستوى املطلوب من الصحة النفسية والتكيف النفيس االجتامعيبالفرد

 بأنها قدرة الفرد عىل أن يستجيب استجابات توافقية) 2001(كام يعرفها العنزي 
  . وتقبله لذاته بدرجة مرتفعة، وإدراكه تقبل اآلخرين له،تجاه املثريات التي تواجهه

نفس أنها تتحقـق فـيمن ميلـك  أن من مظاهر الثقة بال)1975(ويرى القويص 
 واالهـتامم بالنقـد مـن قبـل اآلخـرين ،االتزان االنفعايل وتقبل النقـد مـن اآلخـرين

 ،والعمل عىل تصحيح األخطاء بناء عىل هذا النقد ويتميز بـالنظرة الواقعيـة لذاتـه
  .فال يبالغ أو يقلل من أهمية ما لديه من سامت أو قدرات مع االنتباه للعامل الخارجي

 الثقة بـالنفس بأنهـا إحـدى الحاجـات الرضوريـة )Maslow(قد عرف ماسلوو
 وبـذل الوقـت والجهـد يف ذلـك ، لذلك كان زرع الثقة بالنفس عند األطفال،للطفل

  .)ه1416 ،العريفي: يف(خري من أي يشء آخر يقدمه الوالدان ألطفالهم 

  :مظاهر الثقة بالنفس

 أن سـمة الثقـة بـالنفس لهـا )Inkles & Smith, 1976(أشار أنكلس وسـميث 

 مظهران تظهر بهام الشخصية وهي التي تقبل التطور من خالل النقد بشكل إيجـايب 
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 وهام الفاعلية واإلحسـاس ،وليس الشخصية التقليدية وهي الرافضة للنقد والتطور

 يف حني أن ضعف الثقة بالنفس يظهر فيهـا ،بالكفاية اللذان يقبالن الضبط الداخيل

ً معتقدا أن الفرد يف أفعاله ،اعلية واإلحساس بالكفاية عىل أساس خارجيمظاهر الف

  .وترصفاته توجيه قوي خارجي ال سبيل للسيطرة عليه

 فمن أهم املؤرشات عىل ظهور الثقة بالنفس لدى الفرد هو القدرة عىل االعـتامد

ضـه  ومواجهة املشكالت التي تعرت،عىل نفسه وحكمه السليم عىل املواقف واألشياء

  .والتوصل إىل حلول مناسبة لها

 أن مظـاهر الثقـة بـالنفس تظهـر مـن خـالل املبـادأة )1975(ويـرى القـويص 

وتوقع الخري والخوف والحذر مـن الجديـد وعـزو األسـباب بشـكلها الصـحيح عنـد 

  .الفشل وتقبل النقد

وميكن تحديد مظاهر الثقة بـالنفس مـن خـالل سـلوكيات الفـرد يف مظـاهره 

 التي تدل عىل وجود الثقـة بـالنفس أو مـن خـالل أعـراض ضـعف الثقـة االيجابية

  .)1978 ،أبو عالم(بالنفس يف مظاهرها السلبية التي تدل عىل الضعف 

اإلحساس بالقدرة عىل مواجهة مشكالت الحياة يف الحارض واملستقبل والقـدرة  .1

 بعـدم  مقابـل اإلحسـاس، وتنفيذ الحلـول،عىل البت يف األمور واتخاذ القرارات

القدرة عىل مواجهة املشكالت واالعتامد عـىل الغـري يف حـل املشـكالت واتخـاذ 

 . وامليل إىل تأييد اآلخرين وإسنادهم والرتدد والرتاجع واملغاالة بالحرص،القرارات

 مقابل القلق حـول الترصفـات ،تقبل الذات والشعور بتقبل اآلخرين واحرتامهم .2

 والشك يف أقوال وأفعال الغري والخـوف ، والنقد االجتامعي،والصفات الشخصية

 والرغبـة يف ،من املنافسة واالستياء من الهزمية والرتقب إلطراء ومديح اآلخـرين

  .ًاإلتقان والشعور بنقص الجدارة واملسايرة خوفا من النقد

الشعور باألمن عند مواجهة الكبار والتعامل معهم، والثقة بهم، مقابل الشـعور  .3

 .  وامليل إىل اإلحجام عن التعامل مع الكباربالخجل واالرتباك،
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 مقابـل ، واملشـاركة االيجابيـة يف الحيـاة املدرسـية،الشعور بـاألمن مـع األقـران .4

  .الشعور بالقلق واالرتباك يف املواقف االجتامعية التي تضم األقران

 واالرتبـاك ، مقابـل الشـعور بـالخوف،الرتحيب بـالخربات، والعالقـات الجديـدة .5

  . املواقف الجديدةوالخجل يف

  :مقومات الثقة بالنفس

إن األسلوب الذي يكسب األبناء الثقة بالنفس والقدرة عـىل تحمـل املسـئولية 
ًوالتوافق النفيس هو األسلوب الحكيم يف التنشئة األرسية حـني يكـون االبـن عضـوا 
ًمـهـام يف األرسة يـشـارك يف ـكـل ـمـا يـخـص األرسة ومـبـا يتناـسـب ـمـع قدراـتـه وـسـنه 

 . )2001, لبغداديا(

 :  مبا ييل)86 -61 ص ص1977(فمقومات الثقة بالنفس يذكرها أسعد  

 :  املقومات الجسمية 1-

 إن الشخص السليم املولود من أبوين وأجداد أصحاء وحائز عـىل عنايـة صـحية
شاملة وتضمن له النشاط والحيوية، فهـو شـخص يستشـعر بقدرتـه عـىل مقاومـة 

. ًا من شأنه أن يقف عائقا أمامـه دون تحقيـق أهدافـهالصعاب وتحديها وتبديد م
فالفرد حني يخلو مـن األمـراض املعيقـة عـن أداء العمـل أو عـن بـذل الجهـد مـن 

  .املحتمل أن يؤدي إىل ارتفاع مستوى الثقة بالنفس

كام أن االتساق الحريك واملالمئة الحركيـة للوظـائف االجتامعيـة املطلوبـة مـن 
 إذ أن ،ساسية التي قـد تزيـد مـن مسـتوى الثقـة بـالنفس ملن العوامل األ،الشخص

 ، أو نقصه لدى الشخص ينتهي بـه إىل اإلحسـاس باإلخفـاق،انعدام التكيف الحريك
  .وبالتايل إىل عدم القدرة عىل التحرك يف االتجاهات املطلوبة

فجامل الطلعة وبهاء املظهر وجاذبية الشخصية بوجه عـام تسـاعد عـىل غـرس 

  يف الشخصية املتمتعة بهذه امليزات املتعلقة بالشكل الخارجي للجسـمالثقة بالنفس
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 بيـد أن ، ومن وقـع حسـن يف قلـوب املشـاهدين،وما يتصف به من جذب لالنتباه

 فالثقـة ،ًالثقة بالنفس هي أيضا بدورها تجعل من هذه الصفات عامالً ذا أثر فعال

 مـن أروع مـا يخـتص  وهي،بالنفس تعد يف حد ذاتها من عالمات جامل الشخصية

  .به الشخص من جامل وبهاء

ويرى وليم جيمس أن اإلتيان بالحركـة الدالـة عـىل الثقـة بـالنفس تـرتك عنـد 
ًالفرد انطباعا واستشعارا يتمثل بصفات الواثق من نفسه  وعىل العكـس مـن ذلـك ،ً

 ويصـبح ممـن ،فإذا أىت بحركات دالة عىل تخـاذل نـفيس فإنـه يفقـد ثقتـه بنفسـه
  .ثقتهم بأنفسهمانعدمت 

وكام يرى ما كارنكو أن الشخص الواثق من نفسه يأيت بأصوات دالة عىل الثقة 
 بيـنام فاقـد الثقـة بنفسـه يـأيت ،من خالل نربات صوته والقدرة عىل السيطرة عليه

 .بأصوات جائرة يشع فيه الرتدد والشك

 :  املقومات االجتامعية  2-

 وذـلـك الن الكـيـان ، ثقـتـه بنفـسـهإن الوـضـع االجتامـعـي للـفـرد ـيـرتبط مـبـدى
 فـالفرد يولـد ،االجتامعي ألي فرد يحدد من خالل كيانه النفيس وفكرته عن نفسـه

وهو مزود بعدد كبري من املورثـات املتعلقـة بنوعـه الـبرشي والتـي تحكـم سـلوكه 
بعض اليشء ولكنه رسعان ما يتأثر يف جو املجتمع الذي يعيش فيه وبالتايل يخضـع 

فهنـاك مسـتويان مـن .  اليشء للتـأثريات اآلتيـة مـن ذلـك املجتمـعيف سلوكه بعض
 : التكيف للقيم االجتامعية هام

 :املستوى األول
تكيف اجتامعي ايجايب حيث يكون فيه الفرد موقف ومؤثر فيام هو قائم من 

 إمنا يأخذ يف ، فالفرد هنا ال يقف مكتوف اليدين متقبالً كل ما يقال له،قيم ومعايري
 ويتطلب هـذا النـوع الشـجاعة والجـرأة مـع وضـوح الرؤيـة ،ما هو موجودالتأثري 

 ومن ذلك ميكن القول أن التكيـف ،واإلميان بالقدرة عىل التعبري عام يؤمن به الفرد
 . االجتامعي االيجايب بحاجة إىل قدر من الثقة بالنفس
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 :املستوى الثاين

ًرصا عـىل مجـرد التكيف االجتامعي السلبي حيث يكون موقف الفرد فيه مقـت

 .ًقبول ما يقول به املجتمع من غري أن يضيف جديدا عىل ما هو قائم

 : املقومات االقتصادية  3-

ًالفرد ذو الدخل املرتفع يكون قادرا يف أغلب األحيان عىل إشباع حاجاته وسد 

 من ذلك فإن الفرد يكون كثري امليول إىل الشعور ،مطالبه وتحقيق الكثري من رغباته

ً لذلك فإن اإلحساس بالحرمان كثريا ما يكون دافعا نحـو اإلحسـاس ،ة يف نفسهبالثق ً

بعدم الطأمنينة وانعدام الثقة باملجهول مام ينعكس يف النهاية عـىل نفسـية الفـرد 

  .فيأخذ يف فقد الثقة بنفسه

 فكلـام زاد دخـل ،فهناك عالقة وثيقة بني زيادة الدخل وبني تنوع االهتاممات

ًتامماته كـام وكيفـاالفرد زادت اه  فـالفرد حـني تزيـد اهتامماتـه لـدعم شخصـيته ،ً

ويكون أصحاب األمالك فإنـه يـدخل يف مرشوعـات جديـدة يحتمهـا عليـه وضـعه 

االقتصادي مام يدفعـه إىل اكتسـاب خـربات جديـدة ومهـارات متنوعـة تضـاف إىل 

ي حياته حصيلته الشخصية، األمر الذي يأيت عنه ازدياد ثقته بنفسه من جميع نواح

  .كاملظهر الخارجي لشخصيته أو نوع سكنه ومقره

 : املقومات العقلية   4-

الفرد الواثق من نفسه يحسن استخدام ذاكرته، فالفرد صاحب الذكاء املرتفـع 

يكون رسيع التعلم للخربات الجديدة التي يراد اكتسابها، ألن رسعة الـتعلم تكسـبه 

 . بال عىل تعلم الخربات الجديدة بدون مللًثقة بنفسه وتجعله أكرث استعدادا لإلق

فالفرد صاحب الشخصية القوية تسيطر عىل خياله الكثري من مواقـف الحيـاة 

املتباينة فهم ال يجعلوا من خيالهم مجرد أحالم بعيدة عن الواقع، بل أنهم يربطون 

  .بني خيالهم وبني أهدافهم وخططهم التي يرسمونها لهم من خالل ثقتهم بأنفسهم
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 : املقومات الوجدانية   5-

ينبغي أن تتـوفر لـدى الفـرد املقومـات الوجدانيـة حتـى يسـتطيع أن يتمتـع 
بالثـقـة ـبـالنفس وـمـن ـهـذه املقوـمـات، االـتـزان واالـسـتقرار الوـجـداين، والخـلـو ـمـن 

ومـن أهـم جوانـب الثقـة بـالنفس النظـرة . املخاوف، والتفاؤل بالحارض واملستقبل
ـة إىل ا ـة الوجدانـي ـة ال الواقعـي ـا إىل منزـل ـذات أو إنزالـه ـار لـل ـن دون احتـق ـذات ـم ـل

   .تستحقها

  :معوقات الثقة بالنفس 

ـاعد  ـو يـس ـايب وـه ـان األول ايـج ـا اتجاـه ـية يف الشخـصـية لـه إن الـسـمة النفـس
الشخصية عىل االتزان والتفاعل ضمن املجتمع وهو وجود الثقة بـالنفس، واالتجـاه 

عـن االتـزان والتفاعـل السـوي داخـل وهو يضعف الشخصـية ويبعـدها الثاين سلبي 
 لذلك فإن معيقات الثقة . أن الثقة بالنفس ضعيفة يف الشخصيةاملجتمع وهو يعني

  :بالنفس تتضمن ما ييل

 معوقات صحية : األول 

  :وهذه املعيقات تنقسم إىل قسمني هام

  : معوقات صحية عضوية-  أ

عف قدرات الفـرد وطاقاتـه  سيؤدي إىل ض، التغري السلبي يف املهام البيولوجية
 كـذلك فـإن فقـدان أي ،مام يؤدي ألثر سلبي وإضعاف الثقـة بـالنفس لـدى الفـرد

 أو فقدان وظيفـة ذلـك العضـو مثـل فقـدان أحـد أعضـاء ،عضو من أعضاء الجسم
  .الجسم كاليد سيؤدي إىل إضعاف الثقة بالنفس لدى الفرد

 : معوقات صحية نفسية- ب

 إذ ، السيكولوجية سيؤدي إىل ضعف ثقة الفرد بنفسـهالتغري السلبي يف املهام 

  لـذا ،أن إجبار الفرد املراهق عىل روتني سلويك معني سيؤدي إىل ضعف ثقته بنفسه
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نرى أن فقدان الصحة بشقيها البيولوجي والسيكولوجي أو ارتباطها بوقت معني أو 

 ،أسـعد (ًال يفهمها الفرد سيؤدي أساسـا إىل ضـعف ثقـة الفـرد بنفسـه فروض بيئة

1977(. 

  معوقات اجتامعية ً:ثانيا

 : املعوقات االجتامعية تأيت من خالل التنشئة االجتامعية عند الفرد وهي كالتايل

 : مجتمع األرسة )أ(

إن البيت املتسيب يف سلطاته، أو املتسلط يف قراراته، سيهز ثقة الفـرد بنفسـه 

 . جتمع وأهمها لهويهدمها يف الوقت الذي ينظر إليه بأنه أول خاليا امل

 : مجتمع املدرسة )ب(

ًاملدرسة التي ال تهتم بنمو طالبها نفسـيا وجسـميا ال تسـتطيع مسـاعدتهم يف  ً
 مـام سـيؤدي إىل هـدم ، ومراعاة صـحتهم النفسـية،بناء شخصيتهم بشكل متكامل

  .وإضعاف الثقة بالنفس لدى طالبها

 : مجتمع العمل )ج(

 أو اإلدارة املتسـيبة التـي ال ،ائها عىل املوظفاإلدارة املتسلطة والتي تفرض آر
 أو عـدم وجـود روابـط اجتامعيـة بـني املـوظفني خـارج ،تعطي لكل ذي حق حقه

أوقات العمل كل هذا يـؤدي إىل إعاقـة وإضـعاف الثقـة بـني العـاملني يف مجتمـع 
  .العمل، وبالتايل يضعف ثقة العاملني بأنفسهم

 :املجتمع )  د(

جتمع التي تجرد أفرادها مـن حاجـاتهم األساسـية كـاألمن السياسة العامة للم
والحرية وعدم املساواة بني أفراد املجتمع فان ذلك يفقـد روح التعـاون لبنـاء لعـال 

  .قات إنسانية بسبب ضعف الثقة بالنفس
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ـمـن ذـلـك فـعـىل مجتـمـع الدوـلـة أن يجـعـل سياـسـته تتـجـه إىل تنمـيـة األرسة 

ات داعمـة ومشـجعة للثقـة بـالنفس لـدى واملدرسة والعمل لتجعل منهـا مجتمعـ

 ألن الثقة بالنفس تعـد مـن خـالل ،أفرادها ملساعدتهم عىل إقامة روابط اجتامعية

املجتمع أنها مجموعة من املهارات االجتامعية التي تحتاج إىل وقت الكتسابها مـن 

خالل التعـاون بـني األرسة يف البيـت واملدرسـة واملجتمـع ليصـلوا بـالفرد إىل إتقـان 

  .)1980، بهادر1995 ،الديري(املهارات الخاصة لكسب الثقة بالنفس 

  :الثقة بالنفس ومفهوم الذات

 حـيـث ، أن اـلـذات ـهـي ـجـوهر الشخـصـية ومحورـهـا)Rogers(ـيـرى روـجـرز 
يعترب مفهوم الذات أو مفهوم الفـرد عـن نفسـه مـن األبعـاد الهامـة يف الشخصـية 

 ،كبـري يف توجيـه السـلوك وتحديـدهوذلك من خـالل مـا تلعبـه مـن دور  اإلنسانية
فاتفاق العلامء واملهتمني بالشخصية عـىل مفهـوم الـذات بأنهـا عبـارة عـن تكـوين 
معريف وانفعايل يساعد الفرد عىل تنظيم شخصيته وتقييمه لهـا مـن حيـث مظهـره 
وخلفيته وأصوله وقدراته ووسائله واتجاهاته وهي ما يعتربهـا أنهـا مجموعـة مـن 

  .)1992 ،دويدار: يف(ر واملعتقدات التي يكونها الفرد عن نفسه األفكار واملشاع

 بأنها جزء رئيس من مفهـوم ،فالثقة بالنفس تعد ضمن تعريف مفهوم الذات
ًفمفهوم الذات يشمل يف معظمه عىل ثقة الفرد بنفسه ويرتبط ارتباطا  الفرد لذاته،

 .)1995 ،العبيد( ًقويا به

دير الـذات العـايل يـرتبط بالثقـة بـالنفس  أن تق)Smith(بينام يرى سميث   
 أمـا تقـدير ، والتوقعات الجيدة حول نتـائج السـلوك الفـردي،واملشاركة االجتامعية

  واالنسحاب مـن املشـاركة االجتامعيـة،الذات املنخفض فيقرتن بضعف الثقة بالنفس
 ). 2000حمود، : يف(

لذا فإن الثقة بـالنفس . فمفهوم الذات له دور يف تحديد معامل سمة الثقة بالنفس

  فالعالقة بني الثقة بالنفس والتكيـف ،هي اتجاه الفرد نحو كفايته النفسية واالجتامعية
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 .  حيث يؤدي التكيف الفعال إىل تنمية الثقة بالنفس،الفعال للفرد عالقة متبادلة

 ومن الجانـب اآلخـر يـؤدي ،كام أن الثقة بالنفس تجعل الفرد فعاالً يف تكيفه

تكرر يف تحقيـق حاجـات الفـرد وأهدافـه مثلـه العليـا إىل ارتبـاط القلـق الفشل امل

بالكفاية الذاتية األمر الذي يؤدي إىل إضعاف ثقـة الفـرد بنفسـه وتكـوين مشـاعر 

ً والـتـي ـبـدورها ـتـؤثر ـسـلبا ـعـىل تكـيـف الـفـرد وتجعـلـه يتجـنـب الـخـربات ،اـلـنقص

  .يف مواقفه العاديةالجديدة ومقيد بنشاطه ومثقالً يف الرصاعات ودائم القلق 

كام أن مفهوم الذات السلبي من املمكن أن يتغري مـن خـالل العـالج الـنفيس 

 بحيـث يصـبح الفـرد ، مام يؤدي إىل زيادة الثقة بالنفس،إىل مفهوم الذات االيجايب

ًأكرث وعيا بقدراته وأكرث اعتامدا عىل نفسه يف تحقيـق حاجاتـه ومواجهـة مشـكالته  ً

  .)1987 ،حسني(

  :ة بالنفس و التحصيل الدرايسالثق

 تلعب الحياة املدرسية والتحصيل الـدرايس فيهـا دور يف تكـوين مفهـوم الـذات

وذلك من خالل التـأثري املبـارش عـىل خـربات الفـرد وعالقاتـه األرسيـة واتجاهاتـه يف 

تشكيل ثقته بنفسه فالخربة املدرسية ال يقترص تأثريها عىل تقويم الفرد ذاته يف النواحي 

  .)1978 ،أبو عالم(ألكادميية إمنا يعم تأثريها عىل تقوميه لذاته يف النواحي األخرى ا

 فالتحصيل الدرايس له أثر كبري عىل شخصية الطالب ألنه يجعل الطالـب يتعـرف

 كام أن وصول الطالب إىل مستوى تحصييل مناسـب ، وإمكاناته،عىل حقيقة قدراته

 ويبعـد ، ويـدعم فكرتـه عـن ذاتـه، بنفسـهيف دراسته للمواد املختلفة يبـث الثقـة

 أمـا فشـل الطالـب مـن جهـة أخـرى يف ، والتوتر مام يقوي صـحته النفسـية،القلق

 والتـوتر ، إحساسـه باإلحبـاط والـنقص،تحصيله الدرايس يؤدي إىل فقد ثقته بنفسه

  .)1987 ،الهابط( وهذا من دعائم سوء الصحة النفسية ،والقلق

 س ومفهـوم الـذات مـن جهـة والتحصـيل الـدرايس يف فالعالقة بني الثقة بالنف
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 كام أشارت الكثري من الدراسات أنهـا قـد توصـلت ،الحياة املدرسية من جهة أخرى

 وأن هـذه العالقـة تنطبـق عـىل كافـة الطلبـة يف ،إىل وجود عالقـة ايجابيـة بيـنهام

وم  فطبيعة العالقة بـني الثقـة بـالنفس كجـزء مـن مفهـ،املراحل الدراسية املختلفة

الذات والتحصيل املدريس عالقة متبادلة ومستمرة بحيث تؤثر الثقـة بـالنفس عـىل 

 فمـن خـالل ذلـك ال ميكـن . ومن ذلك فـإن األداء يـؤثر عـىل الثقـة بـالنفس،األداء

التعرف عىل أي منهم هو السبب وأيهم النتيجة بناء عىل الدراسـات التـي أجريـت 

 .)1978أبو عالم، (يف هذا املجال 

ثقة بالنفس من أهم العوامل املساعدة عىل اكتساب الخربات الشعورية وتعد ال

 فالطالـب ال يسـتطيع أن يـتعلم ،والتي متثل نـواتج الـتعلم املختلفـة للفـرد اإلرادية

مهارة جديدة أو أن يكتسـب قـدرة عـىل التعبـري عـن أفكـاره ومشـاعره إال إذا كـان 

  .)1995 ،العبيد(هارات وإيجادها ًمتمتعا بالثقة بالنفس فإنه يستطيع تعلم تلك امل

 ويحتـاج االنتبـاه إىل قـدر ،ًويعترب استمرار االنتباه رضوريا للـتعلم والتحصـيل

  وذلك ليك يستمر الشخص يف استمراريته للـتعلم،كاف من الثقة بالنفس الستمراره

  يجب توفرها خالل مراحـل منـوه املختلفـة،لذا فالثقة بالنفس سمة رضورية للفرد

 .)1977،أسعد(

فدور املدرسة من خالل ما يقدمه املعلمني للطالب من مسـاعدتهم باسـتمرار 

ـدف  ـق إىل الـه ـلة الطرـي ـة ملواـص ـهم الثـق ـوا يف أنفـس ـدافهم وأن يغرـس ـق أـه لتحقـي

 ،وهذا من املمكن أن يتحقق عىل خري وجه عندما نثبـت أننـا نثـق فـيهم املطلوب

  .)1981 ،الـلـه خري(ًويف قدراتهم عىل أن يحققوا تقدما يف عملهم 

 فمن ذلك نجد أنه كلام ارتفع مقدار كسب الثقة بالنفس كلام أرتفع أداء الطالـب

  .)1998 ،الـلـهخلف (وهو ما يؤكد أهمية الصلة بني الثقة بالنفس وأداء الطالب

ومن ذلك يرى الباحث من خالل ما تقدم أنه كلـام وجـد النجـاح والتفـوق يف 

 ًازدادت الثقة بالنفس وضوحا عند الفرد وصحته النفسية املدرسة أو يف العمل كلام 
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تكون أقوى وعكس ذلك إذا كـان الفشـل يف التحصـيل الـدرايس حاصـالً فـإن ذلـك 

  .سوف يؤدي بالفرد إىل فقدان الثقة بالنفس مام يؤدي به إىل اإلحباط يف حياته

  :الرتبية والثقة بالنفس

ـالنفس ـمـن ـخـالل اتـسـاقها ـتـؤثر الرتبـيـة بطريـقـة ايجابـيـة يف دـعـم الثـقـة  ـب
وتجانسها واسـتمرارياتها غـري املتقطعـة يف اعتامدهـا عـىل الضـبط الـداخيل للفـرد 

 أما غـري ، فمركز الضبط لدى الفرد الواثق من نفسه داخيل،وليس عىل الخارجي لها
 لذا فـال بـد للرتبيـة مـن مراعـاة إمكانـات وقـدرات ،الواثق من نفسه فهو خارجي

 .ت الفرد والعمل عـىل توجيههـا واسـتغاللها االسـتغالل األمثـلومواهب واستعدادا
فالرتبية التي تحقق الثقة بالنفس لدى الفرد هي الرتبية التـي تسـتطيع أن تحقـق 
التفاعل الناجح بني االسـتعدادات الكامنـة يف داخـل الفـرد، وبـني املـؤثرات البيئيـة 

 ). 1977أسعد، ( الخارجية املتباينة املحيطة بهام

  وأن تنصـب جهودهـا،بية عليها أن تشجع عىل اإلبداع واالبتكـار والتجديـدفالرت
 ألن الفرد القـادر عـىل التكيـف ال بـد لـه ،عىل إيجاد أجيال متمتعة بالثقة بالنفس

من امتالك سامت متكنه من االعتامد عىل النفس مـن خـالل االتجاهـات االيجابيـة 
 نحو الخربات الجديدة 

ئة عنها، وإيجاد الحلـول لهـا، ولديـه قـدر كـاف مـن ومواجهة املشكالت الناش
 ). املرجع السابق(الثقة بالنفس متكنه من اتخاذ قراراته بنفسه وحل ملشكالته

واألرسة تقوم من بني جميع املؤسسات الرتبوية بدور كبري يف تنميـة القـدرات 
اإلبداعيـة ـلـدى أفرادـهـا، حيـث تـعـد أول مجتـمـع يتـصـل بـه الطـفـل بـعـد والدـتـه 

فاعل معه ويكتسب عن طريق تفاعله أساسيات لغته وقيمه وسـلوكه وعاداتـه ويت
 .وأمناط تفكريه

وقد بني الكثـري مـن العلـامء أن األرسة تسـتطيع أن تقـوم بـدورها الفاعـل يف 

 :صناعة اإلبداع وتكوين املبدعني وذلك من خالل
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 ت أن لكل فرد من أفـراد األرسة خـط مـن التفكـري اإلبـداعي، حيـث أن القـدرا

 اإلبداعية تنتظم يف شكل توزيع اعتدايل تكمن أهميته يف أن اإلبداع هـو أسـلوب

 . تفكري ميكن أفراد األرسة من التعامل به ويزيد من تفكريهم اإلبداعي فيه

  أن التفكري اإلبداعي مثل أي تفكري آخر تحدده العوامل االجتامعيـة يف أسـلوب

عدة أفـراد األرسة عـىل تنميـة أفراد األرسة، مام يجعل من هـذا األسـلوب مسـا

 . التفكري اإلبداعي لدي أفرادها

  أن تهيئة التفكري اإلبداعي يعد ركيزة أساسية يف تشجيع أفرادهـا مـن الـتخلص

من عمى األلفة، بحيث يقبلون أفراد األرسة عىل تعليم ما هو شائع دام أنـه ال 

 . يختلف عن قيم املجتمع وأهدافه
 ًة ال بد وأن يبدأ مبكرا، حتى يتم توظيف اإلمكانيـاتأن تشكيل القدرات اإلبداعي 

  إىل أقىص حدود لها، وهذا مـا يضـيف عـىل املامرسـات األرسيـة أهميـة خاصـة
  ).2000حسني، (

وحيث أن األرسة تعترب مبثابة املكون األسايس لتكوين الشخصية، فقـد حظيـت 
ـات  ـام والدراـس ـه ـع ـانية بوـج ـات اإلنـس ـوث والدراـس ـن البـح ـد ـم ـية بالعدـي النفـس

 .واالجتامعية الرتبوية بوجه خاص

 من ،فاألرسة متثل املجال الواسع الذي يتسم بالرثاء والتنوع للدراسات النفسية
ًذلك فهي متثل إطارا اجتامعيا ونفسيا تتجسد فيه كافة املظاهر السلوكية  كام أنهـا ،ً

بـيـة ـتـؤثر يف الـسـلوك تـشـكيالً وتـعـديالً ـمـن جواـنـب وأبـعـاد عدـيـدة بواـسـطة الرت
ًوالتنشئة فاألرسة هي مصدر أساسيا ال ميكن أن يستغني عنـه الطفـل كونهـا تشـبع 

 . لديه الحاجة إىل االنتساب

فاألرسة هي اللبنة األساسية األوىل يف حياة أفرادها ويف حيـاة املجتمـع، وذلـك أن 
 فـالكثري مـن. األرسة هي حاملة ثقافة املجتمـع، ولهـا تـأثري بـارز يف شخصـيات أبنائهـا

 ، علامء النفس يؤكدون أن األرسة تقـوم بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة منـذ سـن املهـد
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 حيـث يـتعلم يف أثنـاء ،ً وبالتايل فهي تبذل جهودا متواصلة لتشـكيل شخصـية الطفـل
 ،الكنـدري(تفاعله مع اآلخرين القيم واملعايري االجتامعية من الثقافـة التـي نشـأ فيهـا 

1989(.  

مهم يف تنميـة شخصـية أبنائهـا، حيـث أن الكثـري مـن وال شك أن لألرسة دور 

مظاهر التوافـق أو عـدم التوافـق التـي تظهـر يف سـلوك األفـراد وتحقـق نجـاحهم أو 

 يف الحياة ميكن إرجاعها إىل نـوع العالقـات األرسيـة التـي تسـود بـني أفـراد فشلهم

 عىل التكيف فالعالقات االجتامعية داخل األرسة لها دور فعال يف قدرة الفرد األرسة

  .)730 ص 1990 ،السامدوين(مع املواقف التي يواجهها داخل األرسة أو خارجها 

 فإنـه لـيس مـن ،فعىل الرغم مـن أهميـة الـدور الـذي متارسـه األرسة كمنشـأ

 بحيث ميكن أن يتخذ هذا ،الرضوري أن تقوم األرسة بالدور االيجايب يف كل الظروف

اللـه تنميـة قـدرات الفـرد وتوجيـه إمكانياتـه  إمـا ايجـايب ويـتم خ،التأثري مسارين

ً أما املسار الثاين فقد يكون معاكسا حيـث ،واستعداداته ويحقق الصحة النفسية له

 ملا تثـريه هـذه الظـروف ،تعوق ظروف التنشئة األرسية ارتقاء الفرد عىل نحو سوي

من مشـاعر سـلبية ومـا تـؤدي إليـه مـن سـلوكيات غـري مالمئـة مـن صـور الكـف 

  .)1996 ،الكندري(كانيات العقلية واالستعدادات الشخصية واإلم
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 الخامسالفصل 
 التنشئة االجتامعية

 

 

 

 : مقدمة

 عىل التفاعـل االجتامعـي بـني Socializationتقوم عملية التنشئة االجتامعية 

فة مجتمعه ولغتـه وسـلوكه الفرد والجامعة التي يتم من خاللها اكتساب الفرد لثقا

 فعملية التنشـئة ،واتجاهاته لتؤهله للقيام بأدوار يتمكن فيها من مسايرة مجتمعه

االجتامعية هي العملية التي عن طريقهـا يكتشـف اإلنسـان االتجاهـات والـدوافع 

والقيم وطرق التفكري والخصـائص الشخصـية واالجتامعيـة التـي سـتميزه كفـرد يف 

 .)1993السيد،(املجتمع 

 أن التنشـئة االجتامعيـة العمليـة التـي عـن طريقهـا )1995(ويرى إسـامعيل 

يسعى اآلباء إىل إحالل عادات ودوافع جديدة محل عادات ودوافع كان الطفل قـد 

 أي أن الطفـل يكتسـب أسـاليبه السـلوكية ،كونها بطريقة أولية يف املرحلة السابقة

  .نتمي إليهامن دوافع وقيم واتجاهات يرىض عنها املجتمع وي
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 أن التنشئة االجتامعية عىل أنها عمليـة اكتسـاب )1999(يف حني يرى درويش 

الفرد للخصائص األساسية للمجتمع الذي يعيش فيه، ممثلـة يف القـيم واالتجاهـات 

 . واألعراف السائدة يف مجتمعه

م ً عىل أنها العملية التي يصبح بها الفرد واعيا بالقيRebar –كام يعرفها ريبري 

ًواملـهـارات االجتامعـيـة مكتـسـبا لحساـسـية اجتامعـيـة تؤهـلـه لكيفـيـة التعاـمـل ـمـع 

 يعرفهـا عـىل أنهـا العمليـة التـي Kagan – يف حني أن كيجن .الجامعة يف مجتمعه

ًتغرس يف االبن قيام وأنواعا من السلوك املناسب أو املالئـم ملجتمعـه   الرشبينـي:يف(ً

  .)1996وصادق 

 بأنها عملية تعليم وتعلم تتم بطريقة مقصـودة وغـري )1984(ويعرفها زهران 

 حيث أنها تربية شاملة تقوم عىل التفاعل االجتامعي وتهدف إىل إكساب ،مقصودة

ًالفرد خالل مراحله املتعددة سـلوكا ومعـايري واتجاهـات مناسـبة الدوار اجتامعيـة 

  .معينة متكنه من مسايرة جامعته والتوافق االجتامعي معها

ـة تفاـعـل ـمـن ـخـالل ـة عملـي  التعريـفـات الـسـابقة يتـبـني أن التنـشـئة االجتامعـي

 فهي تعد عملية تعلم ألن الطفل يـتعلم أثنـاء ، متبادل تؤثر وتتأثر بالفرداجتامعي

 مـن خـالل شـبكة مـن العالقـات ،تفاعله مع البيئة االجتامعيـة التـي يعـيش فيهـا

 .عايري والقيموالتفاعالت االجتامعية التي تحدث داخل إطار معني من امل

 : أهداف التنشئة االجتامعية

 :  عدة أهداف للتنشئة االجتامعية متثلت بالتايلParsons & Broomحدد كل من 

 ومبا يحتاج أن يعرفـه ،التنشئة االجتامعية ترتبط مبا تقوم به من عمليات تعلم 

  . ويتمكن من تنمية قدراته وإشباع حاجاته،الفرد حتى يتوافق مع مجتمعه

 ني األطفال نظم املجتمع الذي يعيشـون فيـه، منتقلـني مـن التـدريب عـىل تلق

 . العادات الخاصة بهذا املجتمع إىل االمتثال لثقافة هذا املجتمع
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  إكساب األطفال املهارات املطلوبة للتوافق مع أفراد املجتمـع، وحصـولهم عـىل

 . األدوات التي تساعدهم عىل االندماج مع الجامعات مثل اللغة

 يم األطفال األدوار االجتامعيةتعل . 

  غرس قيم وأهـداف الجامعـة التـي ينتمـي إليهـا الطفـل والتـي تشـكل ثقافـة

 . املجتمع الذي يعيش فيه، لتحقيق توقعات األدوار التي سوف يواجهها يوما ما
  إكساب الفرد نسقا من املعايري األخالقية التي تنظم العالقات بني الفرد وأعضاء

 ،الرشبيني وصادق: يف(هذه املعايري السلطة الخارجية عىل الفردالجامعة ومتثل 
1996( . 

 : أساليب التنشئة االجتامعية 

تؤثر أساليب التنشئة االجتامعية يف تنمية أو إحباط القدرات اإلبداعيـة عنـد  
الطفل فهـذه األسـاليب يـتم مـن خاللهـا إكسـاب أفرادهـا أمناطـا سـلوكية معينـة 

  :ذه األساليب هيوتعديل أمناط أخرى وه

 : العقاب  1-

الطفل الـذي ينشـأ يف أرسة تتخـذ مـن العقـاب ومـن القهـر والتسـلط أسـاليب 
 ، غري قادر عىل تقبل اآلخـرين والتسـامح معهـم،ً ينشأ فاقدا للثقة يف نفسهللتنشئة

  .فالعقاب يستخدم بهدف حث الفرد عىل تجنب سلوك غري مرغوب

 أن هناك )1999( وذكر درويش . السلوكويعد العقاب أسلوبا ضعيفا يف ضبط
 : نوعان من العقاب هام

 :العقاب االيجايب   )أ(

ويقصد به تقديم منبه منفر أو مؤمل للفرد نتيجة إلصداره سلوكا غـري مرغـوب 
ًوقد يكون هذا العقاب االيجايب بـدينا أو لفظيـا كتوجيـه اللـوم والتأنيـب ملـن  فيه

 . يصدر سلوكا غري مقبول اجتامعيا
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 : العقاب السلبي  )ب(

وهو توقف تقديم املكافأة بهدف خفض تكرار حدوث السلوك غـري املرغـوب 

أو استبعاده كليا، فعندما يعود الفرد إىل إصدار السلوك املقبول، يكف عـن إصـدار 

الـسـلوك ـغـري املرـغـوب، فهـنـا يتوـقـف العـقـاب، وتـقـدم املكاـفـأة حـتـى ـيـتم تثبـيـت 

 .  الصحيحةاالستجابة

 : عيمالتد   2-
يعرف التدعيم بأنه املثريات واألحداث البيئية التـي تعقـب صـدور االسـتجابة 

  :وينقسم التدعيم إىل قسمني هام. املراد تعلمها للفرد

 :التدعيم االيجايب  ) أ(

ويقصد به تقـديم مكافـأة للفـرد عقـب إصـداره للسـلوك املرغـوب أو املـراد 
 فالذي يعد ذو قيمة وأهميـة ،رب األفرادوتتباين صور التدعيم االيجايب ع تعلمه إياه
  . قد ال يكون كذلك بالنسبة آلخر،عند فرد ما

 :التدعيم السلبي ) ب(

ويقـصـد ـبـه اـسـتبعاد منبـهـات منـفـرة أو مؤـملـة عـقـب إـصـدار الـفـرد لالـسـتجابة 
ة، أو مـن أفـا تدعيم السلوك املالئم واملرغوب يـتم مـن خـالل تقـديم املكاملرغوبة

 حتى يتسنى ، املنبهات املثرية عقب إصدار الفرد لهذا السلوكخالل استبعاد ووقف
 . له تعلمه وتكراره فيام بعد

  بأن السلوك أو الترصف الذي يعزز أو يدعم بطريقـة ايجابيـةSkinnerويرى 
 فالدعم االيجايب والثقة بالنفس له أهمية بالغـة وذلـك ملـا ،مييل إىل أن يعيد نفسه

  .)ه1416 ،العريفي(ات الرضورية لألطفال ذكره ماسلو بأنها إحدى الحاج

  :االقتداء   3-

  فالوالـدين يعـدون منـاذج ،ًيؤدي التعلم باالقتداء دورا مهام يف عملية التنشئة
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 ألنهـا تكشـف لألبنـاء عـن مـدى ،قدوة مهمة تسهم يف تنشئة الفرد بدرجـة كبـرية

 . عيا ومعرفة ما هو مقبول أو مرفوض اجتام،متسك الوالدين بسلوك معني

ـدم  ـائدة أو ـع ـيم الـس ـاراة الـق ـالفرد إىل مـج ـم يف أن تـصـل ـب ـألرسة دور مـه فـل

 ،مجاراتها وهذا الدور يتحدد من خالل أسـلوب التنشـئة الـذي متارسـه مـع أبنائهـا

 وتتولـد اهتاممـات وتنعـدم ،ففي ظل هذا الدور قد تنمـو قـدرات وتكـف أخـرى

ن خاللـه يف دوافـع  وتتشكل اتجاهات ويـتقلص نقيضـها كـام قـد يرغـب مـ،أخرى

  .)1990 ،الكناين(وتوجهات قيمة 

  أن االتجاهات األرسية يف التنشئة االجتامعية تتأثر بهـا)1987(كام ذكر الطحان 
ًشخصية الطفل ومنوه النفيس واالجتامعي تأثريا ايجابيا أو سلبيا عىل النحو التايل ً : 

  :االتجاهات االيجابية يف التنشئة االجتامعية

اهات االيجابية هي تلك االتجاهات التي تسـاعد عـىل تحقيـق النمـو إن االتج
النفيس لألطفال ومن هـذه االتجاهـات الدميقراطيـة يف التنشـئة، االسـتقاللية التـي 

 الثبـات يف ،تعتمد عىل تشجيع الوالدين للطفل يف االعتامد عىل نفسه لتأكيـد ذاتـه
 .قراراملعاملة وبث الطأمنينة يف نفس الطفل ليشعر باالست

 أن املناخ النفيس لألرسة مبـا يف ذلـك أسـلوب املعاملـة )1962(ويؤكد تورانس 
الوالدية له عالقة بالقدرة عىل التفكري االبتكاري عنـد األبنـاء خـالل مراحـل العمـر 

  .املختلفة حيث أكد أن عامل األصالة يف التفكري يرتبط بنوع املعاملة الوالدية

اـسـته للعالـقـة ـبـني االتجاـهـات الوالدـيـة يف  يف در)1982(ـكـام يؤـكـد الطـحـان 
التنشئة وأشكال التفوق العقيل عىل أن النتيجة تشري إىل أن أفـراد املجموعـة التـي 
 تضم األذكياء واملبتكرين كانوا يتمتعون بتنشئة والدية تتسم بالتشجيع عىل االستقالل

كانوا يعاملون  حيث ،واالعتامد عىل النفس والثقة بالنفس وتجنب التسلط واإلكراه
من آبائهم معاملة تتسم بالدميقراطية والتقدير واملحبة أعىل مـن أفـراد املجموعـة 

  .األخرى التي تضم العاديني من األطفال
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  :االتجاهات السلبية يف التنشئة االجتامعية

ًهناك العديد من االتجاهات السـلبية التـي تـرتك آثـارا غـري سـوية يف نفسـية 

تـدليل، واملبالغـة يف التسـاهل مـع الطفـل، والحاميـة الزائـدة الطفل والتي منهـا ال

فـهـذه االتجاـهـات الـسـلبية تنـطـوي ـعـىل مـخـاطر . والـسـيطرة والتـسـلط واإلـهـامل

  .)1987 ،الطحان(شديدة عىل صحة الطفل النفسية 

 

 :املستوى االقتصادي واالجتامعي

 ات االجتامعيـة،سلم به أن الرتبية والتعليم من أهم وسائل صناعة التغيـريمن امل

 وألهميـة ،وأصبح من البديهي إدراك العالقة املتبادلة بينهـا وبـني التنميـة البرشيـة

هذه العالقة فقد أولتها معظم دول العامل االهتامم، وركزت عليها الجهـود لتحقيـق 

 فاهتامم الـدول باإلنفـاق عـىل ،أفضل املخرجات املرغوبة والالزمة للتنمية البرشية

 .عتباره احد أهم مدخالت التنميةالتعليم عىل ا

 وتحرص هذه الدول عىل أن تكون استثامراتها يف القـوى البرشيـة اسـتثامرات 

لذلك فإن املقاييس االقتصادية تعد أحد املقاييس املهمة للحكم عىل نجـاح  مربحة

 . )2005الزهراين، (أو فشل أي نظام سواء كان تعليمي أم ارسي

  :ادي واالجتامعيماهية مستوى األرسة االقتص

إن االتجاهات األرسية بني االيجابية والسلبية يف معاملة األبناء تحـدد أسـاليب 

 ويتحدد ذلك منط العالقة التي تسود ،التنشئة االجتامعية لألطفال وتوجيه سلوكهم

  .)1986 ،القريش(بني الوالدين واألبناء 

 الطفل يتفاعل مع مجتمـع  ف،ًفحياة الطفل وتنشئته ترتبط ارتباطا وثيقا باألرسة
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 وال ،ًاألرسة أكرث من تفاعله مع أي مجتمع آخر خصوصا يف سنواته األوىل من حياتـه

  .)1995 ،جرجس(ينفصل يف مشاعره عنها 

ووـضـع األرسة االقتـصـادي واالجتامـعـي يـتـيح لـهـا ـغـرس التنـشـئة االجتامعـيـة 

 لـألرسة مـن حيـث  فاملستوى االقتصادي املقصود به هو املستوى املعـييش،بناءهاأل

مقدار الدخل والقدرة عىل توفري أجهزة ثقافية كالكتب والحاسـب والتلفـاز وكافـة 

 لذا فإن أهمية العامل االقتصادي تكمن يف قدرة رب األرسة عىل ،االمتيازات املنزلية

  .توفري متطلبات أساسية لثقافة الطفل

ة األرسة هـي ووظيفـ،فالطفل تسيطر عليه رغبـة يف االسـتحواذ عـىل كـل يشء
 ، وتكـوين عالقـات طيبـة معهـم،ة التعامل مع اآلخـرينيترويضه وتدريبه عىل كيف

 فـنحن إذا تعهـدنا الطفـل ،ومن ثم يتكون لديـه الشـعور باملسـئولية نحـو الجامعـة
 ، والتثقيف ولقناه مبادئ حسن املعاملة واللباقة واألدب والقراءة والكتابـةبالتعليم

 إىل شـخص صـالح ملشـاركة ،عـيش لنفسـه وبنفسـهإمنا نحوله من شـخص خلـق لي
الجامـعـة حياتـهـا وتحـمـل تبعاتـهـا وـهـذا ـهـو ـجـوهر عملـيـة التنـشـئة االجتامعـيـة 

 ).1994 ،عفيفي(

 يقصد بـه يف هـذه الدراسـة هـو ،ويرى الباحث أن املستوى االقتصادي لألرسة
فة  إضـا،املستوى املعييش من حيث مقدار الدخل والقدرة عىل توفر خدم وسائقني

 فأهمية العمـل االقتصـادي تكمـن يف قـدرة رب ،إىل وجود املسكن وملكيته ونوعه
بعض  فالبيئة األرسية قد تنجم يف .األرسة عىل توفري متطلبات أساسية لثقافة الطفل

 األحيان مـن عـدم توظيفهـا بالكيفيـة التـي تسـاعد عـىل التفـتح العقـيل والعالقـات
 ـخـالل ـعـدم اـهـتامم رب األرسة بالتنـشـئة الـسـائدة ـبـني أـفـراد األرسة الواـحـدة ـمـن

االجتامعية لدى أرسته مام يجعل أفـراد األرسة لـيس لـديهم الخلفيـة الكاملـة عـن 
 .مستواهم االقتصادي واالجتامعية نتيجة عدم وجود رقيب عليهم

ًكام أن العالقات الغري مستقرة بني الوالدين تـرتك أثـرا سـيئا عـىل منـو الطفـل  ً

  ، فالطفل عـادة يحـب والديـه ويعجـب بهـام،بدين واالجتامعيالنفيس والعقيل وال
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ً والخالف بني الوالدين ميثل بالنسبة لـه رصاعـا ،وهو يتمثل أمناط سلوكهام وقيمهام

ً حيث ميثل هذا الخالف تهديدا إلشباع حاجاته ،ًنفسيا ال يستطيع الطفل أن يتجنبه

 ). 1999أشكناين، (إىل العطف والحب واألمن النفيس

ى الباحث أن املستوى االجتامعي يقصد به وضـع األرسة االجتامعـي مـن  وير

حيث عدد األفراد وترتيب الطفل يف أرسته، والبعد عن املشكالت التـي تـنجم منهـا 

الغرية والشعور باإلحباط من أفراد األرسة الواحدة إن وجد من فيها يتمتع بقدرات 

 . عقلية تفوق أفراد أرسته

هذا املجال ال يبدوا قارصا عىل أهمية الحالـة االقتصـادية لذلك فإن التأكيد يف 

واالجتامعية التي متكن األرسة من رشاء وتوفري املواد والوسائل لالزمـة للطفـل، أمنـا 

يشمل أيضا التأكيد عىل أهمية ارتفاع املستوى الثقايف والتعليمي الذي ميكن األرسة 

ـا يحـقـق التـفـوق العـقـيل ـدى الطـفـل وينـمـي ـمـن اـسـتخدام ـهـذه الوـسـائل مـب  ـل

 . استعداداته

 Schaefer & Anastasiومـام يـدعم ذلـك نتـائج بعـض الدراسـات كدراسـة 

ًمن أن الطالب املبدعني فنيا وعلميا قد متيزوا عن غري املبدعني يف املجاالت ) 1968( ً

نفسها وذلك لكونها أكـرث عرضـة للتنـوع البيئـي وانـتامئهم إىل بيئـات أرسيـة ذات 

 تشيع فيها األدوات الثقافية مع وجـود بعـض األفـراد ، وثقايف عالمستوى اقتصادي

الذين حازوا يف ميادين اآلداب والفنون أو حصلوا عىل تقديرات قوميـة إلنجـازاتهم 

 . )1998معاجيني، : يف(األكادميية، كام كانوا أكرث قراءة للكتب من نظرائهم 

 ألفرادهـا مـن خـالل كام أن األرسة تقـوم بـدور مهـم يف التنشـئة االجتامعيـة

إكسابهم أمناط السلوك وأساليب التفكري التي ميكن أن يتبعها الطفل فيام بعد عـن 

 وكلام أتـاح اآلبـاء ألبنـائهم فـرص مامرسـة ،طريق الخربات الرتبوية التي توفرها له

تـوق، (األنشطة الحرة التي يرغبون فيهـا ازدادت قـدرات األبنـاء اإلبداعيـة ومنـت 

  ).1984وعدس، 
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وقد أكد عدد من الباحثني أهمية مشاركة الوالدين أطفالهام اللعب بني الحني 

فعـالوة عـىل أهميـة ذلـك بوصـفه . واألخر يف تنمية التفكري اإلبداعي عند األطفال

 فإن مشاركة اآلباء أطفالهم تقوم بوظـائف ،تعبري عن قوة العالقة بني اآلباء واألبناء

يشارك اآلباء اللعـب يوحـون إلـيهم أهميـة مـا هامة يف تفكريهم اإلبداعي فعندما 

ً وهـذا يعـد عـنرصا ، كام يغرسون يف نفوسهم الثقة بالنفس،يقومون به من أداءات

  .من عنارص املناخ الخصب لإلبداع

 ًيشكل التوافق كسمة للعالقة بني الوالدين عامالً هاما من عوامل تنمية قـدرات

بني الوالـدين تـرتك آثارهـا يف منـو الطفـل الطفل اإلبداعية وتطويرها، فهذه العالقة 

إذ يسـتمد الطفـل مـن أرستـه العطـف واألمـن والـدفء وهـذه  النفسية والعقلية

لتنميـة  ًجميعا رضورات لنمو اإلبداع فأهمية االتساق بني الوالدين يف تنشئة األبناء

 اإلبداع يعد عند العلامء أن له أهمية كبرية يف إحسـاس الطفـل بـاألمن واستبصـاره

 وعـدم االلتجـاء إىل سـلوك ،باألساليب الصحيحة واملمكنة التي توصل إىل األهـداف

  ).1987حسني، (املراوغة إلرضاء كل من األبوين اللذين ال يتفقان عىل سلوك معني
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 السادسالفصل 
 املقاييـــس

 

 

 

 :ي لألرسة مقياس املستوى االقتصادي االجتامع:أوالً

 

 ..................................................................... )اختياري( :الطالبة/ اسم الطالب 

   .....................................................:ـرـالعم أنثى        ذكر   : الجنـس

 ................................................... ...:املدرسة  ............................ :الصـف

 ...................................................................................................... :مقر السكن

 الطالبة / عزيزي الطالب

 ثـم توضـح مـدى ،أرجو منـك أن تقـرأ كـل عبـارة مـن هـذه العبـارات بدقـة 

  . تحت الخانة املناسبة)(اقها عىل أرستك بوضع عالمة انطب
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  :املستوى التعليمي ألفراد األرسة/ أوال

ــــــــتوى  املـس
 التعليمي

بكالوريوسدبلومثانويةمتوسطةابتدائيةأمي
دراسات 

 عليا

        األب
        األم

ذكــر ( األخــوة
 )العدد

       

  :املستوى املهني ألفراد األرسة/ ًثانيا 

املستوى 
 املهني 

ــوظ ـم
ف 

حكوم
 ي

مـــوظ
ف 

 خاص

رـجـل 
ـام أـع

 ل

عـســكر
 ي

متـقـاع
 د

رـبــــة 
 بيت

 أخرى تذكر

        األب
        األم

  : مستوى السكن لألرسةً:ثالثا

 أخرى تذكر بيت شعبي شقة فيال
نوع السكن 

    

  : وضعية السكن لألرسةً:رابعا

وـضــــــعية  أخرى تذكر سكن حكومي إيجار ملك
     السكن 

  ):الخدم( املستوى االجتامعي لألرسة ً:خامسا

عدد الخدم   فأكرث6من  5 - 4 3 - 2 1 ال يوجد
      يف األرسة 
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  ):السائقني( املستوى االجتامعي لألرسة ً:سادسا

عــــــــــــدد   فأكرث6من  5 - 4 3 - 2 1 ال يوجد
الســـائقني يف 

 األرسة 
     

  ):لسياراتا( املستوى االجتامعي لألرسة ً:سابعا

عدد السـيارات   فأكرث 6من  5 - 4 3 - 2 1 ال توجد
      يف األرسة 

  : الدخل الشهري لألرسةً:ثامنا

 الدخل الشهري 
ـل مــن  أـق

2000 
 ريال

 2000مـــن 
 4000ىل إ

 ريال

ــن   4000ـم
 6000 إىل

 ريال

 6000ـمــن 
 10000 إىل

 ريال

أكــرث مــن 
10000 

 ريال

      األب
ــت ( األم إن كاـن

 ) تعمل
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  مقياس الثقة بالنفس ً:ثانيا

 : الطالبة/ عزيزي الطالب 

 وبعــــد.... . وبركاتهالـلـهالسالم عليكم ورحمة 

فيام ييل عدد من العبارات التي ميكن أن يشعر بها أي منا يف مواقـف الحيـاة  

 :املختلفة، وسوف تجد أمام كل عبارة أربع خانات وهي

 ًادامئ ًغالبا ًأحيانا ًنادرا

املرجو منك أن تقرأ كل عبارة من هذه العبارات بدقة، ثـم توضـح مـدى انطباقهـا 

 .  بحيث تعرب عام تشعر به فعالً. تحت الخانة املناسبة)(عليك بوضع عالمة 
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  :مقياس الثقة بالنفس

مئا الفقرات م
دا

ً لبا 
غا

ً انا 
حي

أ
ً  

دراً
نا

 

     أجد صعوبة يف التعبري عام يدور يف خاطري  1
لدي القدرة عىل اختيار الكلامت املناسـبة عنـد  2

 التحدث يف موضوع ما 
    

يضطرب صويت عند التحدث أمام مجموعة من  3
 األفراد 

    

     أتكلم بطالقة تامة عند التحدث مع اآلخرين  4
ترتجف أطرايف عند التحدث أمام مجموعة من  5

 األفراد 
    

     عامة أحس بضيق التنفس يف املواقف ال 6
     تزداد دقات قلبي عند مقابلة أشخاص جدد 7
     اعرب عن رأيي بسهولة تامة  8
     أمتلك القدرة الكافية للدفاع عن حقوقي  9

     أعتمد عىل نفيس يف حل مشاكيل  10
     ًأعمل جاهدا من أجل تحقيق أهدايف  11
     أمتكن من تحقيق أهدايف التي أحددها  12
     ال أجد صعوبة يف بناء عالقايت االجتامعية  13
أتجنب مشاركة اآلخرين يف كثري من النشاطات  14

 االجتامعية 
    

ًيف األماكن العامـة أفضـل الجلـوس بعيـدا عـن  15
 اآلخرين 

    

     أترصف بحرية تامة يف مختلف املواقف  16
     أعرب عام يدور بخاطري دون خجل  17
     .آلخرين بجرأةأناقش ا 18
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مئا الفقرات م
دا

ً لبا 
غا

ً انا 
حي

أ
ً  

دراً
نا

 

     . أتردد عند انجازي ألي عمل 19
     . أخىش الفشل عند القيام بعمل ما 20
      .أواجه املواقف الطارئة بثبات دون الفعال 21
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 مفتاح التصحيح : مقياس الثقة بالنفس

مئا الفقرات م
دا

ً لبا 
غا

ً انا 
حي

أ
ً  

دراً
نا

 

 4 3 2 1 .اطريأجد صعوبة يف التعبري عام يدور يف خ 1
لدي القدرة عىل اختيار الكلامت املناسـبة عنـد  2

 .التحدث يف موضوع ما
4 3 2 1 

يضطرب صويت عند التحدث أمام مجموعة من  3
 . األفراد

1 2 3 4 

 1 2 3 4 .أتكلم بطالقة تامة عند التحدث مع اآلخرين 4
ترتجف أطرايف عند التحدث أمام مجموعة من  5

 . األفراد
1 2 3 4 

 4 3 2 1 .أحس بضيق التنفس يف املواقف العامة 6
 4 3 2 1 .تزداد دقات قلبي عند مقابلة أشخاص جدد 7
 1 2 3 4 .اعرب عن رأيي بسهولة تامة 8
 1 2 3 4  .أمتلك القدرة الكافية للدفاع عن حقوقي 9

 1 2 3 4 .أعتمد عىل نفيس يف حل مشاكيل 10
 1 2 3 4 .دايفًأعمل جاهدا من أجل تحقيق أه 11
 1 2 3 4 .أمتكن من تحقيق أهدايف التي أحددها 12
 1 2 3 4 .ال أجد صعوبة يف بناء عالقايت االجتامعية 13
أتجنب مشاركة اآلخرين يف كثري من النشاطات  14

 .االجتامعية
1 2 3 4 

ًيف األماكن العامـة أفضـل الجلـوس بعيـدا عـن  15
 . اآلخرين

1 2 3 4 

 1 2 3 4  . تامة يف مختلف املواقفأترصف بحرية 16
 1 2 3 4 .أعرب عام يدور بخاطري دون خجل 17
 1 2 3 4 .أناقش اآلخرين بجرأة 18
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مئا الفقرات م
دا

ً لبا 
غا

ً انا 
حي

أ
ً  

دراً
نا

 

 4 3 2 1 . أتردد عند انجازي ألي عمل 19
 4 3 2 1 . أخىش الفشل عند القيام بعمل ما 20
 1 2 3 4  .أواجه املواقف الطارئة بثبات دون انفعال 21
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 .مقياس العالقات األرسية ً:ثالثا

 : الطالبة/ عزيزي الطالب  

 ...وبعـــد ..... تحية طيبة 

الصفحات التالية سوف تجد مجموعة من العبارات التي تـدور حـول مواقـف  

معينة يف الحياة األرسية، وعليك أن تقرر أي العبارات تنطبق عىل أرستك من وجهة 

 نظرك وأيها ال ينطبق 

 إجابـات، املطلـوب منـك أن تختـاري اإلجابـة التـي تناسـب فأمام كل عبارة خمس

  :العبارة من وجهة نظرك

  تعني أن هذه العبارة تنطبق عـىل أرستـك بشـكل : )أوافق بشدة(الفقرة األوىل

 . كبري جدا ويف كل األوقات

  تعني أن هذه العبارة تنطبق عىل أرستك: )أوافق(الفقرة الثانية.  

  ًتعني أن هـذه العبـارة أحيانـا تنطبـق عـىل أرستـك : )إىل حد ما(الفقرة الثالثة

 . ًوأحيانا ال تنطبق

  تعني أن هذه العبارة ال تنطبق عىل أرستك: )ال أوافق(الفقرة الرابعة . 

  تعني أن هذه العبارة ال تنطبـق بـأي شـكل : )ال أوافق بشدة(الفقرة الخامسة

 . من األشكال عىل أرستك

  ،،،،أشكرك عىل حسن تعاونك     
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  .التنظيم والتامسك األرسي: البعد األول
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      ً.أفراد أرسيت يساعد بعضهم بعضا 1
      .نعاين من رصاع يف محيط أرستنا 2

3 
ـىل أفضــل صــورة  ـياء ـع ـل األـش يف أرسيت نفـع

 .ممكنة
     

4 
ــراد  ــني أـف ــديث ـب ــدور الـح ــول ـي األرسة ـح
 .املشكالت السياسية االجتامعية

     

5 
ـيـحرض أـفـراد أرسيت الكـثـري ـمـن االجتامـعـات 

  .واملناسبات االجتامعية
     

6 
ـيــتم التخـطــيط بطريـقــة جـيــدة لألنـشــطة 

 .املختلفة التي تقوم بها األرسة
     

7 
ـذي  ـام اـل ـب والنـظ ـراد األرسة بالرتتـي ـزم أـف يلـت

  .تفرضه األرسة
     

8 
 فرد يف األرسة لديه الفرصة ليقول ما يريد كل

  .قوله
     

9 
ـة  ـور الهاـم ـي ـمـن األـم ـدم والرـق ـق التـق تحقـي

 بالنسبة ألرسيت
     

       .يؤدي أفراد األرسة الصالة يف مواعيدها 10

11 
يحافظ كل فرد يف األرسة عىل ترتيـب األشـياء 

 ونظافتها 
     

12 
طيع مـن يبذل كل فرد يف األرسة كـل مـا يسـت
 . جهد فيام يقوم به من أعامل املنزل
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13 
يفكر أفراد أرسيت قبل أن يقولـوا مـا يريـدون 

 .قوله
     

14 
من األمور الهامة عند أرسيت أن يتعلم أفرادها 

  .أشياء جديدة ومختلفة
     

15 
كثري مـا يـدور نقـاش بـني أفـراد األرسة حـول 

  .املعنى العميق للمناسبات الدينية
     

16 
يوجد شعور قوي بـالرتابط األرسي بـني أفـراد 

 . أرسيت
     

17 
يناقش أفراد أرسيت املشكالت الشخصـية لكـل 

 . فرد يف األرسة
     

18 
املحافظة عىل املواعيد من األمور التـي تهـتم 

 . بها أرسيت
     

19 
يحرص أفراد أرسيت عىل فعل األشـياء بطريقـة 

 . أفضل يف املرة التالية
     

20 
ـراد أرسيت بعـضـهم بعـضـا مـسـاندة  يـسـاند أـف

  .حقيقية
     

      ً.يسبب أفراد أرسيت األذى لبعضهم بعضا 21

22 
يحرص أفراد أرسيت عىل التأكد من أن غـرفهم 

  .نظيفة ومرتبة
     

23 
كل فرد يف األرسة له الحق يف اتخـاذ القـرارات 

  .املتعلقة باألرسة
     

24 
ـي  ـات األمــور الـت ـالنقود واملرصوـف ـق ـب تتعـل

  .تناقش رصاحة يف محيط أرسيت
     

     عندما يحدث خالف بـني أفـراد أرسيت نحـاول  25
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جاهــدين تســوية األمــور واملحافظــة عــىل 
 .الهدوء يف املنزل

26 
ًأفراد أرسيت يشجع بعضهم بعضا للـدفاع عـن 

 .حقوقهم
     

27 
واجبات كل فرد ومسؤولياته محددة بوضـوح 

  . محيط األرسةيف
     

28 
و هـي القاعـدة التـي تسـري الـلـهالعمل قبل 
  .عليها أرسيت

     

29 
القران كتاب بالغ األهمية ألنه مـنظم ملعظـم 

 .ترصفاتنا
     

30 
كل فرد يف أرسيت يجد االهتامم واالنتباه الذي 

  .يحتاج إليه من األفراد اآلخرين يف األرسة
     

31 
مناقشـات تلقائيـة بـني أفـراد ًكثريا مـا تـدور 

  .أرسيت
     

32 
يقوم أفراد أرسيت بتنظيـف املائـدة واألطبـاق 

  .بعد االنتهاء من تناول الطعام
     

33 
ًيلتزم أفـراد أرسيت التزامـا صـارما بـالتعليامت  ً

  .والعادات والتقاليد
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  . طبيعة التفاعل األرسي:البعد الثاين
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       .يحتفظ كل فرد مبشاعره بنفسه 34

35 
ـون األشــياء مــن تلقــاء  أفــراد أرسيت ال يفعـل

 أنفسهم 
     

36 
نشعر بامللل داخل املنزل ألن كل فرد مشغول 

 بنفسه
     

       .يظهر الغضب بشكل رسيع عىل أفراد األرسة 37

38 
يت لدرجة أنهم قد يحطمـون يغضب أفراد أرس

  .األشياء التي أمامهم
     

39 
نواجه صعوبة كبرية يف الحصـول عـىل األشـياء 
التي تحتاج إليها يف منزلنـا بسـبب محدوديـة 

 .دخل األرسة

     

40 
شخص واحد يف األرسة هو الذي يتخذ معظـم 

  .القرارات التي تخص األرسة بكاملها
     

41 
ـراد ـل ال يتطــوع احــد أـف ـام بعـم  األرسة للقـي

  .مطلوب يف املنزل
     

       .يوجه أفراد األرسة النقد لبعضهم البعض 42

43 
ًيتحول أفـراد أرسيت مـن رأي ألخـر متشـيا مـع 

  .قرارات رب األرسة
     

44 
ال يـشـعر أـفـراد أرسيت ـبـاهتامم نـحـو التـفـوق 

  .الدرايس
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45 
 يوجد قـدر ضـئيل مـن الـروح الجامعيـة بـني

 أفراد أرسيت 
     

46 
ًيف أرسيت ال نبذل جهدا كبريا لتحقيق قدر مـن  ً

 .النجاح
     

47 
يحاول كل فرد يف أرستنا أن يهتم بنفسـه دون 

  .أن يجرح مشاعر اآلخرين
     

48 
من الصعب أن ينفرد أحد أفراد األرسة بنفسه 

  .دون أن يجرح مشاعر اآلخرين
     

49 
أفضل وسائل الرتويح مشاهدة التلفزيون هي 

  ً.التي تجمع أفراد األرسة معا
     

50 
الترصف يف النقود ال يـتم بعنايـة يف أرسيت ألن 

 .كل فرد يرصف ببذخ عىل املظاهر االجتامعية
     

51 
ليست هناك مرونـة يف القواعـد واألنظمـة يف 

  .محيط أرسيت
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  : التوجيه الرتويحي الثقايف:البعد الثالث
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ـن 52 ـري ـع ـا للتعـب ـجيعا حقيقـي ـد تـش ًال نـج ً
  .أنفسنا يف محيط األرسة

     

يذهب أفـراد أرسيت ملشـاهدة املباريـات 53
  .أو حضور االحتفاالت

     

ــاب 54 ــة األلـع ــراد أرسيت مبامرـس ــتم أـف يـه
 الرياضية 

     

 أرسيت يتمتـع بقـدر كبـري مـن كل فـرد يف55
 الحرية 

     

تحرص أرسيت عـىل قضـاء أوقـات فراغهـا 56
  ) اسرتاحات–شاليهات (خارج املنزل 

     

عندما نشعر بالرغبة يف عمل يشء مسيل 57
  .ما فإننا نقوم به بالحال

     

      .ال تدور بني أفراد أرسيت مناقشات علمية58
       . هواية أو أكرثميارس أفراد أرسيت59

بعض أفراد أرسيت يجيد العزف عـىل آلـة 60
  .موسيقية

     

ــطة 61 ــرتكون يف األنـش ــراد أرسيت ال يـش أـف
 .الرتويحية خارج العمل أو املدرسة

     

      يرتدد أفراد أرسيت عىل املكتبات العامة62

يذهب أفراد أرسيت لسامع املحارضات أو 63
  . وامليولالدروس عن الهويات

     

64
ـيقى  ـون املوـس ـراد أرسيت يحـب ـم أـف معـظ

 والفنون األخرى 
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 مقياس التصحيح

  .التنظيم والتامسك األرسي: البعد األول
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 1 2 3 4 5 ص ً.أفراد أرسيت يساعد بعضهم بعضا 1

 5 4 3 2 1 خ .اع يف محيط أرستنانعاين من رص 2

3 
يف أرسيت نفعل األشياء عىل أفضل صورة 

 .ممكنة
 5 4 3 2 1 خ

4 
يدور الحـديث بـني أفـراد األرسة حـول 

 .املشكالت السياسية االجتامعية
 1 2 3 4 5 ص

5 
ـــن  ـــري ـم ـــراد أرسيت الكـث ـــحرض أـف ـي

 .االجتامعات واملناسبات االجتامعية
 5 4 3 2 1 خ

6 
ط بطريقة جيـدة لألنشـطة يتم التخطي

 .املختلفة التي تقوم بها األرسة
 5 4 3 2 1 خ

7 
ـام  ـب والنـظ ـراد األرسة بالرتتـي ـزم أـف يلـت

 .الذي تفرضه األرسة
 1 2 3 4 5 ص

8 
كل فرد يف األرسة لديه الفرصة ليقول ما 

 .يريد قوله
 5 4 3 2 1 خ

9 
تحقيق التقدم والرقي من األمور الهامة 

 بالنسبة ألرسيت
 1 2 3 4 5 ص

 1 2 3 4 5 ص .يؤدي أفراد األرسة الصالة يف مواعيدها 10

11 
يحافظ كـل فـرد يف األرسة عـىل ترتيـب 

 األشياء ونظافتها
 1 2 3 4 5 ص
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12 
 يف األرسة كـل مـا يسـتطيع يبذل كل فرد

 .من جهد فيام يقوم به من أعامل املنزل
 1 2 3 4 5 ص

13 
ـا  ـوا ـم ـل أن يقوـل ـراد أرسيت قـب ـر أـف يفـك

 .يريدون قوله
 1 2 3 4 5 ص

14 
من األمور الهامة عنـد أرسيت أن يـتعلم 

 .أفرادها أشياء جديدة ومختلفة
 1 2 3 4 5 ص

15 
حول كثري ما يدور نقاش بني أفراد األرسة 

 .املعنى العميق للمناسبات الدينية
 1 2 3 4 5 ص

16 
يوجد شعور قـوي بـالرتابط األرسي بـني 

 .أفراد أرسيت
 1 2 3 4 5 ص

17 
يناقش أفراد أرسيت املشكالت الشخصية 

 .لكل فرد يف األرسة
 5 4 3 2 1 خ

18 
املحافظة عىل املواعيد من األمـور التـي 

 .تهتم بها أرسيت
 5 4 3 2 1 خ

19 
ـحـرص أـفـراد أرسيت ـعـىل فـعـل األـشـياء ي

 .بطريقة أفضل يف املرة التالية
 5 4 3 2 1 خ

20 
ــا  ــهم بعـض ــراد أرسيت بعـض ــاند أـف يـس

 .مساندة حقيقية
 1 2 3 4 5 ص

 1 2 3 4 5 ص ً.سبب أفراد أرسيت األذى لبعضهم بعضاي 21

22 
يحرص أفراد أرسيت عـىل التأكـد مـن أن 

 .غرفهم نظيفة ومرتبة
 1 2 3 4 5 ص

23 
ـكـل ـفـرد يف األرسة ـلـه الـحـق يف اتـخـاذ 

 .القرارات املتعلقة باألرسة
 5 4 3 2 1 خ
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24 
األمور التي تتعلق بالنقود واملرصوفـات 

 .تناقش رصاحة يف محيط أرسيت
 1 2 3 4 5 ص

25 
عندما يحـدث خـالف بـني أفـراد أرسيت 
نـحـــاول جاـهـــدين تـســـوية األـمـــور 

 .واملحافظة عىل الهدوء يف املنزل
 1 2 3 4 5 ص

26 
ــراد أرسيت يـشــجع بعـضــهم بعـضــا  ًأـف

 .للدفاع عن حقوقهم
 1 2 3 4 5 ص

27 
واجبات كل فـرد ومسـؤولياته محـددة 

 .بوضوح يف محيط األرسة
 5 4 3 2 1 خ

28 
و هـي القاعـدة التـي الـلــهالعمل قبل 

 .تسري عليها أرسيت
 1 2 3 4 5 ص

29 
القران كتاب بالغ األهميـة ألنـه مـنظم 

 .فاتناملعظم ترص
 5 4 3 2 1 خ

30 
كل فرد يف أرسيت يجد االهتامم واالنتباه 
الذي يحتاج إليـه مـن األفـراد اآلخـرين 

 .يف األرسة
 1 2 3 4 5 ص

31 
ًكـثـريا ـمـا ـتـدور مناقـشـات تلقائـيـة ـبـني 

 .أفراد أرسيت
 1 2 3 4 5 ص

32 
يـقــوم أـفــراد أرسيت بتنظـيــف املاـئــدة 
واألطـبــاق بـعــد االنتـهــاء ـمــن تـنــاول 

 .مالطعا
 5 4 3 2 1 خ

33 
ًيلتـــزم أـفـــراد أرسيت التزامـــا ـصـــارما  ً

 .بالتعليامت والعادات والتقاليد
 1 2 3 4 5 ص
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 1 2 3 4 5 ص .يحتفظ كل فرد مبشاعره بنفسه 34
 5 4 3 2 1 خ فراد أرسيت ال يفعلون األشياء من تلقاء أنفسهمأ 35

36 
نشعر بامللل داخل املنزل ألن كل فرد مشغول 

 بنفسه
 1 2 3 4 5 ص

 1 2 3 4 5 ص األرسةيظهر الغضب بشكل رسيع عىل أفراد  37

38 
ـد  ـم ـق ـراد أرسيت لدرجــة أنـه يغضــب أـف

 .يحطمون األشياء التي أمامهم
 5 4 3 2 1 خ

39 
ـىل  ـول ـع ـرية يف الحـص ـعوبة كـب ـه ـص نواـج
األشياء التي تحتاج إليها يف منزلنـا بسـبب 

 .محدودية دخل األرسة
 1 2 3 4 5 ص

40 
ـذي يتخــذ شــخص واحــ د يف األرسة هــو اـل

 .معظم القرارات التي تخص األرسة بكاملها
 1 2 3 4 5 ص

41 
ال يتطوع احد أفـراد األرسة للقيـام بعمـل 

 .مطلوب يف املنزل
 1 2 3 4 5 ص

 5 4 3 2 1 خ .يوجه أفراد األرسة النقد لبعضهم البعض 42

43 
ًيتحول أفـراد أرسيت مـن رأي ألخـر متشـيا 

 .ألرسةمع قرارات رب ا
 1 2 3 4 5 ص

44 
ـوق  ـو التـف ـاهتامم نـح ـراد أرسيت ـب ال يـشـعر أـف

 .الدرايس
 5 4 3 2 1 خ

45 
يوجد قدر ضئيل من الروح الجامعية بـني 

 أفراد أرسيت
 1 2 3 4 5 ص
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46 
ًيف أرسيت ال نبذل جهدا كبريا لتحقيق قـدر  ً

 من النجاح
 5 4 3 2 1 خ

47 
يحاول كل فرد يف أرستنا أن يهـتم بنفسـه 

 .ون أن يجرح مشاعر اآلخريند
 1 2 3 4 5 ص

48 
من الصـعب أن ينفـرد أحـد أفـراد األرسة 

 .بنفسه دون أن يجرح مشاعر اآلخرين
 1 2 3 4 5 ص

49 
مـشـاهدة التلفزـيـون ـهـي أفـضـل وـسـائل 

 ً.الرتويح التي تجمع أفراد األرسة معا
 1 2 3 4 5 ص

50 
الترصف يف النقود ال يـتم بعنايـة يف أرسيت 

 ـفـرد يرصف بـبـذخ ـعـىل املـظـاهر ألن ـكـل
 .االجتامعية

 5 4 3 2 1 خ

51 
ليست هناك مرونة يف القواعـد واألنظمـة 

 .يف محيط أرسيت
 1 2 3 4 5 ص
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52 
ًيا للتعبري عن أنفسـنا ًال نجد تشجيعا حقيق

 1 2 3 4 5 ص .يف محيط األرسة

53 
يذهب أفـراد أرسيت ملشـاهدة املباريـات أو 

 1 2 3 4 5 ص .حضور االحتفاالت

 5 4 3 2 1 خيهتم أفراد أرسيت مبامرسة األلعاب الرياضية 54

55 
ـكـل ـفـرد يف أرسيت يتمـتـع بـقـدر كـبـري ـمـن 

 1 2 3 4 5 ص الحرية

56 
ـىل  ـرص أرسيت ـع ـا تـح ـات فراغـه ـاء أوـق قـض

 5 4 3 2 1 خ ) اسرتاحات–شاليهات (خارج املنزل 

57 
عندما نشعر بالرغبـة يف عمـل يشء مسـيل 

 1 2 3 4 5 ص .ما فإننا نقوم به بالحال

 1 2 3 4 5 ص .ال تدور بني أفراد أرسيت مناقشات علمية 58

 1 2 3 4 5 ص .ميارس أفراد أرسيت هواية أو أكرث 59

60 
ـراد ـض أـف ـة بـع ـىل آـل ـزف ـع ـد الـع  أرسيت يجـي

 1 2 3 4 5 ص .موسيقية

61 
ـــطة  ـــرتكون يف األنـش ـــراد أرسيت ال يـش أـف

 1 2 3 4 5 ص .الرتويحية خارج العمل أو املدرسة

 1 2 3 4 5 ص يرتدد أفراد أرسيت عىل املكتبات العامة 62

63 
يذهب أفـراد أرسيت لسـامع املحـارضات أو 

 1 2 3 4 5 ص .الدروس عن الهويات وامليول

64 
معظم أفراد أرسيت يحبون املوسـيقى والفنـون 

 1 2 3 4 5 ص األخرى



 

180 

 

 



 

181 

 

 

 
 قامئة املراجــع

 

 :املراجع العربية: أوال

 . القران الكريم

 مكتبـة االنجلـو : القـاهرة. موسـوعة الرتبيـة الخاصـة.)1987( عادل عزالـدين ،األشول

  .املرصية

.  اإلبــداع يف حــل املشــكالت-كولوجية يف الرتبيــة الســي). 1999(األعرس، صــفاء 

  .دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع: القاهرة

دار صـادر للـنرش : بـريوت. لسان العرب). ه1410(ابن منظور، جامل الدين محمد 

 . والتوزيع

دار : ـعـامن.  تطبيـقـات عملـيـة يف تنمـيـة التفـكـري اإلـبـداعي.)2004(أبوـجـادو، ـصـالح 

 . الرشوق

 مجلـة كليـة .العالقة بني التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد. )1976(أبو حطب، فؤاد 

  . جامعة امللك عبد العزيز:جدة .الرتبية

. مسـتوى التفكـري اإلبـداعي لـدى طلبـة النجـاح الوطنيـة). 1999(سـعيد  أبو زيد،

  . جامعة النجاح الوطنية:نابلس

طالبـات يف مراحـل قيـاس الثقـة بـالنفس عنـد ال. )1978(أبو عالم، العـادل محمـد 

  . مؤسسة عىل الصباح:الكويت .الدراسة الثانوية والجامعية



 182 قامئة املراجع
 

 

مجلـة . األرسة واملجتمـع واإلبـداع يف الـوطن العـريب. )1985(إبراهيم، سعد الدين 
  .املستقبل العريب، العدد السابع

  . وكالة املطبوعات: الكويت.آفاق جديدة يف اإلبداع). 1982(إبراهيم، عبد الستار 

: القـاهرة. تربية اإلبداع وإبداع الرتبية يف املجتمع املعرفة). 2005(راهيم، مجدي إب
 . دار عامل الكتب للنرش والتوزيع

مستوى التفكري االبتكاري وعالقته بالتحصـيل واالتجـاه نحـو ). 1999(أخليل، غانم 
 جامعـة : القـدس.الرياضيات للصف العـارش األسـايس يف منطقـة بيـت لحـم

  .القدس

  . دار نهضة مرص: القاهرة.الثقة بالنفس). 1977(د، يوسف أسع

دار : اإلسكندرية. مشكالت الطفل السلوكية. )1993(إسامعيل، احمد السيد محمد 
  .الفكر الجامعي

دار القلـم للـنرش :  الكويـت.الطفل مـن الحمـل إىل الرشـد). 1995(إسامعيل، محمد 
  .والتوزيع

 داـفـع ـحـب االـسـتطالع واملـسـتوى االقتـصـادي العالـقـة ـبـني.)1999(أـشـكناين، زكـيـة 
واالجتامعي لألرسة لدى األطفـال املتفـوقني وغـري املتفـوقني مبرحلـة مـا قبـل 

 . جامعة الخليج العريب: البحرين. رسالة ماجستري. املدرسة

 تقنني اختبارات تورانس للتفكري االبتكاري عىل .).ه 1410(أمري خان، محمد حمزة 
:  مكـة املكرمـة، العـدد الرابـع،السـنة الثالثـة . السـعوديةاملنطقة الغربية يف

  .مجلة أم القرى

دراسة مقارنـة بـني أداء الطلبـة السـعوديني والنيجرييـني . )1989(أمري خان، محمد 
  .السعودية. عىل اختبار التفكري اإلبداعي

 .  القاهرة. املعجم الوسيط. إبراهيم وآخرون،أنيس

الرفض الوالدي كام يدركه األبناء وعالقتـه بـبعض / بولالق). 2001(البغدادي، نبيل 
:  القـاهرة. رسـالة ماجسـتري.السامت الشخصـية لـدى املـراهقني واملراهقـات

 . جامعة عني شمس



 183 قامئة املراجع
 

 

ـادر، ـسـعدية محـمـد  ـاهرة.يف ـسـيكولوجية املراـهـق). 1980(بـه  دار البـحـوث : الـق
  .العلمية

 : اإلسـكندرية. اإلنسـان العـريبنحو فلسفة تربويـة لبنـاء). 1993(تريك، عبد الفتاح 
  .دار املعرفة الجامعية

 دراـسـة الخـصـائص الشخـصـية واالجتامعـيـة .)1991( وآـخـرون ، مـحـي اـلـدين،ـتـوق
  . مؤسسة نور الحسني: عامن.للطلبة املتفوقني يف األردن

 . أساسـيات علـم الـنفس الرتبـوي.)1984( عبـد الـرحمن ، عدس، محي الدين،توق
  . وأبنائه دار جون واييل:لندن

البناء االجتامعي لألرسة وعالقته بأساليب املعاملة الوالديـة . )1989(جربيل، فاروق 
 .جامعة املنصورة، مجلة كلية الرتبية :مرص .والسلوك العدواين لألبناء

 . كتاب اليوم الطبي:  القاهرة.مشاكل األطفال النفسية).1995(جرجس، مالك 

 . دار الكتاب الجامعي: العني. تفوق واإلبداعاملوهبة وال). 1998(جروان، فتحي 

 .  دار الكتاب الجامعي:العني .تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات. )1999(جروان، فتحي 

  .دار الفكر للنرش والتوزيع: عامن. اإلبداع). 2002(جروان، فتحي

  .دار املعارف: ثقافتنا واإلبداع، سلسلة أقرأ، القاهرة). 2000(جالل، شوقي 

أثر الكمبيـوتر عـىل تنميـة مهـارات ). 1997(داود،امل الدين، هناء،وعبد السميعج
  4 العدد ، مجلة تكنولوجيا التعليم،التفكري االبتكاري لدى التالميذ

. تنميـة اإلبـداع يف مراحـل الطفولـة املختلفـة. )2000(حبيب، مجدي عبد الكريم 
  . مكتبة االنجلو املرصية:القاهرة

الجمعيـة الكويتيـة : الكويـت. ًتوجيه الطفل املتفـوق عقليـا. )1985(حديد، برشى 
 . للطفولة العربية

 .  مكتب األشول للطباعة: طنطا. الرتبية اإلسالمية.)1994( محمد ،حسانيني

الهيـئـة : الـقـاهرة. التنـشـئة األرسـيـة ودور الحـضـانة. )1987(حـسـني، مـحـي اـلـدين 
 . املرصية العامة للكتاب



 184 قامئة املراجع
 

 

 .مفهوم الذات وعالقته مبستويات الطأمنينة االنفعالية). 1987(حسني، محمد عطا 
 . مجلة العلوم االجتامعية:القاهرة

. تنمية التفكري اإلبداعي باسـتخدام برنـامج سـكامرب). 2007(الحسيني، عبد النارص 
  .جامعة الخليج العريب:  البحرين.رسالة ماجستري غري منشورة

: عـامن . تصميم التـدريس.)1995(ة  نايف، قطامي، يوسف، قطامي،حمدي، نرجس
 . منشورات القدس املفتوحة

 تقـديرات الـذات يف السـلوك الـدرايس لـدى تالمـذة .)2000(حمود، محمد الشيخ 
  . املجلة العربية للرتبية: عامن.املرحلة االبتدائية وعالقته ببعض املتغريات

 مكتبة االنجلو :رة القاه. اإلبداع وتنميته من منظور تكاميل.)2003( مرصي ،حنورة
  .املرصية

فاعلية برنامج تعليمي يف العلوم عىل تنمية قدرات التفكـري . )1994(خطاب، نارص 
الجامعـة : عـامن.  رسـالة ماجسـتري.اإلبداعي عند طلبة الصف السادس يف عـامن

  .األردنية

ــهخـلـف  ـاء شخـصـية الطـفـل). 1998( ـسـلامن ،الــل ـاض.الـحـوار وبـن ـة :  الرـي مكتـب
  .العبيكان

  .دار املعارف: القاهرة. الحدس واإلبداع. )2000(خليفة، عبد اللطيف محمد 

 دار : بـريوت.)أسسـه النظريـة والتطبيقيـة(مفهوم الذات ). 1981(، سيد الـلـهخري 
  .النهضة العربية

 . دار املعارف: القاهرة. تنمية اإلبداع، منهجه وتطبيقه. )1983(درويش، زين العابدين 

ـا). 1999(لعاـبـدين دروـيـش، زـيـن ا ـنفس االجتامـعـي وأسـسـه وتطبيقاتـه ـم اـل  .عـل
 .دار الفكر العريب: القاهرة

. مـذكرة ضـمن مقـرر ـ أسـاليب التفكـري واإلبـداع). 2001(درويش، زين العابدين 
 .جامعة الخليج العريب: البحرين

اإلدارة العامـة للرتبيـة والتعلـيم للبنـات مبنطقـة ) ه1426/1427(الدليل اإلحصايئ 
 . جدة: مكة املكرمة



 185 قامئة املراجع
 

 

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بنني مبنطقـة مكـة ) ه1426/1427(الدليل اإلحصايئ 
  .جدة :املكرمة

ــاح  ــد الفـت ــدار، عـب ــذات ). 1992(دوـي ــوم اـل ــني مفـه ــة ـب ــيكولوجية العالـق ـس
  . دار النهضة العربية:بريوت.واالتجاهات

 :أـبـو ظـبـي.ـمـة خلـيـل الجـيـويسالتفـكـري اإلـبـداعي، ترج). 1997(دي بوـنـو، إدوارد 
 .منشورات املجمع الثقايف

 املراهقة والتحليل النفيس لظواهر املراهقة ومشـاكلها .)1995(الديري، عبد الغني 
  . دار الفكر اللبناين: بريوت.وخفاياها

 . دار الفكر: عامن.  سيكولوجية األطفال غري العاديني.)1996( فاروق ،الروسان

ـد الـحـي، . اإلـبـداع الـعـام والـخـاص). 1989(روـشـكا، الكـسـندر  ترجـمـة غـسـان عـب
 . عامل املعرفة: الكويت

  .منشورات جامعة دمشق: دمشق.  الرتبية الخاصة للمتفوقني.)2000( مها ،زحلوق

 .عامل الكتب: القاهرة. علم نفس النمو الطفولة واملراهقة). 1997(زهران، حامد 

 .  عامل الكتب:القاهرة. جتامعي علم النفس الرتبوي اال.)1977(زهران، حامد 

 . عامل الكتب: القاهرة. الصحة النفسية والعالج النفيس.)1987(زهران، حامد 

  . عامل الكتب: القاهرة. علم النفس االجتامعي.)1984(زهران، حامد 

 .الرياض. مشكالت التنمية االجتامعية يف السعودية). 2005( سعود،الزهراين

قضـايا التعريـف : ًتفوقـون عقليـا ذوو صـعوبات الـتعلمامل). 2002(الزيات، فتحي 
  .دار النرش للجامعات: مرص. والتشخيص والعالج

جمعيـة املطـابع : عـامن. تنمية اإلبـداع والتفكـري اإلبـداعي). 1999(زيتون، عايش 
 . التعاونية

 إرشاد أرس األطفال ذوي الحاجات الخاصة قـراءات .)1992( عبد العزيز ،الرسطاوي
  . مكتبة الفالح للنرش والتوزيع: ديب.حديثة

دار الفكـر : عـامن. مدخل إىل تربيـة املتميـزين واملوهـوبني). 2003(الرسور، ناديا 
 . للطباعة والنرش والتوزيع



 186 قامئة املراجع
 

 

  .دار وائل للطباعة والنرش: عامن. مقدمة يف اإلبداع). 2002(الرسور، ناديا 

ـد  ـلامن، عـب ــهـس ـا.)1985( الــل ـتوى االقتـص ـاس املـس ـألرسة مقـي ـي ـل . دي االجتامـع
 . البحرين

.  رعـايتهم– اكتشـافهم – مشـكالتهم –املوهوبـون. )1993(سليامن، سـناء محمـد 
  . الهيئة املرصية العامة للكتاب:القاهرة

 أثر دافـع االبتكـار وبعـض املتغـريات الدميوغرافيـة عـىل .)1996(السالمية، محمود 
 جامعـة : نـابلس.الة ماجستري رس.العقلية والشخصية للطلبة املبدعنيالسامت 

  .النجاح الوطنية

تربية املوهـوبني والتطـوير . )1992(سامحة، كامل، ومحفوظ، نبيل، والفرح، وجيه 
 . دار الفرقان: عامن. الرتبوي

ً إدراك املتـفـوقني عقلـيـا للـضـغوط واالـحـرتاق اـلـنفيس يف .)1990( ـسـيد ،الـسـامدوين
الجمعيـة : القاهرة. لنفسية والبيئيةالفصل املدريس وعالقته ببعض املتغريات ا

 . املرصية للدراسات النفسية

فاعلـيـة برـنـامج ـتـدريبي مـقـرتح لتنمـيـة التفـكـري ). 2003(الـسـمري، محـمـد حـسـن 
اإلبداعي يف األداء اإلبـداعي املعـريف لطلبـة الصـف العـارش األسـايس، رسـالة 

 .هاشميةدكتوراه غري منشورة، جامعة عامن العربية، اململكة األردنية ال

. مهـارات التفكـري). 2002(السويدي، خليفة، والنـور، أحمـد، وعبـد الحميـد، شـاكر
  .جامعة اإلمارات العربية املتحدة: العني

 . دار الفكر العريب: القاهرة.علم اجتامع الرتبية). 1993(السيد، سمرية 

  . دار املعارف: القاهرة.األرسة وإبداع األبناء). 1980(السيد، عبد الحليم 
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 : القـاهرة.علم النفس اإلحصايئ وقياس العقـل الـبرشي). 1971(السيد، فؤاد البهي 
  .دار الفكر العريب
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بـني التفكـري االبتكـاري وكـل مـن نـوع التعلـيم  العالقـة). 1998( محمـد ،الشايب
 .الجامعة األردنية: عامن. رسالة ماجستري. والجنس

التغـريات النامئيـة يف املوهبـة اإلبداعيـة . )1992(الشافعي، رجب، ومحمد، احمـد 
 مجلـة .مس من التعليم األسايسلدى األطفال من الحضانة وحتى الصف الخا

 الهيئـة املرصيـة : القـاهرة، العـدد الحـادي عرش،علم النفس السنة السادسة
  .للكتاب

دار الوفـاء :  اإلسـكندرية.املعلـم وابتكـار التالميـذ. )2001(الشامي، جـامل الـدين 
  .للطباعة والنرش

ـا،الرشبيـنـي ـه ، و ـصـادق، زكرـي ـدين يف  تنـشـئة الطـفـل وـسـبل الوا.)1996( يرسـي ـل
  . دار الفكر العريب: القاهرة.معاملته ومواجهة مشكالته

 .  دار النهضة العربية: بريوت. علم الصحة النفسية.)1983( مصطفى ،الرشقاوي

مكتبـة النهضـة : القـاهرة.  رعاية املتفوقني واملوهوبني واملبدعني.)2002(شقري، زينب 
 . املرصية

ـنف. )2002( وآخــرون ،صــالح، احمــد ـم اـل مركــز : اإلســكندرية. س التعليمــيعـل
 .اإلسكندرية للكتاب

  . دار القلم: ديب.مبادئ الصحة النفسية). 1987(الطحان، محمد خالد 

: تـونس. ًتربيـة املتفـوقني عقليـا يف الـبالد العربيـة. )1982(الطحان، محمـد خالـد 
 .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

 . دار املعارف: القاهرة.فس الحديث أصول علم الن.)1994(طه، فرج 

 . دار العلم للماليني: بريوت. اإلبداع وتربيته). 1983(عاقل، فاخر 

  .مكتبة دار الحكمة:  البحرين. املعوقات وامليرسات:التفكري االبتكاري). 1993(عبادة، احمد 

 .دار املسرية:  بريوت.الشخصية يف ضوء التحليل النفيس). 1982(عباس، فيصل 

مقياس العالقات األرسية والتطابق بني . )1980(د الرحيم، فتحي، والفقي، حامد عب
 مؤسسة عىل الصباح:  الكويت.أعضاء األرسة
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دار الفكـر للـنرش : عامن. الرتبية اإلبداعية رضورة وجود). 2005(عبد العال، حسن 
 . والتوزيع

طة التعليميـة يف فاعلية برنامج مقـرتح قـائم عـىل األنشـ). 2002(عبد العزيز، هناء
تنمية التفكري اإلبداعي والتفكري العلمي لدى تالميـذ الصـف الرابـع يف مـادة 

 . جامعة اإلسكندرية: اإلسكندرية  رسالة دكتوراه.العلوم

 دار النهضـة : القـاهرة.مقدمة يف الصـحة النفسـية). 1976(عبد الغفار، عبد السالم
  .املرصية

عادل، والقريطـي، عبـد املطلـب، وحـافظ، نبيـل عبد الغفار، عبد السالم، واألشول، 
أكادمييـة :  القـاهرة. مظاهر إساءة معاملة الطفل يف املجتمع املرصي.)1997(

 . شعبة العلوم االجتامعية البحث العلمي،

 ).رؤيـة جديـدة(محـارضات يف مشـكلة اإلبـداع الفنـي). 1984(عبد املعطي، عـىل 
 . دار املعرفة الجامعية: اإلسكندرية

ـد ـدة عبـي ـوقني). 2000(، ماـج ـوبني واملتـف ـة املوـه ـامن. تربـي ـنرش : ـع ـفاء لـل دار ـص
 . والتوزيع

الثقة بالنفس لـدى طلبـة املـدارس الحكوميـة يف منطقـة أربـد . )1995(العبيد، محمد 
 .الجامعة األردنية: عامن. رسالة ماجستري. التعليمية وعالقاتها ببعض املتغريات

تنمـيـة مـهـارات ). 2007( وبـشـارة، موـفـق ،ارص والـجـراح، عـبـد الـنـ،العـتـوم، ـعـدنان
دار املسـرية للطباعـة والـنرش : عـامن. التفكري مناذج نظرية وتطبيقات عملية

 . والتوزيع

 .بناء الثقة وتنميـة القـدرات يف تربيـة األطفـال). 1998(عدس، محمد عبد الرحيم 
  . دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع:عامن

 األرسة وبرمجـة التفكـري االيجـايب لـدى الطفـل .) ه1416( ناديـه محمـد ،العريفي
 .  الظهران)دراسة نفسية تربوية(

 . دار الثقافة للنرش والتوزيع: عامن. تربية املوهوبني واملتفوقني). 2000(العزة، سعيد حسني 

العالقة بني إسرتاتيجية حل املشكالت والثقة بالنفس لـدى ). 1999(عطاري، مجدي 
  .جامعة النجاح الوطنية: نابلس. جامعات الفلسطينيةاإلداريني يف ال
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 أـثـر الـجـنس ومـسـتوى التعـلـيم يف الثـقـة يف تعـلـم .)1996( ـسـامل احـمـد ،العـضـايلة
الرياضيات وعالقتها بالتحصـيل األكـادميي يف الرياضـيات لـدى طلبـة الصـف 

 رـسـالة .السـادس والـعـارش األساـسـيني يف ـمـدارس محافظـة الـكـرك الحكومـيـة
 . كلية العلوم الرتبوية، جامعة مؤتة: األردن .ماجستري

 .مكتبة عني شمس: القاهرة. األرسة الطفولة). 1994(عفيفي، عبد الخالق 

 العالقة بني بعض متغريات البيئة األرسية واإلبداع لدى عينة .)1993( رشيفة ،العيل
جامعـة : القـاهرة.  رسـالة ماجسـتري.من طالبات املرحلة الثانوية بدولة قطـر

 . ني شمسع

. املتفوقون تعريفهم ورعـايتهم وبـرامجهم وإعـداد مدرسـيهم). 1990(العمر، بدر 
 . ، القاهرة)24(دراسات تربوية، املجلد الخامس، الجزء 

الثـقـة ـبـالنفس وداـفـع االنـجـاز ـلـدى عيـنـة ـمـن الـطـالب ). 2003( ـسـعود ،العـنـزي
ـة عر ـطة مبديـن ـة املتوـس ـاديني يف املرحـل ـيا والـع ـوقني دراـس ـرًاملتـف ـالة . ـع رـس

  . جامعة أم القرى:مكة املكرمة .ماجستري

 مجلـة : الكويـت. املكونات الفرعية للثقة بـالنفس والخجـل.)2001( فريح ،العنزي
  . جامعة الكويت،العلوم االجتامعية

 الثقة بالنفس وعالقتها بالعوامـل الخمسـة الكـربى يف .)1999( فريح عويد ،العنزي
 . رابطة األخصائيني النفسيني املرصية: هرة القا.دراسات نفسية .الشخصية

الـصـحة النفـسـية يف ـضـوء عـلـم اـلـنفس ). 1986( محـمـد ،ـعـويس، ـمـريس، وـعـودة
 . دار العلم:  الكويت.واإلسالم

ـد اـلـرحمن  ـان. ـسـيكولوجية اإلـبـداع ).1994(العيـسـوي، عـب مرـكـز الدراـسـات : لبـن
 . الجسدية–النفسية 

:  مرص.بـداع بـني النظريـة والتطبيـقسـيكولوجية اإل. )1993(عيىس، حسـن احمـد 
 . املركز الثقايف يف الرشق األوسط

ـطفى  ـي، مـص ـف). 1987(فهـم ـيكولوجية التكـي ـات يف ـس ـية دراـس ـحة النفـس  .الـص
  .مكتبة الخانجي :القاهرة
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 .اتجاهات اآلباء واألمهات الكـويتيني يف تنشـئة األبنـاء). 1986(القريش، عبد الفتاح 
  . جامعة الكويت:الكويت

 .  دار الفكر العريب: القاهرة. يف الصحة النفسية.)2003(لقريطي، عبد املطلب ا

 املوهوـبـون واملتفوـقـون خصائـصـهم واكتـشـافهم .)2005(القريـطـي، عـبـد املطـلـب 
 . دار الفكر العريب :القاهرة.ورعايتهم

ـد املطـلـب  ). 3ط(ـسـيكولوجية ذوي االحتياـجـات الخاـصـة ). 2001(القريـطـي، عـب
 . الفكر العريبدار : القاهرة

 . وطـرق تعليمـه، تفكري األطفال وتطـوره.)1990( تيسري ، وصبحي، يوسف،قطامي
 . األهلية للنرش والتوزيع: عامن

العالقات بني مستوى تعليم األب وتعلـيم ). 1996(قطامي، يوسف، وموىس، سمرية 
 .األم والرتتيب الوالدي ودرجات التفكري اإلبـداعي ألطفـال الروضـة العامنيـني

  جامعة قطر: قطر. ندوة دور املدرسة واألرسة واملجتمع يف تنمية االبتكار

 . دار الفكر للطباعة والنرش: عامن. تعليم التفكري لألطفال). 2005(قطامي، نايفة 

 : عـامن. تطـوير مقيـاس الثقـة بـالنفس.)1996( عـدنان ، والفرح، احمد،القواسمة
  .املجلة العربية للرتبية

  . دار النهضة املرصية: القاهرة. أسس الصحة النفسية.)1975(عزيز القويص، عبد ال

 العالقة بني املتغريات األرسيـة. )1996(عالء الدين، وتوفيق، سميحة، وآخرون،كفايف
واملدرـسـة   بـحـث مـقـدم يف ـنـدوة دور األرسة.واالبتـكـار يف املجتـمـع القـطـري

  . جامعة قطر: قطر.واملجتمع يف تنمية االبتكار

تنميـة مهـارات التفكـري املنهجـي ). 2000(وفخرو، عبد النارص  عبد الرحمن،كلننت،
 .مكتب الرتبية العريب لدول الخليج: الرياض. لدى طلبة املرحلة املتوسطة

 :املنصـورة.  املنـاخ االبتكـاري يف األرسة والفصـل الـدرايس.)1990(الكناين، ممـدوح 
  .مكتبة النهضة
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االبتـكـاري يف األرسة وعالقـتـه ـبـبعض الخـصـائص املـنـاخ ). 1984(الكـنـاين، مـمـدوح 
  . مكتبة النهضة: القاهرة.االجتامعية والشخصية لدى أعضائها

  . مكتبة الفالح: الكويت. علم النفس األرسي.)1989(الكندري، احمد 

 .  الكويت. األسس النفسية للسلوك االجتامعي.)1996(الكندري، احمد 

 بـحـث مـقـدم إىل ـنـدوة .يـثـة وتنمـيـة اإلـبـداعالرتبـيـة الحد). 2004(كنـعـان، احـمـد 
 . سوريا، وزارة التعليم العايل)اإلبداع واملبدعون والرتبية(

أبعاد العالقات األرسيـة يف عالقاتهـا بقـدرات التفكـري ). 1999(محمد، مريم سلطان
ًاالبتكاري لدى طالب املرحلة املتوسطة املتفوقني عقليا وغري املتفوقني بدولـة 

 . جامعة الخليج العريب: البحرين. ة ماجستريرسال. الكويت

آراء يف تعليم الطـالب املوهـوبني يف ضـوء االتجاهـات ). 2000(محمود، يرسيه عىل
ـة املعــارصة ـورش .العاملـي ـر النهــايئ ـل  املــؤمتر القــومي للموهــوبني، التقرـي

 . القاهرة)الجزء األول(العمل

  .مجلة املعلم العريب. فالاإلبداع وتنميته لدى األط ).1989(مخائيل، أمطانيوس

ـراهيم  ـنفس ). 1992(ـمـريس، ـكـامل إـب ـم اـل ـابغني يف اإلـسـالم وعـل ـة الـن ). 2ط(رعاـي
 . دار القلم: الكويت

مسـؤولية األرسة واألنديـة وجمعيـات النفـع العـام يف تنميـة ). 1997(مريس، كامل 
 وقـائع نـدوة تـوفري املنـاخ العلمـي لتنميـة .القدرات النفسـية واالجتامعيـة

  . اللجنة الوطنية املشرتكة لرعاية النشاط االبتكاري:الكويت.لقدرات الفرديةا

الـدار :  القـاهرة.تعليم التفكـري اإلبـداعي لطفـل الروضـة. )2005(املرشيف، انرشاح 
 .املرصية اللبنانية

أمناط املعاملة الوالدية وعالقتها باإلبداع ومسـتوى الطمـوح . )2006(املطريي، احمد 
 . جامعة الخليج العريب: البحرين. املرحلة املتوسطة بدولة الكويتلدى تالميذ 

الفروق يف بعض أبعـاد العالقـات األرسيـة بـني الطالبـات ). 1998(املطريي، مشاعل 
رسـالة . املتفوقات وغري املتفوقات مبرحلة الدراسـة الثانويـة بدولـة الكويـت

 . جامعة الخليج العريب: البحرين. ماجستري



 192 قامئة املراجع
 

 

 . كلية املعلمني :جدة. مدارس املوهوبني، السعودية). 2006(مة معاجيني، أسا

ـامة  ـاجيني، أـس ـع ). 1998(مـع ـني الواـق ـوبني ـب ـوقني واملوـه ـة للمتـف ـاهج الفارـق املـن
ورقة عمل مقدمة للمـؤمتر اإلقليمـي األول للموهـوبني واملتفـوقني . واملأمول

ـايو16-19 ـني.  ـم ـس: الـع ـدة، املجـل ـة املتـح ـارات العربـي ـة اإلـم ـريب جامـع  الـع
 . للموهوبني واملتفوقني

ـاء). 1996(املـنـاعي، شمـسـان  ـالتفوق العـقـيل لألبـن  .املعامـلـة الوالدـيـة وعالقتـهـا ـب
 .  جامعة الخليج العريب:البحرين

دار املعرفـة : اإلسـكندرية. التعليم األسايس وإبداع التالميـذ.)1993(منيس، محمود 
  .الجامعية

رسة ـكـأداة للـضـبط االجتامـعـي يف املجتـمـع دور األ. )1987(منـصـور، عـبـد املجـيـد 
  .املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب:  الرياض.العريب

 10 -9 القـاهرة . التقريـر النهـايئ لـورش العمـل.)2000(املؤمتر القومي للموهوبني 
  .ابريل

 . دار املعارف: القاهرة. سيكولوجية االبتكار). 1988(الناشف، عبد امللك 

. تربيـة املوهـوب يف رحـاب اإلسـالم). 2000(حمد حامد، ودرويش، خوله النارص، م
 . دار املعايل: عامن

 النمو االجتامعي والثقة بالنفس لدى األطفال املحرومني مـن .)1993(ناصيف، نجاح 
 . جامعة امللك سعود:  الرياض. رسالة ماجستري.الوالدين واألطفال العاديني

 والحـازمي، مطلـق، ، والضـبيان، مـوىس،الـلــه عبـد والقـاطعي،، الـلــهالنافع، عبد 
اململكة . الكشف عن املوهوبني ورعايتهم برنامج). 2000(والسليم، الجوهرة 
اللجنة الوطنية للتعليم مبدينة امللك عبد العزيـز : الرياض .العربية السعودية

  .للعلوم والتقنية

  . دار الفرقان: عامن.علم النفس الرتبوي). 1978( عبد املجيد ،نشوايت

 املكتـب : اإلسـكندرية.دعائم صـحة الفـرد النفسـية). 1987(الهابط، محمد السيد 
  .الجامعي الحديث
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رؤـيـة جدـيـدة لتـطـوير الـقـدرات الفنـيـة ). 2006( أـبـو ـشـنب، مـنـى،هاـشـم، أرشف
 . ورقة عمل مقدمة للمؤمتر اإلقليمـي للموهبـة.االبتكارية للطالب املوهوبني
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