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  وعرفــانر ـــشك
   

 على یدیھ والجمیل، وانطالقا من شكر اهللا وشكر من أجرى سبحانھ وتعالى  عرفانا بالفضل 
َوَلَقْد آَتْیَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَم َة َأِن اْش ُكْر ِللَّ ِھ َوَم ن َی ْشُكْر َفِإنََّم ا َی ْشُكُر ِلَنْف ِسِھ         {النعم، حیث قال تعالى    

  ) ١٢:لقمان( }َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اللََّھ َغِنيٌّ َحِمیٌد

بالشكر والتق دیر  أن أتقدم _  وقد أنھیت إعداد ھذه الرسالة    _ من بواعث اعتزازي    
إلى كل من قدم لي العون وأخص بالشكر والدّي الحبیبین اللذین ض حیا براحتھم ا م ن أج ل          
تعلیمي، وزوجي الذي عاني كثیرا من أجلي ، وكذلك أخي أب و محم د ال ذي أخ ذ بی دي لك ي         
أواصل مسیرتي، وإخواني وأخ واتي وع ائالتھم ال ذین ك انوا س ندا لي،وأھ ل زوج ي ال ذین              

وأخص ماما أم حسام وبابا أبو حسام وأخ ي ال ذي   كي أوصل مشواري التعلیمي شجعوني ل 
وأخ  واتي ف  ي مرك  ز وأخ  واني ،  ال  دریملي تحم  ل مع  ي عن  اء طباع  ة ھ  ذه الرس  الة إب  راھیم 

 ولبن  ى ووالء ومن  ى  ت درب  ي أم  اني وص  فاء االت  دریب المجتمع  ي وإدارة األزم  ات وص  دیق 
ة قسم عل م ال نفس وأخ ص بال ذكر أب ي ال دكتور       كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل أساتذ  . وعبیر

عاطف األغا والدكتور جمیل الطھراوي لما قدموه لي من آراء وتوجیھات قیمة طول فت رة           
  .العمل في الرسالة

كما أتقدم بالشكر إلى أبي الدكتور فضل أبو ھین لما قدمھ لي من ت سھیالت لتطبی ق       
ني ف ي إنج از وإتم ام ھ ذه     ولمن  ساعد، والشكر موصول البرنامج وزودني بآرائھ السدیدة   

 حتى وصلت إلى صورتھا الحالیة، فما كان من خطأ فمن نفسي والشیطان وما كان رسالةال
  .من صواب فمن اهللا واهللا وراء القصد
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  قائمة اجلداول

   

 )١(  
مصفوفة معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد اختبار التفكير االبـداعى            

   .األخرى باألبعادوالدرجة الكلية لالختبار وكذلك كل بعد 
٨٣  

 )٢(  

 الداللة وقيمة   "Z"وقيمة  " U"العدد المتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة       
 المجمـوعتين   أفـراد  العمر بين    في الفروق   إلىومستوى الداللة للتعرف    

  التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة 
٨٥  

 )٣(  

وقيمـة  " Z"وقيمـة   " U"العدد ومتوسط الرتب ومجموعة الرتب وقيمـة        
 مستوى التفكير االبداعى    في الفروق   إلىالداللة ومستوى الداللة للتعرف     

  د المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة بين أفرا
٨٥  

 )٤(  

وقيمـة  " Z"وقيمـة   " U"العدد ومتوسط الرتب ومجموعة الرتب وقيمـة        
الداللة ومستوى الداللة للتعرف الى الفروق فى مستوى التفكير االبـداعى   
بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج المقتـرح    

.  

٩٢  

 )٥(  

وقيمة الداللة ومـستوى   " Z"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة       
 أفـراد الداللة للتعرف الى الفروق فى مستوى التفكيـر االبـداعى لـدى             

  المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده 
٩٤  

 )٦(  
 المقترح لتحديد مستويات حجم التـأثير بالنـسبة لــ           المرجعيالجدول  
n٢__ 

٩٥  

 )٧(  
 تربيع وحجم التأثير لكل بعد من أبعاد مقياس تقدير الـذات            آيتاو"Z"قيمة  

  والدرجة الكلية للمقياس 
٩٥  

 )٨(  

وقيمة الداللة ومـستوى   " Z"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة       
الداللة للتعرف الى الفروق فى المستوى التفكير االبـداعى لـدى أفـراد             

 التطبيـق التتبعـى ألثـر       المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج وفى     
  البرنامج 

٩٦  



 ٨ 

  

  قائمة املالحق
  

   

  ١٠٩  تورانس للتفكير اإلبداعي محكمي اختبار أسماء  )١( 

  ١١٠   البرنامجأسماء محكمي  )٢( 

  ١١١  )ب( الصورة ستورانمقياس التفكير االبداعى من إعداد   )٣( 

  ١١٨  )ب( تورانس الصورة تفاصيل إجرائية لتطبيق مقياس  )٤( 

  ١٢١  طلب تحكيم البرنامج  )٥( 

 )٦(  
لدى أطفال محافظة  اإلبداعتنمية ل  مقترح برنامجفعالية
  من إعداد الباحثةغزة 

١٢٢  

  



 ٩ 

 

  الفصل األول
 

  

  ة ـالمقدمــــــــــــــــ
  مـــــــشكلة الدراســـــــة 

ــساؤالت ــةتــــ    الدراســــ
  الدراســــــة فــــــروض 
ــررات  ــةمبــــ   الدراســــ
  اســـــــة الدرأهـــــــداف 
ــة  ــة أهميـــــ   الدراســـــ

  مـــــصطلحات الدراســـــة 
ــة  ــدود الدراســـــ   حـــــ
ــة ــنهج الدراســـــ   مـــــ
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  :مقدمة الدراسة

هـا الحـضاري   وثلم يعد خافياً أن العالم يشهد تغيرات جذرية تكاد تعصف بثوابت الشعوب ومور               
 أفلت زمامها    التي ر، ألنها لم تعد تملك غير أن تتأثر بدرجات متفاوتة بقوى التغيي           يواالجتماعي والقيم 
والمعلومات، وتؤثر فيها إذا كانت قادرة على الفعل والمبادرة، حتـى تتكيـف مـع              في عصر العولمة    

تقيداً أو مستجدات تستعصي على الفهم والسيطرة في أغلب األحيان، في هذا الخـضم              مشكالت تزداد   
متوقعة مـن أجـل وضـع     يأتي دور العقول المبدعة إذا أعدت جيداً في التصدي للمشكالت القائمة وال           

  . الحلول الناجحة لها أو تقليص أضرارها إلى أدنى حد ممكن

، رية الـصغيرة بحكـم موقعـه الجغرافـي        إن العالم العربي شديد الحساسية لما يدور في عالم الق             
، وثرواته الطبيعية والبشرية ، وربما كان مستقبله القريب مختلفاً بـصورة جوهريـة              وامتداده السكاني 

حاضره إذا كانت هناك اإلرادة من أجل التغيير، ولعل التغيير يحتاج إلى عقول مبدعة قادرة علـى  عن  
اك قوى تساعد هؤالء على تنمية قـدراتهم        نأخذ القرار والوصول إلى الهدف ، ولكن ال بد أن يكون ه           

   ) ٣ : ١٩٩٩جروان ، . (  واستثمارهاوإبداعاتهم

عالم العربي، فال شك في أن الذي يحدث ببلدنا الحبيبة فلـسطين      إذا كان هذا ما حدث ويحدث في ال           
وتنميتهـا، واسـتغاللها؛   أمر أكبر من ذلك بكثير، فنحن في أمس الحاجة إلى االهتمام بطاقاتنا البشرية         

 وهدم ثقافي وكـل  ة اجتماعية واقتصادية وسياسي نفسيةوذلك لخصوصية شعبنا الذي يعاني من ظروف 
 بد أن يـأتي     الف ويجعلنا في الركب المتأخر حضارياً،        وإبداعاتهم أبنائنا وقدراتهم هذا يؤثر على عقول     

 وإبداعاتنا وتطويرها وتنميتها، حتى نتحـرر مـن أي تبعيـة سياسـية أو               اليوم الذي نهتم به بطاقاتنا    
  .اقتصادية أو فكرية ونأخذ قرارنا في مصيرنا بأنفسنا بعقول أبنائنا المبدعة

، فاإلبداع ال حـدود لـه وال         أن يفعله فهو إبداع    يستطيع اإلنسان صغيراً أو كبيراً    عمل جديد   فكل      
، فـي مدارسـنا   هو نتيجة طبيعـة لإلبـداع  تطوير جديد في حياتنا فكل ما حولنا نهاية فهو أساس كل  

من أشكال النشاط اإلنساني وصورة     بداع شكل راق    فاإل. تنا في كل مكان   اوشوارعنا ومصانعنا ومختبر  
مو اإلنـسانية وتقـدم العـالم        هو الطريق لتطوير البشرية ون      من صور السلوك البشري ، ألنه      خصبة
   ) ٤١٣: ٢٠٠٥الخليلي ، . ( بأسره

 أو الـسياسية أو االقتـصاد    إلى اإلبداع سواء كان في العلم أو الفـن أو الـشعر          في حاجة ألننا    و   
من مشاكلنا في عصرنا الحالي، ومن المعلوم أن        ألنه يمثل الحل الكبير لكثير      و،  أو مجال أخر  ،  الخ....

رات واكتشافات فـي كافـة    وتحضر وما حققته من انتصاالحضارة اإلنسانية وما وصلت إليه من رقي     
إن هذه العملية تعتبر الوجه المشرق للجانـب اإلنـساني          .  هي وليدة عميلة اإلبداع    لمجاالتااألنشطة و 



 ١١ 

لصعوبات وكثيـر مـن مـشاكل اإلنـسان         اثير من   كباً لتذليل   م كانت سب  الكثيرة في العلو  فاإلبداعات  
فهي التي قصرت المسافات بين أجزاء العالم، وجعلته كقرية صغيرة وهي كذلك التي حمتـه               وراحته،  

من األوبئة والمجاعات وحسنت اإلنتاج وغيرها من مظاهر الثورة التكنولوجية والمعرفية التي يعيشها              
ن المبدع أن يطور البيئة لصالحه في حل مشكالته وتنميته وترقية البيئـة             وهكذا تمكن اإلنسا  اإلنسان،  

تصبح بفضل العقل واإلبداع حقيقـة مثـل فكـرة      بأفكار خيالية  يبدءونفكثير من المبدعين    من حوله،   
 الطيران لعباس ابن فرناس الذي بدا يفكر ويبدع أساليب تساعده على الطيران فبـدأ بفكـرة الجـوانح              

جديد فقد شهد اإلنسان إبداعات كثيـرة       فأن يبدع اإلنسان ليس بشيء      . خذت فكرة الطائرة  والتي منها أ  
إلى صناعة األسلحة إلى استخدام الطاقـة النوويـة،   ، من استخدام األحجار    في مجاالت الحياة المختلفة   

 معالمهفي بعض األوقات    من إبداع العجلة إلى الطائرة، وقد عرف التاريخ العديد من المبدعين عملوا             
، ولكن اإلسالم كرم المبدعين بكل العصور وشجعهم        حسنة، ورفضوا من مجتمعاتهم في أوقات آخري      

  :وذلك حفاظاً على نعمة العقل التي كرمنا اهللا بها فقد قال عز وجلوأهتم بهم، 

ــ  { م مــاه زَقْنرــرِ و حالْبو ــر ــي الْبف مــاه لْنمحو مــي آدنــا ب نمكَر ــد ــا  ولَقَ لَقْنخ ــنمم ريــث ــضَّلْناهم علَــى كَ ــات وفَ بالطَّي ن
 يالولهذا كان واجباً على اإلنسان أن يستثمر ما أودعه اهللا فيه من قوى وطاقات              ،  )٧  :اإلسراء( }تَفْـض

، لـذلك    تقف عند منفعـة شخـصية      وأالوقدرات ومهارات، وأن يستثمرها لصالح اإلسالم والمسلمين        
على اإلنسان أن يطور من قدراته وإبداعاته، وألن اهللا يختص من عباده بملكات معينة وهي ما                أوجب  

وتناولتهـا  وهذه الموهبة إذا لم يتم اكتشافها في وقت مبكر          يطلق عليها بالموهبة الفطرية على اإلبداع       
 لغيـره مـن     والرعاية فأنها سوف تضمحل وتفنى ويصبح صاحبها مثـيالً         بالعناية اأيد خيرة وتعهداته  

  .ي منحت لهم ولم يحسنوا استغاللها ويفقد المجتمع واألمة بكاملها تلك المنحة اإللهية التنالمغموري

 تلك الهبة اإللهية ، لذلك فعلى المسئولين وأولياء األمور أن يهتموا بهـا ويـشجعونها                نحتاجوألننا      
 . مـن خـالل العقـول المبدعـةً        اً وتكنولوجيا ألنها الذخيرة التي تغذي األمة فكرياً واقتصادياً وسياسي       

   ) ٢٢: ٢٠٠٥، الخليلي(

ها بكـل المـستويات وفـي كـل     فاإلبداع أصبح مطلباً رئيسياً وهاماً لتطور األمة وتقدمها ولرقي             
علـى االنـشقاق    /هو المبادرة التي يبديها الشخص بقدرته"سمبسون بأنه  ، فاإلبداع كما يعرفه     الجوانب

وجيلفـورد  ،  )١: ٢٠٠٤الـسويدان والعـدلوني،     " (لعادي في التفكير إلى مخالفة كليـة      عن التسلسل ا  
)١٩٦٢ ’Gilford (    هو استعداد الفرد إلنتاج أفكار أو نـواتج سـيكولوجية جديـدة            "يرى أن اإلبداع

أمـا التعريـف   )  ٢١ : ٢٠٠٦العزيـز، " (فكار القديمة في ارتباطـات جديـدة  ويتضمن ذلك إنتاج األ   
اإلبداع عملية تحـسس للمـشكالت والـوعي        " : والذي قد تبنته من تعريف تورانس      باحثةاإلجرائي لل 

 ،علومات، والبحث عـن حلـول والتنبـؤ       بمواطن الضعف والتغيرات وعدم االنسجام والنقص في الم       
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، واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول            وصياغة فرضيات جديدة  
  . "، ونقل أو توصيل النتائج لآلخرينيدة باستخدام المعطيات المتوافرةدأو ارتباطات ج

 التـي  تولم يكن اإلبداع وليد اليوم بل له تاريخ عريق وقديم منذ نشأت البشرية ولكن الدراسـا               
 يعتبـر نقطـة     ١٩٥٠تناولت اإلبداع شهدت تزايد كبير في مطلع الثالثينيات واألربعينيات ولكن عام            

، ودراسة  )١٩٦٣كاثل،  (دراسة  يمة في دراسة اإلبداع، وهناك دراسات تناولت اإلبداع منها          تحول عظ 
حب االستطالع واإلبـداع    : بعنوان) ١٩٩٠،عبد الحميد، خليفة  ( دراسة  ، ودراسة   )١٩٥٧جيلفورد ،   (

:  بعنوان )١٩٩١النهار، محافظة،   (دراسة ارتقائية على تالميذ المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، دراسة         
(   دراسـة     العوامل التي تعزز اإلبداع في التعليم ومدى توفرها في المدارس الثانويـة فـي األردن،              

عالقة اإلبـداع بالتحـصيل وبعـض المتغيـرات االجتماعيـة،           : بعنوان) ١٩٩٢قطامي ،وآخرون،   
: عنـوان ب) ١٩٩٤دراسة همـشري،  (دينة عمان،واالقتصادية، والثقافية لدى طلبة الصف العاشر في م       

ادة، وقطـامي، وآل خليفـة،      دراسة سع (معيقات لدى العاملين في المكتبات المتخصصة في األردن ،          
أثر مستوى تعليم األب واألم والترتيب الوالدي في قدرات التفكير اإلبداعي لدى عينة             : بعنوان) ١٩٩٦

 استخدام كل من السجع     أثر: بعنوان) ٢٠٠٠دراسة الشيخ،   (لبحرين،  من أطفال ما قبل المدرسة بدولة ا      
والجناس والوزن على تنمية الثروة اللغوية والتعبير اإلبداعي لدى تالميذ الصف الخـامس االبتـدائي،            

أثر طريقة التعلم التعاوني في العلوم فـي تنميـة التفكيـر            : بعنوان) ٢٠٠٣دراسة رواشدة والقضاة،    (
فاعلية برنامج قائم   : بعنوان) ٢٠٠٤اوي،  دراسة طه، وقن  ( ،اإلبداعي لدى طلبة الصف الثامن األساسي     

دراسـة  (، على الوسائط التعليمية المتعددة في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية للتالميذ وميولهم نحوهـا  
فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفـسيين فـي            : بعنوان) ٢٠٠٥علوان،  

 . مدارس وكالة الغوث الدولية

 .علم والمعرفة والتدريب واالجتهـاد    بان اإلبداع يمكن أن يكتسب بال     ) ٤٩: ١٩٩٩(ويرى الجمادي       
 اإلبداع مع عين االعتبار تربية      إلىبأن التربية الصحيحة هي التي تقود       : ويقول روشكا في هذا المجال    

 طبيعي عادي مـن     أن تربية اإلبداع ممكنه لدى شخص     : التالميذ كلهم، انطالقاً من النظرية التي تقول      
بهذا  لديه   عوتوجد هناك براهين كثيرة على أن أي شخص عادي يمكن تطوير اإلبدا           . وجهة نظر عقلية  

  ) ٢٠٧: ١٩٨٩، روشكا. (االتجاه أو ذاك

ولقد أظهرت العديد من الدراسات بأن التدريب يؤثر بصورة حاسمة فـي مـستوى األداء علـى                      
عن التدريب يقلل من تباين الـسمات   ،شر للتدريب بالذي تعرض لهائد مبامختلف القدرات اإلبداعية كع 

الدراسـات التـي   العينات ومن  إيجابي وظهور اإلبداع لدى أفراد      التي تم التدريب عليها وحدوث تغير     
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بـروك  ( ، ودراسة )١٩٩٤،  النجار(، ودراسة   )١٩٩ادية السرور وثائر حسين،     ن(أظهرت ذلك دراسة    
Burke ،١٩٨٥.(  

 يمكن أن ينمو ويتطور اإلبداع إال عن طريق عملية منظمـة ومخطـط لهـا        اللباحثة بأنه   وترى ا     
تساعد الفرد ضمن خطوط عريضة إلى أن ينمو ويتطور حتى يصل على قمة اإلبداع، وهذه العمليـة                 

وهي مساعدة الفرد العميل ليساعد نفسه وذلك بفهـم         " والتي يعرفها زهران  هي عملية اإلرشاد النفسي     
" ليصبح أكثر قدرة على التوافق مستقبالً     وتنمية شخصيته ليحقق التوافق مع بيئته ويستغل إمكاناته         نفسه  

)٢٥١: ١٩٩٨ (    

لإلرشاد النفسي التطور العظيم في كافة المجاالت وتحول اإلرشاد من الجانب النظـري             ولما كان       
ظري، فوجود البـرامج اإلرشـادية      والذي يؤثر بدوره بشكل أكبر من الن      إلى الجانب العملي التطبيقي     

وسرد المعلومات ،وقد رأت الباحثة أنه مـن المفيـد أن           والتي تؤثر بالتدريب أكثر من مجرد الوصف        
والتـي تنـوي الباحثـة القيـام         اإلبداعية   جوانبتستخدم هذه البرامج في التدريب على تنمية بعض ال        
  . محافظة غزةأطفاللدى اإلبداعية  جوانببتطبيقها من خالل برنامج إرشادي في تنمية بعض ال

علـى  من ندرة استخدام مثل هذه البرامج التنموية التي تساعد          لمسه في وقتنا الحاضر     نونظراً لما       
كل  المـشا  جتعـال  فدائماً نجد البـرامج العالجيـة التـي           عند األفراد،  تنمية بعض السمات والمهارات   

، بينما أصبحت الحاجة ملحة للخـروج عـن هـذا           لأي تعتني بالجانب السلوكي المشك    واالضطرابات  
النمط إلى نمط جديد يساعد على التطوير والتنمية، فهذا ما دفع الباحثة أن تطبق برنامج يعتني بالجانب                 

تناولت الجانـب الـذي    _ على حد علم الباحث  _ما تبين بأنه لم توجد أية دراسات       وخاصة عند  التنموي
  . محافظة غزةلدى أطفالالجوانب اإلبداعية إرشادي لتنمية بعض تنوي الباحثة تطبيقه وهو برنامج 

من خالل العديـد   محافظة غزة أطفال اإلبداعية لدى الجوانبوتهدف هذه الدراسة إلى تنمية بعض         
، والذي من   والتفاصيل،  ةواألصال الطالقة، والمرونة،    من الجلسات واألنشطة التي تساعدهم على تنمية      

 على التحرر من الضيق في التفكير إلى االنطالق في عالم اإلبداع من خـالل      الطلبة المتوقع أن يساعد  
   . تشجيع التساؤالت واللعب واالستكشاف السيكودراما وغيرها من الوسائل التي تساعد على ذلك

      

، وما   تذخر بالحياة والنشاط   لطفولة، الن ا  المتأخرةمرحلة الطفولة   ولقد اختارت الباحثة عينة من أطفال       
 فاللعـب يـساعد علـى البحـث        لبريئـة، تنفك هذه الطاقة أن تنفجر عن طريق اللعب والحركـات ا          

 واالستكشاف والتجريب واإلبداع ، وليس مضيعة للوقت وإنما يفتح باب أمام الطفل للتعلم من خاللـه،               
ات والمواهب والتي   وهذه الفترة المبكرة من حياة الفرد والتي أودع اهللا سبحانه وتعالى العديد من القدر             
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ساسية فـي تربيـة     األال توجد عند الكبار، وذلك ألن السنوات األولى من عمر اإلنسان تشكل القاعدة              
فإن أغلب المجتمعـات  ، وجودة لديه ومنها مهارات اإلبداعالطفل وتوجيهية وتنمية وإبراز المهارات الم  
 يظهر بشكل خاص في مرحلـة الطفولـة،         ، وألن اإلبداع  تولي اهتمامها في تنمية اإلبداع في الطفولة      

وألن الطفل يتمتع بشكل خاص من الذكاء القائم على الدهشة والتعجب والـشغف بالمعـارف الجيـدة                 
لطبيعي واالجتمـاعي   وبالمغامرات واستكشاف المجهول كأساس لتنمية النزوع للبحث وكشف المحيط ا         

، وهذه الصفات جـوهر     ركاته وأنشطته لعب والسيطرة على ح   ، وذلك من خالل روح ال     الذي يعيش فيه  
كما أن الطفل شخص خيالي إلى أبعد        اإلبداع لديه،    جوانباكتساب المعرفة وتنمية إثارة الدهشة وتنمية       

مدى ، يمارس أنشطته الخيالية بدون حدود ، ويتعجب مما يراه البالغون عادياً ومألوفـاً ، كمـا أنـه                    
ولكنه يحتاج من يـشجعه      متع بالمرونة في أنشطته الحره،      يمارس أنشطته التعبيرية بطالقة وتنوع ويت     

، )١٧: ٢٠٠٤غانم،  (ليتوسع أكثر في خياليه ليصل إلى حد اإلبداع في كل المجاالت وحل المشكالت              
 _ MABمنشطة أطفال ضمن مشروع الدعم النفسي واالجتماعي  وبجانب عمل الباحثة الميداني هذا

UK دارة األزمات، وهذا المشروع يتضمن خمس جلسات لألطفـال    في مركز التدريب المجتمعي وإ
من ضمن هذه الجلسات جلسة لتنمية اإلبداع لدى األطفال من خالل بعض المهارات واألنشطة، وكـان     
للباحثة جزء إعداد هذه الجلسة في دليل المشروع، وفي عمل الباحثة الميداني مع العديد من مجموعات                

كانت في كل مجموعة تكتـشف لـدى بعـض األطفـال بعـض         مشروع  األطفال الذين طبق عليهم ال    
المهارات اإلبداعية والتي تحتاج إلى اهتمام وتنمية ، ولكنها تأثرت كثيراً في طفل من منطقة الشجاعية                

ذكي جداً تنم حركاتـه وتـصرفاته        ، هذا الطفل كان بإحدى المجموعات التي عملت معها الباحثة كان          
 أو فـي جانـب      ير عادي ذكي ومبدع في كل أفكاره سواء كان باألنـشطة          أثناء الجلسات عن طفل غ    

الحوار والنقاش، ولكنني استغربت كثيراً منه في جلسة تنمية اإلبداع والتي تحتوي على أنشطة وألعاب               
إبداعية بعضها صعب والبعض األخر ليس صعباً ولكنه كان يشارك ويتفاعل ويقـوم بحـل األسـئلة                 

مختلفة وكلها تؤدي إلى الحل السليم وكان يبدع في قدرته على التعبيـر عـن               الصعبة بطرق متعددة و   
 على تكليفه ببعض األنـشطة وبـشكل   إصراراً زادنيالقصص الصامتة بأكثر من معنى لغوي، والذي     

شطة المكلف بها بـشكل  سريع شغفاً مني للتعرف على مهاراته اإلبداعية بشكل أكبر ولكنه قام بكل األن          
كـان هنـاك     لديه اإلبداعيةالجوانب فلم يكن هو الطفل الوحيد الذي يحتاج إلى االهتمام ب   ،إبداعي رائع 

العديد من األطفال مثله ولكنه جذب اهتمامي كثيراً وجعلني أفكر بهؤالء األطفال لماذا ال يوجـد مـن                  
سة والتي  ومن هنا برزت مشكلة الدرا    دهم على تنمية إبداعاتهم ،      يهتم بهم ويطور من مهاراتهم ويساع     

  : الرئيس التاليبالتساؤلتتمثل 
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  : مشكلة الدراسة 
  غزة ؟محافظة  عينة من أطفالاإلبداعية لدى لجوانب تنمية بعض ال المقترحبرنامج ال  مدى فعاليةما

   :يس التساؤالت الفرعية التالية الرئالتساؤلويتفرع من 

بـين أفـرد   فكير اإلبداعي  الت مستوى متوسط درجات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في       -١
  المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج؟ 

 مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة        متوسط هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في       -٢
 التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده؟

دى أفراد المجموعة    مستوى التفكير اإلبداعي ل    متوسط هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في       -٣
 ؟ بعد أسبوعيينالتجريبية بعد تطبيق البرنامج وفي التطبيق التتبعي

  :فروض الدراسة
بين أفـرد المجمـوعتين      التفكير اإلبداعي    مستوى متوسطتوجد فروق ذات داللة إحصائية في        -١

  . التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية

 مستوى التفكير اإلبداعي لـدى أفـراد المجموعـة          متوسط لة إحصائية في  توجد فروق ذات دال    -٢
 .التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبيـة     -٣
 .ألتتبعيبعد تطبيق البرنامج وفي التطبيق 
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  :ات الدراسةمبرر

أطفـال   لدى   ية اإلبداع بعض الجوانب لتنمية   من قبل المهتمين والمسئولين   ال بد من المبادرة إلى تدخل       
ألننـا بـأمس الحاجـة    و  ، لما تذخر به هذه المرحلة من طاقات فتاكة تحتاج إلى توجيه،    محافظة غزة 
أبنائها حتى ترتقي بهم إلى أعلـى       فكل بالد العالم تنمي وتطور مهارات       لجوانب اإلبداعية   لتنمية تلك ا  

المستويات وتصبح لديها الذخيرة التي تدافع عنها في وقت محنتها والتي تقدم أدق الحلول المناسبة لحل                
ـ     ،  مشاكلها ، لذلك ال بد من االهتمام بهم وتقديم برامج تنموية لألطفال            ع  الشريحة الرئيسية في المجتم

   .والمؤثرة فيه بدرجة كبيرة جداً

  :الدراسةا نعرض مبررات وهن
 فـي   ة الـدنيا  مرحلة األساسـي  ال طالبات  اإلبداعية لدى  الجوانبرفع وتطوير بعض      إلى الحاجة −

 . غزةمحافظة

 .الجوانبضرورة تحديد الوسائل المناسبة لتنمية تلك  −

 فـي   ة الـدنيا  مرحلة األساسـي  ال طالباتالجوانب اإلبداعية لدى    الحاجة لبرامج في تنمية بعض       −
  .غزة وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها طالبنا محافظة

  : أهداف الدراسة 
  : ف الدراسة الحالية إلى ما يلي تهد

 . غزة محافظة عينة من أطفالاإلبداع لدى التعرف على مستوى  .١

لعينة مـن   ) نة، األصالة،التفاصيل ، المرو الطالقة( بداع بإبعاده الثالثة    تصميم برنامج لتنمية اإل    .٢
 .ل محافظة غزةأطفا

  . غزةمحافظةعينة من أطفال  ع لدىاإلبداتنمية بعض ل  المقترحالكشف عن أثر البرنامج .٣

بين أفرد المجموعتين التجريبية والـضابطة       التفكير اإلبداعي    التعرف على الفرق في مستوى     .٤
   .بعد تطبيق البرنامج

عة التجريبية قبـل تطبيـق    في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجمو    التعرف على الفرق   .٥
 .البرنامج وبعده
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في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية بعـد تطبيـق        التعرف على الفرق     .٦
 .البرنامج وفي التطبيق التتبعي

   : أهمية الدراسة 
  :تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة محاور نذكر منها

 الجوانـب في تنميـة بعـض      مقترح  ة برنامج   من المتوقع أن تكشف الدراسة عن مدى فاعلي         .١
  .غزةمحافظة  عينة من أطفالاإلبداعية لدى 

 . المبدعينالطلبةيمكن أن تساعد هذه الدراسة التربويين والمهتمين باإلبداع في الكشف عن  .٢

 اإلبداعية لديهم محاولة للتعرف على طـرق تنميتهـا          ب في الكشف عن الجوان    الطلبةقد تفيد    .٣
 .تخدمة في ذلكواألساليب المس

  .الجوانب اإلبداعية لديهم  بعض االهتمام باألطفال وتنمية وتطويرإلىتوجيه أنظار المسئولين   .٤

، األمـر الـذي      غـزة  محافظةب األطفالفيد في تنمية بعض الجوانب اإلبداعية لدى        تيمكن أن    .٥
 .األفق اإلبداعي لديهمعلى زيادة يساعد 

جال أمام بحوث ودراسات أخرى تهتم بجوانـب أخـرى   يمكن أن تفيد هذه الدراسة في فتح الم   .٦
 .تدور حول اإلبداع

يمكن أن تفيد هذه الدراسة في لفت نظر القائمين والمسئولين حول توفير األساليب التي تنمـي                 .٧
 .طفالالجوانب اإلبداعية لدى األ

وانب تنمية بعض الج   التي تناولت موضوع     _ على حد علم الباحثة      _ ة التجريبي قلة الدراسات  .٨
لذلك تأمل الباحثة أن تكـون هـذه        ،خاصةلبيئة الفلسطينية   اإلبداعية في البيئة العربية عامة وا     

الدراسة بمثابة إضافة إلى التراث السيكولوجي الذي ربما يسهم في إثراء المكتبـات النفـسية               
 .الفلسطينية والعربية 
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 : مصطلحات الدراسة 

 : برنامج إرشادي 

بو أ. (لجميع من تضمهم الدراسة    في ضوء أسس علمية لتقديم خدمة إرشادية         هو برنامج مخطط منظم   
  )٢٢٩: ٢٠٠١غزالة، 

التـي يمارسـها   التنفيذيـة   واإلجـراءات  التعليميةمجموعه من الخبرات : " إجرائياًويقصد بالبرنامج  
ضـرات  محا "ةنشطمجموعه من األ   األفراد بهدف تنمية ذكائهم االجتماعي وهذه الخبرات تحتوي على        

   ."جماعيةـ رسم جماعي ـ سيكودراما ـ قصص 

  : تعريف اإلبداع
أنشأه وبدأه وفالن بدع في هذا األمر أي لم يـسبقه أحـد فيـه،          :  بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه     :لغة

    ) ٩٦ : ١٩٩٣ابن منظور، . (اخترعته ال على مثال: وأبدعت الشيء

  ) ٢٣: ٢٠٠٦عبد العزيز، (تعريف اإلبداع 
بداع قدرات واستعدادات لدى الفرد يمتلكها بالقوة وإذا ما أتيح لهـا أن تتفاعـل مـع المـشاهدات                   اإل"

، وهو ال يأتي من فراغ وهو نشاط مقصود يسعى الفرد إلـى  ت فإنها تخرج من القوة إلى الفعل  والخبرا
  . "مبدع، وقد يكون استجابة لحاجة أو لتحد يواجهه الشخص التحقيقه لما فيه من فائدة للمجتمع

اإلبداع عملية تحسس للمشكالت والوعي بمواطن الـضعف والتغيـرات وعـدم            ": التعريف اإلجرائي 
، وصياغة فرضـيات جديـدة، واختبـار        علومات، والبحث عن حلول والتنبؤ    االنسجام والنقص في الم   

م الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطـات جديـدة باسـتخدا                
  . "المعطيات المتوافرة ، ونقل أو توصيل النتائج لآلخرين

  :أبعاد اإلبداع

  :الطالقة. ١

   :الطالقة تعريف 
 سـواء    القدرة على إنتاج الكم من األفكار الجديـدة       " :بأنها) ١١٨ _ ١١٧ : ٢٠٠٢السرور،  (تعرفها  

 التي يـتم فيهـا اسـتدعاء    لفظية أو غير لفظية لمشكلة ما أو سؤال ما، كذلك فهي السرعة أو السهولة      
  :األفكار، وهناك أربعة أشكال للطالقة هي

  .وهي القدرة على إنتاج عدد كبير من األلفاظ الصحيحة: الطالقة اللفظية .١
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 . وهي القدرة على إنتاج عدد أكبر من األلفاظ المنتظمة لمعنى الموضوع:طالقة التداعي .٢

 .ألفكار الجيدة في زمن محدد وهي القدرة على ذكر أكبر عدد من ا:طالقة األفكار .٣

 وهي القدرة على صياغة األفكار في عبارات مفيدة ، والقدرة على التفكيـر             :الطالقة التعبيرية  .٤
 .السريع في الكلمات المتسلسلة والمالئمة للموقف في موضوع معين

  ."ةإنتاج الفرد ألكبر قدر من األفكار بصورة لفظية وغير لفظي":  للطالقةالتعريف اإلجرائي

     :المرونة. ٢

  :تعريف المرونة 
،  حالته الذهنية حسب تغيير الموقف     قدرة الفرد على تغيير   "  :أنهاب) ١٦٤،  ٢٠٠٦عبد العزيز،   (عرفها  

ومن ناحية  ،  ، والنظر إلى المشكلة من زوايا متعددة      ي قدرته على التفكير بطرق مختلفة     أي أنها تتمثل ف   
متوقعة وتحويل مسار تفكيره مع تغير المثيـرات الموقفيـة          أخرى في قدرته على توليد أفكار مختلفة        

  :وتشمل ما يليوهي عكس الجمود الفكري المحدد سلفاً وغير القابل للتغير حسب الحاجة 

 المتنوعة التي ترتبط بموقـف      وهي قدرة الفرد على تقديم عدد من األفكار        " :المرونة التقائية  .١
  .محدد

على التوصل إلى حل مشكلة ما أو مواجهة أي موقف فـي      وهي قدرة الفرد    " : الكيفية ةالمرون .٢
، وهي تعتمد علـى الخـصائص الكيفيـة         التي يتلقاها من ذلك الموقف    ضوء التغذية الراجعة    

 :ومن أمثلتهالالستجابات 

 .حتوي على فعل يتطرق إلى المستقبلاكتب قصة ال ت −

  .وسائل التي يمكن أن تقلل من وزنك فكر في جميع ال −

  ."تفكير بالمشكلة بأكثر من جانبقدرة الفرد على ال": للمرونةرائي التعريف اإلج

  :األصالة. ٣

   :تعريف األصالة 
، كمـا   على إعطاء اسـتجابات أصـيلة وجديـدة       قدرة الفرد   "  :بأنها  ) ٢٨: ٢٠٠٤،  الهويدي(يعرفها  

بها أقرانه   صف الشخص بالمبدع إذا استطاع اإلتيان باستجابات أصيلة وجديدة تختلف عن التي يأتي            وي
   ."من حيث تنوعها وجدتها
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  ."قدرة الفرد على إعطاء استجابات جديدة ومتميزة وأصيلة": األصالةالتعرف اإلجرائي 

  :اإلسهاب. ٤

القدرة على إضافة التفاصـيل     " :بأنها) ١١٩ : ٢٠٠٢السرور،  (ا  تعرفه:تعريف اإلسهاب أو اإلفاضة     
ير ، والقدرة على إعطاء التفسيرات والتفاصـيل الدقيقـة          لفكرة ما، والتي تتضمن التطوير فيها والتغي      

   ."المألوفةللموضوعات غير 

 ."صيل دقيقة ومميزة لموضـوعات جديـدة  قدرة الفرد على إعطاء تفا   : " سهابلإلالتعريف اإلجرائي   
  : تعريف محافظة غزة 

ألبيض المتوسط،   في الجنوب الغربي لفلسطين على شاطئ البحر ا         تقع   هي أكبر مدينة في قطاع غزة،     
تولت السلطة الفلسطينية إدارة المدينة تطبيقا      . ٢٠٠٦ نسمة حتى عام     ٤٠٩،٠٠٠يقدر عدد سكانها بـ     

 مقرا لها أثناء احتالل قطـاع       الصهيوني كانت تتخذها قوات الجيش      أن بعد   ١٩٩٣ سنة   أوسلو يةالتفاق
  . )ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( ١٩٩٤ و١٩٦٧غزة ما بين 

  :اسة حدود الدر

  :الحد البشري −

ـ    غزة محافظة  من أطفال الدراسة على عينة طبقت ود أخـرى  حيث تم اختيار عينة تجريبية مـع وج
  .ضابطة

  :الحد المكاني −
  . في جمعية التوحيدالدراسة في محافظة غزةأجريت 

  :الحد الزماني −
  .م٢٠٠٩ – /٢٠٠٨ هذه الدراسة خالل العام الجامعي تطبق

  :نوعيالحد ال −
  .إعدادهالتنمية اإلبداع من انس للتفكير اإلبداعي، وبرنامج لباحثة اختبار توراستخدمت ا
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  :  منهج الدراسة 
المنهج التجريبي والذي يعني تغيير معتمد ومضبوط للـشروط المحـددة للواقـع أو              استخدمت الباحثة   

ـ . الظاهرة التي تكون موضوع الدراسة، ومالحظة ما ينتج عن هذا التغيير من آثـار              صف هـذا   ويت
التعرف على المشكلة   : المنهج بالدقة العلمية، ألن نتائجه كميه دقيقه، ولهذا المنهج خطوات عمليه منها           

 الفرضيات واستنباط ما يترتب عليها، وضع تصميم تجريبي يحتـوي علـى             ةوتحديد معالمها، صياغ  
  )٢٩٠:١٩٩٨عبيدات وزمالئه، . (جميع النتائج وعالقاتها وشروطها
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  لفصل الثانيا
 

  

   عنـــد األطفـــال اإلبـــداع: أوالً 
  

  البرنـــامج اإلرشـــادي : ثانيـــاً 
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  : عند األطفالاإلبداع: أوالً 

  :التطور التاريخي لمفهوم اإلبداع 
أن هناك ثالث مراحل رئيسية تعكس التطـور الهائـل الـذي حـدث      ) ١٧: ٢٠٠٢جروان ،  ( يرى  

  : العصورلمفهوم اإلبداع على مر

  :المرحلة األولى 
، وانتهـاء  ا بالعصور الجاهلية ثم اإلسالمية تمتد هذه المرحلة من العصر اإلغريقي ثم الروماني، مرور        

 السمات التي تميـز المعرفـة    زومن ابر بعصر النهضة األوروبية والعقود األولى من القرن العشرين         
  :اإلنسانية المرتبطة بمفهوم اإلبداع ما يأتي 

 . بين مفاهيم اإلبداع والعبقرية والذكاء والموهبة والنبوغ المبكرالخلط −

 .قة وخارجة عن حدود سيطرة اإلنسان بأن اإلبداع والعبقرية تحركهما قوى خارداالعتقا −

التركيز على دور الوراثة والفطرة من حيث انتقال اإلبداع أو العبقرية في سالالت معينة وعبـر            −
 .اء إلى األحفاداألجيال من اآلباء إلى األبن

 .على وصف قلة قليلة من يأتون بأعمال خارقة للعادة" عبقري"و " مبدع"اقتصار استخدام كلمتي  −

التفاوت بين الحضارات في مختلف العصور في تقـديرها باالنجـازات اإلبداعيـة واهتمامهـا                −
 .بالعملية اإلبداعية

  :المرحلة الثانية 

 مـع نهايـات      تبدأ هذه المرحلة والذي يقول أن    ) ٤٣: ٢٠٠٥(  بالرأي عبد المعطي      جروان ويشارك
القرن التاسع عشر عندما بدأ الحديث عن أثر العوامل االجتماعية والبيئيـة فـي الـسلوك اإلنـساني،            
واتسعت دائرة النقاش في تفسيرها لدور البيئة والوراثة في تشكيل السلوك والسمات والقدرات العقليـة               

روبية في علم النفس دوراً هاماً في إبراز دور الوراثة مقابـل المدرسـة              المختلفة، وكان للمدرسة األو   
، وبالتـالي  تـه الـساحقة  أغلبيع األمريكي الذي يشكل المهاجرون األمريكية التي عكست طبيعة المجتم   

ونورد أبرز خصائص هذه المرحلـة فيمـا   . كانت أكثر حماساً إلبراز دور العوامل االجتماعية والبيئة     
  :يأتي 
 عدة نظريات سيكولوجية حاولت تفسير الظاهرة اإلبداعيـة مثـل نظريـات الجـشطالت      ظهور −

 .والتحليل النفسي والقياس النفسي

 .المساواة بين مفاهيم اإلبداع والعبقرية والذكاء −
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حدوث تقدم في التمييز بين مفاهيم اإلبداع والموهبة والتفوق، وانحسار عملية الربط بين اإلبداع               −
 .ارق والخوتوالغيبيا

 .ةي أثر الوراثة والبيئة في اإلبداع، واالعتراف بأهمية العوامل الوراثية والبيئلانحسار الجدل حو −

 . اتساع دائرة االهتمام باإلبداع في مجاالت العلوم الحياتية والطبيعية −

 تعليم اإلبـداع، وال سـيما فـي مجـاالت األعمـال      جتطوير بعض أدوات قياس اإلبداع وبرام  −
 .تجاريةالصناعية وال

  :المرحلة الثالثة 
وفيها أصبح ينظر على    . العشرين وامتدت حتى العصر الحاضر    بدأت هذه المرحلة في منتصف القرن       

مفهوم اإلبداع على أنه توليفة تندمج فيها العمليات العقلية والمعرفية ونمط التفكير والشخصية والدافعية              
تقدم البحوث والدراسـات التجريبيـة    وزاد. ه البشريةالهائل الذي شهدتومع االنفجار المعرفي  . والبيئة

  :وتميزت هذه المرحلة بما يأتيع، التي أخضع لها مفهوم اإلبدا
التمايز بين مفهومي الذكاء واإلبداع، بمعنى أن الذكاء غير اإلبداع، والتمايز بينهما وبين مفهـوم          −

 . الموهبة

ي لإلبـداع والنظريـات المعرفيـة فـي     ظهور نظريات جديدة في اإلبداع كنظرية القياس النفس        −
 .اإلبداع

 .تطوير عدد كبير من األدوات والمقاييس االختيارية لقياس اإلبداع −

االعتقاد بأن اإلبداع قدرة موجودة لدى جميع األفراد كالذكاء، وأنه يتوزع وفق منحنى التوزيـع                −
 .السوي للقدرات العقلية

ت مفهوم اإلبداع، وشمولية النظرة العامة لإلبـداع        تقدم البحوث والدراسات التجريبية التي تناول      −
 . كمفهوم يشمل الفرد والبيئة والعمليات العقلية واألعمال أو النتاجات اإلبداعية

اتساع دائرة مجاالت العمل اإلنساني التي تعترف المجتمعات بالمنجزات اإلبداعية فيهـا وهكـذا          −
تي تقترن بالغموض ويستعصى علـى التفـسير        نالحظ أن مفهوم اإلبداع من الناحية التاريخية ال       

 المفـاهيم الكالسـيكية التـي ارتبطـت     لوال تـزا . حتى من قبل أولئك المبدعين الذين أتوا بها   
ومن أبـرز تلـك   . بالظاهرة اإلبداعية منذ أفالطون وأرسطو تلقي بظاللها على دراسات اإلبداع       

بين اإلبداع وقوى خارقة مبهمة خـارج       المفاهيم القول بوجود عالقة بين اإلبداع وعلم النفس، و        
حدوث سيطرة بني البشر وحتى عهد قريب قرياً وتحديد بدأ جالتون بحثه لفهم المكون الـوراثي                
لإلبداع كانت النظرة العبقرية لإلبداع وخبرة اليوريكـا أو األحيـاء واالستبـصار مـن أبـرز                 

) ١٩٥٠( شرارة جيلفورد عـام      المواجهات في دراسات اإلبداع وكان التحول الكبير الذي أطلق        
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تترتب على ذلك التحول تكثيف     . في كلمة افتتاحية للمؤتمر السنوي لجمعية علم النفس األمريكية        
 .البحوث العلمية الجادة التي تناولت مفهوم اإلبداع وأخضعته لمنهجية التجريب والقياس النفسي

اإلبداع كثيرة ومتنوعة وأنها كانت دائماً       مر بها مفهوم     يومما سبق ترى الباحثة أن مراحل التطور الت       
، وهـذه  كاء والعبقرية االبتكارية وغيرهاتبحث في مفهوم اإلبداع وعالقته ببعض المفاهيم األخرى كالذ       

  )١٨: ٢٠٠٢جروان ، (. المفاهيم ذات عالقة وثيقة باإلبداع

  :مفهوم اإلبداع 

   :تعريف الجشطالت
 ٢٠٠٦عبد العزيز،   . ("لمعارف أو األفكار بمعنى أو شكل جديد      اإلبداع قدرة المبدع على إعادة دمج ا      "

 :١٩(  

   :تعريف التحليل النفسي
اإلبداع محصلة لتفاعل األنا واألنا األعلى والهو وأن اإلبداع يتحقق بكبت األنـا حتـى تطفـو علـى       "

  .)٢٤ : ٢٠٠٢جروان، (. " الشعورالسطح محتويات الالشعور أو ما قبل

  فية تعريف المدرسة المعر
اإلبداع االستعدادات المعرفية والخصائص االنفعالية التي تتفاعل مع المتغيرات البيئية لتعطـي نتاجـاً          "

عبـد العزيـز،     (."غير عادي تنقله جماعة في عصر ما نظراً ألميته وفائدته ولتلبية حاجـات قائمـة              
٢٠: ٢٠٠٦(  

   ) ١٩٩٣,Torrance( تعريف تورانس 
ت والوعي بمواطن الضعف والتغيرات وعدم االنسجام والـنقص فـي           اإلبداع عملية تحسس للمشكال   "

المعلومات، والبحث عن حلول والتنبؤ، وصياغة فرضيات جديدة، واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها            
أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطات جديدة باستخدام المعطيـات المتـوافرة، ونقـل أو           

  )٢٢: ٢٠٠٢جروان، . ("توصيل النتائج لآلخرين

   ) ١٩٥٩ , Guilford( تعريف جيلفورد 
 تضم طالقة التفكير ومرونة التفكير واألصالة والحساسية للمشكالت وإعـادة           استعداديهاإلبداع سمات   "

  ) ٨٥: ١٩٩٩جروان، . ("تعريف المشكلة وإيضاحها بالتفصيالت

   ) ١٩٧٣عبد السالم ، ( تعريف 
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قدة الجوانب ينتج عنها نتاج جديد بحيث يكون اإلنتاج االبتكاري هو نتاجهـا             اإلبداع ظاهرة إنسانية مع   "
والناتج االبتكاري مالزم وهو نشاط إنساني متكامل يشمل النتاج االبتكاري واالتجاه االبتكاري والعملية             

   )٢٣ :٢٠٠٦، عبد العزيز. ("لتي تؤدي إلى نتاج ابتكارياالبتكارية والعوامل العقلية المعرفية وا

اإلبداع عملية تحسس للمشكالت والوعي بمواطن الـضعف والتغيـرات وعـدم            ": التعريف اإلجرائي 
االنسجام والنقص في المعلومات، والبحث عن حلول والتنبؤ، وصياغة فرضـيات جديـدة، واختبـار               
الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطـات جديـدة باسـتخدام                 

  . "طيات المتوافرة، ونقل أو توصيل النتائج لآلخرينالمع

  . ومما سبق يتضح أن معظم المفاهيم تركز على الجدة والتميز في اإلنتاج في كافة أشكاله

  :متطلبات اإلبداع

  .أن تكون مقتنعاً بأن كل إنسان عاقل يستطيع أن يكون مبدعاً: أوالً

  :يلزمك ما يلي: ثانياً
 .الثقة بالنفس  −

 .الفرص اغتنام  −

 .التعود على التغيير  −

 .إطالق العنان للتفكير  −

 .التفكير في بديع صنع اهللا  −

 .التحلي بصفات الشخص المبدع  −

 .البحث عن الفكرة الجديدة في غير األماكن المعتادة  −

 .اإللمام بطريقة التفكير اإلبداعي وخطواته والتعايش معها  −

  : يلزمك القيام باألمور التالية: ثالثاً
 .تفادة من أحالم اليقظةاالس −

 .قراءة قصص ومواقف عن اإلبداع والمبدعين −

 .كتابة كل فكرة ترد لذهنك مهما كانت صغيرة −

 ) ١٧  : ٢٠٠٥بدران ، .( كتابة رسائل عقلية إيجابية عن نفسك وترديدها باستمرار −

كان، لديـه   وترى الباحثة أن اإلبداع يحتاج إلى شخص واثق بقدراته، متحدي لكل ظروف الزمان والم             
  . الرغبة الحقيقة في التغير واإلضافة، عنده األمل واإلصرار
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   :قيمة اإلبداع
اإلبداع هو المسئول عما وصلت إليه البشرية من حضارات ومدنية ورقي عبر تاريخها الطويل، فلوال               

تعـة   لبقيت الحياة على صورتها البدائية حتى يومنا هذا، يضاف إلى ذلـك أن اإلبـداع فيـه م        اإلبداع
وسعادة نفسية وروحية للناس فضالً عما له أثر في إرهاف إحساس الناس وتنميـة أذواقهـم وخلقهـم                  

 : ١٩٩٧نـورة،   (، ويرى   )٦٨ : ٢٠٠٥مساد ،   . ( وضمائرهم ومشاعرهم الدينية والروحية والوطنية    
حظـة  أن السلوك اإلبداعي سلوك نشأ مع اإلنسان منذ وجد على هذه األرض ، وإنه في كـل ل     ) ٧_٦

أي مستعداً ألن يسلك بشكل يساهم في ترقية الحياة وجعلها          من لحظات الحياة مطالب بأن يكون مبدعاً،        
أكثر يسراً وأيسر مناالً وأعذب مذاقاً وإذا ما كنا ندرك أن اإلنسان في هذا السعي الـدائم مـن أجـل                     

من األبنية الثقافيـة وأن  نوعة ممارسة الحياة بطريقة إبداعية فقد تمكن من أن ينشئ تلك التراكمات المت         
وأن يستشف مكنوناته بطاقة عقلية استداللية مثابرة ومتواصلة أي أنـه          يمضي قدماً نحو أفاق المستقبل      

  :مطالب أن يكون 
 .متطلعاً محلقاً في اآلفاق البعيدة القادمة −

تغربة وأن يكون قادراً على أن ينظر إلى معطيات الواقع والمحتمل بأصالة بنظرة جديـدة مـس                −
 .وغير تقليدية

وأن يكون مستعداً للتعامل مع العقبات المتوقعة والمصاعب المحتملة والمشكالت الناشـئة عـن               −
 .حدوث تهرؤ في القيم بسبب السعي لوالدة عالم جديد

، رة نافذة غير متعجلة وغير مـسطحة    وأن تكون نظرته إلى ما يتحقق في وعيه من معطيات نظ           −
 .عناصر بأعماقها البعيدة والقريبةبحيث يجمع في قبضته كل ال

دراك التفاصيل المتخفية والمستصعبة على الفهم وأن يكون مـستعداً          إأن يكون أيضاً قادراً على       −
 .لتمحيصها من خالل نظرة نقدية تقويمية

 قبل كل ذلك أن يكون قادراً على تحمل التعب وبذل الجهد ومواصلة األداء، فـي ظـل                  م عليه ث −
 . التحدياتأعتى الظروف وأقسى

اإلبداع خاصية إنسانية عبارة عن فعل إنساني وعن ناتج إبداعي متحقق في            وترى الباحثة مما سبق أن      
  .لمتميز والفريدالواقع الموضوعي بسبب هذا الفعل ا
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  :أنواع اإلبداع
أن اإلبداع يشمل موضوعات عديدة فقد يكون في صناعة الطعام أو           ) ٣٥ : ٢٠٠٦عبد العزيز،   (يرى  
بس أو القنبلة النووية أو في مجال االتصاالت أو طرق المواصالت وغيرها من أنـواع اإلبـداع                 المال

  :وهي كما يلي

 :اإلبداع التعبيري  .١

يقصد به تطوير فكرة أو نواتج فريدة بغض النظر عن نوعيتها أو جودتها ومثال ذلك الرسوم العفويـة              
  .لألطفال

 :اإلبداع المنتج  .٢

صل إلى النواتج من الطراز األول ومثال ذلك تطوير آلة موسيقية معروفة أو             يقصد به البراعة في التو    
  .لوحة فنية أو مسرحية شعرية

 :اإلبداع االبتكاري  .٣

يقصد به البراعة في استخدام المواد لتطوير استعماالت جديدة لها بحيث يشكل ذلك إسهاماً أسياسياً في                
مؤسسة معنيـة بحيـث    يخضع إلى مواصفات تحددهاتقديم أفكار أو معلومات أساسية جديدة وعادة ما        

  .ة اختراع كما هو الحال بالنسبة ألديسونعيحصل صاحبه على برا

 :اإلبداع التجديدي  .٤

 Adlerيقصد به تقديم أفكار جديدة بعد اختراق قوانين ومبادئ في مدارس فكرية ثابتة مثل أفكار أدلر 

   . Jung ويونغ 

  :ياإلبداع التخيل .٥

صل إلى مبدأ أو نظرية أو افتراض جديد تماما يترتب عليه ازدهار أو بـروز مـدارس                 يقصد به التو  
 والفنيـة   ةوحركات بحثية جديدة كما هو في حالة أينشتاين وفرويد وفي شعراء المدرسـة الرومانـسي              

  .المختلفة

التجديـد  وترى الباحثة أن اإلبداع له أنواع متعددة في كافة الجوانب سواء في اإلنتـاج أو االبتكـار و               
والتخيل، وكل هذه األنواع تساعد في التعرف على طبيعة الفكرة اإلبداعية ومـدى تطورهـا وكيفيـة                 

  . تجديدها
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  :مكونات اإلبداع
  :وهي كما يلي ) ٩٩_ ٩٦ : ١٩٩٩جروان ، (  مكونات هامة يذكرها أربعيتكون اإلبداع من 

   Fluencyالطالقة  : أوالً 
بير من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو المشكالت أو االسـتعماالت            وتعني القدرة على توليد عدد ك     

  .عند االستجابة لمثير معين، والسرعة والسهولة في توليدها

وهي في جوهرها عملية استدعاء وتكر اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها، وقد تـم                 
العاملي، وفيما يلي تفصيل لهذه األنواع مع أمثلـة         التوصل إلى عدة أنواع للطالقة عن طريق التحليل         

  :عليها

 :، مثل لطالقة اللفظية أو طالقة الكلماتا  - أ

 ".م " وتنتهي بحرف " م " اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحرف  −

 ."ن" ، " أ " ، " ك " ثة التالية  الثالاألحرفاكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تضم  −

 ."ج "  من أربعة أحرف وتبدأ بحرف  عدد ممكن من الكلمات المكونةهات أكبر −

 :، مثل القة المعاني أو الطالقة الفكريةط  - ب

 ".علبة البيبسي"اذكر جميع االستخدامات الممكنة ل  −

 .اذكر كل النتائج المترتبة على زيادة عدد سكان بلد معين بمقدار الضعفين −

 ..... لموضوع القصة أعط أكبر عدد ممكن من العناوين المناسبة −

 . ساعة٤٨بة على مضاعفة طول اليوم ليصبح تاكتب أكبر عدد ممكن من النتائج المتر −

   :طالقة األشكال  - ت
وهي القدرة على الرسم السريع لعدد من األمثلة والتفصيالت أو التعديالت في االستجابة لمثير وضعي               

  :أو بصري، مثل
 .ء باستخدام الدوائر المغلقة أو الخطوط المتوازيةكون أقصى ما تستطيع من األشكال أو األشيا −

   Flexibilityالمرونة : ثانياً 
وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة، وتوجيه أو تحويل مـسار                 
التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الموقف، والمرونة هي عكس الجمود الذهني الـذي يعنـي تبنـي                  

المرونـة  : نماط ذهنية محددة سلفاً وغير قابلة للتغير حسب ما تستدعي الحاجة ، ومن أشكال المرونة              أ
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القـة قديمـة لمعالجـة     ، ومرونة إعادة التعريف أو التخلي عن مفهوم أو ع         التلقائية، والمرونة التكيفية  
  :ومن أمثلة ذلك. مشكلة جديدة

 .اكتب مقاالً قصيراً ال يحتوي على أي فعل ماضي −

 .فكر في جميع الطرق التي يمكن أن تصممها لوزن األشياء المختلفة الخفيفة جداً −

ينصب االهتمام هنا على تنوع األفكار واالستجابات عكس اهتمام الطالقة الذي ينصب االهتمـام فيـه                
  .على الكم دون الكيف أو التنوع

   Originalityاألصالة : ثالثاً 
اع، وتعنى الجدة والتفرد، وهـي العامـل المـشترك بـين معظـم           تعد أكثر الخصائص ارتباطاً باإلبد    

التعريفات التي تركز على النواتج اإلبداعية كمحك للحكم على مستوى اإلبداع، ولكن المشكلة هنا هـي    
هل هي نواتج الراشدين؟ أم نـواتج المجتمـع         : عدم وضوح الجهة المرجعية التي تتخذ أساساً للمقارنة       

سابقة للفرد نفسه؟ كيف لنا أن نعرف أن فكرة أو حالً لمشكلة ما يحقـق شـرط                 العمري؟ أم النواتج ال   
األصالة؟ وماذا لو توصل اثنان في بلدين متباعدين إلى حل مشكلة بطريقة إبداعية في أوقات متقاربة؟                

  أال يستحق الثاني وصف المبدع ألنه جاء متأخراً في إنجازه؟

  .ة في إطار الخبرة الذاتية للفرددأن األصالة ليست صفة مطلقة، ولكنها محد

   Elaborationاإلفاضة : رابعاً
وتعني القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة أو لوحة من شأنها أن تـساعد                  

  .على تطويرها وإغنائها وتنفيذها

   :قوانين اإلبداع
   )٢٩_٢٧  : ٢٠٠٥، بدران  ( :توجد مجموعة من القوانين تحكم عملية اإلبداع أهمها

  الوفرة : القانون األول
أفضل الطرق للحصول على أفكار رائعة، هو الحصول على أفكار كثيرة ثم تلغي األفكار السيئة منها،                

  . الكثيرة تؤدي إلى أفكار إبداعية واألفكار،والتفكير المستمر في مشكلة ما يولد األفكار

  األسبقية : القانون الثاني
  .كارك اإلبداعية متقدمة على زمالئك بربع ساعة وليس بسنوات ضوئيةاحرص أن تكون أف
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  الصحة : القانون الثالث
  .ابحث دوماً على الجوانب الصحيحة

  الراحة: القانون الرابع
  .إذ لم تنجح في البداية خذ فترة راحة

  التدوين : القانون الخامس
  .اكتب أفكارك قبل أن تنساها

  اإلصرار : القانون السادس
، وإذا ضحك عليك الجميع، فقد خطـوات        طئ ، فأنت خطوات خطوة إلى األمام      ا قال الجميع أنك مخ    إذ

  .خطوتين إلى األمام

  البداهة : القانون السابع
  .هي الحل ألي مشكلة موجودة مسبقاً كل ما علينا أن نسأل األسئلة الصحيحة التي تكتشف ذلك الحل

  التساؤل : القانون الثامن
ة والفرضيات الساذجة، بأجوبة ذكية فال تردد من طرح التساؤالت، وإن بدت بسيطة أو              قد تأتي األسئل  

  .غريبة على ذهن المستمع

  التغيير : القانون التاسع
  .من نفس الزاوية التقليديةإليجاد الحل للمشكلة، ال تنظر إليها 

  التخيل : القانون العاشر
 بحلها، فكل تصرف له ما يقابله، وتعلم أن تنظـر  حاول أن تتخيل الوضع عند حل المشكلة قبل أن تبدأ       

  .ألمور من الخلف إلى األمام، أو من داخلها إلى خارجها أو بالمقلوباإلى 

  المعرفة : القانون الحادي عشر
ال إبداع دون توفر المعرفة الكافية بالموضوع، وكلما زادت معارف الشخص في موضـوع مـا زاد                 

  .أن يكون المبدع في مجال ما مبدعاً في كل المجاالتاحتمال إبداعه فيه، وليس شرطاً 
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  األصالة: القانون الثاني عشر 
  .إعادة النظر في أسس المشكلة واالفتراضات األمامية ، قد يحول العوائق إلى فرص

  االستعانة : القانون الثالث عشر 
  .استعن بشخص آخر له عالقة بالمشكلة عندما تعجز عن حلها

  التشبيه: ر القانون الرابع عش
  شبه المشكلة بشيء في الطبيعة، واسأل نفسك ماذا سيحدث لها عندئذ؟

  التقليد: القانون الخامس عشر
  .قلد أفضل الموجود، ثم عدل

  المحاولة : القانون السادس عشر

ال يأتي غالباً من المحاولة األولى، والفشل في البداية ال يعني الفـشل النهـائي، واحـرص أن            اإلبداع  
  .العقوبة على الخطأ أقل من العقوبة على عدم المحاولةتكون 

  اإلثارة: القانون السابع عشر 
وليس على  في معظم األحيان تتحول األفكار إلى إبداعات عند التركيز على الجانب المثير من الفكرة،               

  .إيجابيتها أو سلبياتها

  االدخار : القانون الثامن عشر 
  .ي البنكوضع المال ف: كتابة األفكار، مثل

  التسخين : القانون التاسع عشر 
  .ابدأ كل اجتماع بدقيقة، لتسخين األفكار، واإلبداع

  االحتماالت : القانون العشرون 
  .توقع حدوث أكثر من احتمال، ورتب نفسك لوقوعها جميعاً في نفس الوقت

وجيهها لكي تـصبح    وترى الباحثة أن هذه القوانين تساعد في التعرف على كيفية استغالل المواقف وت            
  . مواقف تتميز باإلبداع
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   Stages of the Creative Processمراحل العملية اإلبداعية 
  :فيما يلي  ) ١٦٨_١٦٧ : ٢٠٠٦عبد العزيز ، ( يوضحها 

   Preparationمرحلة اإلعداد . ١
قارنتهـا مـع   حيث يقوم الفرد في هذه المرحلة بتحديد المشكلة ومعرفة جميع الجوانب المرتبطة بها وم 

المشاكل التي تشابهها والتعرف على طرق حلها السابقة لالستفادة منها في توليد حلول للمشكلة الراهنة               
  .كما فعل أرخميدس عندما فكر في مشكلة األجسام المغمورة في الماء

  Incubationمرحلة االحتضان . ٢
لى نشاط أخر ليترك المجـال      وتسمى بمرحلة االختمار حيث يترك الفرد موضوع المشكلة وينصرف إ         

ألفكاره لكي تختمر في ذهنه، حيث ذهب أرخميدس إلى الحمام لكي يستحم، بينما كانت األفكار تختمر                
بذهنه لكي يعمل عقله بصورة ال شعورية للتوصل إلى حل للمشكلة وهي نشاط غير ظاهر يسمى بمـا                 

  .قبل االستبصار ويتصف بتشتت االنتباه

   Illuminationالتنوير مرحلة اإلشراق أو . ٣
حيث تلمع فكرة عن حل المشكلة في ذهن صاحبها وهي عبارة عن شرارة تقدح زناد فكـره لتخبـره                   
بالحل ويأتي ذلك بشكل مفاجئ، حيث يتمسك الفرد بها واالستفادة منها لكي ال تفلت منه ألنهـا قـد ال                    

، أي أنه وجد الحل، وهـذه        وجدت خميدس في الحمام قال وجدتها    تعود إليه مرة أخرى، فعندما كان أر      
المرحلة يمكن وصفها باالستبصار وإعادة تنظيم الخبرة وإعادة صياغة المشكلة وبناء األفكـار، أي أن              

ـ       رالمبتكر ال يدرك الموقف كوحدات منفصلة كما ال يصدر استجابات منفصلة، وإنما يهتم بأكثر عناص
  .حليلي في الحلالموقف ارتباطاً بالمشكلة، مستخدماً األسلوب الت

  Verificationمرحلة التحقق أو التنفيذ . ٤
وهي مرحلة اختيار الحل والتأكد منه، أو الوصول إلى اإلنتاج الذي يتم التوصل إليه في ضوء الحقائق                 

  .المعروفة والمنطقية أو في ضوء نتائج التجارب

ن وزنه بمقدار وزن الـسائل      مر جسم في سائل فإنه يفقد م      غإذا  : " وضع أرخميدس قانونه الذي يقول      
وبالنتيجة فإذا وضع جسم في سائل فإن حجم الماء المزاح يعادل حجم الجزء المغمـور مـن                 " المزاح

  .الجسم أو الجسم كله

بة ألنهـا مراحـل   وترى الباحثة أن هذه المراحل تحتاج من الفرد إلى جهد للوصول إلى الفائدة المطلو           
  .متسلسلة ومتراكمة
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  :ه ببعض المفاهيم اإلبداع وعالقت

  اإلبداع والذكاء والموهبة 
 حيث أن بعضهم يتحـدث       في يتكون اإلبداع من عوامل عقلية معينة، منها الذكاء ولقد اختلف الباحثين          

عن اإلبداع في ضوء الذكاء باإلضافة إلى عدد من العوامل االنفعالية واالجتماعية، والـبعض األخـر              
، يؤكد التي تختلف في طبيعتها عن الذكاء     ن العوامل االنفعالية    يتحدث عن اإلبداع في ضوء مجموعة م      

على دور الذكاء كعامل أساسي     ) ١٩٦٤مارست،  ( و  ) ١٩٦٣تورنديك،  ( و) ١٩٦٢،  بيرت( كل من   
أن اإلبداع يعتمد أساساً على الذكاء باإلضافة إلـى          ) ١٩٩٨كاتل وبوتستر ،    ( في االبتكار بينما يؤكد     
أما جيلفورد فينظر إلى اإلبداع فـي ضـوء    . ة التي تميز المبدعين عن العاديين     بعض السمات االنفعالي  

عدد من العوامل العقلية التي تختلف عن تلك التي تقاس باختبارات الذكاء ويؤكد جيلفورد علـى نـوع        
  .العمليات العقلية الذي اسماه التفكير اإلبداعي كشيء أساسي لإلبداع

هي أن معامالت االرتبـاط     ) ١٩٦٢(صل إليها جيتسلز وجاكسون     يمكن توضيح بعض النتائج التي تو     
بصفة عامة فإن معظم الدراسات تشير إلى وجود عالقة         .  درجة ٣٠بين اختبارات اإلبداع والذكاء تبلغ      

ن أ ومن ما تقدم نـستطيع القـول أن نقـول    ٠,٤ إلى ٠,٣عامة بين الذكاء واإلبداع تصل إلى ما بين         
ترى في الذكاء العامل العقلي األساسي والمسئول عن اإلبـداع واألخـرى             اهناك وجهتي نظر إحداهم   

تقول بعدد من عوامل التفكير اإلبداعي والحساسية للمشكالت على أنها عوامل مـسئولة عـن وجـود             
  .اإلبداع

 أن الموهبة والذكاء هما بمثابة متطلب سـابق لحـدوث اإلبـداع فـي     ١٩٧٧, Gowanويرى فوان 
 إذا ما توافرت له الظروف المناسبة وأن الموهبة هي المادة الخام بالنسبة لإلبـداع               المستقبل عند الفرد  

(  فقد أعتبر أن اإلبداع هو أحد أشكال الموهبة التي تضم باإلضافة لإلبداع القدرات العقلية                "جانييه"أما  
ة إذا تـوافرت لهـا      والقدرات االنفعالية وأن بإمكان هذه القدرات أن تأتي بثمار إنتاجية متميز          ) الذكاء  

  .البيئة المناسبة وخصائص شخصية عالية مثل الدافعية واالتجاهات اإليجابية واالهتمامات الشخصية

 فيرى أن القدرة اإلبداعية جزء من الموهبة كما أن الذكاء جزء مـن الموهبـة        Rinzoliأما رونزولي   
عبـد العزيـز،    . (لذكاء والدافعية إلبداع وا وأن الموهبة تتكون من تداخل ثالث مكونات أساسية وهي ا         

٢٦_٢٤ : ٢٠٠٦ (  

وترى الباحثة مما سبق أن الذكاء يعتبر خطوة أولى من خطوات اإلبداع، ولكنه ليس شرطاً أساسـياً،                  
 لديه الرغبة في اإلنتاج المبدع ويبحث ويجتهد للوصول إلى هدف           هناك إنسان عادي ولكن   ربما يكون   
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مـع  زء من اإلبداع، فالذكاء واإلبداع والموهبـة كـل متكامـل       ، كما أن الموهبة هي ج     مبدعافيصبح  
  .بعضهما البعض

  :اإلبداع والعمر
 كيفية تغير القدرات اإلبداعية الكافية بوصفها وظيفة مـن وظـائف            ١٩٦٢,Torranceيرى تورانس   

يرات العمر عند األطفال والراشدين فوجد أن النمو ال يحدث بنسبة واحدة موحدة ولقد وجد أن أول التغ                
ذات المعنى تحدث في الصف الرابع األساسي أي في سن التاسعة وفي أواخر سن الرابعة عشرة وأن                  
المزيد من النمو يحدث حتى في عمر الثالثين ، ويرى علماء النفس أن األعمال اإلبداعية من األذكياء                 

  ) ٢٦: ٢٠٠٦عبد العزيز، (متوقع في كافة المراحل العمرية التي يمرون بها 

 الباحثة أن اإلبداع يرتبط بالعمر، وأنه يظهر في كافة المراحل العمرية، ولكن بشكل كبير يظهر                ىروت
  .في مرحلة الطفولة حيث اآلفاق العقلية الواسعة والقدرات الهائلة والتي تحتاج إلى اهتمام وتوجيه

  :اإلبداع وأنماط التفكير 
المتشعب أكثر من قياس القـدرة علـى التفكيـر          أن جميع اختبارات اإلبداع تقيس القدرة على التفكير         

وهنـاك  يتطلب استخدام كال النوعين من أنماط التفكير،       ) اإلبداع  ( المركز، وأن أنتاج أي فكرة جديدة       
ورفاقه،   )١٩٨٩، ١٩٧٦ Michael Kirton) فيما قدمه يتمثل، أنماط التفكير واإلبداعدراسة لعالقة 

، حيث تمثل األقطاب    "البعد الخاص بالتكيف واالبتكار   "بقاً لما يسمى    فقد اقترح مقياساً لتصنيف الناس ط     
عبير عن  تيقوم الشخص القائم بعملية التكيف بال     أنماط مختلفة وليس مستويات مختلفة من اإلبداع، لذلك         
القواعـد والممارسـات والتوقعـات      : بمعنـى (اإلبداع من خالل إجراء تحسينات على الوضع القائم،         

، بينما يقوم الشخص المبتكر بالتعبير عن اإلبداع من خالل تفتيت الوضع القـائم مـن       ) الموجودة فعالً 
  ) ١١٣_١١٢ ، ٢٠٠٤حسني ،. (أجل تغييره

نماط مختلفة من التفكير لكي تساعد في النظر إلى الموقف من أكثـر  ألوترى الباحثة أن اإلبداع يحتاج      
  .ط المرونة في التفكيرمن جانب وحل المشكلة بأكثر من طريقه ، وخصوصاً نم



 ٣٦ 

  اإلبداع وسمات الشخصية 

أن مقاييس سمات الشخصية المختلفة تكون في عالقة ارتباط مع معايير اإلنجازات اإلبداعية في عـالم         
الواقع، أو مع مجموعة درجات القدرة على اإلبداع، وذلك عند محاولة التعرف على الفروق الشخصية               

هناك قدر كبير من االتفاق على أن هناك سمات معينة تكون مـصاحبة   بين من هم أكثر أو أقل إبداعاً،     
  :على ما يلي) العديد من السمات (لوهي تشتمللمستويات المرتفعة نسبياً من اإلبداع، 

  Ambiguity والغموض  Uncertaintyالسماح بقدر من عدم اليقين  −

  Self _ Confidence الثقة بالنفس  −

  Unconventionalityالالتقليدية  −

  Intrinsic motivation الدافع الحقيقي  −

  Above average intelligence مستويات ذكاء فوق المتوسط العام −

    Determination to succeedالتصميم على النجاح  −

ولكن ال يمكننا القول بأن جميع األشخاص الذين يظهرون مستويات مرتفعة من االنجاز اإلبـداعي أو                
 سوف يمتلكون جميع هذه السمات، ولكن هناك على األقل بعض هذه السمات موجودة              القدرة اإلبداعية، 

  ) ١٠٤_١٠٣ ، ٢٠٠٤حسني ، (.لدى األفراد أصحاب المستوى العالي من اإلبداع

 بالسلوك اإلبداعي   والتنبؤإن منهج السمات باألساس يهتم بالتعرف على إمكانات اإلبداع          وترى الباحثة   
ولة لتطبيق علم النفس وقضاياه لتطوير وتنمية السمات الشخـصية المرتبطـة     ، وهو أمر يستحق المحا    

   .باإلبداع

  السيكولوجيا اإلنسانية واإلبداع 

قد ظهر كثير من المبدعين البارزين في أعمال المتخصصين في السيكولوجيا اإلنسانية، وينظر إلـيهم               
اصية مختلفة لدى الشخص الـذي يحقـق        باعتبارهم يلعبون دوراً رئيسياً في عملية تحقيق الذات، وكخ        

الدافع على اإلبداع بأنه ينبثق عن اتجاه الشخص نحو تحقيق ذاتـه،            ) Rogers، ١٩٥٤(ذاته، ويصف   
 اإلبداع يمكن أن يكون لها تأثير سـلبي         نواتجبحيث يصل إلى منتهى إمكاناته ، ومن ناحية أخرى فأن           

أن اختراع طرائـق جديـدة      ع الذي يعيش فيه،     أو إيجابي على الشخص المبدع، وعلى المجتمع األوس       
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للتخلص من األلم، وطرائق جديدة للتعذيب، يعتبر كالهما من قبيل اإلبداع، لذلك نقوم بالتفرقـة بـين                 
، ويبـرز    Destructive Creativity، واإلبداع الهـدام  Constructive Creativityاإلبداع البناء 

، علـى  )داخل وخارج أنفسهم(ن على جميع مجاالت الخبرة منفتحي عندما يكون األشخاص   األولالنوع  
  .حين يحدث النوع الثاني عندما ينكرون أو يكبحون مساحات شاسعة من الخبرة

  : وهناك ثالث شروط داخلية تكون مصاحبة لإلبداع البناء تتمثل فيما يلي 

 والمفـاهيم، والمـدركات    االنفتاح على الخبرة، وهو ما يشير إلى عدم وجود المعتقدات،      :الشرط األول 
الحسية، والتسامح في ظل قدر معين من الغموض، و ال يتوقف األشخاص على مجـرد النظـر إلـى         
العالم من خالل المستويات الموجودة من قبل، لكنهم يتمتعون بإحساس تفـرد لحظـة معينـة، ومـن                  

التي وجدت صـلة بـين      المالحظ أن هناك توازياً واضحاً مع الدراسات المبينة على الشخصية ، تلك             
  .اإلبداع وسمات التسامح في ظل وجود قدر من الغموض، واالستقالل، وعدم التمسك بالتقاليد

علـى  الواقع الداخل للتقدير، ويكون ذلك ملحوظاً في الشخص الذي يقدر نواتج اإلبداع             : الشرط الثاني 
 Rogers ، وينظـر  اآلخرينلى أساس تقدير أو انتقاد      أساس من اإلشباع أو الرضا الشخصي، وليس ع       

  .إلى هذا الشرط باعتباره أكثر الشروط الثالثة أهمية من أجل تحقيق اإلبداع البناء

القدرة على اللعب بالعناصر والمفاهيم، وينصرف ذلـك فـي األسـاس إلـى اللعـب         : الشرط الثالث  
  ) ١٣٠_١٢٩ ، ٢٠٠٤حسني،. (باالتجاهات تجاه األفكار

  :سواءالمبدعون بين السواء والال

وغير متخصصين حـول    ال يمر يوم إال ونسمع أو نقرأ أفكار غريبة ومثيرة صادرة عن متخصصين              
ومـن  طبيعة العالقة بين اإلبداع والشذوذ النفسي سواء في الشخصية أو العقل أو السلوك االجتماعي،               

لنـاس، وأنـه    نمط مستقل من ا   من خلط أذهان البعض مؤداه أن المبدع أو العبقري          قبيل ذلك ما يشيع     
، بيعي، أقرب إلى أن يكون مجنوناً     يتميز بخصائص ال يمكن أن توجد لدى غيره ، وهو شخص غير ط            
الذي يجعله  وأن اضطرابه هذا هو     وأن بعض جوانب عبقريته ترجع أساساً إلى أنه شخص مضطرب،           

ويمتثل لما يمتثلون لـه     ال يعتد كثيراً بالعرف والتقاليد السائدة، وال يهتم بأن يجاري الناس في عاداتهم              
  .من أعراف وتقاليد

عاً بهذا القدر من االضطراب النفسي، وكان أميل إلى أن يكون شخصاً سـوياً              توالمبدع إن لم يكن متم    
 وعدم اضطرابه، ومن ثم فإن السواء وتوافق        فإنه سوف يبتعد عن اإلبداع بدرجة تساوي درجة سوائه        
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 لدى من يعتنقـون     مات على تدهور في القدرة اإلبداعية     الشخصية وحسن التكيف مع الواقع ، هي عال       
  .مثل هذه اآلراء

، والقول بأن المبدعين لهم أنماط مختلفة من الشخصية تميزهم عن غيرهم من سائر خلق اهللا قول قديم                
 .ع مـن االضـطراب العقلـي     فقد كان أفالطون يربط بين العبقرية والجنون فيقول أن كالً منهما نـو            

  )     ٢٦_٢٣ :١٩٩٧، حنورة(

جاراة وال يقـيم  المبدع بالفعل شخص يختلف عن أغلبية الناس فهو عادة ال يؤمن بالم      وترى الباحثة أن    
والمبدعون يتصفون باالنـدماج    ،   حبه وفي ملبسه وفي مأكله ومشربه      ، وهو مختلف في   لها وزناً كبيراً  

يل لتأكيـد ذواتهـم والـسيادة علـى     ولديهم م"عدم المجاراة " والتحمس والرغبة في التغيير والمخالفة  
 غيرهم، كما أنهم يميلون لرفض الكبت والقمع وخاصة وأن األصالة المبدعة تنمو حينما تقل الـضغوط     

  . وتتاح الفرصة للتعبير الكامل

  التحقق من اإلبداع

 كامنة في صميم بنائه النفسي، وقـد تكـون لديـه الـدوافع              تقد يكون الفرد مبدعاً أي لديه استعدادا      
 بخبـرات فنيـة     مـزوداً  له مناخاً وجدانياً مالئماً لإلبداع، قد يكون         تهيئوالخصائص الشخصية التي    

وقد يكون المجتمع الذي يحيـا      ،  على إفراز إبداعه في صورة مرغوبة     جمالية وقوالب تشكيلية تساعده     
صبح مبـدعاً علـى وجـه    فيه مجتمعاً ميسراً لفعل اإلبداع ودافعاً إليه، إال أن هذا كله ال يعني أنه قد أ   

ال تتحقق لـه خاصـيته    فرازاته اإلبداعية تماماً كالنحل الذيفالمبدع الحق يكون مبدعاً بقدر إ    التحقيق،  
  . إال بمقدار ما يقدمه لنا من مادة مستخلص منها العسل) إال وهي إفراز العسل(المميزة 

من خالل عدة عوامـل  لمبدع ، يتحدد والفرق بين اإلنسان القادر المبدع واإلنسان غير القادر وغير ا       
  :مؤثرة منها 

 . الفعلةأنه يتحدد من خالل كفاءة االستعدادات لممارس )١

 .وهو يتحدد أيضاً من خالل اإلفادة من الخبرة والتدريب )٢

كما أنه يتوقف على طاقة الدافع الداخلي عند الفرد ، وعدم توزع الرغبة بين أكثـر مـن                   )٣
 . المتعارضة بما قد يؤدي إلى إعاقة االختياردافع خاصة إذا ما كانت الدوافع

وهو من ناحية أخرى يتحدد من خالل الطاقة العقلية العامة التي تساعد على الفهم والتمييز                )٤
 .الخبري في الذاكرة و إصدار الحكمواستثمار المخزون 



 ٣٩ 

الـذهني   وتجـاوز الكـسل،  طلق عليه اسم الطاقة على الفعل وهو كذلك يتحدد من خالل ما يكمن أن ن   
 المادي على موضوع األداء،     ونقل النوايا واألخيلة إلى عالم التحقق الواقعي بممارسة التأثير        والحركي  

 ) ١٣٨ : ١٩٩٧حنورة ، (، )لذي يتم توثيقه بالخارجا(وإما باليد أو الصوت 

بة الواقـع   ه من مرحلة الفكر الداخلي إلى مرحلة المواجهة المادية لصال         ينتقل اإلنسان   أنوترى الباحثة   
   .  ويبدأ بالتفكير بمرونة وطالقة أكثرالخارجي

  الشخص المبدع سمات 

يتركز عادة مفهوم اإلبداع على سمات الشخص المبدع أو على الشخص المبدع نفـسه، فقـد عـرف                  
المبادأة التي يبديها الشخص في التخلص من نمط التفكيـر العـادي      " اإلبداع بأنه    Simpsonسيمبسون  
الشخص الـذي يبحـث ويستقـصي       "أي أن الشخص المبدع هو      ". ى نمط جديد في التفكير    واالنتقال إل 

ويكتشف ويؤلف، ومن السمات التي لها عالقة بالشخص المبدع حب االستطالع، واالكتشاف، تفـضيل      
المهمات والمسائل الصعبة، الثقة الزائدة بالنفس، سرعة البديهة، القدرة على التحليل والتركيب، المبادأة             

. ، االنـدفاع وسـرعة االسـتثارة     ي مجال عمله، االستقاللية في العمل والفكر ، االنعزالية واالنطواء         ف
  ) ٢٣ : ٢٠٠٤الهويدي، (

  خصائص المبدع 

  ) ٤٢_٤٠ : ٢٠٠٤الهويدي، (: إلىيصنف بعض الباحثين الخصائص التي يتصف بها المبدعون

  :الخصائص المعرفية: أوالً 

  :األلفاظ والرموز المجردة القدرة على التعامل مع . ١

حيث يظهر األطفال منذ الصغر في األسرة والمدرسة القدرة اللغوية والقدرة على استخدام الكلمات في               
جمل تامة كما يظهرون قدرة واضحة في استخدام األعداد ومدلوالها بشكل متقن رغم حداثـة سـنهم،          

  . قدرة على فهم الرموز واستخدامها بشكل واضحمولديه



 ٤٠ 

  : حب االستطالع .٢

يظهر الطفل رغبته في التعرف على البيئة التي تحيط به، حيث يقوم الطفل بطرح أسئلة لفهـم البيئـة                   
تلك، ومن واجب األسرة وأفراد العائلة والمدرسة أن تجيب على تساؤالت الطفل وتشجيعه على طرح               

ـ          ة واالنتبـاه والتعـرف إلـى    األسئلة الن ذلك يشجعه على اكتساب المعلومات، وتنمية قدرة المالحظ
  .ت وتفسير ما يحدث حوله من ظواهرالمشكال

  :االستقاللية في العمل . ٣

وتعني أن الفرد يحب العمل لوحده وذلك كي يتمكن من بناء صورة متكاملة عن المشكلة ويقوم بجمـع               
لى قدرتـه  عالمعلومات الالزمة ثم يضع الفروض ويختبرها وذلك للوصول إلى النتائج، وذلك ليتعرف            

في مواجهة المشكالت وألنه يقوم بحل المشكالت انطالقاً من دافع داخلي موجود عنده وليس من أجل                
  .ون إلثارة دافعية الطالب العاديين للعملمالثواب والعقاب الذي يستخدمه المعل

  :االحتفاظ باالتجاه. ٤

شخص الذي يتصف بهذه الصفة     وال.  التركيز في المشكلة وذلك للوصول للحل         على ويعني قدرة الفرد  
كلما زادت نسبة الذكاء لدى الفرد فـإن قـوة          يصعب انتزاعه من عمله قبل إبعاده قبل إتمامه العمل ،           

التركيز لديه تزداد وهذا يدل أن الفرد المبدع يحتفظ بالتفكير في العمل أو المشكلة لمـدة أطـول ممـا         
  .يحتفظ الفرد العادي في نفس االتجاه

  :ة قدرة لغوي. ٥

طالعة للكتب المتنوعة والمتعمقة، وحتى قبـل تعلـم      لميتصف األفراد المبدعون بأنهم يحبون القراءة وا      
 مستويات متقدمة من التطور اللغوي والقدرة اللفظية، وغالباً تكـون حـصيلتهم             ن يظهرو مالقراءة فإنه 

 مما يدركه أبنـاء سـنهم    أنهم يدركون أكثرعلىاللغوية متقدمة على األفراد من نفس السن، وهذا يدل       
أن األطفال يتلفظون بما يدركون مما يعكس قدرتهم على التفكيـر           ) ١٩٨٥,Piagel(حيث يذكر بياجيه    

  . وإدراك المفاهيم



 ٤١ 

  :الخصائص االنفعالية : ثانياً 

 بالشجاعة وعدم الخوف والشعور باألمان والثقة بالنفس، لـذلك فهـم يـدركون              نن يتميزو يأن المبدع 
ع اآلخرين ويكونون قادرين على الضبط والتحكم الذاتي ويهتمـون بمـشكالت اآلخـرين              العالقات م 

  . ويقدمون لهم المساعدة ، فهم أكثر نضجاً انفعالياً من العاديين

أن هناك خصائص الشخـصية والدافعيـة يتـصف بهـا            ) ١١٦_١١٣ : ٢٠٠٢جروان،  ( ويرى  
  :المبدعون

 .يام بالمخاطرات الذكية الرغبة في التصدي للمواقف العدائية والق −

 .المثابرة  −

 .حب االستطالع والميل للتساؤل والمساءلة  −

 .االنفتاح على الخبرات الجديدة والنضوج  −

 .االنهماك الزائد في العمل  −

 .االنضباط في العمل واالنتماء إليه  −

 .التركيز على المهمات وعدم التشتت  −

 .الدافعية الذاتية المرتفعة  −

 . القيود المفروضة من قبل اآلخرين التحرر الروحي ورفض −

 .القدرة على التنظيم الذاتي وفق قواعدهم الخاصة  −

 .القدرة على التأثير في اآلخرين  −

 .التأمل واالنسحاب من المواقف الميئوس من تطويرها أو تعديلها  −

 .االنشغال الذهني واالستغراق الداخلي  −

 .القدرة على تحمل الغموض  −



 ٤٢ 

 .تنوع االهتمامات  −

  .ريل للتالعب باألفكاالم −

 .تقدير األصالة واإلبداع  −

 .الحدس أو حضور البديهة  −

 .البحث عن المواقف المشوشة والمثيرة  −

 .الحاجة للدعم والثناء واالهتمام  −

 .الصراحة وعدم التردد في التعبير عن العواطف  −

  :  منها ما يلي وهناك خصائص تطورية ذات عالقة بالخبرات المبكرة ومراحل النمو المختلفة نذكر

 .غالباً ما يكون المبدع المولود األول لألسرة  −

 .غالباً ما يكون المبدع قد عانى من فقدان أحد الوالدين أو كليهما  −

 .األجواء األسرية للمبدعين مثيرة ومتنوعة وغنية بالخبرات  −

 .تفضيل صحبة الكتب على صحبة الناس في الصغر  −

 .ن مبكر التعرض بتجارب وخبرات متنوعة في س −

 .حب المدرسة والنجاح فيها  −

 .تطوير عادات عمل ممتازة والمحافظة عليها  −

 .لديهم هوايات كثيرة  −

 .يتعلمون كثيراً من الخبرات خارج المدرسة خالل معظم سنوات دراستهم  −

 .قارئون منكبون على المطالعة  −

 .إقامة عالقات مميزة وحميمة مع مجموعات ضيقة ومغلقة  −

 .لقدوة أو األستاذ التأثير بدور ا −



 ٤٣ 

 .ندماج مع المجتمع واالنعزال عنهالتوتر الناشئ عن الصراع بين اال −

 .فع وبذل الجهود في مجال العمل واالستمتاع باستمرارية الشهرةاالمحافظة على قوة الد −

 .وإسهامات دالة على النبوغ والسبقتقديم مبادرات  −

 .المراحل األولى من حياتهميدة في الكتابة والنشر في سن مبكرة والحصول على وظائف جد −

  . وتميزهامضخامة إنتاجيته −

وترى الباحثة أنه يمكن تلخيص الخصائص التي يتميز بها الطفل المبدع عن غيره وذلك من خـالل                 
  :عملها الميداني 

األطفال يتميزون بالخيال الواسع، والفضول، واالنفتاح، والبساطة، والمرح والفرح وكثـرة الـضحك،             
ما يرغبون فيـه مـن ألعـاب وهوايـات،     يزون بالحماس والشوق لما يحبونه والولع بممارسة كما يتم 

ويغلب عليهم اإلخالص والتسامح وحب المستحيل والثقة بأنفسهم، ويصدقون ما ال يـصدق، ولـديهم               
  .قدرة طبيعية على التخيل، فالطفل يتخيل نفسه طبباً مرة ومحامياً مرة أخرى ومهندساً مرة أخرى

  :امل المؤثرة في اإلبداعالعو

  :العوامل المؤثرة باإلبداع  ) ٣٨_٣٦ : ٢٠٠٦عبد العزيز ، ( ويذكر 

  الوراثة  . ١

ال شك بأن اإلنسان يرث عقله وجهازه العصبي وكل شيء عن والديه وأجداده أو ما يعرف بالـشيفرا                  
  .اعالوراثية والوراثة تلعب دوراً في الموهبة التي لها عالقة إيجابية باإلبد

  األسرة. ٢

ائهم له دور كبير في ظهور اإلبـداع عنـدهم، فالوالـدين            نالطريقة التي يعتمدها الوالدين في تنشئة أب      
 مالديمقراطيان اللذان يسمحان للطفل بالتعبير عن مشاعره وحاجاته يساعدهم ذلك على ظهور إبداعاته             

ن الطفل وال يسمحان له بـالنمو الـسليم         أو الوالدان الديكتاتوريان اللذان يقمعا    ويعطيهم الفرصة لذلك،    
والتعبير عن نفسه فال شك أن ذلك يحبط من قدراتهم وثقتهم بأنفسهم، وغير ذلك من األساليب األسرية                 

 أو التجاهل أو التمييز بين األخـوة  اإلهمالالتي تؤثر على اإلبداع عند األطفال مثل أسلوب الرفض أو        



 ٤٤ 

ـ    Berneبيرن  الخ ، ويرى أيرك     . والتوبيخ والعقاب   أسـاليب  نإن األطفال يولدون أمراء وأميرات لك
  .التنشئة الخاطئة تحيلهم إلى ضفادع

  الثقافة . ٣

متزمتة وتميـل إلـى      الثقافة    ما كانت  الثقافة السائدة في المجتمع تلعب دوراً هاماً في نمو اإلبداع، فإذا          
نه ال شك سيموت اإلبداع ألنه في هـذه         اإليمان إلى السحر والشعوذة وبالفكر الميتافيزقي والخرافي فإ       

   .الحالة ال يتوفر له الجو المناسب للنمو والظهور

  النضج والتعليم . ٤

ال إبداع بدون تعلم أو نضج ، أن العمل اإلبداعي يحتاج أن يصاحبه النضج والنمو العقلي السليم، ألنه                  
نفسي والعقلي ضـروري للعمليـة      ال يوجد هناك عمل إبداعي من معاق عقلياً أو جاهل، أن النضج ال            

، أن العملية اإلبداعية تحتاج إلى تفكير سليم حتى يستطيع الفرد أن يبـدع أو يختـرع شـيء       اإلبداعية
 اإلبداع وتطوره كما أنه يساعد الـشخص المبـدع           نمو  كبيراً في تربية   جديد ، كما يلعب التعليم دوراً     

ية تنطلق من القوة إلى الفعل أو التحقق وعالوة على          ، واالستعدادات اإلبداع  بعلى القراءة عنه والتدري   
  .ساعد المبدع إلى إنتاج إبداعاتهيذلك فالتعليم هو المصدر المعرفي الذي 

  االلتزام. ٥
ـ إن التزام الشخص المبدع وإصراره على االستمرار في العملية اإلبداعية ودافع           ه المتوقـدة وميلـه     يت

تقدم الفني في طريق العملية اإلبداعية إلنتـاج عمـل إبـداعي       للمثابرة كلها عوامل مطلوبة من أجل ال      
فالشخص غير الملتزم بأي عمل لن تكون لديه القدرة على إنجاز ذلك العمل حيـث أن القـدرة علـى                  

  .االلتزام هي من صفات األشخاص المبدعين
  البيئة . ٦

ى التفاعل مع كل ما فيهـا  إن الشخص الذي يعيش ببيئة ثرية بالمثيرات والخبرات المساعدة تساعده عل       
 حيث تقدح هذه زناد عقله وتجعله يفكر في كـل المعطيـات             ،من تجارب ومواقف وخبرات ومثيرات    

التي تثير اهتمامه وتدفعه الستثارة أفكاره وجمع المعلومات عن ما يهتم به وتنظيم أفكـاره وتحليلهـا                 
ترة طويلة أو قصيرة إلـى أن تلمـع تلـك    لف ) الكمونمرحلة ( ومن ثم االحتفاظ بها ) مرحلة اإلعداد (

التي تمكنه من استعراض مراحل الحـل ومـن ثـم           ) مرحلة اإلشراق والتنوير    ( الشرارة في دماغه    
إصراره على البقاء مع أفكاره وحلوله واستمراره في البحث إلى أن يتم تحققه من صـحة مـا أبـدى                 

تي تستثير عقل المبدع نحو العمل اإلبداعي عـن   والنتيجة أن العوامل البيئية من مثيرات تفكيرية هي ال        
  .طرق التفكير اإلبداعي



 ٤٥ 

وترى الباحثة أن العوامل المؤثرة في اإلبداع متداخلة ومكملة لبعضها البعض فالوراثة والبيئة واألسرة              
  .والنضج وااللتزام كالً يؤثر في األخر ليخرج إبداعاً

  قات اإلبداع معي

  قات الشخصية المعي. ١

أن المعوقات الشخصية هي نتاج تراكمي اسـتقر لـدى        ) ١٢٦_ ١٢٣ ،   ٢٠٠٦بد العزيز ،    ع( يرى  
الفرد بفعل التنشئة األسرية وبسبب تراكم عوامل اإلحباط والفشل بحيث أصبحت تـشكل لديـه خبـره        

  :مؤلمة وقاسيه تحد من إبداعه وميله لإلنتاج واألصالة والجديد ويذكر أهم المعيقات الشخصية فيما يلي

  :ضعف ثقة الفرد بذاته _ أ

عن عدم ثقة الفرد بذاته تجعله متردد ومرتبك وغير مجازف أو مخاطر ، فشك الفرد في قدراته يجعله                  
يكون مفهوماً سلبياً عنها حيث يصف نفسه بالفشل وعدم النجاح واإلحساس بعدم اللياقة وعـدم القـدرة           

  .على االنجاز مما يعيق اإلبداع ويولد الفشل واإلحباط

  : عواطفه وانفعاالتهن التعبير عنعدم قدرة الفرد ع_ ب 

أن انفعاالت الفرد الذي تكون لدى الفرد والتي ال يقدر على التعبير عنها فأنهـا تعيـق تواصـله مـع                
   :ومن العوائق االنفعالية ما يلي اآلخرين وحل مشكالته 

  .الخوف من ارتكاب األخطاء أو الفشل من المحاولة والمخاطرة _ 

  . عدم القدرة على تحمل الغموض _

  .الميل لعدم توليد األفكار _ 

  .قلة التحدي _ 

  .التوتر _ 

  .الحماس الزائد والرغبة السريعة في النجاح _ 

  .القضاء على الخيال اإلبداعي _ 

  .عدم القدرة على التمييز بين الحقيقة والوهم بسبب االنفعال _ 



 ٤٦ 

  .لعمل الروتيني يقضي على اإلبداع الميل لمسايرة المألوف ومجاراته  وا_ 

  :الحماس المفرط _ ج 

الحماس المفرط أحد أشكال االنفعال المبالغ فيه حيث تؤدي رغبة الفـرد القويـة فـي النجـاح                  
والحماس الزائد إلى تحقيق انجازات غير ذات قيمة كما أن الحماس المفرط يشجع الفـرد إلـى                 

اعية دون استنفاذ المتطلبات المسبقة التي قد تحتاج إلى         القفز إلى مرحلة متأخرة من العملية اإلبد      
  . وقت أطول يكون الحماس المفرط ناتجاً عن شعور زائد بثقة الفرد بنفسه أو نتيجة الغرور

  :التشبع _ د 

يعتبر التشبع حالة من االستغراق الزائد في التفكير والتأمل الذي قد يؤدي إلـى إنقـاص وعـي             
يث كان يحلق واسعاً في سماء الخيال وأصبح مشبعاً بالعديد من األفكـار         اإلبداع ح بالفرد المبدع   

 عنه هو ال يعنـي بـأي شـكل مـن األشـكال       جداً في الموضوع بحيث جعلته يخرج  المتشعبة
  . االحتضان كمرحلة من مراحل العملية اإلبداعية

  :التفكير النمطي _ هـ 

ك اإلعاقات المختلفة وهو تفكيـر مقيـد        التفكير النمطي في علم نفس الشواذ هو أحد سمات سلو         
بالعادة حيث أن الفرد قد تعود على نمط معين من التفكير فهو ال يخرج عن المألوف األمر الذي                  

  .يحد من قدراته على قدح زناد عقله والتفكير بطريقة مختلفة في حل مشكالته

  

  :التسرع وعدم احتمال الغموض _ و 

 لمشكالتهم ، فنجدهم يتبنون أول حل قد يخطر ببالهم أو قد            يتسرع بعض الناس في إيجاد الحلول     
يكون ماثالً أمامهم حيث أنهم ال يقلبون المشكلة على كافة وجوهها و ال يستوعب جميع جوانبها                 
وال يدركون أو يقدرون ما هو غامض منها لذلك نجدهم يتسرعون في تقديم الحلـول أو الحكـم            

إلى توليد أكبر قدر ممكن من البدائل كحلول للمشكلة ومـن           على المواقف المختلفة بدون اللجوء      
  .ثم اختيار أفضلها بحيث توفر الجهد والوقت والعناد على صاحبها

  :ثقل العادة _ ز 
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ويبدو أن هذا صحيح حيث تعود بعض النـاس          ) خير عادة أال يكون لإلنسان عادة     ( يقول المثل   
فـي حلهـا     جديـدة    توفة وتجاهل استراتيجيا  على حل مشكالتهم بطرق اعتيادية وروتينية ومأل      

إصراراً منهم على مقاومة التغيير والبقاء في أسر سجن العادة وقيودها األمر الذي يعيـق كـل                 
  . نحو الحلول اإلبداعيةتفكير

  :معيقات إدراكية وبصرية وتعبيرية عند الفرد _ ح 

احد وإهمال باقي الجوانب    قد يستخدم الفرد حاسة واحدة في التفكير كرؤية الشخص من جانب و           
الفرد على إيصال األفكـار لآلخـرين        استخدام جميع المدخالت الحسية كما أن عدم قدرة          موعد

تفكيرية غير مناسبة وعدم صحة المعلومات أو نقصها واستخدام أفكـار غيـر     واستخدام أساليب   
كلهـا تـشكل     حـدة   مرنة والنظرة النمطية لألمور والميل إلى النظر إلى المشكلة من زاوية وا           

  .معيقات لإلبداع 

  :المعيقات الثقافية _ ط 

تلعب العوامل الثقافية السائدة في المجتمع دوراً إما في إعاقة اإلبداع أو تنميتـه فلقـد سـاعدت                 
الثقافة السائدة في العصور الوسطى على القضاء على اإلبداع حيث حورب المبدعون من أمثال               

 ألنهم جاءوا بأفكار جديدة تختلف عن أفكار الكنيسة فـي ذلـك     جاليلو وكوييرنكس ومارتن لوثر   
والحقيقة نقص التدريب والتمييز العرقي والطبقي والطـائفي والـديني وعـدم المـساواة            الوقت  

والتفريق ببن اإلناث والذكور وانتشار الجريمة كثقافة سائدة في المجتمع وعدم تجاوز الفجوة بين              
 نل واإليمان بالسحر والشعوذة والتمييز بين الناس على أساس اللو         وانتشار األمية والجه  األجيال  

الخ كلها عوامل مسئولة عن قتـل اإلبـداع فـي مهـده             .. كسيادة الجنس األبيض على األسود      
  :وعالوة على ذلك فقد تظهر المعيقات الثقافية في المجاالت التالية 

  .كسل االعتقاد بأن الخيال والتأمل مضيعة للوقت ونوع من ال_ 

  .االعتقاد بأن اللعب لألطفال فقط _ 

  .تفضيل التقليد على التغيير والتجديد _ 

  .عدم خروج المرأة للعمل ألنها ناقصة عقل ودين _ 

  .بأن أي مشكلة يمكن حلها بالتفكير العلمي والنفقات الكثيرة االعتقاد _ 
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  .اعتبار أن الغموض أمر غير مرغوب فيه _ 

  .دة في األسرة والمجتمع إتباع العادات السائ_ 

  .من أن يأتي الشخص المبدع بأشياء جديدة يعاقبه عليها المجتمع الخوف _ 

  .نقد أفكار اآلخرين بدالً من تزويدهم بغيرها _ 

   .السرعة في إصدار األحكام على األشياء والمواقف _ 

  قات أسرية معي. ٢

  :ما يلي   )٣٠٢ _٣٠١ : ٢٠٠٤الهويدي ، ( ا  منهويذكر 

  . الخ ... من إهمال أو رفض أو تمييز ةأسابب المعاملة الو الدي_ 

  .طبيعية العالقة بين الوالدين من مشاحنات واختالف آرائهم في تربية أبنائهم _ 

  .المستوى االقتصادي واالجتماعي المتدني _ 

  .المستوى الثقافي والتعليمي المنخفض _ 

  معيقات اإلبداع في المدرسة . ٣

  :ما يلي  ) ١٠٥ : ١٩٩٩جروان ،  ( ويذكر منها

  .طرائق التدريس التلقينية _ 

  .المناهج المكتظة _ 

  .أساليب التقويم المعتمدة على حفظ واسترجاع المعلومات _ 

  . نقص اإلمكانيات التربوية المالئمة -

  .المعلمين المتسلطين _ 

  .عدم مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ _ 

  . اإلشراف واإلدارة التربوية واإلدارة المدرسية عدم تنوع أساليب_ 
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  معيقات اإلبداع في المجتمع . ٤

  : ما يلي  )  ١٢٨: ٢٠٠٦عبد العزيز ، ( ويذكر منها 

  .التقوقع على الذات وعدم االنفتاح على المجتمعات األخرى _ 

  .انتشار األمية والجهل والبطالة والجريمة  _

  .بها وعدم السير نحو المستقبل اجترار أمجاد الماضي والتشبث _ 

  .ذوبان الفرد في الجماعة وإهمال مواهبه وقدراته _ 

  .مقاومة التجديد والحرص على كل قديم _ 

  . التجديد الفكري والمعرفي تمنعالقيود االجتماعية التي _ 

  .وضع القيود على الحرية الفكرية _ 

  .الجمود والخمول الفكري _ 

  .البالية اإلبقاء على التقاليد _ 

  .التمييز بين الذكور واإلناث _ 

  .تقبل األمر الواقع وعدم التجديد _ 

  .عدم االستقرار األمني واالجتماعي _ 

ترى الباحثة مما سبق أن جميع المعوقات التي ذكرت سابقاً تعيق اإلبداع ولكنها باألخص تؤكد على دور                 
 أنها تعيق اإلبداع علـى الـرغم مـن وجـود          ةسطينيالبيئة في إعاقة اإلبداع وذلك لمالحظتها للبيئة الفل       

 وإن الطفولة أينما كانت ال يمكن لها أن تزدهـر           .المبدعين واألفكار اإلبداعية لديهم تحتاج لبيئة مشجعة      
فـضياع   .فالمجتمع بمكوناته يتحمل مسؤولية التنشئة    . ور إبداعيا خارج فضاؤها التربوي السليم     وأن تتط 

  ب وقَبول مفاهيم         المواهب المبدعة تتحمرات   لها عملية التربية المتعاقبة التي تجبر الفرد على تشروتـصو
إن التخلف له آليات قسرية تنبع من خالل أسـاليب التنـشئة   .وآراء اجتماعية تقف كمعامل مضاد لإلبداع 

ـ             ف تعمـل   والتربية والتكوين واإلعالم، وسلطة العائلة، وسلطة المدرسة التي تشترك جميعها كحلقة تخلّ
إن اإلبداع ال يتكون من تلقين المعارف التي هي عطاء مشترك، وإنما يتـأتى              . على إخماد جذوة اإلبداع   
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اإلبداع من اكتشافه أوال في مرحلة الطفولة المبكرة، ثم العمل على تنميته وفق طرق علميـة وتـشجيع                  
ريا من جهة، وبالمجتمع فيما بعـد  أصحابه وتوفير الشروط المساعدة على جعله إبداعا يرقى بأصحابه فك  

بكل أسف إدراكنا لهذه ال زال غائبا، طالما نمنع المبدعين حقهم في التقدير واالعتراف               .من جهة أخرى  
  . بهم

  :اإلبداع والطفل 

، فأننا نرتكب خطأ إذ نغفل فئة أخرى من األطفـال  مفيدام باألطفال المعوقين من الناحية   إذا كان االهتم  
االهتمـام باألطفـال    . مبـدعون إلى حد يؤدي بهم إلى اليأس أنهم األطفـال ال          في البلبلة    الذين نتركهم 

ففي جمهورية يقضي أفالطون باصطفاء األطفال الموهـوبين حتـى فـي أسـر              :  قديماً جداً  بدعينالم
، ي السرايا ، أسس السلطان محمد الفاتح مدرسة خاصة ف       وفي القرن الخامس عشر   .  والصناع   الفالحين

فيهـا  كلها يوضـعون    اإلمبراطورية  ، الذين كان يأتي بهم من       ألطفال األكثر جماالً وقوة وذكاء    اوكان  
ثم أنهم كانوا يرفعونهم بالتالي إلـى    ." في أجسام مغشوشةأفكاراً رائعة"وكان هدف المدرسة أن تنشئ    

مس عشر والـسادس    الخافي   ازدياداً عنيفاً    يؤكدون أن ازدياد قوة تركيا     مؤلفون وثمة   "أعلى المناصب 
 المتحـدة   الواليـات  رؤسـاء  لمبادرة محمد الفاتح واستوحى دون شك أحد         يءيدين ببعض الش  وعشر  

أفـضل  "من أفالطون عندما اقترح في مالحظته حول والية فرجينيا أن تجمع             "جيفرسون   " األمريكية
ى حد سواء وفـي وقـت    وأطفال األغنياء عل  الفقراء، أطفال   في الوالية في مدرسة خاصة    " ريات  العبق

، هتمام العام صوب األطفال المعجـزة     أي في بدايات القرن التاسع عشر اتجه اال       " يءمتأخر لبعض الش  
فتحمس عامة الناس والعلماء لكارل ويت الذي كانت جامعة اليبزغ قد أقدمت على استقباله دكتوراً في                

الذي مات فـي  " أعجوبة اليبزغ"يكأن ، أو لكر ستيان هنريخ هنمرهالفلسفة وهو في الرابع عشرة من ع  
( .  حكمـة التينيـة    ة، كما كان يحفظ خمـسمائ     ن يقرأ األلمانية ويعرف الفرنسية    الرابعة من عمره وكا   

   ) ١٥:١٦ : ٢٠٠٤حسين ، 

نـه يتمتـع بـذكاء      وترى الباحثة أن الطفل المبدع لديه قدرات هائلة وجبارة ال توجد عند الراشدين أل             
هشة وتعجب لكل األمور ، يريد االستفسار عنها والكشف عن الغموض الـذي             ، وسرعة بديهة ود   وافر

   . تاج إلى توجيه وتوفير اإلمكانياتيحيط بها ، لذلك فالطفل مبدع بطبعه يح

    الكشف المبكر عن الطفل المبدع 

ية تبـدو  في أولى مراحل الحياة ليس الكشف سهالً بهذا القدر ، ومع ذلك سيالحظ المرء أن الفاعلية اليدو      
 .بصورة سريعة جداً كذلك اللغة ويكتسب الطفل المبدع مهارة القراءة بسهولة كبيرة على نحو مبكر جـداً  

   وال . هرين في سن الـسابعة والخامـسة عـشر        يقرأ في المتوسط عشرة كتب خالل ش       أن الطفل المبدع  
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يـضاف إلـى ذلـك أن    . منة يقرأ غالبية األطفال اآلخرين أي كتاب في المدة الزمنية نفسها قبل سن الثا       
 في حين األطفـال المتوسـطين       ،السير الذاتية ، وحكايات األسفار    المبدعين يؤثرون العلم ، والتاريخ ، و      

ثم نشير إلى خاصية األلعاب أنها في       .  على حكايات المغامرات والقصص المصورة       ليميلون إلى االتكا  
.  يحتاج إلى صحبة رفاقه الصغار في اللعـب          يوصف الطفل فوق السوي بأنه ال     . األغلب ألعاب منفردة  

ومثال ذلك أن الطفل في لعبة البناء ينجز أبنية معقدة جداً ، وأعلى بكثير جـداً مـن       : وهي العاب معقدة    
 ، أو يمنعـه  سنه وأخيراً يتصف غني المفردات بأنه واسع جداً ويعوق التواصل في الحاالت النموذجيـة         

، وثمة علمـاء نفـس آخـرون     الطفل المبدع جداً نافذ البصيرة     أن. فسهع األطفال اآلخرين من العمر ن     م
لها أن تمضي إلى األطفال المصابين بالضعف العقلي أو المعوقين ولـيس            يرون أن جميع عنايتهم ينبغي      

  ) ٩٨ : ٢٠٠٤حسين ، ( . على المبدعين جداً إلى أن يتدبروا أنفسهم بأنفسهم وحدهم

كشف المبكر عن اإلبداع لدى األطفال حتى يتسنى لتوجيه األطفال وتنمية           وترى الباحثة أنه ال بد من ال      
  .  ومؤسسات المجتمع المحيطة بالطفلمهاراتهم اإلبداعية ، وذلك يكون بمساعدة األهل والمدرسين

   طرق تنمية اإلبداع 

حـل  عمليات تفكير مدروسة مصممة للمساعدة على استنباط األفكـار و         : تعرف طرق اإلبداع، بأنها     
المشاكل، وهي ليست خداعاً ذهنياً يحلم بها أكاديميون يعيشون في أبراج عاجية، ولكنها فـي الواقـع                 

ون بالقدرة على اإلنتـاج  استراتيجيات حقيقية يستخدمها الكثيرون إن لم نقل كافة األشخاص الذين يتمتع        
 يشعرون باالرتيـاح إزاء  ، ومع أن هذه الطرق ليست معقدة إال أن الكثير من األشخاص قد ال          واإلبداع

  .استخدام طرق التفكير اآلخرين أو وسائلهم في حل المعضالت

 ١٩٩٢ ,Maloney(وتعليم التفكير االبداعى كما يرى مالونى ، وتنميته ،  يمكن التدريب عليهاإلبداع

، بـة  مختلفـة وغري أفكار اإلبداعمن الممكن تعليم التفكير االبداعى تشجيع الطالب على        "أنه  ) ١٨٧٢:
 فـي  وعدم االصـراف     إبداعية ألفكاروالتسامح مع أخطاء الطالب التى قد يرتكبونها خالل تطويرهم          

  . "نقدهم

وذلـك   ،  التفكير االبداعىإمكانية" يرى الذي) ٢٧٦٣ : ١٩٩٠ , Berkemre(ويوافقه فى ذلك بريمر 
، واحترامها، األفكارب   الفرصة لتجري  وإتاحة،  وميول الطالب    تتوافق وأنشطةمن خالل توفير برامج     
  " وان بدت غير ناضجة
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  أشهر طرق تنمية اإلبداع 

   ) ٧٦_٦١ : ٢٠٠٥بدران ، ( وأكثرها شيوعاً اليوم ما يلي من أشهر طرق تنمية اإلبداع 

 :طريقة العصف الذهني  −

 تعد من الطرق الحديثة في التدريب على اإلبداع، وتطلق الطاقات الكامنة عند المتدربين في جو مـن                
لمتدرب فـي قمـة التفاعـل مـع     الحرية واألمان يسمح بظهور كل من اآلراء واألفكار، حيث يكون ا    

  .، وتصلح هذه الطريقة في القضايا والموضوعات المفتوحة التي ليس لها إجابة واحدة صحيحةالموقف

  طريقة القبعات الست  −

إلنسان أو يخلعها حـسب طريقـة       هي تقسيم التفكير إلى ست أنماط ، واعتبار كل نمط كقبعة يلبسها ا             
  .تفكيره في تلك اللحظة 

يعتقد أن هذه الطريقة تعطي اإلنسان في وقت قصير قدرة كبيرة على أن يكون متوقفـاً وناجحـاً فـي       
، وهي تحول الموقف الجامد إلى مواقف مبدعة، وأنها طريقة تعلمنا كيـف          عملية والشخصية المواقف ال 

  .إلى اإلبداعننسق العوامل المختلفة للوصول 

 طريقة الشخصيات األربعة  −

أس لتنبـيههم   تقوم أسس الفكرة على أن الناس في بعض األحيان بحاجة ماسة إلى صدمة علـى الـر                
، والنمط الفكري الذي اعتادوا عليه ومنعهم من النظر في اآلفاق، وفي أنفسهم،             وإخراجهم من الروتين  

شفون العالم من حولهم بأفكار جديدة، ويشكلون هذه        ، فيكت  األمور بمنظار جديد ورؤية جديدة     ويبصرون
، ومـن ثـم   ا ويقوموها بقواعد وقـوانين حديثـة  ويكونوها بشكل غير مألوف، ويحكمون عليه  األفكار

  . يهرعون إلى تنفيذها وتطبيقها لينتجوا منها إبداعاً يضاف إلى إنجازات اإلنسان أو اإلنسانية
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  الذهني والبدني ءطريقة االسترخا −

، مما  ن سلوكنا قد يحدد حالتنا الذهنية     ، ولكن بالعكس إ    أن مشاعرنا هي التي تحكم سلوكنا      ن معظمنا يظ
  .أساس اإلبداع_ يجعل محاولتنا لالسترخاء البدني وسيلة ناجحة لالسترخاء الذهني 

 طريقة التركيز العقلي  −

الجة أو تحويل أي شيء إلـى       أنه مع . أخو اإلبداع _ إن إعمال العقل أو الفكر أو ما نسميه االستذهان          
فكرة جديدة، مع أن العلم أي شيء جديد ما هو إال نتيجة إلى فكرة قديمة مطورة قـد تـم معالجتهـا                       

  .وتحويلها

 طريقة األسئلة الذكية  −

 هي عبارة عن سلسلة من التساؤالت المقصودة مختصرة بكلمـة إنجليزيـة             أفكارطريقة الوصول إلى    
  : وتعني العدوScamperهي 

  :كية في الخطوات واألسئلة التاليةلخص طريقة األسئلة الذتت

  . يمكن إحالله أو إبداله من وماذاما الذي: اإلحالل مثالً  .١

 ؟ما األفكار التي يمكن دمجها:  الدمج مثالً .٢

 ما الشيء اآلخر الذي يشبه هذا الشيء؟: التكيف مثالً  .٣

 ؟أو توسيعه أو تمديدهيمكن تكبيرة ما الشيء الذي : التحوير أو التفكير مثالً  .٤

 ؟ االستخدامات األخرى لهذه الفكرةما: االستخدام المغاير مثالً  .٥

 ؟ماذا لو تم تصغير هذا الشيء:  الحذف أو التصغير مثالً .٦

الترتيبات األخرى التي يمكن عملها وتؤدي إلـى نتيجـة          ما  : العكس أو إعادة الترتيب مثالً       .٧
   أفضل؟

ليست كافية لتنمية اإلبداع ، بل هناك طرق كثيرة ومتنوعة من خالل            وترى الباحثة أن الطرق السابقة      
  .الخ.......ومنها المسرح، الرسم، اللعب،القصص،األلغاز،أنشطة مختلفة ومتميزة تساعد على اإلبداع 



 ٥٤ 

  النظريات المفسرة لعملية اإلبداع 

  :النظرية السلوكية: أوالً 

لى أن التفكير اإلبداعي تفكير ترابطي نـاتج عـن    إWatson تذهب النظرية السلوكية بزعامة واطسن   
العالقة بين المثير واالستجابة وتتحدد قيمة التفكير اإلبداعي بمـدى نوعيـة الرابطـة بـين التفكيـر                  

 ٢٠٠٢السرور،  ( Medinck & Maltzman ومن رواد هذا المنحى مالتزمان وميدنك واالستجابة ،
دة تنظيم للعناصر المتداعية أو المترابطة في تكوينات أو         إعا"حيث ينظران إلى اإلبداع بوصفه      ) ٦٣: 

  " تشكيالت جديدة تحقق أغراضاً معينة

 أنه كلما زادت الترابطات لدى الفرد للعناصر األساسية فأن إمكانية وصوله            Medinck ويرى ميدنك   
  .إلى حل إبداعي تكون أكبر

يئة في اإلبداع ، ويدعم الوراثة والبيئـة         أن هناك تفاعل بن عاملي الوراثة والب       Skinnerويرى سنكر   
بتأدية أعمال متعددة في بيئته وإذا القت هذه األعمال التعزيز المناسب فإن ذلك يؤدي إلـى          يقوم الطفل   

أن األفعال محكومة بنتائجها، فإذا القت تعزيزاً قـد يحـدث   " ظهور اإلبداع ، ويخلص سكنر إلى قول    
الـسرور ،   " ( يحصل لها التعزيز فإن السلوك سينطفئ منذ والدتـه         اإلبداع ، وإذا واجهت العقاب ، أو      

٦٥ : ٢٠٠٢ (  

وترى الباحثة أن تفسير النظرية السلوكية لإلبداع يحتاج إلى شمولية أكثر حيث أختزل اإلبـداع علـى          
  . يوضح طبيعية اإلبداع وكيف يتحققرابطة بين مثير واستجابة ، والتعزيز الذي يتبع السلوك ، ولم

  :نظرية التحليل النفسي  : ثانياً

لديه آمال وأحالم يظهر ما هو مسموح منها من قبل المجتمـع، وأخـرى ال               " يرى فرويد بأن المبدع     
السرور، . (يظهرها وهي تلك األماني واألحالم غير المسموح بها، وهي التي تدفع الكاتب نحو اإلبداع             

١٥ : ٢٠٠٢ (  

  . الدوافع واألماني المرفوضة اجتماعياًأن اإلبداع استجابة للعديد منوهذا يعني 

يبدأ عند الفرد في أيامه األولـى وهـو   ويرى أصحاب هذه المدرسة أن اإلبداع ينشأ عن صراع نفسي      
الحيل الدفاعية لمواجهة المكبوتات التي ال يقرها المجتمع، واإلبداع بهذا المعني يعني أنه نتيجـة عـن         

وأن من جهة وضوابط المجتمع وممنعاته من جهـة أخـرى،           صراع بين الغريزة الجنسية والعدوانية      
اإلبداع يتمثل في اإلعالء وهو حيلة دفاعية يستعملها اإلنسان للتعبير عن مكبوتاته كما يفعـل الـشاعر    



 ٥٥ 

 .ل ال يقبلها المجتمـع ا، أو في نحت تمثال لها وهي أعم  م قصيدة شعرية بسبب حبه لمحبوبته     عندما ينظ 
  ) ٥٠_٤٩ : ٢٠٠٦عبد العزيز، (

وترى الباحثة أن تفسير نظرية التحليل النفسي لإلبداع غير سليمة ألنهم وصفوا المبدعين باالضطراب              
النفسي وأن إبداعه ناتج عن صراع داخلي عنده، وهذا عكس ما جاءت به الدراسات واألبحاث حـول                 

  .يرهاخصائص المبدعين والتي من أهمها أنهم يتمتعون بصحة نفسية، وقوة وثقة بالنفس وغ

  :النظرية اإلنسانية: ثالثاً 

فـإن  "أن تحقيق الذات اإلبداعي ينبع من شخصية لديها إدراك حـسي قـوي،   Maslow يرى ماسلو 
المبدعين يكونون متجاوبين ومعبرين عن أنفسهم أكثر من العاديين، ويعيشون واقعهم أكثر من الـذين               

أن المبدعين أكثر تعبيراً عن أنفسهم مـن        وة  يحلقون في عالم النظريات والمجردات والمعتقدات النمطي      
  ) ٢٦ : ٢٠٠٢السرور ، . (عبيراتهمغيرهم وأكثر طبيعية وتلقائية وأقل ضبطاً في ت

روف والخبرات ليصل إلـى      أن كل فرد يولد مبدعاً وينبغي أن توفر له الظ          Clark كالرك   توقد ذهب 
  .أرفع أداء

يوصل الطالب إلى حالـة  وع من التعليم الذي يمكن أن  وافترضت كالرك أن التعليم األمثل هو ذلك الن       "
ـ         Rogery ، في حين اعتبر روجرز    من اإلبداع  ل بـين    اإلبداع بأن ظهوره إنتاج جديد نابع من التفاع

  ) ٥ : ١٩٩٥سالمة ، ". ( خبرات متنوعة ، وتجارب مختلفة، وما يكتسبه منالفرد

وضح العملية اإلبداعية ولكنها كانت توشـك علـى        وترى الباحثة أن النظرية اإلنسانية عامة جداً ولم ت        
  .  اإلبداع ولكنها أعطت خطوط عريضة حول اإلبداعاالقتراب من تفسير

  ) :سبيرمان وجيلفورد ( النظرية العاملية في اإلبداع :  رابعاً 

ره  ومشاع إحساساتهيفسر سبيرمان اإلبداع بالنشاط العقلي حيث يقول بأن الفرد يميل إلى التعرف على              
وما يهدف إليه للتعرف على األشياء والخبرات التي يواجهها، وأن الفرد يستطيع إدراك العالقات بـين                
هذه المدركات وإذا ما أدرك الفرد المدرك ومن ثم تبرز العالقات األساسية الموجـودة فـي الخبـرة                  

  .)اكتشاف المدرك الجديد(لمتعلقات وأخيراً يتم استنباط ا

وره عن اإلبداع في إطار التكوين العقلي للفرد ويحدد عشرة عوامل عقلية تـسهم      أما جيلفورد يقوم تص   
ـ      في اإلبداع ذكر منها الطالقة بكافة أشكالها والمرونة واألصالة           م موالحساسية للمـشكالت، وقـد ص

جيلفورد اختبارات لقياس هذه العوامل وأشار إلى أن هذه العوامل قد تتوافر في شخص ما يعتبر مبدعاً                 



 ٥٦ 

، وقد ينتج عمـالً إبـداعياً إذا         على المستوى الذي نتوقعه     أنه ليس بالضرورة أن ينتج عمالً إبداعياً       إال
 القدرات اإلبداعية قدرات عقلية معرفية تختلف مـن          أن ويقول جيلفورد . توافرت الظروف المناسبة له   

 : ٢٠٠٦العزيـز،   عبد   (.فرد إلى أخر في مستوياتها وقد يجمع الفرد أكثر من مستوى في وقت واحد             
٥٤ (  

جاءت واضحة ومناسبة لتفـسير     ) سبيرمان وجيلفورد   ( النظرية العاملية في اإلبداع     وترى الباحثة أن    
اإلبداع ومكوناته حيث تحدثت عن كل مكونات اإلبداع منها األصالة والحساسية للمشكالت والطالقـة              

 كعوامـل لميل للمخاطرة وغيـر ذلـك    وغير ذلك، كما ووضحت دور الثقة بالنفس واالكتفاء الذاتي وا         
     . مساعدة في اإلبداع

  :النظرية المعرفية : اً خامس

على التفكير اإلبداعي أنه يمثل عملية ذهنية تـسير    ) ٤: ١٩٩٦ ،الحموي(لقد ركزت النظرية المعرفية     
م الوصول  وفق سلسلة من العمليات مثل االنتباه، واإلدراك، والوعي، والتنظيم، والتصنيف، والتكامل ث           

  . إلى شكل جديد للحل أو خبرة جديدة

إذن اإلبداع يسير وفق سلسلة من العمليات الذهنية السابقة والتي يجب ربطها بعدد كبير مـن خبـرات        
  .المتعلم

وترى الباحثة أن النظرية المعرفية نجحت في تكوين تفسير شامل وواضح لإلبداع بداية من الخطـوة                
، جميع النظريات عند تفـسير اإلبـداع      حلة األخيرة، ولكن يجب النظر إلى       األولى لتكوينه ثم إلى المر    

  .ني أرى أن هناك تفسير أسالمي أشمل وأدق لإلبداع نورده فيما يليأو

  :التصور اإلسالمي لإلبداع 

إن الناظر إلى تاريخ الحضارة اإلسالمية ال يجد مناصاً إال أن يقر بأن الحضارة اإلسالمية كانت أغنى                 
 ألنها استطاعت أن تصهر في بوتقتها كل العناصر البشرية          اات إبداعاً، وأخصبها فكراً وعطاء    الحضار

  . واألعراق واألجناس في بوتقة اإلسالم الواحدة

ل يضع المعـايير والـضوابط ألي       إن اإلسالم وكما عودنا ال يترك األمور على غاريها دون ضابط ب           
سالمي عماد الدين شروطاً لإلبداع يرى ضرورة توافرهـا         ، ومن ذلك اإلبداع فقد وضع المفكر اإل       أمر

  :في أي عمل حتى يكون إبداعياً من وجهة نظر إسالمية وهي

 .الغاية تدرك بالوسيلة الشرعية والغاية ال تبرر الوسيلة  −



 ٥٧ 

 .اإلبداع يكون في كل أمر ال يتعارض مع اإلسالم  −

 .اإلبداع يكون كل أمر معرفتنا بالخالق عز وجل  −

 .عملي يؤدي إلى ارتقاء إنساني  يكون في كل أمر يكون فيه ارتقاء اإلبداع −

 .اإلبداع يكون في كل أمر يزيد من قوة المسلمين وتمكنهم  −

 .اإلبداع يكون في كل أمر يزيد في توضيح اإلسالم وانتشاره  −

عت فـي  وترى الباحثة أن حضارة اإلسالم مليئة بالمبدعين من الشخصيات اإلسالمية العظيمة التي أبد            
، وقادة مثل رسـول اهللا   سنا وابن الهيثم والرازي وغيرهم     كل المجاالت سواء علماء مثل الغزالي وابن      

. صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه والقادة المجاهدين في وقتنا الحالي ومنهم الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا               
 واضحة بل كانت تركـز علـى   الخ، كما وترى الباحثة أن أغلب النظريات التي فسرت اإلبداع لم تكن  

بعض الجوانب وتغفل البعض األخر، وجاءت الوجهة اإلسالمية لتكون أشمل وأوضح فـي تفـسيرها               
) ١١٧:البقـرة   ) (بديع السماوات واألرض  (لإلبداع وكيفية تنميته فيقول اهللا عز وجل في كتابه العزيز           

   .وهذا دليل على اهتمام اإلسالم بالعملية اإلبداعية 

  : اإلرشاديامج نالبر: ثانياً 

 :اإلرشاديالبرنامج 

، أو هـو بيـان عـن        معين إرشادي هو البيان الكلي ألنواع النشاط التي تقرر اتخاذها للقيام بعمل         
، و وضـع  المتاحـة ، ثم حصر المـواد  المنشودة ، وتحديد األهدافالنفسية، وتحديد المشكالت الموقف

هذه المشاكل، وتحقيق األهـداف، ويهـدف البرنـامج     خطة عمل يمكن من خالل تنفيذها التغلب على
. التربويـة  العملية وتحسين النفسية والصحةالذات، وتحقيق التوافق،   تحقيقإلى المدرسة في اإلرشادي

  )١٤٩ : ١٩٩٨،العزةعبد الهادي و(

ذات أهـداف محـدده     عن خطه موضوعه مـسبقا عبارة اإلرشاديوبذلك يتضح لنا أن البرنامج 
وهـو تحقيـق التوافـق     كله معينه أو تنمية متغير معين وكل ذلك ينصب في هدف معـين لعالج مش
  .  للفردالنفسية والصحة

  



 ٥٨ 

 :اإلرشادياألسس التي يقوم عليها البرنامج 

األسس التي يقوم عليهـا    يقوم على نفساإلرشادي البرنامج إن) ١٩٩٨، العزةعبد الهادي و(يرى 
 ـ: يمكن تلخيصها فيما يلي النفسي و التي اإلرشادالتوجيه و 

، و مرونتـه، وان      التنبـؤ بـه    إمكانية نسبيا، و  اإلنساني و تشمل ثبات السلوك      :العامةاألسس    -أ 
رير مصيره، و  وحقه في تقاإلرشادللتوجيه و ، و استعداد الفرد فردي جماعياإلنسانيالسلوك 

 فـي عمليـة   أساسـي   الدين ركنإن، و اإلرشادعملية  ، و مبدأ استمرارمبدأ تقبل المسترشد
 . اإلرشاد

وأسـس فلـسفيه     ، النفسي اإلرشاد ، وأخالقيات اإلنسانهي مراعاة طبيعة     و :األسس الفلسفية   -ب  
 . المنطق، والجمالية، والكينونةأخرى مثل 

 . كل مصادر المجتمع  مناالستفادةو هي اهتمام بالفرد كعضو و : االجتماعيةاألسس   -ج 

، العزةعبد الهادي و  . (العصبي لنفس والجسم والجهاز  وهي ا : الفسيولوجية و   العصبيةاألسس    -د 
 ) ١٥٠ ـ١٤٩: ١٩٩٨

 :اإلرشاديتخطيط البرنامج 

 :  بما يلياإلرشادو يمكن تلخيص خطوات تخطيط برنامج 

 . تحديد األهداف المطلوب تحقيقها .١

 . تحديد وسائل و أساليب تحقيق األهداف .٢

 . )زانيةالمي(  للبرنامج و مصادرها الالزمةتحديد األموال  .٣

 . للبرنامج الالزمة والقدرات المطلوبة و الموجودة اإلمكاناتحصر  .٤

  .  البرنامجإليها التقويم التي يحتاج إجراءاتتحديد  .٥

 . متابعته و تعديله  عن تنفيذ البرنامج والًئو الذي سيكون مساإلداريتوفير الجهاز  .٦

 .  لتنفيذ البرنامجإداريعمل جدول زمني و  .٧

 : التالية اإلجراءات يجب مراعاة اإلرشاديرنامج و عند تنفيذ الب

 .  العملإلنجاحفيما بينهم  تحديد اختصاصات العاملين في البرنامج و التنسيق و التعاون  -أ 

 . تحديد الزمن الذي ستقدم فيه الخدمات -ب  

 .  لمتابعة البرنامجاإلرشاد لمجلس الدوريةعقد االجتماعات   -ج 



 ٥٩ 

 ) ١٧١ ـ ١٧٠ : ٢٠٠١الزبادي والخطيب، . (امج البرنإلنجاح المتطورة الوسائل إدخال  -د 

 :اإلرشاديخدمات البرنامج 

 : التالية األساسيةيراعي المرشد تقديم الخدمات 

 . اإلرشاد والوقائي و العالجي في التوجيه واإلنمائياالهتمام بالجانب  .١

  .  على التكيف مع أسرته و رفاقه و مجتمعهفلمساعدة الط .٢

 . االجتماعيةو  االنفعاليةعلى مشكالت النمو العادي  في التغلب فلمساعدة الط .٣

  .  أوال بأول حتى ال تتفاقم و تزداد حدتهاالنفسيةحل المشكالت  .٤

  .ا عقليينالتخلف  مثل المتفوقين أوالخاصة التربويةضرورة التغلب على المشاكل  .٥

مي أو المهنـي   األكـادي االختيار  علىالطفلالمهني لمساعدة  التربوي واإلرشادتقديم خدمات  .٦
 . المالئم لقدراتهم و قابليتهم

 التي تؤثر على نمـوه      األسرية  في حل المشكالت   فل لمساعدة الط  المدرسية األسرةالتعامل مع    .٧
 . )١٥٠ : ١٩٩٨ ، العزةعبد الهادي و . (وسلوكه

 : اإلرشاديتقييم البرنامج 

عن مفهوم التقويم، حيث تعتبـر   لفيم يخت أن مفهوم التقيإلىقبل التحدث عن ذلك البد من التنويه 
بها الحكم على مدى فعالية البرنامج مـن حيـث    دويقص  معين،لشيءعملية التقييم بمثابة تحديد قيمه 

 . ايجابياته ما هي سلبياته وما هي، ونجاحه أو فشله

 .  و تفاديهاإصالحهامحاولة  في حين أن عملية التقويم يقصد بها التعديل و معرفة السلبيات و

 :طوات التقييمخ

 : هذه الخطوات هيو اإلرشاديضع البعض خطوات محدده لعملية التقييم لبرنامج التوجيه و

 .  عنهااإلجابةتحديد أسئلة التقييم و  .١

 .  لهابالنسبةتحديد معايير التقييم و تقدير حال البرنامج  .٢

  حقيق أهدافهالبرنامج و مدى ت تحديد طرق التقييم و وسائله و استخدامها لتحديد فعالية .٣

 . تحليل نتائج عملية التقييم و تفسيرها .٤
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: ١٩٩٨،  العـزة عبد الهادي و  ( للبرنامج في ضوء عملية التقييم     إصالحاقتراح خطوات تقويم و    .٥
١٥١ ( 

  :تعقيب على اإلطار النظري   

، لكن هـذا  ليها جمع الكثير حول تلك الظاهرة   تلخص الباحثة أن اإلبداع ظاهرة واسعة األفق يصعب ع        
، وتارة  على إنتاج أشياء جديدة و ذا قيمة      لعرض لمفاهيم اإلبداع المتعددة فتارة يأتي كاستعداد أو قدرة          ا

، فمعظم الباحثين يرون اإلبداع هـو       لها، ومرة ثالثة حالً لمشكلة ما     أخرى عملية يتحقق النتاج من خال     
مـن الطالقـة الفكريـة       قدر   ، وهذا اإلنتاج يتميز بأكبر    اج جديد وذي قيمة من أجل المجتمع      تحقيق إنت 

  .لك كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير، وذية واألصالة وبالتداعيات البعيدةوالمرونة والتلقائ

والطرق التي تساعدهم على    صفات المبدعين   وتناول العرض أيضا قيمة اإلبداع والعوامل المؤثر فيه و        
اع مثل البرامج التي تعتمد في تنميـة  ، ولكن الباحثة ترى أن هناك طرق أخرى تساعد في اإلبد        اإلبداع

، وترى الباحثة أيضاً    ر من األنشطة الالمنهجية الهادفة    اإلبداع على التنشيط واللعب والتفكير الحر وغي      
وأثرها االيجابي في تنمية اإلبداع وأن البيئة المبدعة هـي التـي            أن للبيئة المحيطة أو المناخ أهميتها       

من واالستقرار وتقبل المجتمع للفرد والشعور باالطمئنان النفسي لما له          تتسم بأكبر قدر من الحرية واأل     
     . واالنفتاح للخبرات الجديدة والمغامرة التي تنمي اإلبداعاألعمالأثر كبير في انجاز 
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  الفصل الثالث
 

  

  .الدراسات اليت تناولت اإلبداع : أوالً 
  . اليت تناولت الربامج اإلرشادية الدراسات: ثانياً 

  .   على الدراسات السابقة تعليق: ثالثاً 
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  الدراسات السابقة

  الدراسات التي تناولت اإلبداع وعالقته ببعض المتغيرات : أوالً 

 ١٩٧٩:٧٩,Bross)(دراسة بروس 

وقـد  ، اعى والتحصيل المدرسيتفكير االبد التي كانت تهدف لبحث العالقة بين مفهوم الذات وقدرات ال   
ـ طالبا وطالبة من الصف السابع في مدارس كأ       ) ٧٥(طبقت الدراسة على     وبينـت  ، ألمريكيـة ساس ان

  : النتائج ما يلى

  . يوجود العالقة ذات دالله إحصائية بين مفهوم الذات والتحصيل المدرس -

  .  المدرسيير االبداعى والتحصيلوجود عالقة ذات دالله إحصائية بين قدرات التفك -

  . لذات وقدرات التفكير االبداعىعدم وجود عالقة ذات دالله إحصائية بين مفهوم ا -

  ) : ١٣٥ :١٩٨٣ Rodrigues and Soriano(دراسة رودريجوس وسوريانو 

، االجتمـاعي  االقتصاديوالمستوى  ، والجنس، الصفي والمستوى   اإلبداع هدفت لبحث العالقة بين      التي
 فـي  األساسـيين طالبا وطالبة من طلبة الـصفين الرابـع والـسادس           ) ٣١٢ ( الدراسة على  وأجريت
  .  فرعيين من اختبارات التفكير االبداعى اللفظية والشكليةاختبارينوقد استخدمت الدراسة ، البرازيل

   : التالي إلىأشارت النتائج 

  .  من الذكور إبداعا أكثر اإلناثأن  -

 اإلنـاث فقد تبين أن عالمـات      ،  والجنس جتماعياال االقتصادي بين المستوى    توتفاأن هناك    -
 االقتـصادي  المستوى بتدني تتصف التي المجموعة في أعلى من عالمات الذكور   اإلبداععلى  

 المتوسـط فقـد كانـت       االجتماعي االقتصاديأما فيما يتعلق بمجموعة المستوى      ، االجتماعي
  .اإلناثعالمات الذكور أعلى من عالمات 

  

  



 ٦٣ 

عالقة المستوى االجتماعي االقتـصادي للوالـدين       : بعنوان   ) ١٩٩٠ (د الحميد   دراسة خليفة، وعب  
  .ينة من تالميذ المرحلة اإلعداديةبكل من حب االستطالع واإلبداع لدى ع

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين المستوى االجتماعي واالقتصادي وحـب االسـتطالع               
من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، تتراوح أعمـارهم         ) ٢٠٣ (واإلبداع، وتكونت عينة الدراسة من      

 مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي مـن خـالل ثـالث      واستخدمت الدراسة  سنة،   ١٤_ ١٣بين  
مؤشرات، مستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ومـستوى مهنـة األب، كمـا تـضمنت األدوات                 

 شكلي ، باإلضافة إلى ثالث مقاييس للقدرات اإلبداعية         مقياسين لحب االستطالع احدهما لفظي واألخر     
الطالقة والمرونة واألصالة، واستخدم الباحثان التحلـيالت اإلحـصائية التاليـة المتوسـطات           : الثالث

وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطيه موجبـة  ) بيرسون( المعيارية ومعامل االرتباط  تواالنحرافا
مستوى التعليمي لكل من األب واألم، وبين حب االستطالع واإلبداع، وكذلك           ذات داللة إحصائية بين ال    

مـن  (بين المستوى المهني لألب وهذه المتغيرات ، وقد أظهرت النتائج أن تالميذ المـستوى األعلـى          
قد حصلوا على درجات أعلى جوهرياً في كل من حب االسـتطالع            ) حيث تعليم الوالدين ومهنة األب    

  .ارنة بتالميذ المستوى األدنىواإلبداع، بالمق

العوامل التي تعزز اإلبداع في التعليم ومـدى توفرهـا    : بعنوان   ) ١٩٩١ ( النهار ، محافظة     دراسة
  .   في المدارس الثانوية في األردن 

/ هدفت هذه الدراسة للتعرف على العوامل التي تعزز اإلبداع في التعليم كما يراها مـديرو ومـديرات                
ت المدارس الثانوية الحكومية في األردن، وللتعرف على مدى تـوافر هـذه العوامـل               ومعلمو ومعلما 

كممارسات فعلية حسب الجنس، الوظيفة، والمؤهل، والخبرة، وهل هناك فرق بـين مـستوى اعتقـاد                
، وقد تكونـت   عوامل كممارسات فعلية في المدارس    أفراد العينة بأهمية هذه العوامل ومدى توافر هذه ال        

معلمـاً ومعلمـة بالتـساوي، أيـضاً      ) ١٢٠٠( مديرا ومديرة بالتساوي و   ) ٢٠٠( راسة من   عينة الد 
يشكلون أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية التي شملتها الدراسة مـن مختلـف المنـاطق                

امـل  أشارت نتائج التحليل العاملي باستخدام أسلوب المحاور المتعامدة إلى أن هناك ستة عو            . التعليمية
القيـادة  : من التباين الكلي لقائمة معززات اإلبداع في التعليم وهذا العوامل هي   % ٤٦,٩تفسر مجتمعة   

التربوية، والحرية األكاديمية، والتسهيالت التربوية، واتجاهات وتوقعات الجهاز اإلداري واإلشـرافي،           
ليل التباين متعـدد المتغيـرات إلـى        والمساعدة المهنية، والبيئة التعليمية المادية، كما أشارت نتائج تح        

فروق ذات داللة إحصائية في مدى توافر هذه العوامل كممارسات فعلية في المدارس تعزى للوظيفـة                
المؤهل والخبرة، في حين لم يصل أثر الجنس إلى مستوى الداللة اإلحصائية، وأخيراً فقـد أشـارت                 و
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وق ذات داللة إحصائية بين مستوى اعتقاد العينـة  للعينات غير المستقلة إلى فر    ) ت(النتائج اإلحصائية   
  .    بأهمية هذه العوامل التي تعزز اإلبداع ومدى توافر هذه العوامل كممارسات فعلية في المدارس

، تحصيل وبعض المتغيرات االجتماعيـة    عالقة اإلبداع بال  : بعنوان) ١٩٩٢ (وآخرون ،دراسة قطامي 
  .ف العاشر في مدينة عمان، والثقافية لدى طلبة الصاديةواالقتص

ن الطلبـة   ، التي تميز بـي    ماعية، واالقتصادية، والثقافية  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المتغيرات االجت      
، وتقصي الفروق بـين درجـاتهم فـي التحـصيل         المبدعين وغير المبدعين، من طلبة الصف العاشر      

طالبة ) ٢٧٥(طالباً و ) ٢٩٤(دراسة من   وتكونت عينة ال  .  عمان األكاديمي التي تعزى لإلبداع في مدينة     
، وتـم    بالطريقة العنقودية تبعاً للجـنس     ، تم اختيارهم  ن على عشرين شعبة في عشرين مدرسة      موزعي

استخدام مقياسين الختبار فروض الدراسة، هما مقياس استبانة مسح األوضاع االجتماعية واالقتصادية            
 المطـور  ردنية، ومقيـاس تـورانس للتفكيـر اإلبـداعي      والمطور للبيئة األ   نوالثقافية للطلبة األردنيي  
ـ             .والمعرب للبيئة األردنية   ين درجـات   وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللـة إحـصائية ب

، كمـا دلـت     لعوامل االجتماعية، واالقتصادية، والثقافيـة    ، من حيث بعض ا    المبدعين وغير المبدعين  
ة بين متوسطي درجات المبدعين وغيـر المبـدعين فـي          النتائج على وجود عالقة ذات داللة إحصائي      

فـوق  ، كما وأظهرت أن التحصيل لدى الذكور المبدعين ي        األكاديمي، وذلك لصالح المبدعين   التحصيل  
  .التحصيل لدى اإلناث المبدعات

  .معيقات لدى العاملين في المكتبات المتخصصة في األردن : بعنوان  ) ١٩٩٤ (دراسة همشري 

ين بالمكتبـات   راسة بشكل أساسي إلى التعرف علـى معيقـات اإلبـداع لـدى العـامل              هدفت هذه الد  
لين بالمكتبات المتخصـصة وعـددهم      ، وتكونت عينة الدراسة من جميع العام      المتخصصة في األردن  

، كما جرى التحقـق مـن صـدقها وثباتهـا    ،  خاصة بالدراسةاستبانه، وقد طور الباحث    أفراد) ١١٠(
، وتحليـل   ، والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية    لدارسة استخدمت التكرارات  أسئلة ا ولإلجابة على   

كـاليف  ، وت مقاومة التغييـر، والحـوافز    : ليةوقد بينت نتائج الدراسة أن العوامل التا      التباين األحادي،   
فـراد  اع بالنسبة ألهي أهم معيقات اإلبد ) على الترتيب (، والقوانين واألنظمة    اإلبداع ، ومقاييس اإلبداع   

في النظـرة  ) ٠,٠٥(، ودلت نتائج الدراسة أيضاً على وجود فروق ذات داللة إحصائية   مجتمع الدراسة 
، بينما لـم تظهـر   لى نوع المؤسسة التي يعملون فيهاإلى معيقات اإلبداع أفراد مجتمع الدراسة تعزى إ   

ـ  حـول الموضـوع تعـزى للجـنس       ) ٠,٠٥(نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية        ، صص، والتخ
  .يمي، وسنوات الخبرة، والعمروالمستوى التعل



 ٦٥ 

أثر مستوى تعليم األب واألم والترتيب الـوالدي        : بعنوان  ) ١٩٩٦(خليفة  ، و دة، وقطامي دراسة سعا 
  .   في قدرات التفكير اإلبداعي لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة بدولة البحرين

م والترتيب الوالدي في قدرات التفكيـر اإلبـداعي         هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر تعليم األب واأل        
طفـل وطفلـة   ) ٢٠٩(، وتكونت عينة الدراسة من ال ما قبل المدرسة بدولة البحرينلدى عينة من أطف  

، وقـد اسـتخدم لهـذا       اث ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية     من اإلن ) ١٠٥(من الذكور و    ) ١٠٤(منهم  
، ولقد اسـتخدم    )، األصالة الطالقة، المرونة (ير اإلبداعي   تفكالغرض أداة بحث لقياس القدرات الثالث لل      

والتفـاعالت للتجمعـات الثالثيـة والثنائيـة         ) ٣ × ٣× ٣( الباحثون الثالثة تحليل التباين الثالثـي       
 بينمـا    ، وقد أسفرت النتائج تفوق أداء الطالقة والمرونة اإلبداعية،        مدروسة ألداء األطفال  للمتغيرات ال 

، كما  ة بدرجات قدرتي الطالقة والمرونة     تدنياً في درجات قدرة األصالة اإلبداعية مقارن       أظهر األطفال 
، وأثـر أخـر   عيـة ظهر أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تعليم األب في قدرتي الطالقة والمرونة اإلبدا 

رجـات  لمستوى تعليم األم في قدرة األصالة اإلبداعية، كما ظهر تأثير لعامل الترتيب الوالدي فـي د               
  . قدرة الطالقة واألصالة اإلبداعية

اتجاه معلمي العلوم للمرحلة األساسية بقطاع غـزة نحـو          : بعنوان) ١٩٩٧(، العملة   دراسة األستاذ 
  . والمؤهل العلمي والخبرةاإلبداع العلمي حسب الجنس

اه معلمي  هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر كل من الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية على اتج              
، العلمي وعالقته بالتحـصيل الدراسـي     العلوم في المرحلة األساسية العليا في قطاع غزة نحو اإلبداع           

، وكانـت أداة الدراسـة      معلمـة ) ٣١(معلماً، و ) ٤٦(،  معلماً ومعلمة ) ٧٧(الدراسة من   وتكونت عينة   
م اختبار تحـصيلي فـي مـادة    م استخدامقياس االتجاه نحو اإلبداع في العلوم الذي أعداه الباحثان ، وت   

، ومعامل ارتباط بيرسـون  )ت  ( ، وقد استخدم الباحثان كال من اختبار        العلوم من إعداد الباحثان أيضاً    
الختبار فرضيات الدراسة التي دلت على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل مـن المؤهـل                 

عالقة ارتباط قوية بين اتجاهـات المعلمـين         نحو اإلبداع بينما لم يكن هناك        ةالعلمي والخبرة التدريسي  
، وقد أوصت هذه الدراسة علـى  تحصيل الدراسي لطلبتهم في العلومنحو اإلبداع ومتوسطات درجات ال 

ضوء النتائج بتنمية اتجاهات إيجابية نحو اإلبداع من المعلم والطالب وكـذلك وجـوب التميـز بـين                  
  .ثير السلوك الصفيإلبداعية التي تالجوانب التحصيلية والجوانب ا
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أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتفكير االبتكاري لدى أطفال        : بعنوان   ) ١٩٩٨( دراسة صالح   
  .المرحلة االبتدائية في محافظات غزة 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التباين واالختالف في أساليب المعاملة الوالدية لـدى أطفـال                 
في محافظات غزة المختلفة وعالقة ذلك بالتفكير االبتكاري لدى هـؤالء األطفـال             المدارس االبتدائية   

اق النفسي واالجتماعي الذي يساعد على نمو هذه القدرات أو كفهـا، وتكونـت   يوإلقاء الضوء على الس 
 من أطفال المدرسة االبتدائيـة     ) إناث ٣٠٠ ذكور،   ٢٠٠(  تلميذ من الجنسين     )٥٠٠(عينة الدراسة من    

، وكانـت أدوات الدراسـة       الثقافية المتوسطة بمحافظات غزة    مستويات االجتماعية واالقتصادية  ذوي ال 
واختبار الذكاء المصور    ،)١٩٨٨،إعداد أميمة كامل  (استمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي الثقافي      

 سليمان  ترجمة عبد اهللا  ) الصورة، ب (، واختبار تورانس للتفكير االبتكاري      )١٩٨٢،  إعداد أحمد ذكي  (
داد فـاروق الـسعيد جبريـل،    إع(، ومقياس أساليب المعاملة الوالدية لألبناء )١٩٧٣(وفؤاد أبو حطب  

، وكشفت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات الـذكور                )١٩٨٩
ة إحصائية بـين    ، وتوجد فروق ذات دالل     مقياس أساليب المعاملة الوالدية    ومتوسط درجات اإلناث على   

عالقـة  جـود   وومتوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على مقياس التفكيـر االبتكـاري،             
عالقـة  جود وو موجبة بين أساليب المعاملة الوالدية السوية والتفكير االبتكاري لدى األطفال ،       ارتباطيه

 جـود ووبتكاري لدى األطفـال ،      ارتباطيه سلبية بين أساليب المعاملة الوالدية غير السوية والتفكير اال         
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال مـن ذوي التفكيـر االبتكـاري المرتفـع                 

  .واألطفال ذوي التفكير االبتكاري المنخفض على مقياس المعاملة الوالدية

لثـروة  أثر استخدام كل من السجع والجناس والوزن على تنميـة ا      : بعنوان  ) ٢٠٠٠(دراسة الشيخ   
  .دى تالميذ الصف الخامس االبتدائياللغوية والتعبير اإلبداعي ل

ثر استخدام كل من السجع والجناس والوزن علـى تنميـة الثـروة          أل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف      
تلميذ ) ٧٨(، وتكونت عينة الدراسة من      دى تالميذ الصف الخامس االبتدائي    اللغوية والتعبير اإلبداعي ل   

،  وتلميذة يمثلون العينة الضابطة    تلميذاً) ٣٧(،  ةتلميذاً وتلميذة يمثلون العينة التجريبي    ) ٤١(هم  وتلميذة من 
، وسـتخدم األدوات التاليـة      رحلة االبتدائية بمحافظة الغربيـة    اختيروا بطريقة عشوائية من تالميذ الم     

، )ت(ائية اختبـار    ، واألسـاليب اإلحـص    اإلبداع الكتابي من تصميم الباحـث     اختبار الثروة اللغوية و   
 المعيارية والمتوسطات الحسابية، وقد أسفرت النتائج بوجود فروق دالة إحـصائية عنـد              تواالنحرافا
بين أداء المجموعة التجريبية على االختبار القبلي واالختبار البعدي للسجع مما يـدل              )٠,٠١(مستوى  

الخـامس  ة الثروة اللغوية لدى الصف      على فاعلية استخدام السجع كأسلوب مع األلعاب اللغوية في تنمي         
بين أداء المجموعة التجريبية علـى       )٠,٠١(، وكذلك وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى         االبتدائي
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االختبار القبلي واالختبار البعدي للجناس مما يدل على فاعلية استخدام الجناس كأسلوب مـع األلعـاب         
، وأيضاً وجود فروق دالة إحصائية عنـد  لخامس االبتدائيلغوية لدى الصف ا اللغوية في تنمية الثروة ال    

ما يـدل   م بين أداء المجموعة التجريبية على االختبار القبلي واالختبار البعدي للوزن            (٠,٠١)مستوى  
لغوية لدى الصف الخـامس     على فاعلية استخدام الوزن كأسلوب مع األلعاب اللغوية في تنمية الثروة ال           

  .  االبتدائي

مستوى مساهمة معلمي التاريخ بالمرحلـة الثانويـة فـي تنميـة     : بعنوان) ٢٠٠١(شه دراسة خري 
  . الناقد واإلبداعي لدى طلبتهممهارات التفكير 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى مساهمة معلمي التاريخ بالمرحلة الثانويـة فـي تنميـة                 
ر جنس المعلم وخبرته ومؤهلـه فـي ذلـك          ، ومعرفة أث  كير الناقد واإلبداعي لدى طلبتهم    مهارات التف 

وتحديد العالقة بين آراء المعلمين حول مستوى مساهمتهم في تنمية مهارات التفكيـر وبـين مـستوى         
) ٢٣(، تكونت عينة الدراسة من      مالحظة مباشرة داخل حجرة الدراسة    مساهمتهم من خالل مالحظتهم     

 استبانهة التربية والتعليم لقصبة المفرق طبق عليهم        يمعلماً من معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية في مدير       
للتعرف على آرائهم في مستوى مساهمتهم في تنمية التفكير الناقد واإلبداعي و بطاقة مالحظة للتعرف               
على مستوى مساهمتهم من خالل مالحظتهم داخل حجرة الدراسة وتكونت كل من االستبانة والبطاقـة               

( مظهراً للتفكير الناقـد و    ) ٢٤( في تنمية مهارات التفكير العليا منها        مظهرا سلوكياً تسهم   ) ٥٥( من  
 تدني مساهمة معلمي التاريخ في تنميـة مهـارات   عنوأسفرت النتائج . فكير اإلبداعيمظهراً للت  ) ٣١

التفكير الناقد واإلبداعي والمهارات مجتمعة سواء من خالل آراء المعلمين أو من خـالل مالحظـتهم                
ولم تظهـر   %) ٨٥(الدراسة فقد كان مستوى مساهمتهم أقل من المستوى المقبول تربوياً           داخل حجرة   

فروق دالة إحصائياً بين آراء معلمي التاريخ أو نتيجة لمالحظتهم داخل حجرة الدراسة فـي مـستوى                 
، ولـم تظهـر عالقـة إحـصائياً         ى لجنس المعلم أو خبرته أو مؤهله      مساهمتهم في تنمية التفكير تعز    

بين آراء المعلمين في مستوى مساهمتهم في تنمية مهارات التفكير وبين مـستوى مـساهمتهم       ) ٠,٠٥(
  .يجة لمالحظتهم داخل حجرة الدراسةفي تنمية تلك المهارات نت

أثر طريقة التعلم التعاوني في العلوم في تنميـة التفكيـر     : بعنوان) ٢٠٠٣(دراسة رواشدة والقضاة    
  .من األساسيعي لدى طلبة الصف الثااإلبدا

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التعلم التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي لطلبة الصف الثـامن     
، وتـم   أعدت الدراسة نموذج تعلم تعـاوني    ،الجنس في تنمية التفكير اإلبداعي    األساسي واستقصاء أثر    

الدراسة اختباراً ، وأعدت   محكمينع الدراسة بعرضه على سبعة      التحقق من مالئمة النموذج لطلبة مجتم     
      دق التالزمـي لـه مـع اختبـار          التحقق من صدق محتواه بـالتحكيم ، وحـساب الـص           تم،  لإلبداع
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، )٠,٨٣(، وتم التحقق بثباته بطريقة االختبـار وإعادتـه فكـان            )٠,٨٦( فكان  ) أ(، الصورة   تورانس
طالباً وطالبة في أربـع شـعب   ) ١٣٩(وتكونت عينة الدراسة المختارة بالطريقة العشوائية الطبقية من        

 ذلك أجرى اختبـار     ، وبعد في الدراسة على مدى ثالثة أسابيع     من مدرستين حكوميتين وتمت المعالجة      
كشفت الدراسـة   ، و  )spss( ، وأدخلت البيانات على الحاسب وعولجت إحصائياً بنظام         اإلبداع البعدي 

لصالح طلبـة المجموعـة التـي       )  ٠,٠٥(  عند   وجود فروق ذات داللة إحصائية    : عن النتائج التالية  
، في حين لـم  عة التي درست بالطريقة التقليدية    درست باستخدام التعلم التعاوني ، مقارنه بطلبة المجمو       

  .  فروق للتفاعل بين الطريقة والجنستوجد 

ئية فـي   أثر برنامج استقصائي معتمد على الوسائل التعليمية البي       : بعنوان   ) ٢٠٠٣ (دراسة الحيلة   
التحصيل الدراسي المباشر والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي في مادة العلـوم ، فـي تنميـة                 

  .تفكيرهم اإلبداعي 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج استقصائي معتمد على الوسائل التعليمية البيئيـة فـي                 
لوم، في تنمية تفكيـرهم     في مادة الع   التحصيل الدراسي المباشر والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي       

طالباً وطالبة اختيروا كعينة عشوائية عنقودية مـن         ) ١٧٤( ، وقد تكونت عينة الدراسة من       اإلبداعي
لباً واثنـان  طا) ٧٦(، اثنان للذكور ، وهم موزعون على أربع شعب صفية     طلبة الصف السابع األساسي   

( ما للذكور واألخرى لإلناث المجموعـة التجريبيـة         ، تشكلت شعبتان منها أحده    طالبة ) ٩٨( لإلناث  
، وشـكلت   )وحدة الحرارة في حياتنا   (طالبا وطالبة، وتم تطبيق البرنامج االستقصائي على طلبتها         ) ٨٧

، علم طلبتهمـا بالطريقـة االعتياديـة      طالباً وطالبة، وت   ) ٨٧( الشعبتان األخريان المجموعة الضابطة     
 ،)أ(بداعي، الـصورة اللفظيـة    للتفكير اإلس الدراسة وهي اختبار توران  واستخدمت األدوات التالية في   

باإلضافة إلي اختبار تحصيلي وبرنامج  استقصائي وكالهما من إعداد الباحث وقد تم إيجـاد معامـل                 
 علي طلبـة المجموعـة الـضابطة        ةأظهرت النتائج تفوق طلبة المجموعة التجريبي     . صدقهما وثباتهما 

 فـي التحـصيل   ثل أو مؤجالً، ولم تظهر الدراسة وجود فروق بين الذكور واإلنا        مباشرا كان التحصي  
في حين أظهرت نتائج تطبيق اختبار تورانس عـدم وجـود فـروق ذات داللـة                . المباشر والمؤجل   

إحصائية بين متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية على االختبار القبلـي، ومتوسـط أدائهـم علـى                 
عنصر الطالقة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية على كل عنصر من عناصـر             االختبار البعدي في    

المرونة واألصالة،  وعلى اإلبداع الكلي لصالح اختبارات التطبيق البعدي الختبـار تـورانس، ولـم                
تكشف الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء كل من الذكور واإلناث على                

  .  الخاصة بالتفكير اإلبداعي ككليةاالختبارات البعد
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فعالية وحدة مبنية على التكامل بين الدراسات االجتماعية واللغـة  : بعنوان  ) ٢٠٠٣ (دراسة السيد  
  .  العربية وأثرها على تنمية بعض مهارات اإلبداع لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

، واللغة العربية علـى   الدراسات االجتماعية  متكاملة بين هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تدريس وحدة         
، وتكونت عينـة الدراسـة      دى تالميذ الصف الرابع االبتدائي    اكتساب بعض مهارات التفكير اإلبداعي ل     

، ثم إعداد قائمـة مـن       دائي لتكون مجموعة تجريبية واحدة    من مجموعة من تالميذ الصف الرابع االبت      
، بكتاب الدراسات االجتماعية  ) الموارد االقتصادية (بناء وحدة   عبارات اإلبداع األساسية والفرعية ، ثم       

المقرر على تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، ثم بناءها على أسـاس التكامـل بـين اللغـة العربيـة                     
، وتم إعداد   )أصالة_ مرونة  _ طالقة  (والدراسات االجتماعية من أجل تنمية مهارات التفكير اإلبداعي         

كير اإلبداعي على الوحدة المقترحة ، وتم تطبيق االختبار على مجموعة الدراسـة             اختبار مهارات التف  
قبل وبعد تدريس الوحدة المقترحة للدراسة، وقد أسفرت النتائج إلى فعالية الوحدة المقترحة في اكتساب               

( ستوى  ، حيث دلت النتائج إحصائياً عند م      )الطالقة ، المرونة  (ي لمهارات   تالميذ الصف الرابع االبتدائ   
  .  ة عند أي مستوى في مهارة األصالة، بينما لم تظهر نتائج الدراسة أي داللة إحصائي ) ٠,٠١

دراسـة  : العالقة بين أسلوب القيادة والسلوك اإلبداعي الفردي : بعنوان  ) ٢٠٠٣ (ايه تدراسة أبو  
  .ميدانية للمديرين األردنيين في الشركات الصناعية الكبرى 

ة الميدانية إلى تحليل العالقة بين أسلوب القائد والسلوك اإلبداعي الفردي في خمـس              هدفت هذه الدراس  
لمصادر قـوة القائـد ،       ) ١٩٧٥(  فرنش ورافين    جشركات صناعية كبرى في األردن باستخدام نموذ      

، وقـد  )٢٠٠١(سون وسـتريت   الفردي المتعدد األبعاد الذي قدمه كالييوكذلك نموذج السلوك اإلبداع 
 تم تطويرها خصيـصاً لهـذا     استبانهمديراً من هذه الشركات لإلجابة على        ) ٤٣٠( العينة من   تكونت  
، واستخدم التحليل اإلحصائي ، وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحـصائية بـين      الهدف

ئد مـا   مصادر قوة القائد مجتمعة وبين السلوك اإلبداعي الفردي للتابعين بحيث فسرت مصادر قوة القا             
من التغير في السلوك اإلبداعي الفردي ، وأن معظم العالقة بين مـصادر قـوة القائـد                  % ٤٦نسبته  

، كمـا وال    وة المعرفة التي يستخدمها القائـد     والسلوك اإلبداعي الفردي تفسرها قوة سعر الشخصية وق       
ـ  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القوة الشرعية وقوة المكافأة من جهة وبـين               داعي الـسلوك اإلب

ية بـين القـوة القـسر     _ إال أنها ضعيفة وسـلبية      _ ، كما أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية         الفردي
  . والسلوك اإلبداعي الفردي
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اإلبداع في التدريس وعالقته ببعض المتغيرات لـدى معلمـي          : بعنوان   ) ٢٠٠٣( دراسة رواشدة   
  .العلوم في منطقة اربد التعليمية 

، العلوم ومجموعة متغيـرات تتنبـأ بـه       الدراسة إلى استقصاء مستوى اإلبداع في تدريس        هدفت هذه   
لدراسـة  وهدفت إلى تحديد مجموعة اإلجراءات اإلبداعية الشائعة في تدريس العلوم ، وتكونت عينة ا             

معلماً ومعلمة كانوا قـد أرسـلت       ) ٢٥٠(، وهم من أعادوا أداة الدراسة من        معلماً ومعلمة ) ١٥٤(من  
ختبار متعدد لكـل فقـرة أربـع        ، وأداة الدراسة إبداع معلمي العلوم في التدريس من نوع ا           األداة يهمإل

 ، وأسفرت النتائج أن مـستوى اإلبـداع         SPSS، وعولجت البيانات إحصائياً عن طريق برنامج        بدائل
هم العلمـي  ، مـؤهل  بإبداع معلمي العلوم في التدريس، كما وتنبأ% ٤٥عند معلمي العلوم في التدريس   

من التباين  )  %١٤(، وفسرت هذه العوامل     ير أدائهم في التدريس من مشرفيهم     والتربوي وجنسهم وتقد  
، لكن لم يتنبأ بإبداع معلمي العلوم تحصيلهم األكاديمي         معلمي ومعلمات العلوم في التدريس    في اإلبداع   

، كما شـاع   ية التي يدرسون بها   عليمفي المؤهل التربوي أو عدد سنوات خبرتهم أو مستوى المرحلة الت          
  . مما اشتملته أداة الدراسة % ٣٤ا في إجراءات التدريس معلمي العلوم إجراءات إبداعية كانت نسبته

برنامج أنشطة حركية مقترح لتنمية مكونـات اإلبـداع         : بعنوان   ) ٢٠٠٣ (دراسة فوزي ، والنمر     
  .الحركي لطفل ما قبل المدرسة 

ناء برنامج لألنشطة الحركية يهدف إلى بناء برنامج لألنشطة الحركية تنميـة            هدفت هذه الدراسة إلى ب    
األداء اإلبداعي الحركي لطفل الروضة ، والتعرف على العالقة بين برنامج األنشطة الحركية المقترح              

التعرف علـى الفـروق بـين المجمـوعتين التجريبيـة           و،  مكونات اإلبداع الحركي لدى الطفل    ونمو  
 ) ٤٠( طفال وطفلـة     ) ٦٠( ، وتكونت عينة الدراسة من      نسبة لمكونات اإلبداع الحركي    بال والضابطة

انف دجو ، وتم استخدام اختبار الذكاء    ضابطة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية     ) ٢٠(مجموعة تجريبية و  
، معامـل   يارياالنحراف المع _ ، وتم استخدام األساليب اإلحصائية المتوسط الحسابي        )رسم الرجل   ( 

، وأسفرت نتائج الدراسـة     لتحليل التباين ) ف( ، واختبار   )ت( ن إليجاد الثبات، واختبار     ارتباط بيرسو 
بطة في اختبـار   بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضا متوسطاتأنه ال توجد فروق دالة إحصائية  

فكيـر  تبـار الت  ، ووجود فروق دالة إحصائية بين درجات األطفال فـي أنـشطة اخ            التفكير االبتكاري 
، وهناك فروق   األنشطة يليه الطالقة ثم األصالة    ، وأن متوسط التخيل أعلى      االبتكاري في القياس القبلي   

دالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي في اختبار التفكيـر االبتكـاري                
إحصائية بين الطالقة لـصالح األصـالة       وهناك فروق دالة     .نامجللمجموعة التجريبية بعد تطبيق البر    

  .                  ن األصالة والتخيل لصالح األصالةوبي
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مدى استخدام أنشطة التفكير اإلبداعي لدى الطلبة المعلمين في         : بعنوان   ) ٢٠٠٤ (دراسة درويش   
  .برنامج التربية العلمية والمعلمين في الخدمة في مراحل تدريس التربية الفنية 

، والجنس، وسـنوات الخدمـة فـي        القة متغيرات الوظيفة، والجنسية   هذه الدراسة إلى بحث ع    هدفت  
 والثانوية بمدى استخدام أنشطة التفكير اإلبداعي عند عينة مـن الطـالب             ةالتدريس بالمرحلة اإلعدادي  

يـة  جامعة السلطان قـابوس ، ومعلمـي التربيـة الفن         _ المعلمين تخصص التربية الفنية بكلية التربية       
بالمرحلة اإلعدادية والثانوية بمحافظة مسقط بسلطنة عمان ، وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية وبلـغ               

معلماً مـن  ) ٣٠(، و )الفرقة الرابعة(طالبا من المسجلين بالفصل الدراسي الثاني الثامن  ) ١٦( عددها  
، واستخدم الباحـث أداة     خرىبوس ، ومن الوافدين من بالد أ      جامعة السلطان قا  _ خرجي كلية التربية    

راحـل التـدريس التربيـة      مالدراسة من إعداده لقياس مدى استخدام أفراد العينة ألنشطة اإلبداع في            
، وتحليل التبـاين    )ت  ( ، والمعلمين في الخدمة ، وتم استخدام اختبار         العملية بالنسبة للطالب المعلمين   

لمختلفـة  بار مستوى الداللة بين متغيرات البحـث ا  األحادي إليجاد الفروق بين المتغيرات من أجل اخت       
لة إحصائياً بـين متغيـرات      ، وأسفرت النتائج وجود فروق ضعيفة وغير دا       التي ركزت عليها الدراسة   

، ووجـود    تدريس التربية الفنية بـصفة عامـة       في مراحل ) الوظيفة، الجنسية، سنوات الخدمة   (البحث  
 وال  ،في مرحلتي التخطـيط والتـدريس     ) لصالح اإلناث ( داللة إحصائية في متغير الجنس       فروق ذات 

  .توجد فروق في مرحلة التقويم

التفكير اإلبداعي وعالقته بكل من العـزو الـسببي ومـستوى           : بعنوان   ) ٢٠٠٤ ( أبو ندى    دراسة
  .الطموح لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائيين 

اعي بكل من العزو السببي ومستوى الطموح لدى طلبـة          هدفت هذه الدراسة لتحديد عالقة التفكير اإلبد      
الصف الخامس والسادس االبتدائي في مدارس وكالة الغوث لالجئين في محافظة رفح للعام الدراسـي               

، كما هدفت إلى التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في كـل مـن التفكيـر                   م ٢٠٠٤_ ٢٠٠٣
مـن طلبـة الـصف      ) ٢٦١(كونت عينة الدراسة مـن      ت. اإلبداعي والعزو السببي ومستوى الطموح      

 بمحافظة رفح المسجلين فـي للفـصل         لالجئين لغوثادس االبتدائي في مدارس الوكالة      الخامس والس 
  التاليـة اختبـار تـورانس للتفكيـر     س م ، وقد استخدم المقـايي     ٢٠٠٤_٢٠٠٣الدراسي االول للعام    

 ومقياس مـستوى الطمـوح األكـاديمي لطـالب          ،اس العزو السببي من إعداد الباحث     ، ومقي بداعياإل
وتحليل البيانـات   ، واستخدمت األدوات التالية لجمع      )صالح أبو ناهية    . د(  من إعداد    المرحلة الثانوية 

، كـذلك التحليـل العـاملي بطريقـة     براون، واختبار مان ويتني، ومعادلة بيرسون )ت( وهي اختبار   
وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين التفكير         المكونات األساسية ، وقد أسفرت النتائج       

، وكما تبين عدم وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بـين التفكيـر               العزو للجهد  وبيناإلبداعي  
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ستوى الصعوبة، والعزو للحظ، والعزو     ، والعزو لم  العزو للقدرة (بداعي وأبعاد العزو األخرى وهي      اإل
 التفكير اإلبـداعي    تبين وجود عالقة ارتباطيه  موجبة بين ذات داللة إحصائية بين          ، كما   )غير المحدد   

، وقـد   اعي والعزو السببي ومستوى الطمـوح     ، ال يوجد عامل عام بين التفكير اإلبد       ومستوى الطموح 
بينت مصفوفة العوامل المستخرجة من مصفوفة معامالت االرتباط بعد التدوير أن هناك ثالث عوامـل    

العامـل المميـز    _ . ، والعزو للجهد  العامل المميز للمبدعين والذي يشمل العزو للقدرة      _ : هيفرعية و 
العامـل  _ . زو لمستوى الصعوبة، والعزو للحظ، والعزو غير المحدد      الع: لغير المبدعين والذي يشمل     

جود فـروق  ، كما وبينت النتائج عن ولتفكير اإلبداعي، ومستوى الطموح التنبؤي لإلبداع والذي يشمل ا    
لـصالح  ) ذكر ، أنثـى     ( ذات داللة إحصائية في التفكير اإلبداعي لدى أفراد العينة تبعاً لمتغير النوع             

 أفـراد الذكور ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في بعدي العزو للجهد والعزو غير المحـدد لـدى    
 وجود فروق ذات داللة إحصائية      ، وكما تبين عدم   لصالح الذكور ) ، أنثى ذكر( لعينة تبعاً لمتغير النوع     ا

  .)، أنثىذكر(وح لدى أفراد العينة النوع في مستوى الطم

فاعلية برنامج قائم على الوسائط التعليمية المتعددة فـي         : بعنوان   ) ٢٠٠٤ (دراسة طه ، وقناوي     
  .تنمية مهارات القراءة اإلبداعية للتالميذ وميولهم نحوها 

ثر برنامج قرائي مقترح في استخدام الوسائط المتعددة فـي تنميـة             هدفت الدراسة إلى التعرف على أ     
، والتعرف على الفروق بين تالميذ العينة المصرية وتالميـذ  لمرحلة األساسية نحو درس القراءة ميول ا 

، وتكونت عينة الدارسة من تالميذ وتلميـذات الـصف          اءة اإلبداعية العينة اإلماراتية في مهارات القر    
تلميذاً ) ٧١(، قدرها   ، بالجيزة  الحديثة بادراه الهرم التعليمية    ليم األساسي بمدارس فضل   الخامس من التع  

تلميذاً وتلميذة يمثلـون  ) ٣٧( ، ووتلميذة يمثلون المجموعة الضابطة   تلميذاً   ) ٣٤( ، مقسمة إلى    وتلميذة
سـي بمدرسـة   المجموعة التجريبية ، كما تم التطبيق على عينة من التلميذات بالصف الخـامس األسا             

، المجموعـة  تلميـذة ) ٦٦(قـدرها  ) أبو ظبـي ( الظفرة العليا للبنات ببدع زايد في المنطقة الغربية ب 
سـيد  ( تفكير اإلبداعي   األدوات المستخدمة اختبار ال    ،تلميذة) ٣٣( ، والضابطة مثلها     )٣٣ ( ةالتجريبي

، )إعـداد البـاحثين   ( ءة اإلبداعية  ج القرا ، برنام )إعداد الباحثين ( ءة اإلبداعية   ، اختبار القرا  )خير اهللا   
، واسـتخدما المعالجـات اإلحـصائية التاليـة     )فؤاد أبو حطـب  ( لمواد الدراسية   اختبار الميول نحو ا   

، ولقد أسفرت النتـائج علـى وجـود    )ت(نسب المئوية واختبار المتوسطات واالنحرافات المعيارية وال   
لتفكيـر اإلبـداعي لـصالح      الطالقة كما يقيسها اختبار ا    فروق بين المجموعة الضابطة والتجريبية في       

، كما وتوجد فروق بين المجموعة الـضابطة        بة للمجموعة المصرية واإلماراتية   ، وذلك بالنس  التجريبية
 في التطبيق البعدي الختبار مهارات      ةوالتجريبية في مهارة الطالقة القرائية لصالح المجموعة التجريبي       

، اتية، مما يشير إلى نمو المهـارة  بالنسبة لكل من المجموعتين المصرية واإلمارالقراءة اإلبداعية وذلك 
 في المرونة كعنـصر مـن عناصـر التفكيـر           ةكما وتوجد فروق بين المجموعة الضابطة والتجريبي      
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، وتوجد فـروق بـين المجمـوعتين الـضابطة          مجموعة التجريبية في كال البلدين    اإلبداعي لصالح ال  
  .  البلدين في المرونة القرائيةوالتجريبية في كال

فاعلية األلعاب اللغوية في تنميـة مهـارات التحـدث       : بعنوان   ) ٢٠٠٤ (دراسة موسى ، وسالمة     
  .والتفكير اإلبداعية لدى طفل ما قبل المدرسة االبتدائية 

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية األلعاب اللغوية في تنميـة مهـارات التحـدث والتفكيـر                 
، قـسموا  طفالً وطفلـة ) ٤٠( الدراسة من اإلبداعية لدى طفل ما قبل المدرسة االبتدائية، وتكونت عينة    

) ٢٠(، ومجموعتين أحرتين ضابطتين ، مجموعة تجريبيـة  نبطريقة عشوائية إلى مجموعتين تجريبيتي 
 مهـارات  ، وقد استخدموا األدوات التاليـة قائمـة  مجموعة ضابطة ذكور وإناث   ) ٢٠(، و ذكور وإناث 

، برنامج معد من األلعاب اللغوية لتنميـة المهـارات اللغويـة       ث الالزمة ألطفال ما قبل المدرسة     التحد
بداعي لـدى  ، بطاقة المالحظة لقياس التحدث ومهارات التفكير اإللدى أطفال ما قبل المدرسة ) تحدثال(

، )ت(ألساليب اإلحصائية اختبـار  ا،  إعداد الباحثين، وجميع األدوات السابقة من   أطفال ما قبل المدرسة   
، وقد أسفرت النتائج هناك فروق دالـة إحـصائياً بـين             المعيارية توالمتوسطات الحسابية واالنحرافا  

متوسطي درجات المعلمات على بطاقة المالحظة في التطبيق البعدي ألطفـال المجموعـة الـضابطة               
، عدم وجود فـروق      المجموعة التجريبية  لصالح) التحدث( اللغوية   والمجموعة التجريبية في المهارات   

ـ               والـضابطة فـي     ةذات داللة إحصائية في التطبيق القبلي وهذا يدل على تكافؤ المجموعـة التجريبي
، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات         فكير اإلبداعي قبل إجراء التجربة    مهارات الت 

ـ     المعلمات على بطاقة المالحظة في التطبيق البعدي          ةألطفال المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبي
  .في مهارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية

اثر برنامج تدريبيي على تنمية التفكير اإلبداعي لـدى طلبـة           : بعنوان   ) ٢٠٠٥ ( دراسة البلعاوي 
  .الصف العاشر 

لصف العاشر األساسي، ومعرفة أثر هذا      ل هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج لتنمية التفكير اإلبداعي        
، وتكونت  )الطالقة، المرونة، األصالة  (البرنامج على تنمية القدرة على التفكير اإلبداعي بأبعاده الثالثة          

ـ            ) ١٦( عينة الدراسة من     ، ةطالباً من طالب الصف العاشر األساسي من مدرسة خليل الوزير الثانوي
ـ   ث العينة إلى مجموعتين متساويتين    وقسم الباح تم اختيار العينة بشكل عشوائي ،        ة ، األولـى المجموع

، وطبـق الباحـث      )٨(  ، والمجموعة الثانية المجموعة الـضابطة     طالب ) ٨( التجريبية تتكون من    
البرنامج المعد لتنمية التفكير اإلبداعي على المجموعة التجريبية ، بينما المجموعة الضابطة لـم تلقـى         

تطبيق اختبار قبلي لمقياس التفكير اإلبداعي مـن إعـداد سـيد خيـر اهللا علـى                 أي تدريب، وقد تم     
 بعد االنتهاء مـن تطبيـق       المجموعتين التجريبية والضابطة، وإعادة تطبيق االختبار على المجموعتين       
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين        : ، وقد توصل البرنامج إلى النتائج التالية        البرنامج
، )، األصـالة  الطالقة، المرونـة  (قياس التفكير اإلبداعي    تجريبية والضابطة في االختبار القبلي على م      ال

كما وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي علـى            
ات داللة إحـصائية    ، وهناك فروق ذ   طالقة لصالح المجموعة التجريبية   مقياس التفكير اإلبداعي لبعد ال    

بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي على مقياس التفكير اإلبداعي لبعد المرونـة              
لصالح المجموعة التجريبية ، وهناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة     

  .لة لصالح المجموعة التجريبيةألصافي االختبار البعدي على مقياس التفكير اإلبداعي لبعد ا

فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لـدى المرشـدين          : بعنوان   ) ٢٠٠٥ (دراسة علوان   
   .النفسيين في مدارس وكالة الغوث الدولية 

هدفت هذه الدراسة على الكشف عن مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين بمدارس وكالـة               
 عرف على مدى فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي للمرشدين النفـسيين بوكالـة  الغوث، والت 

مرشـدة،  ) ٤(مرشـداً و  ) ١٤( ، اً ومرشـدة مرشد ) ١٨( وتكونت عينة الدراسة من    . الغوث الدولية 
ـ ، )ب ( ر اإلبداعي الصورة اللفظية     واألدوات المستخدمة اختبار تورانس للتفكي     ار حيث تم تطبيق اختب

 الفـروق  ، واستخدام اختبار ويلككسون للكشف عنتورانس بالصورة القبلية البعدية على عينة الدراسة      
، وتم استخدام األساليب اإلحصائية التاليـة التحليـل العامـل، والمتوسـطات             بين العينتين المرتبطتين  

وجد فروق بـين مـستوى   ، وقد أسفرت النتائج أنه ال توغيرها) ت ( ، واختبار  عياريةواالنحرافات الم 
وأنه توجد فـروق ذات داللـة   ، %٥٠التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين والمستوى االفتراضي      

   .ياس البعدي لصالح التطبيق البعديإحصائية في تنمية التفكير اإلبداعي بين القياس القبلي والق

  :  الدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية: ثانياً 

فعالية برنامج إرشادي في تعديل اتجاهات معلمـات المرحلـة           "  بعنوان  )٢٠٠١(و غزاله  أب دراسة
  .االبتدائية بجده نحو المعوقين جسديا و نحو فكرة دمجهم أكاديميا مع العاديين

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المعلمات نحو المعوقين جسديا و نحو فكـرة دمجهـم فـي                  
الفروق الفردية، اإلعاقة،   : (ينمات عدة مبادئ دوريه في العملية التربوية للمعاق       المجتمع، ومعرفة المعل  

، و تصميم برنامج إرشادي يتم من خالله تعـديل    ) الدمج ، المعاملة مع المعاقين     ، فوائد حقوق المعوقين 
 معلمـه مـن   ٤٢٠وأجري هذا البحث على عينـه قوامهـا    . االتجاهات السلبية نحو المعافيين جسديا   

و كانت أدوات الدراسة عبارة عن مقياس االتجاهات نحو المعوقين جسديا،           . لمات المرحلة االبتدائية  مع
     وكانـت  .و مقياس االتجاهات نحو فكرة الدمج األكاديمي للمعاقين جـسديا مـع التالميـذ العـاديين               
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( ، اختبـار  في هذا البحث عبارة عن المتوسطات، االنحراف المعياري  األساليب اإلحصائية المستخدمة    
تختلف اتجاهات المعلمات نحو المعـاقين جـسديا بـاختالف          : أما بالنسبة للنتائج فكانت كالتالي     ) . ت

، ال تختلف اتجاهات المعلمات نحو      )المعلمات الجدد أكثر ايجابيه نحو المعاقين جسديا      ( سنوات الخبرة   
يمكن تعديل االتجاهات السلبية نحـو       .المعاقين جسديا باختالف الحالة االجتماعية أو المؤهل الدراسي       

  .المعاقين جسديا بالبرامج اإلرشادية

 فاعلية برنامج إرشادي لمواجهة مشكلة التأخر الدراسـي  " : بعنوان  ) ٢٠٠٢( دراسة عبد الحميد    
 "  

هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تكمن وراء مشكلة التأخر الدراسي لدى بعض التالميـذ                
لة االبتدائية وكذلك الكشف عن مدى فاعلية برنامج إرشادي في عالج تلـك المـشكلة وتـم                 في المرح 

اختيار العينة التي هي عبارة عن تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمدرسة النقراشي االبتدائية وتم اختيار               
يح االختبارات  وبعد تصح ) ١٠٨(وكان عدد التالميذ    . مادة اللغة العربية لتطبيق االختبارات التحصيلية     

تلميذ ، وبعد تطبيق اختبار الـذكاء والحـصول علـى عينـه مـن         ) ٧٥(وجد إن المتأخرين دراسيا     
أي ليس لديهم مـشكله فـي الـذكاء، و تـم     ) ١١٠ ـ  ٩٠(المتأخرين دراسيا ينحصر ذكاؤهم ما بين 

تخدام العديد من    طالب وتم اس   ٦٠استبعاد التالميذ الذين لديهم مشاكل صحية ، حتى أصبح حجم العينة            
اختبار المصفوفات المتتابعة ، مرافق لقياس الذكاء واختبار تحصيلي في مادة اللغـة             : (األدوات أهمها 

العربية للصف الثالث االبتدائي وقائمه لتشخيص العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي و برنامج إرشادي             
وقـد اسـتخدم    )وي موجـه للمعلمـين  أسري لمواجهة مشكلة التأخر الدراسي ، وبرنامج إرشادي ترب     

بمقارنه بين متوسطات درجات األفراد للمجموعتين التجريبيـة و الـضابطة و            ) ت  ( الباحث اختبار   
يوجـد فـروق دالـه بـين        : ئج أهمهـا  وتوصلت إلى عدة نتا    .التحقق من صحة األسئلة و الفروض     

 األسـري  اإلرشادطبيق برنامج   المجموعتين التجريبية و الضابطة في مستوى التحصيل الدراسي بعد ت         
وجود فروق داله بـين متوسـطات       .الموجه ألولياء األمور، و برنامج إرشادي تربوي موجه للمعلمين        

درجات التالميذ المتأخرين دراسيا قبل تطبيق البرنامج ومتوسطات درجاتهم بعد التطبيق و ذلك علـى               
  .درجاتهم في االختبار التحصيلي المستخدم في الدراسة

  

فعالية برنامج إرشادي جمعي في التدريب على الضبط الذاتي فـي           " عنوان  ب  )٢٠٠٣  (اسة حداد در
   "خفض الضغوط النفسية لدى عينه من طلبة المرحلة الثانوية
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خفـض الـضغوط   هدفت الدراسة إلى مساعدة طالب المرحلة الثانوية على مهارات ضـبط الـذات و       
لى استخدام إستراتيجية الضبط الذاتي في خفض الـضغوط  ، ومساعدة المرشدين في المدارس ع   النفسية

 طالبا من الصف    )٤٥(وطبق البحث على عينه قوامها       .لدى الطلبة الذين يعانون من الضغوط النفسية      
، وكانت أدوات الدراسـة عبـارة عـن مقيـاس     سنه) ١٦ ـ  ١٥( أعمارهم العاشر الثانوي تراوحت

ة لبرنامج اإلرشاد الجمعي باستخدام أسلوب الضبط الذاتي        الضغوط النفسية من تصميم الباحث باإلضاف     
حـسب متغيـر    ) ت(في حين أن الباحث استخدم األسلوب اإلحصائي اختبـار           ،)١٩٩٦أبو غوش ،  (

على مجـاالت اختبـار   ) manova(، و كذلك تحليل البيانات المتعدد )الضابطة ـ التجريبية (الدراسة 
و توصلت الدراسة إلـى إن أفـراد         ،)ـ التجريبية الضابطة(دي حسب مجموعة الدراسة     االحتفاظ البع 

وكذلك إلى انخفاض مستوى    . المجموعة التجريبية قد اظهروا تحسنا في خفض مستوى الضبط النفسي         
الضغوط النفسية على البعد المعرفي و الفسيولوجي وزيادة التحسن في البعد النفسي لدى الطلبة الـذين              

  .تعلموا مهارات الضبط الذاتي

 فعالية برنامج إرشادي انتفائي في خفض الوسـواس واألفعـال            : بعنوان) ٢٠٠٣ (دراسة سعفان   
   :القهرية المرتبطة بالشعور بالذنب

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إعادة الفهم في خفض الشعور بالذنب كما هدفت إلـى التعـرف             
س واألفعـال القهريـة باسـتخدام       على مدى فاعلية كل من وقف أفكار و التعريض في خفض الوسوا           

برنامج إرشادي والتأكد من استمرار درجة التحسن التي كان عليها أفراد المجموعة التجريبيـة عنـد                
طالـب  ) ١٦٤(انتهاء الجلسات اإلرشادية واختيرت عينه عشوائية من طلبة الدبلوم المهنيـة حجمهـا              

ولكن بعد اإلعالن . عام)٢٢ ـ  ٥(لزمني إناث و كان متوسط العمر ا) ٩٢(ذكور و) ٧٢(طالبه منها و
عن الهدف من البرامج المستخدمة و نوع اإلجراءات تم انسحاب جزء كبير من الطلبة لعدم استعدادهم                

) بـادو  ( و استخدم الباحث اختبـار      . طالبه) ١٢(لذلك أكمل البرنامج على عينه من الطالبات حجمها         
ال القهرية و مقياس إحصائي للشعور بالذنب من إعـداد          وهو من إعداد ازيوسانافيو للوسواس و األفع      

وجود عالقة ارتباطيه ايجابيه داله إحصائيا بين الشعور بالذنب والوسواس          : وكانت أهم النتائج  . الباحث
إن التدخل اإلرشادي القائم على إعادة الفهم والموجه إلى خفض الشعور بالذنب كان              .واألفعال القهرية 

  .لشعور بالذنبله فاعليه في خفض ا

تحـسين   فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في        : بعنوان ) ٢٠٠٣( دراسة الشعراوي 
   .مستوى االتزان االنفعالي لدى عينه من الشباب الجامعي
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 الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج إرشادي في تحسين مستوى االتزان االنفعالي لدى عينـه              تهدف
طالـب وطالبـه   ) ٤٠(وتكونت عينة الدراسة من  .عي وعالقة ذلك ببعض المتغيرات   من الشباب الجام  

 ١٨ إناث و تراوحت أعمارهم ما بـين         ٢٠ ذكور و    ٢٠من المستوى الثاني بكلية التربية وقسمها إلى        
واعتمد برنامج الـشعراوي علـى       . تجريبية ٢ ضابطه   ٢ مجموعات   ٤ عاما وتم تقسيمها إلى      ٢٠ـ  

 جلسه بواقع جلستين أسبوعيا واسـتخدم فيـه      ١٢رشادية حيث يتكون البرنامج من      طريقة الجلسات اإل  
مقياس االتزان االنفعالي للدكتورة سامية القطان كما استند إلى البرنامج اإلرشادي العقالني الـسلوكي              

 وكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة تحليل البيانات أحادي االتجاه لدرجـة أفـراد            .كما قرره اليس  
انه توجد فروق ذات دالله إحصائية فـي    :المجموعتين الضابطة و التجريبية ، و كانت أهم النتائج هي         

متوسطات درجات السلوك االندفاعي بين المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنـامج اإلرشـادي              
االنـدفاعي  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في متوسطات درجات السلوك            .لصالح التطبيق البعدي  

  .بين المجموعة التجريبية الذكور والمجموعة التجريبية اإلناث بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

   : التي تناولت اإلبداع وعالقته ببعض المتغيرات على الدراسات السابقةتعليق

ذلـك  و لدى الباحثين     اإلبداعبعد اإلطالع على الدراسات السابقة تبين أن هناك اهتمام بموضوع                
دراسة (مثل   حيث تمت دراسته من حيث عالقته بمتغيرات عديدة        ، وقت بعيد وحتى يومنا الحاضر     ذمن

عالقة المستوى االجتماعي االقتصادي للوالدين بكل مـن حـب          : بعنوان) ١٩٩٠،خليفة، وعبد الحميد  
) ١٩٩٠يفـة، ، خل عبد الحميـد  (ودراسة  . حلة اإلعدادية االستطالع واإلبداع لدى عينة من تالميذ المر      

و  .المـرحلتين االبتدائيـة واإلعداديـة     حب االستطالع واإلبداع دراسة ارتقائية على تالميذ        : بعنوان  
ـ        : بعنوان) ١٩٩١، محافظة،   النهار(دراسة   ا فـي   العوامل التي تعزز اإلبداع في التعليم ومدى توفره

 عالقة اإلبداع بالتحـصيل  :بعنوان) ١٩٩٢وآخرون،   قطامي،(و دراسة   . المدارس الثانوية في األردن   
  .اشر في مدينة عمانوبعض المتغيرات االجتماعية ، واالقتصادية ، والثقافية لدى طلبة الصف الع

داعيـة مثـل    أثر بعض البرامج في تنمية بعض الجوانب والمهارات اإلب         هناك عدة دراسات تناولت   و 
 الوسـائل التعليميـة البيئيـة فـي         أثر برنامج استقصائي معتمد على    : بعنوان) ٢٠٠٣دراسة الحيلة،   (

، في تنمية تفكيـرهم    في مادة العلوم  التحصيل الدراسي المباشر والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي         
برنامج أنشطة حركية مقترح لتنميـة مكونـات       : بعنوان   ) ٢٠٠٣دراسة فوزي، والنمر،    (  .اإلبداعي

مدى اسـتخدام أنـشطة     : بعنوان ) ٢٠٠٤ش ،   دروي(ودراسة  .اإلبداع الحركي لطفل ما قبل المدرسة       
ـ            ة فـي مراحـل   التفكير اإلبداعي لدى الطلبة المعلمين في برنامج التربية العلمية والمعلمين في الخدم

فاعلية برنامج قائم على الوسـائط      : بعنوان   ) ٢٠٠٤دراسة طه ، وقناوي ،      ( و. تدريس التربية الفنية  
، دراسـة موسـى  (و .إلبداعية للتالميذ وميـولهم نحوهـا   القراءة ا التعليمية المتعددة في تنمية مهارات      
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فاعلية األلعاب اللغوية في تنمية مهارات التحدث والتفكير اإلبداعية لـدى           : بعنوان  ) ٢٠٠٤،  وسالمة
اثر برنامج تدريبيي على تنمية     : بعنوان ) ٢٠٠٥،    دراسة البلعاوي (و.طفل ما قبل المدرسة االبتدائية      

فاعلية برنامج مقتـرح    : بعنوان) ٢٠٠٥دراسة علوان،   (و .اعي لدى طلبة الصف العاشر    التفكير اإلبد 
  . ين في مدارس وكالة الغوث الدوليةلتنمية التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسي

 في العمليـة التعليمـة   هأن هناك دراسات تناولت اإلبداع وتأثير     ويالحظ أيضا من العرض السابق    
 اإلبداع في التدريس وعالقته ببعض المتغيرات لـدى معلمـي         : بعنوان) ٢٠٠٣،  اشدةدراسة رو (مثل  

أثـر طريقـة الـتعلم     : بعنـوان ) ٢٠٠٣ رواشدة والقضاة ،     دراسة(و .العلوم في منطقة اربد التعليمية    
  .عي لدى طلبة الصف الثامن األساسيالتعاوني في العلوم في تنمية التفكير اإلبدا

 التعلـيم  كانت عينة الدراسة مكونة من طلبـة مرحلـة    معظم الدراسات السابقة    :  من حيث العينة       
عبـد  (، ودراسـة    )١٩٩٠راسة خليفة، وعبد الحميد ،      د(أو التعليم الثانوي مثل     )  االبتدائي(األساسي  

،  وآخـرون  ،قطـامي (، و دراسة     )١٩٩١النهار ، محافظة ،     ( راسة  ، و د   ) ١٩٩٠الحميد ، خليفة ،   
، )٢٠٠٣دراسـة الحيلـة،   (، و)٢٠٠١دراسـة خريـشه ،   ( ، و )٢٠٠٠اسة الشيخ ،    در( ، و )١٩٩٢

  .)٢٠٠٥البلعاوي، (، و دراسة )٢٠٠٤أبو ندى ، ( ، و دراسة )٢٠٠٣دراسة السيد ، (و

، دراسـة موسـى، وسـالمة     (  قبل المدرسة مثـل      وهناك دراسات كانت عينة دراسات من أطفال ما       
  ) . ٢٠٠٣دراسة فوزي، والنمر، ( ، و)٢٠٠٤

  ) ٢٠٠٥، دراسة علوان(شدين النفسيين مثل ودراسات أخرى كانت عينة دراساتها مكونة من المر

أدوات الدراسة من إعـداد البـاحثين   استخدمت العديد من الدراسات     : من حيث األدوات والمقاييس       
خـرى  ، ودراسـات أ    )٢٠٠٠دراسـة الـشيخ ،      ( ، و   )١٩٩٧األستاذ، العملة،   (اسة  در  أنفسهم مثل 

، ودراسات أخـرى     )٢٠٠٣دراسة الحيلة ،    (  في التفكير اإلبداعي مثل      ساستخدمت اختبارات توران  
دراسـة  (استخدمت أداة دراستها مكونة بجانب األداة التي تقيس اإلبداع كذلك برنامج لدراسة أثره مثل               

، )٢٠٠٤مة،  وسال،  دراسة موسى (، و    )٢٠٠٤دراسة طه ، وقناوي ،      ( ، و )٢٠٠٣فوزي ، والنمر ،     
  . )٢٠٠٥دراسة علوان ، ( ، و  )٢٠٠٥البلعاوي ،  (و دراسة 

 استخدمت العديد من الدراسات السابقة أسـاليب إحـصائية مثـل            :اإلحصائيةمن حيث المعالجات        
  . والمتوسطات الحسابيةT.testالتحليل العاملي، ومعامالت االرتباط واالنحرافات المعيارية واختبار 

ن حيث تعلـيم  م(ئجها أن تالميذ المستوى األعلى كثير من الدراسات أظهرت نتا : النتائج  من حيث       
قد حصلوا على درجات أعلى جوهرياً في كل من حب االسـتطالع واإلبـداع ،   ) الوالدين ومهنة األب  
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في حين لـم يـصل أثـر      . )١٩٩٠ة خليفة ، وعبد الحميد ،       دراس( بالمقارنة بتالميذ المستوى األدنى     
للعينـات غيـر    ) ت( جنس إلى مستوى الداللة اإلحصائية ، وأخيراً فقد أشارت النتائج اإلحـصائية             ال

المستقلة إلى فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى اعتقاد العينة بأهمية هذه العوامـل التـي تعـزز                  
ال . )١٩٩١النهار، محافظة،   (اإلبداع ومدى توافر هذه العوامل كممارسات فعلية في المدارس دراسة           

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي على مقياس               
، كما وتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين             )الطالقة ، المرونة ، األصالة    ( التفكير اإلبداعي   

بـداعي لبعـد الطالقـة      المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي على مقياس التفكير اإل         
لصالح المجموعة التجريبية ، وهناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة     
في االختبار البعدي على مقياس التفكير اإلبداعي لبعد المرونة لصالح المجموعة التجريبيـة ، وهنـاك     

طة في االختبار البعـدي علـى مقيـاس         فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضاب       
 وقـد أسـفرت     .)٢٠٠٥،  البلعاوي(دراسة  التفكير اإلبداعي لبعد األصالة لصالح المجموعة التجريبية        

النتائج أنه ال توجد فروق بين مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين والمستوى االفتراضـي     
تنمية التفكير اإلبداعي بين القياس القبلـي والقيـاس   ، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في         %٥٠

     . )٢٠٠٥دراسة علوان، (البعدي لصالح التطبيق البعدي

  :  على الدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية تعليق

 اتفقت بعض الدراسة في الكشف عن أثر برنامج إرشادي على بعض الجوانب             : من حيث الهدف       
فعالية برنامج إرشادي في تعديل اتجاهـات        "  بعنوان )٢٠٠١اسة أبو غزاله،    در(والموضوعات مثل     

(  و .معلمات المرحلة االبتدائية بجده نحو المعوقين جسديا و نحو فكرة دمجهم أكاديميا مـع العـاديين               
(  و  " فاعلية برنامج إرشادي لمواجهة مشكلة التأخر الدراسـي        " : بعنوان) ٢٠٠٢دراسة عبد الحميد،  

فعالية برنامج إرشادي جمعي في التدريب على الضبط الـذاتي فـي            "  بعنوان    )٢٠٠٣حداد،  دراسة  
:  بعنـوان   ) ٢٠٠٣دراسـة سـعفان،     (و "خفض الضغوط النفسية لدى عينه من طلبة المرحلة الثانوية        

( و  :فعالية برنامج إرشادي انتفائي في خفض الوسواس واألفعال القهرية المرتبطة بالـشعور بالـذنب           
فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في تحسين مستوى         : عنوانب) ٢٠٠٣اسة الشعراوي،   در

  .االتزان االنفعالي لدى عينه من الشباب الجامعي

دراسـة أبـو غزالـه،      (مثـل    طلبة مدارس   اتفقت بعض الدراسات في العينة      : من حيث العينة        
خرى كانت عينتهـا    ، و دراسات أ   )٢٠٠٣ة حداد،   دراس(، و ) ٢٠٠٢دراسة عبد الحميد ،   (، و   )٢٠٠١

  ).٢٠٠٣دراسة الشعراوي، (من الشباب مثل 
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اتفقت كل الدراسات السابقة فـي اسـتخدام البـرامج           :  ةمن حيث األدوات واألساليب اإلحصائي        
ملي، إحصائية مثل التحليل العـا    اإلرشادية كأداة للدراسة، وكذلك استخدمت األساليب اإلحصائية التالية         

  . والمتوسطات الحسابيةT.testومعامالت االرتباط واالنحرافات المعيارية واختبار 

معظم الدراسات السابقة عن وجود أثـر إيجـابي السـتخدام البـرامج             أسفرت  : من حيث النتائج       
دراسـة سـعفان،    (، و )٢٠٠٢دراسة عبـد الحميـد ،     (، و )٢٠٠١دراسة أبو غزاله،    (اإلرشادية مثل   

  . )٢٠٠٣راسة الشعراوي، د(، و)٢٠٠٣

دراسة فوزي، والنمر،   ( ، و )٢٠٠٣دراسة الحيلة ،    (مما سبق يتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع              
) ٢٠٠٥دراسة علـوان،  (، و   )٢٠٠٥البلعاوي،  (، و دراسة    )٢٠٠٤دراسة طه، وقناوي،    ( ، و )٢٠٠٣

بداعيـة أو قيـاس مـدى أثـر         في استخدامه برنامج إرشادي في تنمية بعض الجوانب والمهارات اإل         
  . البرنامج على جوانب معينة في اإلبداع

عينة من األطفال فـي مرحلـة       وكذلك اتفقت مع بعض الدراسات السابقة التي كانت عينتها من                 
دراسـة  ( ، و   )١٩٩٧دراسة األسـتاذ، العملـة،      (  مثل   )الصف الخامس االبتدائي  (الطفولة المتأخرة   

  ).٢٠٠٤أبو ندى، ( ، و  دراسة )٢٠٠٣ة السيد ، دراس(، و) ٢٠٠٠الشيخ، 

     كما واتفقت الدراسة الحالية في استخدام البرنامج اإلرشادي كأداة للدراسة مع بعـض الدراسـات               
، دراسـة طـه  (، و )٢٠٠٣ والنمـر ،  دراسـة فـوزي ،  ( ، و ) ٢٠٠٣دراسة الحيلة ،    (السابقة مثل   

ولكنها تميـزت عـن   ). ٢٠٠٥دراسة علوان ،   (  ، و   )٢٠٠٥،  البلعاوي( ، ودراسة    )٢٠٠٤،وقناوي
  .اختبار القدرة على التفكير اإلبداعيالدراسات السابقة في استخدامها 

     كما واتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اسـتخدامها لألسـاليب اإلحـصائية               
   .متوسطات الحسابية والT.testومعامالت االرتباط واالنحرافات المعيارية واختبار 
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  إجراءات الدراسة
  منهج الدراسة : أوال 

  مجتمع الدراسة: ثانيا 

  عينة الدراسة: ثالثا

  :أدوات الدراسة:رابعا 

    تورانساختبار التفكير اإلبداعي :والًأ     

  البرنامج اإلرشادي : ثانيا      

  األساليب اإلحصائية: خامساً 

  )خطوات الدراسة ( ات التطبيق إجراء: سادسا 
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، كـذلك يتنـاول أدوات الدراسـة    وعينة الدراسة  هايتناول هذا الفصل وصفا لمنهجية الدراسة ومجتمع      
  .تحليل البيانات واستخراج النتائجوخطواتها والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في 

  
  :منهج الدراسة : أوال 

نهج التجريبي والذي يعني تغيير معتمد ومـضبوط للـشروط          اقتضت الدراسة الحالية استخدام الم    
. المحددة للواقع أو الظاهرة التي تكون موضوع الدراسة، ومالحظة ما ينتج عن هذا التغيير من آثـار                

التعرف : ويتصف هذا المنهج بالدقة العلمية، ألن نتائجه كميه دقيقه، ولهذا المنهج خطوات عمليه منها             
 الفرضيات واستنباط ما يترتب عليها، وضع تـصميم تجريبـي           ةالمها، صياغ على المشكلة وتحديد مع   

  )٢٩٠:١٩٩٨عبيدات وزمالئه، . (يحتوي على جميع النتائج وعالقاتها وشروطها
  
  مجتمع الدراسة: ثانيا 

مجموعه متكاملة من األفراد واألشياء و األعداد والقياسات لها  خاصية مشتركه             :ويقصد بالمجتمع هو  
  )١٥:٢٠٠٢ صبري وآخرون،. (حظتها ويراد تحليلهايمكن مال

   .يشتمل على أطفال جمعية التوحيدومجتمع الدراسة 

  
  :وتنقسم إلى: عينة الدراسة: ثالثا

  . سنة كمجموعة تجريبه طبق عليها البرنامج١١ من سن إناث) ١٠ ( :ةالعينة التجريبي
  . لم يطبق عليها البرنامج سنة كمجموعة ضابطة١١ من سن إناث) ١٠: ( العينة الضابطة 

  :أدوات الدراسة:رابعا 
  :اختبار التفكير اإلبداعي :أوال 

للتفكيـر االبتكـاري     " تـورانس "سيد خير اهللا مأخوذ عن إحدى بطاريـات         أعده في الصورة العربية     
   .)ب ( الصورة 

  : محتوى االختبار
  تكوين الصورة : األوللنشاطا

  تكملة الخطوط :النشاط الثاني
  الدوائر:اط الثالثالنش
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  : استطالعياًختبارتطبيق اال
 طفالً مـن األطفـال   )٢٠(تم تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي على عينة استطالعية بلغ عددها        

  .جمعية التوحيدالمترددين على 

  :صدق االختبار
  :تم حساب صدق االختبار بطريقتين هما

  :  الصدق الظاهري-أ
)  ١ملحـق   (عة من المحكمين مجموعة من المحكمـين        وتم ذلك من خالل عرضه على مجمو      

 علـى أن    اأكـدو  كمـا    األطفالالذين أجمعوا على أن بنود االختبار مصوغة بطريقة يمكن أن يفهمها            
  .االختبار يتوافق مع البيئة الفلسطينية وأكدوا على صالحية االختبار للتطبيق على عينة الدراسة

  
  : صدق االتساق الداخلي-ب

 بحساب االتساق الداخلي من خالل حـساب قـوة           باستخدام البرنامج االحصائي   ةث الباح تقام
االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكلية لالختبار وكذلك ارتباط درجة كـل بعـد         

  : يوضح ذلك) ١(بدرجات األبعاد اآلخرى والجدول 

  )١(الجدول 
  أبعاد اختبار التفكير اإلبداعيمصفوفة معامالت االرتباط بين  كل بعد من 

  والدرجة الكلية لالختبار وكذلك كل بعد باألبعاد األخرى

 المجال
الدرجة الكلية 
الختبار التفكير 

 اإلبداعي
 مستوى الداللة قيمة الداللة

 ٠,٠١دالة عند مستوى داللة  ٠,٠٠٠ ٠,٨٢٧ طالقة

 ٠,٠٥دالة عند مستوى داللة  ٠,٠١٨ ٠,٥٢١ مرونة

 ٠,٠٥دالة عند مستوى داللة  ٠,٠١١ ٠,٥٥٨ أصالة

 ٠,٠٥دالة عند مستوى داللة  ٠,٠١٤ ٠,٥٣٩  التفاصيل

  ٠,٤٤٤) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ١٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة *   
  ٠,٥٦١) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ١٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة ** 
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األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية لالختبار ارتباطاً داالً إحـصائياً         أن جميع   ) ١(يتضح من الجدول    
  .لتفكير اإلبداعي متسق داخلياًاوهذا يدل على أن اختبار ) ٠و٠٥ و ٠,٠١( داللة ىعند مستو

  : طريقة تصحيح االستجابة -١
 درجات واحدة للطالقة والثانية للمرونة والثالثة       خمسةيصحح هذا االختبار ويتم الحصول على       

  . والرابعة للتفاصيل، والخامسة لألصالة التشجيعيةألصالةل

  :إجراءات تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي: ثالثاً
أفـراد  ) ١٠(، مـنهم    عشرون طفلـة  تم تطبيق االختبار على جميع أفراد عينة الدراسة وهم          

  .أفراد المجموعة التجريبية) ١٠(المجموعة الضابطة، و
 وشـرح   ألطفـال جيب علـى أسـئلة ا     ت ت حيث كان  اار بنفسه  بتطبيق االختب  ة الباحث ت قام -١

 .المواقف التي يتعرض لها االختبار

 . على ورقة االختبارا اسمهفلةسجل كل طت على أن ة الباحثتحرص -٢

 .وروعي الزمن الالزم لتسليم أوراق اإلجابةمجموعة طبق االختبار داخل كل  -٣

  
  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب 

ص على سالمة النتائج، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجـب ضـبطها           انطالقاً من الحر  
ـ  نـتَّ والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلـة لالسـتعمال والتعمـيم، تَب               طريقـة   ة الباحث

 بعد التطبيق، ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجمـوعتين مـن         ارالمجموعتان التجريبية والضابطة باختب   "
اد على االختيار العشوائي ألفراد العينة ، ومقارنة المتوسـطات الحـسابية فـي بعـض                خالل االعتم 

  : المتغيرات التالية بضبطة الباحثتلذا قام ".المتغيرات أو العوامل
  
  : العمر الزمنيتكافؤ المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة في-١

 Mannتـم اسـتخدام اختبـار      م ومن ثـم  ١/١/٢٠٠٩ احتساب العمر في وللتأكد من ذلك تم
Whitney Test يوضح ذلك) ٢( والجدول.  
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   )٢(الجدول 
 وقيمة الداللة ومستوى الداللة "Z" وقيمة "U"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

  للتعرف إلى الفروق في العمر بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة
 

 لعددا المجموعة البعد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "U"قيمة 
قيمة 

"Z" 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 ١٠٣,٠٠٠ ١٠,٣٠٠ ١٠ تجريبية العمر ١٠٧,٠٠٠ ١٠,٧٠٠ ١٠ ضابطة
٠,٨٧٧ ٠,١٥٤ ٤٨,٠٠٠ 

غير دالة 
 إحصائياً

= ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   دال توج يتضح من الجدول السابق أنه      
، وعليه فإن المجموعتين متكافئتين      العمر لمجموعة التجريبية في  ا المجموعة الضابطة و   أطفالبين  ) ∝
  . العمر الزمنيفي

  : اختبار التفكير اإلبداعيتكافؤ المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة في-٢
تجريبية قبل البدء    تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي على المجموعتين الضابطة وال        وللتأكد من ذلك تم   

يوضـح  ) ٣( والجـدول  Mann Whitney Testتم استخدام اختبـار   في تطبيق البرنامج من ثم 
  .ذلك

   )٣(الجدول 
 وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى "Z" وقيمة "U"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

  ين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربةالفروق في مستوى التفكير اإلبداعي بين أفراد المجموعت

متوسط  العدد  المجموعة  البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
"U" 

قيمة 
"Z" 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 طالقةال ٩٨,٠٠٠ ٩,٨٠٠ ١٠ ضابطة
 ١١٢,٠٠٠ ١١,٢٠٠ ١٠ تجريبية 

٠,٥٩٤ ٠,٥٣٢ ٤٣ 
غير دالة 
 إحصائياً

 مرونةال ١٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠ ضابطة
 ١١٠,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٠ تجريبية 

٠,٦٨٥ ٠,٤٠٦ ٤٥ 
غير دالة 
 إحصائياً

 صالةاأل ٨٤,٥٠٠ ٨,٤٥٠ ١٠ ضابطة
 ١٢٥,٥٠٠ ١٢,٥٥٠ ١٠ تجريبية 

٠,١١١ ١,٥٩٥ ٢٩,٥ 
غير دالة 
 إحصائياً

 تفاصيلال ٩٠,٥٠٠ ٩,٠٥٠ ١٠ ضابطة
 ١١٩,٥٠٠ ١١,٩٥٠ ١٠ تجريبية 

٠,٢٦٩ ١,١٠٥ ٣٥,٥ 
غير دالة 
 إحصائياً

 مجموعال ٨٨,٥٠٠ ٨,٨٥٠ ١٠ ضابطة
 ١٢١,٥٠٠ ١٢,١٥٠ ١٠ تجريبية 

٠,٢١١ ١,٢٥٠ ٣٣,٥ 
غير دالة 
 إحصائياً
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= ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   دال توج يتضح من الجدول السابق أنه      
، ختبـار  والدرجة الكلية لال  ختبارااللمجموعة التجريبية في أبعاد     المجموعة الضابطة و  أطفال ا بين  ) ∝

  .االختباروعليه فإن المجموعتين متكافئتين في 

  : البرنامج اإلرشادي: ثانيا 

   فعالية برنامج مقترح  لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة: اسم البرنامج
، وعيا جلسات أسـب    بمعدل ثالث  ة جلس ٢٠يتكون البرنامج اإلرشادي في عمومه من        : طبيعة البرنامج 

 .مدة الجلسة  ساعة ونصف 

  :الهدف من البرنامج
   .بعض الجوانب اإلبداعيةالتعرف على مدى فعاليته في تنمية  .١
  .مدى قدرته على تحقيق أهداف البرنامج  .٢

  :الطريقة التي يقوم عليها البرنامج اإلرشادي
  : ئد ومزايا منهايقوم البرنامج اإلرشادي على طريقة اإلرشاد الجمعي لما لهذه الطريقة من فوا

  .الترشيد واالستهالك في النفقات والوقت والجهد .١
 فهي تكسبه مزيدا من الثقة بالذات وتضفي عليه روح          كثيرةيتعلم الفرد من الجماعة جوانب       .٢

  .التعاون والتفاعل واالنسجام مع اآلخرين 
  .الشعور باالنتماء للجماعة واحترام الرأي اآلخر  .٣
ـ    المناقشة الجماعية لموضوع     .٤ فس امشترك تقلل من الخوف وتشعر باألمن فتتيح فـرص التن

 .والتفريغ االنفعالي 

 .تزيد من المنافسة بين أفراد المجموعة إلخراج أفكار جديدة إبداعية  .٥

  .تساعد على تعلم واكتساب خبرات متبادلة تزيد من تطوير المهارات اإلبداعية  .٦
  .الجوانب اإلبداعية كل هذه األهداف تصب في تنمية 

  :إعداد محتوى البرنامج
   )٣(محلق رقم 

قدم لألطفال من خالل منظومة البرنامج، ونسعى إلى        ت الذي   ويقصد بمحتوى البرنامج األساليب   
أن يتعلمه األطفال بغية تحقيق أهداف معينة، وفى ضوء األهداف التي تم تحديدها  بما يتناسـب مـع                   

مج المقترح ، كما تمت االستعانة بعدد مـن الكتـب   مستوى األطفال قامت الباحثة بتنظيم محتوى البرنا   
   والمراجع العلمية والدراسات السابقة والـدوريات العلميـة والمواقـع االلكترونيـة التـي تعرضـت                



 ٨٧ 

لموضوع البحث الحالي ، وقد تم تنظيم المحتوى وترتيب خبرات التعلم في صـورة مجموعـة مـن                  
  :الموضوعات المترابطة كاآلتي 
  الجلسةاسم   رقم الجلسة

  لقاء تعريف وتعارف  الجلسة األولى
  تحديد توقعات وأهداف المشاركين الجلسة  الثانية
  كن مبدعاً الجلسة الثالثة

  مشاعري واإلبداع الجلسة الرابعة
  الثقة بالنفس طريقك لإلبداع الجلسة الخامسة
  اكتشاف الذات الجلسة السادسة
  التخطيط وتنظيم الوقت الجلسة السابعة

  كيف تصبح قائداً مبدعاً ؟ لجلسة الثامنةا
  حب المدرسة ثمرة اإلبداع الجلسة التاسعة
  صناع المستقبل المبدعين الجلسة العاشرة

  من صديقك الذي يساعدك على اإلبداع ؟ الجلسة الحادية عشر
  نمي خيالك الجلسة الثانية عشر
  التنفس واالسترخاء الجلسة الثالثة عشر

  المبدع الرباني  عشرالجلسة الرابعة
  كيف نفكر معاً ؟ الجلسة الخامسة عشر
  حدثني عن كتابك الجلسة السادسة عشر
  مصنع ومسرح العرائس والدمى الجلسة السابعة عشر
  يوم حر الجلسة الثامنة عشر
  رحلة ترفيهية الجلسة التاسعة عشر

  اإلنهاء والتقييم الجلسة العشرون

  :م محتوى البرنامج االعتبارات التالية وقد راعت الباحثة عند تنظي
  .  اختيار موضوعات تحقق أهداف البرنامج في تنمية التفكير اإلبداعي-
  . تنظيم المحتوى بشكل يؤدى إلى تحقيق األهداف التعليمية التي وضع من أجلها-
 الوسـائل   قوم بها األطفال وغير المباشرة عن طريق استخدام       ي الجمع بين الخبرات المباشرة التي       -

  .التعليمية



 ٨٨ 

 مراعاة التنظيم المنطقي والسيكولوجي أثناء تنظيم المحتوى بحيث يكون ذا معنى وأهمية بالنـسبة               -
  .لألطفال

  . مراعاة خصائص نمو األطفال في هذه المرحلة-
     طرح األسئلة القبلية المتعلقة في كل موضوع الستثارة دافعية األطفال وتهيئتهن لكل موضوع-
  . ساحة لألطفال للقيام بعملية االستنتاج والمشاركة الفاعلة ترك م-
، مسرح، ألغاز،   رسم حر  ( ألطفال تضمين البرنامج العديد من المواقف التعليمية التي تثير تفكير ا          -

   )الخ...عصف ذهني لحل مشكلة ما 

  :تحديد األنشطة والوسائل التعليمية 
  .ة المتعلقة بموضوع البرنامج والتي توكل لهم تكليف األطفال بالبحث في القضايا المختلف-
  .بأنشطة إبداعية مثيرة  تكليف األطفال -
  . استخدام الصور والرسومات ذات العالقة-
  . الخروج في رحالت قصيرة من أجل تدعيم بعض المفاهيم التي وردت في البرنامج المقترحة-
  . تقديم البرنامج-

  :أساليب التقويم 

 األهداف وبـأي درجـة،      تمنظومية لجمع وتحليل البيانات بغرض تحديد هل تحقق        هو عملية    :التقويم
  .اك أكثر من مرحلة لعملية التقويموهن

  ويتم من خالل طرح أسئلة وعرض بعض الرسومات والعروض العملية التـي مـن                :التقويم القبلي 
أن هذا التقـويم يـساعد      ، حيث   وتحفزهم الستقبال الموضوع الجديد   شأنها أن تستثير دافعية المتعلمين      

  .على التعرف على الخبرات السابقة لدى المتعلمين والتي يكون لها عالقة بالموضوع المراد تقديمه

عند تقديم البرنامج تتم عملية تقويم مستمرة أثناء طرح الموضوع وتـتم        : )البنائي  ( التقويم المرحلي   
، ويكون الحكم علـيهم مـن       تي يكلف بها الطلبة    الكتابية وال  من خالله طرح األسئلة الشفهية واألنشطة     

خالل معرفة إجاباتهم على األسئلة ومالحظة مدى مشاركتهم وأدائهم في المحاضرة بصورة عامة مما              
  .يعكس مدى تمكنهم من اإللمام بعناصر الموضوع ومفاهيمه

ة فـي نهايـة كـل       دد من األسئل   ويتم ذلك باإلجابة على ع     :)التجميعي  _ الختامي  (  النهائي   التقويم
ـ               موضوع دف ، ويتم أيضا بتطبيق اختبار التحصيل واختبار االتجاهات بعد تقديم البرنـامج كاملـة به

  . األهداف المرجوة منهالتأكد من أن البرنامج قد حقق



 ٨٩ 

  :ضبط البرنامج للتأكد من مالئمته 
  : عن طريق        بعد أن قامت الباحثة بإعداد البرنامج في صورته األولية قامت بضبطها

أرائهـم فـي   للتعـرف علـى    )  ٢( انظر الملحق رقم عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين    
  :البرنامج من حيث 

  .  مدى دقة محتوى البرنامج من الناحية العلمية-
  . مدى شمول األهداف ووضوحها ومناسبتها-
  . مدى مالئمة البرنامج لمستوى المتعلمين-
 ومناسبته لتحقيـق أهـداف البرنـامج        منة في البرنامج المقترح   طة المتض  مدى شمول األنش   -

  .وإمكانية تنفيذها
  .وفى ضوء أراء المحكمين وتوجيهاتهم ومالحظاتهم قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة

  :التجريب االستطالعي المبدئي للبرنامج 
ع المجموعة التجريبية للتأكد مـن               قامت الباحثة بالتجريب االستطالعي للوحدة في أول لقاء م        

مدى مالئمة موضوعات البرنامج لهن، وقد تمت مناقشتهن في الـسهولة والـصعوبة والموضـوعات         
لمهمة، ومدى مالئمة األنشطة والوسائل واالختبارات ولم تبد األطفـال أي مالحظـات             لاألكثر أهمية   

ت البرنامج وهذا مـا يؤكـد علـى         على البرنامج، فقد أظهرن اهتمامهن ورغبتهن في تعلم موضوعا        
  .مالئمة البرنامج لألطفال

  : اإلحصائية األساليب

  :ة الباحثاستخدمت  للتحقق من صحة فروض الدراسة 
 لمجموعتين مستقلتين للتعرف إلى الفروق بين المجمـوعتين  Mann Whitney Testختبار  ا -١

 .الضابطة والتجريبية
ينتين مرتبطتين للتعرف إلى الفروق بـين    لعWilcox on Signed Ranks Testاختبار  -٢

 .التطبيقين القبلي والبعدي
  .  للتعرف إلى حجم تأثير البرنامجZمعادلة حساب حجم التأثير باستخدام  -٣

 .SPSSتمت المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج  -

  )خطوات الدراسة  ( الدراسةإجراءات : سادسا 
  .سابقة والمقاييس من أجل إعداد أدوات الدراسة اإلطالع على األطر النظرية والدراسات ال .١
  ) ب ( نس الصورة االتفكير اإلبداعي لتور اختباراستخدام  .٢
  .التحقق من صدق البرنامج اإلرشادي من خالل عرضه على المحكمين .٣



 ٩٠ 

  .تطبيق أدوات الدراسة على العينة الفعلية  .٤
  .استخراج البيانات وتحليلها .٥
  . تقدم التوصيات والمقترحاتعليها تم الدراسة وبناء تفسير النتائج التي توصلت إليها .٦
  .تلخيص الدراسة في سطور لتسهيل التعرف على محتواها .٧

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩١ 

 
 

 

  النتائج وتفسرياهتا
 

   عـــــرض نتـــــائج الدراســـــة-
   تفـــــسير نتـــــائج الدراســـــة-
   مناقـــــشة نتـــــائج الدراســـــة-

  
  



 ٩٢ 

  : أسئلة الدراسةنتائج اإلجابة عن السؤال األول من
  ؟ية لدى عينة من أطفال محافظة غزةما البرنامج المقترح لتنمية بعض الجوانب اإلبداع :الذي نصهو

مية التفكير اإلبداعي لـدى أطفـال   ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بإعداد برنامج مقترح لتن 
الرابع من فصول هذه الدراسـة،   غزة، حيث قامت بشرح كيفية إعداد هذا البرنامج في الفصل      محافظة

   ).٣(ووضعت خطوات بنائه في ملحق الدراسة رقم 

  :نتائج التحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة
بين أفرد المجموعتين    التفكير اإلبداعي    توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى       ":والذي نصه 

 ".وعة التجريبيةالتجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجم

 Mann Whitney Testوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثـة باسـتخدام اختبـار     
  .يوضح ذلك) ٤(والجدول 

  )٤(الجدول 
 وقيمة الداللة ومستوى الداللة "Z" وقيمة "U"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 المجموعتين التجريبية والضابطة بعد للتعرف إلى الفروق في مستوى التفكير اإلبداعي بين أفراد
  تطبيق البرنامج المقترح

 العدد  المجموعة  البعد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
"U" 

 "Z"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 طالقةال ٦٨,٥٠٠ ٦,٨٥٠ ١٠ ضابطة
 ١٤١,٥٠٠ ١٤,١٥٠ ١٠ تجريبية 

٠,٠٠٦ ٢,٧٧٥ ١٣,٥ 
دالة عند 
٠,٠١ 

 مرونةال ٦٨,٥٠٠ ٦,٨٥٠ ١٠ طةضاب
 ١٤١,٥٠٠ ١٤,١٥٠ ١٠ تجريبية 

٠,٠٠٥ ٢,٨٤٠ ١٣,٥ 
دالة عند 
٠,٠١ 

 صالةاأل ٦١,٠٠٠ ٦,١٠٠ ١٠ ضابطة
 ١٤٩,٠٠٠ ١٤,٩٠٠ ١٠ تجريبية 

٠,٠٠١ ٣,٣٨١ ٦ 
دالة عند 
٠,٠١ 

 تفاصيلال ٥٥,٠٠٠ ٥,٥٠٠ ١٠ ضابطة
 ١٥٥,٠٠٠ ١٥,٥٠٠ ١٠ تجريبية 

٠,٠٠٠ ٣,٧٩٤ ٠ 
دالة عند 
٠,٠١ 

 مجموعال ٥٥,٠٠٠ ٥,٥٠٠ ١٠ ضابطة
 ١٥٥,٠٠٠ ١٥,٥٠٠ ١٠ تجريبية 

٠,٠٠٠ ٣,٧٨٧ ٠ 
دالة عند 
٠,٠١ 

 في جميع أبعاد اختبـار  (٠,٠١)دالة عند مستوى داللة " Z"يتضح من الجدول السابق أن قيمة     
ة إحصائية في تلك األبعـاد     التفكير اإلبداعي والدرجة الكلية لالختبار وهذا يعني وجود فروق ذات دالل          

وفي الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي بين أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولقـد كانـت             



 ٩٣ 

الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبية، وهذا يعني أن أفـراد المجموعـة التجريبيـة ازداد لـديهم          
 الضابطة، مما يعني أن البرنامج أثر إيجابـاً  مستوى التفكير اإلبداعي بشكل أفضل من أفراد المجموعة   

  .عليهم

  .وهذا يحقق الفرض األول من فروض الدراسة

كان مليء باألنشطة الحيوية والتي تثير التفكيـر المبـدع لـدى            الباحثة ذلك إلى أن البرنامج      وتعزو   
 تجـاوبوا   األطفـال وان   ،األطفال، وكذلك لمدى تفاعل المجموعة التجريبية مع األنشطة وانجذابهم لها         

 كانـت    التي .اإلبداع على التحرر وتوجيه طاقاتهم نحو مجاالت        األنشطة ونشط مع تلك     ايجابيبشكل  
  .تتميز بجانب المرح والترفيه والتفكير والتمثيل والرسم فقد ساعدتهم بشكل كبير

البـرامج   الدراسات السابقة عن وجود أثر إيجـابي السـتخدام           نتائج معظم وتتفق هذه النتيجة مع     
، دراسـة سـعفان   ( ، و )٢٠٠٢الحميـد ،  دراسة عبد   ( ، و )٢٠٠١دراسة أبو غزاله،    ( اإلرشادية مثل   

  .التي أظهرت أثر البرامج في تنمية التفكير اإلبداعي). ٢٠٠٣دراسة الشعراوي، ( ، و )٢٠٠٣

  : نتائج التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير         : "راسة على  نص الفرض الثاني من فروض الد     
  ".اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي

 Wilcoxon Signed Ranksوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باسـتخدام اختبـار   
Testيوضح ذلك) ٥(   والجدول.  



 ٩٤ 

  )٥ (لجدول ا
 وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى "Z"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 الفروق في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده

 العدد البيان البعد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Z"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠ الرتب السالبة
 القةطال ٥٥,٠٠٠ ٥,٥٠٠ ١٠ الرتب الموجبة

   ٠ الرابطة
٠,٠٠٢ ٣,١٦٢ 

دالة عند 
٠,٠١ 

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠ الرتب السالبة
 ٥٥,٠٠٠ ٥,٥٠٠ ١٠ الرتب الموجبة

 
 مرونةال

   ٠ الرابطة 
٠,٠٠٢ ٣,٠٥١ 

دالة عند 
٠,٠١ 

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠ الرتب السالبة
 صالةاأل ٤٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٩ الرتب الموجبة

   ١ الرابطة
٠,٠٠٧ ٢,٧١٦ 

دالة عند 
٠,٠١ 

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠ الرتب السالبة
 تفاصيلال ٥٥,٠٠٠ ٥,٥٠٠ ١٠ الرتب الموجبة

   ٠ الرابطة
٠,٠٠٥ ٢,٨٠٧ 

دالة عند 
٠,٠١ 

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠ الرتب السالبة
 مجموعال ٥٥,٠٠٠ ٥,٥٠٠ ١٠ الرتب الموجبة

   ٠ الرابطة
٠,٠٠٥ ٢,٨٠٥ 

عند دالة 
٠,٠١ 

فـي  ) ٠,٠١(المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " Z"يتضح من الجدول السابق أن قيم       
جميع األبعاد والدرجة الكلية لألبعاد المكونة الختبار التفكير اإلبداعي، وهذا يدل على وجـود فـروق                

ي تلك األبعاد بين التطبيقين القبلي والبعدي، ولقد كانت الفروق لصالح التطبيـق             ذات داللة إحصائية ف   
البعدي حيث ظهر تحسناً في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد العينة التجريبية في التطبيق البعـدي                

د العينة  أي أن هناك أثراً إيجابيا واضحاً للبرنامج المقترح على رفع مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفرا              
  .التجريبية

  .وهذا يحقق الفرض الثاني من فروض الدراسة
  :باستخدام المعادلة التالية"   ٢ η"وفيما يتعلق بحجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا 

  
Z٢ 

Z٤ + ٢ 
= η ٢ 
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   )٦(جدول 
 ٢ ηالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لـ 

 مستخدمةاألداة ال حجم التأثير
 كبير متوسط صغير

η ٠,١٤ ٠,٠٦ ٠,٠١ ٢ 

  
  )٧(جدول 

  وإيتا تربيع وحجم التأثير لكل بعد من أبعاد مقياس تقدير الذات والدرجة الكلية للمقياس" Z"قيمة 
  

  .أن حجم تأثير البرنامج كبير" إيتا تربيع"يتضح من الجدول السابق ومن قيم 

ج رفع من مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفـراد المجموعـة       وتعزو الباحثة ذلك إلى أن البرنام     
تنمية الجوانـب المختلفـة لـدى    التجريبية حيث أن البرنامج وجه لهذا الغرض ولقد نجح البرنامج في      

وذلك من خالل أنشطة متعددة ومختلفـة بالطريقـة       ) ، التفاصيل الطالقة، المرونة، األصالة  (المجموعة  
  .ي الممزوج بالتنشيط اللعب والمسرح والعصف الذهن

  : نتائج التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإلبداعي باسـتخدام البرنـامج              " :والذي نصه  
  ".المقترح لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج وفي التطبيق التتبعي

 Wilcoxon Signed Ranks الفرض قامت الباحثة باسـتخدام اختبـار   وللتحقق من صحة هذا
Test يوضح ذلك ) ٨(  والجدول.  

  

 حجم التأثير ٢ η ٤ +  Z٢ Z Z٢ البعد

 كبير ٠,٧١٤ ١٣,٩٩٨ ٩,٩٩٨ ٣,١٦٢ الطالقة
 كبير ٠,٦٩٩ ١٣,٣٠٩ ٩,٣٠٩ ٣,٠٥١ المرونة
 كبير ٠,٦٤٨ ١١,٣٧٧ ٧,٣٧٧ ٢,٧١٦ األصالة
 كبير ٠,٦٦٣ ١١,٨٧٩ ٧,٨٧٩ ٢,٨٠٧ التفاصيل

الدرجة الكلية 
 ٠,٦٦٣ ١١,٨٦٨ ٧,٨٦٨ ٢,٨٠٥ لالختبار

 كبير
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   )٨(الجدول 

 وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى "Z"العدد ومتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
لبرنامج وفي الفروق في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق ا

  التطبيق التتبعي ألثر البرنامج

متوسط  العدد  البيان  البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
"Z" 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠ الرتب السالبة
 طالقةال ٥٥,٠٠٠ ٥,٥٠٠ ١٠ الرتب الموجبة

   ٠ الرابطة
٠,٠٠٢ ٣,١٦٢ 

 
دالة عند 
٠,٠١ 

 ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١ سالبةالرتب ال
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠ الرتب الموجبة

 
 مرونةال

   ٩ الرابطة 
٠,٣١٧ ١,٠٠٠ 

غير دالة 
 إحصائياً

 ١٧,٠٠٠ ٨,٥٠٠ ٢ الرتب السالبة
 صالةاأل ٢٨,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٧ الرتب الموجبة

   ١ الرابطة
٠,٤٩٣ ٠,٦٨٦ 

غير دالة 
 إحصائياً

 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠ الرتب السالبة
 تفاصيلال ٣,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢ الرتب الموجبة

   ٨ الرابطة
٠,١٨٠ ١,٣٤٢ 

غير دالة 
 إحصائياً

 ٧,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٢ الرتب السالبة
 مجموعال ٣٨,٠٠٠ ٥,٤٢٩ ٧ الرتب الموجبة

   ١ الرابطة
٠,٠٥٨ ١,٨٩٧ 

غير دالة 
 إحصائياً

) ٠,٠٥(ياً عند مستوى داللة     المحسوبة غير دالة إحصائ   " Z"يتضح من الجدول السابق أن قيم       
 بعد الطالقة فلقد كانت الفروق لصالح التطبيـق التتبعـي،      افي جميع األبعاد والدرجة الكلية لألبعاد عد      

وهذا يدل على بقاء أثر البرنامج في جميع أبعاد التفكير اإلبداعي والدرجة الكلية للتفكيـر اإلبـداعي،                 
  .يعني ازدياد أثر البرنامج في هذه المهارة وهذا طفالوازدياد مهارة الطالقة لدى األ

 كان له أثر كبير في تنمية المهارات عند األطفال وتدريب            ذلك إلى أن البرنامج    ةعزو الباحث تو
األطفال عليه جعلهم يمتلكون مهارات جديدة يمكن تطويرها بعد تطبيق البرنامج مما جعل أثر البرنامج               

 البرنامج فى حياتهم المنزلية والمدرسية ممـا        أنشطة األطفالم   استخد دبأسبوعين فلق يظهر بعد تطبيقه    
  . بشكل متزايد اإلبداعساعدهم على تنمية 
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  :تعليق عام على النتائج 

 لديهم  اإلبداع وتنمية   األطفال نتائج الدراسة أثرا ايجابيا لتطبيق البرنامج على عينة          أظهرتلقد  
  يساعدهم على التحـرر كي مثل هذا البرنامج إلىة ماسة  بحاجأطفالنافأن ،  المختلفةاألنشطةمن خالل   

وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم نحو أفق جديدة في اإلبداع سواء كان على الصعيد المدرسي أو األسـرى أو      
 الذين يعانون من ظروف حياة صعبة على        ناللعب، وباألخص األطفال الفلسطينيي   من خالل مجموعات    

صعيد االجتماعي والسياسي واالقتصادي وعلى الـرغم مـن كـل    على الوالصعيد األسري ومشكالته    
الظروف إال أن أطفالنا في قمة اإلبداع بأفكارهم ولعبهم، فإن اإلبداع وسيلة تعلـم ووسـيلة حـضارة                  

 عن اهتمامنا في     فيجب أن ال ندع أطفالنا بعيدون      ووسيلة نضال في العلم ألجل الدفاع وتحقيق األماني       
د وان تهتم بهم كافة المؤسسات المعنية بشؤون األطفال والتنمية والتطـوير ، وال               وال ب  تنمية إبداعاتهم 

شك أننا نعاني من الظروف الصعبة والحصار من كافة أنواعه سياسي واقتصادي وثقافي إلـى غيـر                 
 ذلك لكن هذا ال يمنع أبداً بأن ننمي عقول أبنائنا وأن نهتم بتنمية قدراتهم وبالذات القـدرات اإلبداعيـة                
والتي الحظنا من خالل هذا البرنامج إمكانية تطويرها وتنميتها ولكنها تحتاج إلـى تـدريب ومهـارة                 
وأهتمام وهذا ما نرجوه من مربي أطفالنا الكرام فإبداع أطفالهم يحقق لمجتمعنا المزيـد مـن التطـور         

  ،  والرقي والتحضر فأننا بهم سنصبح مجتمعاً خراً بثقافته واقتصاده وسياسته 
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  توصيات الدراسة
   اإلبداعي التفكير مقياس تطوير على العمل -

 باألطفال االهتمام واعتبار ، واحتضانهم مبكر سن في المبدعين األطفال اكتشاف على العمل وضرورة -

  الوطن ولمصلحة دينياً واجباً

ية والنفسية  ضرورة اهتمام جميع العاملين في مجال التربية باألطفال على جميع األصعدة التربو-
   .والعقلية وباألخص األطفال الذين يقدرون على تنمية إبداعاتهم  

 ضرورة توفير البيئة األسرية المناسبة لتنمية مهارات األطفال اإلبداعية وتشجيعهم على ذلك بكافة -
  .الوسائل

  .ت األطفالوالتي تنمي تفكير وقدرا ضرورة توفير البيئة المدرسية التي تشجع األنشطة اإلبداعية -

  .على وسائل تنمية اإلبداع عقد ندوات وورش عمل للعديد من المهتمين لكي يتم تدريب قدر أكبر -
  

  ةمقرتحات الدراس
  :ام بدراسات تتناول هذه المقترحاتفي ضوء ما توصلت له الباحثة ترى أنه باإلمكان بالقي

  .دراسة العالقة بين األمن النفسي والتفكير اإلبداعي  -

 .لتنمية بعض المهارات اإلبداعية لدى الشباب في حل المشكالت برنامج  -

  . دراسة العالقة بين تنمية اإلبداع والمستوى الثقافي والتعليمي لإلباء -
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  امللخص 
  فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة 

ظة غـزة ، ومعرفـة أثـر هـذا     هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج لتنمية اإلبداع لدى أطفال محاف        
وحاولـت  )  التفاصـيل    الطالقة ، المرونة ، األصالة ،        ( األربعةالبرنامج على تنمية اإلبداع بإبعاده      

  :الدراسة فحص الفرضيات التالية 

بين أفرد المجموعتين التجريبيـة      التفكير اإلبداعي     توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى       -
  . برنامج لصالح المجموعة التجريبيةوالضابطة بعد تطبيق ال

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعـة التجريبيـة          -
 .قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية             ال   -
  .د تطبيق البرنامج وفي التطبيق التتبعيبع

  :وتم جمع وتحليل البيانات وذلك بإجراء المعالجات اإلحصائية التالية 

 لمجموعتين مستقلتين للتعرف إلى الفروق بـين المجمـوعتين   Mann Whitney Test  ر اختبا-
 .الضابطة والتجريبية

ن للتعرف إلـى الفـروق بـين      لعينتين مرتبطتيWilcoxon Signed Ranks Test اختبار -
 .التطبيقين القبلي والبعدي

 .  للتعرف إلى حجم تأثير البرنامجZ معادلة حساب حجم التأثير باستخدام -

 .SPSSتمت المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج  -

 ) إنـاث ( أطفـال    ) ١٠(مجموعة ضـابطة ، و      ) إناث(أطفال   ) ١٠(  عينة الدراسة من     وقد تكونت 
ة تجريبية تم تطبيق البرنامج عليها ، تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية ، وقـد تـم تطبيـق                   مجموع

 للعربية بواسطة سيد خير اهللا علـى  ترجمته تم ساختبار قبلي لمقياس التفكير اإلبداعي من إعداد توارن   
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 ، البرنامج انتهاء بعد والضابطة التجريبية المجموعة على إعادته وتم ،المجموعتين الضابطة والتجريبية    
  : التالية للنتائج التوصل تم وقد، أسبوعين مرور بعد إعادته تم وكذلك

بين أفـرد المجمـوعتين التجريبيـة        التفكير اإلبداعي     وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى       -
  . والضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية

ية في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية قبـل            وجود فروق ذات داللة إحصائ     -
 .تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية بعـد                 -
  .التتبعي لصالح تطبيق البرنامج وفي التطبيق التتبعي

 والعمـل   ،داعياإلب التفكير مقياس تطوير على العمل ضرورة الدراسة بها خرجت التي تالتوصيا نوم

 دينيـاً  واجبـاً  باألطفـال  االهتمـام  واعتبار ،واحتضانهم مبكر سن في المبدعين لاألطفا اكتشاف على

وضرورة اهتمام جميع العاملين في مجال التربية باألطفال علـى جميـع األصـعدة        ،الوطن ةولمصلح
، وضـرورة تـوفير     ة إبداعاتهم   ربوية والنفسية والعقلية وباألخص األطفال الذين يقدرون على تنمي        الت

، وضرورة  سائلالبيئة األسرية المناسبة لتنمية مهارات األطفال اإلبداعية وتشجيعهم على ذلك بكافة الو           
، عقد نـدوات     األطفال والتي تنمي تفكير وقدرات   توفير البيئة المدرسية التي تشجع األنشطة اإلبداعية        

  .در أكبر على وسائل تنمية اإلبداعوورش عمل للعديد من المهتمين لكي يتم تدريب ق
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Abstract 

  

ativity To Develop CThe Proposal Programme Activity 
       Gaza City Children InAmong  

١-The study aimed to examine the effect of atraining programe 
prepaired to examine the creative thinking of children in gaza     
.The thesis to study the following hypotheses:- 
* There are differences significal in the level of creative thinking 
between the experiment group and a standard group after the 
applaying of training programe for the experimental group . 

* There are differants with statistical signifcal for the experimental 
group befor the applaying the applaying programe after it for the 
post test. 

* Ther are no different with statistical significal for the 
experimental groupafter the applaient programe and the following 
up applaying. 

* The date were collected and analyzed by the following statistisical 
procedures. 

* Mann whitney test for two independent group to knowthe dividuds 
between the experimental and standard group. 

 Wilcoton signed ranaks test for tow joined * 

Samples to know the individuals between the applaient prepost and 
the post test. 

٢- Accounting aqualising effecting by using z to know the programe 
effects. 

- The statistical processes jon by (spss) programe . 



 ١٠٢ 

- The sample study consisted of (١٠) children (female) standard 
group and (١٠) children (female) exermintal group which programe 
applied on it . 

 The sample was selected randomly . -  

- The prepost has been applied for the creative thinking scale from 
towrans preparing on the experimental and standard groups and the 
test has been re-applid after the programs application and also after 
(٢) weeks ago . the researcher has reached the following outcomes 
:-  

- There are differences with statisticd significant for the 
experimental group after the applaying programe and in the 
following up applaying for the following up applaying .   

 

The study has come to the following conclusions :- *  

- Creative thinking measurements should be developed  
- Children's creative abilities should be discovered in advance 
and strengthened . 

- Developing creativity and encouraging the talented children 
should be anational and dreligiaus concern . 

٣- Carring out workshop and training sessions for the 
supervisors  as well as teachers , parents and connsellores to 
teach them about development creative means.    
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   العربيةاملراجع
  )القرآن الكريم ( المصدر 

  . ، دار الكتب العلمية بيروت١ ، ج١ ، طلسان العرب ) : ٢٠٠٣(  ابن منظور ، محمد بن مكرم -

" العالقة بين أسلوب القيادة والـسلوك اإلبـداعي الفـردي    "  ) : ٢٠٠٣ (  أبو تايه ، سلطان نايف    -
 ، مجلة دراسات في العلوم اإلدارية       "دراسة ميدانية للمدريين األردنيين في الشركات الصيانة الكبرى         

  . ، القاهرة ٢ ، عدد ٣٠، مجلد 

ديل اتجاهـات معلمـات   فاعلية برنامج إرشادي في تع ) : ٢٠٠١(  أبو غزالة ، سميرة علي جعفر       -
 ، مجلة كليـة     المرحلة االبتدائية بجدة نحو المعوقين جسدياً ونحو فكرة دمجهم أكاديميا مع العاديين           

   .٣ ، ج٢٥التربية ، العدد 

التفكير اإلبداعي وعالقته بكل من العزو السببي ومـستوى الطمـوح    ) : ٢٠٠٤(  أبو ندى ، خالد    -
، كلية التربيـة  دس االبتدائيين ، رسالة ماجستير غير منشورة ،         لدى تالميذ الصفيين الخامس والسا    

  . ، فلسطين ةالجامعة اإلسالمي

، الطبعة الثانية ، مطبعة      " أدواتهالبحث التربوي عناصره ، منهاجه ،       " ) : ١٩٩٧(األغا ، إحسان     -
 .مقداد ، غزة ، فلسطين 

  . ، دار وائل للنشر ، القاهرة ١ ، طاإلبداعمقدمة في  ) : ٢٠٠٢(السرور ، ناديا هايل  -

أثر برنامج تدريبي لمهارات اإلدراك والتنظـيم        ) : ١٩٩٧(  السرور ، ناديا وحسين ، ثائر غازي         -
 رسالة ماجستير غير    واإلبداع على تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة أردنية من طلبة الصف الثامن ،            

  .منشورة 

أثر استخدام كل من السجع والجناس والوزن على تنميـة  ) : ٢٠٠٠(  الشيخ ، محمد عبد الرءوف     -
 مجلة القـراءة والمعرفـة ،       ،الثروة اللغوية والتعبير اإلبداعي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي          

   . ، القاهرة ١العدد



 ١٠٤ 

، دار الكتـاب الجـامعي      ١، ط ، وتنميتـه  اإلبداع ماهيته ، واكتشافه    ) : ٢٠٠٤(  الهويدي ، زيد     - 
  .إلمارات العربية المتحدة ، االعين

 دار صـفاء للنـشر    ، مكتبـة  ١ ، ط  تنمية قدرات االبتكار لدى األطفال     ) : ٢٠٠٥( الخليلي ، أمل    _ 
  .، عمانوالتوزيع

  .         ، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، القاهرة ١ طشرارة اإلبداع ،:  ) ١٩٩٩( ، علي  الجمادي-

ية برنامج إرشادي عقالني انفعـالي سـلوكي فـي تحـسين            فاعل) : ٢٠٠٣(  الشعراوي ، صالح     -
   .١٦ ، عدد مستوى االتزان االنفعالي لدى عينة من الشباب الجامعي ، مجلة اإلرشاد النفسي

، الـدار  ١ ، ط مبادئ التوجيه واإلرشـاد النفـسي      ) : ٢٠٠١( أحمد والخطيب ، هشام      الزبادي ،    -
  .، عمان العلمية الدولية

الفروق في األصالة والطالقة لدى مجمـوعتين مـن          ) : ١٩٩٦( طفى يوسف   ، نهى مص  الحموي -
، ٣ ، مجلة التربويـة ، العـدد   ، دراسة نفسية وحضارية مقارنة نطالب الجامعة المصريين والكويتيي   

  .كلية التربية ، الكويت 

 فـي   أثر برنامج استقصائي معتمد على الوسـائل التعليميـة البيئيـة          :  ) ٢٠٠٣( ، محمد    الحيلة -
 في تنمية تفكيرهم    التحصيل الدراسي المباشر والمؤهل لطلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم          

  . ، القاهرة١ ، العدد ٣٠مجلة دراسات العلوم التربوية ، المجلد  ، اإلبداعي

العوامل التي تعزز اإلبداع في التعليم ومدى توافرهـا         :  )١٩٩١(  النهار، تيسير ومحافظة، سامح      -
  .٣، العدد لبحوث والدراسات، المجلد السابع، مجلة مؤتة لفي المدارس الثانوية في األردن

  .، دار االنجلو للنشر والتوزيع ، القاهرةالشخصية المبدعة  ) : ٢٠٠٥( ، عمرو  بدران-

، دار الفكـر  ١، طاإلبداع مفهومه ومعـايره ومكوناتـه   ) : ٢٠٠٢( جروان ، فتحي عبد الرحمن     _ 
  .والنشر، األردنللطباعة 

، دار المـريخ    إدارة أنشطة االبتكار والتغير دليل انتقادي للمنظمـات        ) : ٢٠٠٤( حسني ، محمود     -
  .للنشر، السعودية

فعالية برنامج إرشادي جمعي في التدريب على الضبط الذاتي في خفض           ) : ٢٠٠٣( ، عفاف   داد ح -
  .٣، عددم التربوية مجلة العلو ،الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية



 ١٠٥ 

  .، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة٢، طاإلبداع من منظور تكاملي:  )١٩٩٧(  حنورة، مصري -

مستوى مساهمة معلمي التاريخ بالمرحلة الثانوية في تنميـة         :  )٢٠٠١( خريشه، علي كايد سليم      -
  .، قطر١٩، العدد حوث التربويةمهارات تفكير الناقد اإلبداعي لدى طلبتهم ، مجلة مركز الب

اإلبداع في التدريس وعالقته ببعض المتغيرات لدى معلمي العلـوم           ) : ٢٠٠٣ ( إبراهيم،  رواشده -
  .٢، العدد ٢ المجلد، مجلة أبحاث اليرموك، في منطقة أربد التعليمية

 العوم في تنميـة     أثر طريقة التعليم التعاوني في     ) : ٢٠٠٣(  والقضاه ، براسل     إبراهيم رواشده ،    -
، الجامعـة   ٢، العدد   ٣٠ ، مجلة الدراسات ، مجلد       التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الثامن األساسي      

  .األردنية، األردن

غسان عبـد الحـي أبـو غـز         :  ، ترجمة    اإلبداع العام والخاص   ) : ١٩٨٩(  روشكا ، السكندر     -
  . ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت١٤٤، عد )١٩٨٩(

  . ، مطبعة عالم الكتب القاهرة٣، ط التوجيه واإلرشاد النفسي ) : ١٩٩٨( ، حامد ان زهر-

فاعلية برنامج إرشادي انتقائي في خفض الوساوس واألفعال القهرية          ) : ٢٠٠٣( سعفان ، محمد     -
  .٤ ، الجزء ٢٧ ، مجلة كلية التربية ، عدد المرتبطة بالشعور بالذنب

أثر برنامج للتدريب على اإلبداع فـي تحفيـز التفكيـر            ) : ١٩٩٥( سالمة ، إيمان محمد يوسف       -
، ورةرسالة ماجستير غيـر منـش      ،    سنوات ١٠_٩اإلبداعي لدى عينة األطفال األردنيين ما بين سن         

  .الجامعة األردنية ، األردن

لـدى  أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتفكير االبتكاري       :  )١٩٩٨(  صالح، عايدة شعبان ديب      -
لية التربية، قسم الصحة    ، ك ، رسالة ماجستير غير منشورة     أطفال المرحلة االبتدائية في محافظات غزة     

                                                                                   . األقصى وجامعة عين شمس، فلسطين العليا المشترك، جامعةت، برنامج الدارساالنفسية

فاعلية برنامج قائم على الوسائط التعليمية المتعـددة فـي          :  )٢٠٠٤(  طه، شحاته وقناوي، شاكر    -
  .، القاهرة٤٠اءة والمعرفة العدد ، مجلة القرتنمية مهارات القراءة اإلبداعية للتالميذ وميولهم نحوها

ـ  ة التأخر الدراسـي   فاعلية برنامج إرشادي لمواجهة مشكل     ) : ٢٠٠٢( ،عبد الحميد، سهام   - ة ، مجل
   .١٥، عدد اإلرشاد النفسي



 ١٠٦ 

دراسات فـي حـب االسـتطالع واإلبـداع      ) : ٢٠٠٠(  عبد الحميد ، شاكر وخليفة ، عبد اللطيف   -
  .، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة  والخيال

تطالع واإلبـداع فـي     العالقة بين حب االس   :  ) ١٩٩٠(  عبد الحميد ، شاكر وخليفة ، عبد اللطيف          -
  . ، المؤتمر السادس لعلم النفس ، القاهرة المرحلة االبتدائية ، دراسة مقارنة بين الجنسين

 ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية،     كيف تصنع طفالً مبدعاً في عام      ):٢٠٠٥ (  عبد المعطي ، عبدا هللا     -
  . ، القاهرة، مصر ١ط

  .الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، دار ١، طى اإلبداعالمدخل إل ) : ٢٠٠٦( ، سعيد  عبد العزيز-

  . ، دار الثقافة، عمانمبادئ التوجيه واإلرشاد ) : ١٩٩٨( ، سعيد  عبد الهادي، جودة والعزة-

 الفكـر للطباعـة     ، دار مبادئ التوجيه واإلرشاد النفـسي     ) : ١٩٩٨(  عبيدات ، ذوقان وزمالؤه      -
  .، عمان والنشر والتوزيع

فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لـدى المرشـدين           ): ٢٠٠٥( رائد شعبان   ،   علوان -
رة، الجامعـة اإلسـالمية،      غيـر منـشو    ر رسالة ماجستي  ،النفسيين في مدارس وكالة الغوث الدولية     

  .فلسطين

، المكتبـة المـصرية للطباعـة        النمو في مرحلة الطفولة    احتياجات: ) ٢٠٠٤( غانم، محمد حسن     -
  . نشر والتوزيع ، القاهرة وال

لتنميـة مكونـات اإلبـداع      برنامج أنشطة حركية مقترحة      ) :٢٠٠٣( فوزي، أمل والنمر ، فاتن      _ 
  . ، القاهرة ٤ ، العدد ٧، مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، المجلد  الحركي لطفل ما قبل المدرسة

المتغيرات االجتماعية االقتـصادية    عالقة اإلبداع بالتحصيل وبعض      ) : ١٩٩٥( ، وآخران   قطامي -
، ٢٢ عمان ، مجلة دراسات العلـوم اإلنـسانية، مجلـد            والثقافية لدى طلبة الصف العاشر في مدينة      

  .١العدد

أثر مستوى تعليم األب واألم والترتيب الوالدي في قدرات التفكيـر            ) : ١٩٩٦( ، وآخران    قطامي -
 مركز البحوث التربوية، العـدد      بدولة البحرين ، مجلة    اإلبداعي لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة       

  .، قطر٩



 ١٠٧ 

، ، األهليـة للنـشر والتوزيـع      ١، ط تفكير الطفل تطوره وطرق تعليمه    :  )١٩٩٠(  قطامي، يوسف    -
  .األردن

  . ، دار ذات السالسل ، الكويت مقدمة في منهج اإلبداع:  ) ١٩٨٦( زهير منصور ،  -

فاعلية األلعاب اللغوية فـي تنميـة مهـارات التحـدث           :  )٢٠٠٤(  موسى، محمد وسالمة، وفاء      -
  .، القاهرة٣٦ءة والمعرفة، العدد ، مجلة القراوالتفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة االبتدائية

 لدى العاملين في المكتبـات المتخصـصة فـي          اإلبداعمعيقات   ) : ١٩٩٤( ، عمر أحمد     همشري -
  .، الجامعة األردنية، األردن٤ العدد ،٢١، مجلة دراسات، مجلد األردن



 ١٠٨ 

  : املراجع االجنليزية 
  

- Berkempre ,Robert , (١٩٩٠) ; " Evaluation the Effectiveness of a 
Design Course in Teaching Creative Problem – Solving"  , 
Dissertation Abstract  International , Vol .٥٠ ,Mo ٩, PP ٢٧٦٣ – A . 

- Bross ,T (١٩٧٩) .:"A Study of of the Relationship of Self _ concept , 
Creative Thinking and Academic Achievement Dissertation 
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- Rodrigues ,C, and Soriano E (١٩٨٣) .:" Astudy of the creativity 
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- Maloney,Julie ,(١٩٩٢) ,"Training in Creativity :  

                        Aphenomeno-logical inquiry with Teachers Who Have 
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  )١(الملحق رقم 

   بأسماء محكمي اختبار تورانس للتفكير اإلبداعيةقائم

  عاطف األغا  الدكتور -

  جميل الطهراوى  الدكتور -

  نبيل دخان الدكتور -

  عائد الربعى  الدكتور -
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  )٢(الملحق رقم 
 

  قائمة بأسماء محكمي البرنامج 

  الدكتور أنور العبادسة-

   الدكتور أسامة المزيني-

   الدكتور فضل أو هين-

   الدكتور سمير قوته-

   الدكتورة سناء أبو دقة-

   الدكتورة عايدة صالح -
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  )٣(الملحق رقم 
 

 ) ب (اختبار التفكير اإلبداعي إعداد تورانس الصورة 

  مقياس التفكير اإلبداعي باستخدام الصور

  
  

  إعداد
  )ف. د(بول تورانس .أ: وضع
  )ف. د(عبد اهللا بن سليمان : ترجمة

  )ف. د(فؤاد أبو حطب : إعداد



 ١١٢ 

  تكوين الصورة: النشاط األول
  

يوجد في أسفل هذه الصفحة ورقة ملونة ذات شكل منحنى، فكر في صورة لموضوع مـا يمكنـك أن                   
 تكون هذه الورقة الملونة جزء من الموضوع، يمكنك أن تلصق هذه الورقة الملونة فـي                يثبحترسمه  

  .ثم أضف خطوطاً بالقلم لكي ترسم الصورة التي تريدها. أي مكان تريده

حاول أن تفكر في صورة لم يفكر فيها أحد، ثم استمر في إضافة أفكار جديدة إلى فكرتك األولى لكـي                
  . لالهتمامتجعلها تحكي قصة مثيرة

اجعل عنوانك ذكياً وغير    . وعندما تكمل صورتك، فكر في اسم أو عنوان لها واكتبه في أسفل الصفحة            
 .استخدم هذا العنوان لكي يساعدك على أن تحكي قصتك. مألوف بقدر المستطاع
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  _____________________________________________: العنوان
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  تكملة الخطوط: النشاط الثاني
تستطيع بإضافة بعض الخطوط إلى األشكال الناقصة على هذه الصفحة والـصفحة التاليـة أن ترسـم           

حاول أن تفكر في بعض الموضوعات أو الصور التي سوف ال           . موضوعات أو صوراً مثيرة لالهتمام    
عل هذه الموضوعات أو الصور تحكي قـصة أو قصـصاً كاملـة             حاول أن تج  . يفكر فيها أحد غيرك   

اكتب أسفل كـل رسـم عنوانـاً مثيـراً          . ومثيرة لالهتمام بأن تضيف إلى فكرتك األولى وتبني عليها        
  .لالهتمام في المكان المخصص لذلك بجوار رقم الرسم

  



 ١١٥ 
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  الدوائر: النشاط الثالث

صور تستطيع أن ترسـم مـستخدماً       و ال في عشر دقائق حاول أن ترى كم من الموضوعات أ         
يجب أن تكون الدوائر الجزء األساسي مـن        . الدوائر الموجودة في أسفل هذه الصفحة والصفحة التالية       

تـستطيع أن تـضع     . أضف خطوطاً بالقلم الرصاص للدوائر لكي تكمل الصورة       . كل صورة أو رسم   
، في أي مكان تريـد لكـي ترسـم     عالمات في داخل الدوائر أو خارجها، أو في داخلها وخارجها معاً          

أرسم أكبر عدد مـن الـصور أو الموضـوعات    . الصورة، حاول أن تفكر في أشياء لم يفكر فيها أحد        
أجعل هذه الصور تحكي قصة كاملة مثيرة       . المختلفة وضع أكثر ما تستطيع من األفكار في كل صورة         

  .أضف إسماً أو عنواناً مناسباً أسفل كل صورة. لالهتمام
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  ) ٤( الملحق رقم 
  مع دليل التطبيق والتصحيح كتيب اختبارات األشكال" ) ب " الصورة ( اختبار تورانس لتطبيق إجرائيةتفاصيل 

  )استخدم ساعة توقيت (             :ًأوال   •
  .بورقة األسئلة ثالث أنشطة  

  ) .ب ( ود الطالب صورة على شكل كلى الصق باحلجم واللون األزرق كما هو مرفق بالصورة  صفحة فارغة ، أدناه عنوان ، يز:النشاط األول 
  قراءة التعليمات املرفقة يف النشاط : املطلوب من الفاحص 

  .األول ، مع توضيح كيفية نزع الالصق واللصق 
  .عشر دقائق : الوقت احملدد 

  :طريقة التصحيح 
  .األصالة التأكد من العنوان لتحديد درجة ) ١

  : ملحوظات العنوان
  .العنوان مهم ملتابعة التصحيح للنشاط األول 

  تفاصيل  الدرجة
  ...كلب ، قبعة ، رجل : مثل. للعناوين اردة  صفر

رجل بأذن كبرية ، كلب خطري ، قبعة : مثل. للعنوان الوصفي  ١
  ...جندي 

 ذو الكلب املسمى ملك ، الرجل: مثل. للعنوان الوصفي اخليايل  ٢
  ...األنف الذهيب 

العنوان الذي حيكي قصة غريبة ، الرجل : مثل. للعنوان التجريدي  ٣
  ...الذي يركب السفينة الفضائية اهلائجة 

  
  .عند عدم كتابة العنوان ال يصحح النشاط األول ويستمر التصحيح للنشاطني التاليني ) ٢
  .مع جتاوز املكرر أو املشابه للخط أو النقطة ذات املدلول نفسه درجة التفاصيل حتسب على كل خط أو نقطة يضاف للشكل ) ٣
  .من صميم الرسم أو الشكل الذي حيكي القصة حبيث نزعه يؤثر على الرسم ) ب ( جيب أن يكون الشكل ) ٤
  .العنوان املختلف متاماً مع الرسم أو الشكل الذي يكونه الطالب يلغي التصحيح ) ٥
  .لتفاصيل يف الرصد بورقة التصحيح جتمع درجة العنوان مع ا) ٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .صة على الطالب إمتامه خبطوط حيث يكون شكل مييزه ومل يفكر فيها غريه  ناقعشرة أشكال :النشاط الثاني
  .عشرة دقائق :  لتكوين األشكال العشرة دالوقت احملد

  .قراءة التعليمات املرفقة يف النشاط الثاين : املطلوب من الفاحص 
  :طريقة التصحيح 

  .العنوان مهم ملتابعة التصحيح حيث ال يصحح شكل بغري عنوان ) ١
  .ليس للعنوان درجة لكن الرتباط العنوان مع الشكل أمهية يف متابعة التصحيح ) ٢
  .األصالة حسب حتديد كتيب األشكال+ ترصد درجة املرونة ) ٣
  .فال حتسب التفاصيل ) صفر(أما إن كانت . مث ترصد درجة التفاصيل إن كانت درجة األصالة إجيايب) ٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥×٥ دائرة مصفوفة ٢٥ا : لثانيةا . ٣×٣ دوائر مصفوفة ٩ا :  دائرة على صفحتني متقابلني األوىل٣٤عددها ) الدوائر  ( :النشاط الثالث
  .عشرة دقائق : دالوقت احملد

  .قراءة التعليمات املرفقة يف النشاط الثالث : املطلوب من الفاحص 

 )ب ( صورة 
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  :طريقة التصحيح 
  .العنوان مهم ملتابعة التصحيح حيث ال يصحح شكل بغري عنوان ) ١
  .يف متابعة التصحيح ليس للعنوان درجة لكن الرتباط العنوان مع الشكل أمهية ) ٢
  .جيب أن تكون الدائرة أو الدوائر املستخدمة يف تكوين شكل ما من صميم الشكل حبيث حذفه يؤثر على الشكل ) ٣
  .األصالة حسب حتديد كتيب األشكال على كل شكل حسب عنوانه حىت األشكال املكررة ما دام بعنوان مستقل + ترصد درجة املرونة ) ٤
  .فال حتسب التفاصيل ) صفر(أما إن كانت . لتفاصيل إن كانت درجة األصالة إجيايبمث ترصد درجة ا )٥
  .يف هذا النشاط درجات تشجيعية حتسب على جتميع أكرب عدد للدوائر يف الشكل الواحد ) ٦

  :على النحو لتايل
  الدرجة التشجيعية  الدوائر امعة

   درجات٥  ٥ ــــ  ٣من 
   درجات١٠ ١٠ ــــ  ٦من 
   درجات١٥ ١٥ ــــ  ١١من 
   درجات٢٠ فأكثر ــــ  ١٦من 

   درجة٢٥  مجع مجيع الدوائر يف شكل واحد
  .جتمع الدرجة التشجيعية يف كشف ورقة التصحيح مع األصالة للنشاط الثالث ) ٧
 وهذا يرفع للجنة العليا x١وإن مل يوجد فيوضع له درجة بطريقة .. . أو أصله أو مكوناته أو عمومه هالعنوان يبحث عنه يف الدليل وإن مل يوجد يبحث يف مترادفات: ملحوظة* 

  .لتحديد درجة هلا وهكذا إن تكرر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :تعبئة منوذج ورقة التصحيح 

  ٣النشاط الثالث  ٢النشاط الثاين  ١النشاط األول

سل
تسل
ال

  تفاصيل  أصالة  مرونة  تفاصيل  أصالة  مرونة  تفاصيل  أصالة  
١.                 
٢.             
٣.             
٤.             
٥.             
٦.             
٧.             
٨.             
٩.             
١٠. 

  

            
١١.       
١٢.       
١٣.       
١٤.       
١٥.       
١٦.       
١٧.       
١٨.       
١٩.       
٢٠.       
٢١. 

  

      

  ملخص الدرجـــــــات
 

  تفاصيل  أصالة  مرونة  طالقة  
          ١نشاط
          ٢نشاط
          ٣نشاط
          اموع
          الدرجة

  :مالحظات
  =درجة األصالة التشجيعية يف النشاط الثالث

ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .كيفية تعبئة هذا امللخص أعاله 

  :درجة الطالقة* 
هي جمموع  املربعات املشار باللون األمحر حتت خانـة املرونـة            

  .وحتسب اخلانات اإلجيابية حىت الدرجات املكررة 
  :درجة املرونة* 

رونـة  هي جمموع  املربعات املشار باللون األمحر حتت خانـة امل          
  .وحتسب اخلانات اإلجيابية مع إلغاء الدرجة املكررة 

  :درجة األصالة* 
  .مجع الدرجات عادي يف اخلانات اخلضراء

  .ويضاف عليها الدرجة التشجيعية اليت حصل عليها 
  :درجة التفاصيل* 

  .مجع الدرجات عادي يف اخلانات الزرقاء
  .مث جتمع قوائم األنشطة يف اموع* 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:رجة بعد اجلمعاحتساب الد* 
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٢٢.       
٢٣.       
٢٤.       
٢٥.       
٢٦.       
٢٧.       
٢٨.       
٢٩.       
٣٠.       
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 ١٢١ 

 

  )٥( الملحق رقم 

 
 

 

 جلسات البرنامج
  بسم ا الرمحن الرحيم

  
                                   حفظه اهللا/                     الدكتور الفاضل 

  
  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته

  
  التكرم بتحكيم برنامج لنيل درجة ماجستير/ الموضوع 

فعاليـة  " بإعداد بحث لنيل درجة الماجستير في الصحة النفسية بعنوان           أماني محمد أهل  / تقوم الباحثة   
  " محافظة غزة برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدى أطفال

  .نرجو التكرم بتحكيم البرنامج المرفق وإبداء المالحظات بالحذف أو التعديل أو غيرها 

  / مالحظة 

التي يمارسها األفراد   التنفيذية   واإلجراءات التعليميةمجموعه من الخبرات    " : تعرف الباحثة البرنامج    
محاضرات ـ رسم   "ةنشطعه من األمجمو بهدف تنمية ذكائهم االجتماعي وهذه الخبرات تحتوي على

   ." جماعيةجماعي ـ سيكودراما ـ قصص 

اإلبداع عملية تحسس للمشكالت والوعي بمواطن الضعف والتغيرات وعـدم    : وتعرف الباحثة اإلبداع    
االنسجام والنقص في المعلومات ، والبحث عن حلول والتنبؤ ، وصياغة فرضيات جديـدة، واختبـار                

تها أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطـات جديـدة باسـتخدام               الفرضيات وإعادة صياغ  
  . المعطيات المتوافرة ، ونقل أو توصيل النتائج لآلخرين

  
   وشكرا

  



 ١٢٢ 

  أماني محمد أهل : الباحثة 
   )٦( الملحق رقم 

  
  جلسات فعالية برنامج مقترح  لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة

  
  اسم الجلسة  رقم الجلسة

  لقاء تعريف وتعارف  الجلسة األولى 
  تحديد توقعات وأهداف المشاركين الجلسة  الثانية
  كن مبدعاً الجلسة الثالثة 
  مشاعري واإلبداع الجلسة الرابعة
  الثقة بالنفس طريقك لإلبداع الجلسة الخامسة
  اكتشاف الذات الجلسة السادسة
  التخطيط وتنظيم الوقت  الجلسة السابعة 

  كيف تصبح قائداً مبدعاً ؟ لسة الثامنةالج
  حب المدرسة ثمرة اإلبداع الجلسة التاسعة
  صناع المستقبل المبدعين الجلسة العاشرة

  من صديقك الذي يساعدك على اإلبداع ؟ الجلسة الحادية عشر
  نمي خيالك الجلسة الثانية عشر
  التنفس واالسترخاء  الجلسة الثالثة عشر

  المبدع الرباني عشرالجلسة الرابعة 
  كيف نفكر معاً ؟ الجلسة الخامسة عشر
  حدثني عن كتابك   الجلسة السادسة عشر
  مصنع ومسرح العرائس والدمى  الجلسة السابعة عشر
  يوم حر الجلسة الثامنة عشر
  رحلة ترفيهية  الجلسة التاسعة عشر

  اإلنهاء والتقييم  الجلسة العشرون 
  
  
  



 ١٢٣ 

  
  امج مقترح  لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزةجلسات فعالية برن

  :األهداف العامة للبرنامج 
  .تنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة  -١
 : تدعيم و تنمية الجوانب المختلفة من شخصيات المبدعين من األطفال من خالل  -٢

  .عبيرية تنمية القدرة على الطالقة اللغوي وطالقة التداعي وطالقة األفكار والطالقة الت -
  .إكساب األطفال القدرة على تقديم األفكار المتنوعة المرتبطة بموقف محدد  -
 .تنمية القدرة على تطوير العالقات االجتماعية  -

 .إكسابهم القدرة على مواجهة مشكالتهم والتعامل معها بطرق إبداعية  -

 . تنمية القدرة على التخطيط الجيد للمستقبل بشكل إبداعي  -

 .لدى األطفال تنمية الخيال  -

 .إكسابهم فنيات نفسية تساعد على اإلبداع مثل التنفس واالسترخاء  -

 .مساعدة األطفال على تطوير ذاتهم  -

 .تعزيز الثقة بالنفس لدى األطفال  -

 .ربط اإلبداع لدى األطفال بالجوانب الدينية  -

 .إثراء الثقافة العامة لدى األطفال المبدعين  -

  .ي تنمية اإلبداع  ـ إكسابهم الطرق السليمة ف٣
 .ـ صناعة المبدعين لبناء وتقدم بلدنا الحبيبية فلسطين ٤

  : عينة البرنامج 
   . سنة ١١ سن األطفال

  :منفذ البرنامج 
  .أماني محمد أهل  / الباحثة 

  : نوع اإلرشاد 
  .اإلرشاد الجماعي المباشر وغير المباشر 

  :مكان تنفيذ البرنامج 
   ".جمعية التوحيد" ة   قاعة مجهزة باألجهزة ومريح



 ١٢٤ 

   :عدد الجلسات 
  . جلسة بواقع ثالث جلسات أسبوعياً ٢٠

   :مدة الجلسة الواحدة 
   . ة ونصفساع

  :مدة البرنامج 
  .شهر ونصف  

  :الفنيات المستخدمة 
 أعمال تعاونيـة  – لعب أدوار   – سيكودراما   – رسم   – لعب   - تخيل   – تفريغ انفعالي    – مناقشة وحوار 

 - القـصص  - اللعب الفردي والجمـاعي  - مجموعات عمل صغيرة   – استرخاء   -يه     واجبات بيت  -
 كتابـة   - رحـالت    – مسابقات   –  تجميع صور والحديث حولها       - مصنع العرائس والدمى     -مسرح  

  . ألغاز – موسيقى -شعر وقصص 
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  جلسات البرنامج
  افظة غزة فاعلية برنامج مقترح  لتنمية اإلبداع لدى أطفال  مح

  لقاء تعريف وتعارف: الجلسة األولى 

  :أهداف الجلسة 
 .التعريف والتعارف بين الباحثة واألطفال  .١

 .بناء ثقة وكسر الحاجز النفسي بين الباحثة واألطفال  .٢

  .إعطاء أفراد المجموعة فكرة متكاملة عن البرنامج  .٣
 .بناء القواعد األساسية التي سوف يتم إتباعها  أثناء العمل  .٤

 .تنمية روح العمل الجماعي بين األطفال  .٥

  :سير الجلسة 
ترحب الباحثة بالمشاركين وتقدم لهم جزيل الشكر على الحضور ورغبتهم في المشاركة بالبرنامج ،              _ 

 وأن  وطننا الغالي فلـسطين       نكما وتقدم لهم وافر االعتزاز والفخر بهم ألنهم أطفال مبدعين فلسطينيي          
  . ولى عز وجل أن يجعلهم زخراً لهذا الوطن يحتاج لمثلهم  سأله الم

وهذا يساعد على تعزيز ثقة     ( ثم تبدأ الباحثة بالتعريف على نفسها وطبيعة عملها وخبراتها وقدراتها           _ 
  ).المشاركين بقدرات الباحثة في تنمية إبداعاتهم والوصول إلى ما يتطلعون من آمال

  )هو ديب دابنشاط تعارف و(ثم تطلب من المشاركين بتنفيذ _ 

  : الهدف من النشاط 
  .تعريف وتعارف ، ترفيه ، تركيز 

  : إجراءات النشاط 
 داب يمثل اليسار حيث نقف على شكل دائرة ونختـار أحـد   – نشاط ديب داب حيث ديب يمثل اليمين   

المشاركين بشكل مفاجئ ونقول له  مثالً ديب داب فعليه أن يذكر اسم المشارك  الـذي علـى يمينـه                     
شارك الذي على يساره ، وإذا أخطأ أحدهم في ذكر أسماء زمالئه فأنه يكون مكان الباحثة ويقـوم                  والم

  .هو بالسؤال حتى يتم التعارف على المشاركين جميعهم 
 تناقش الباحثة مع األطفال أهداف النشاط _ 

   )االسم األول واألخير( تطلب الباحثة تنفيذ نشاط آخر للتعارف -



 ١٢٦ 

  : الهدف من النشاط 
 .تعريف وتعارف وكسر الجليد و الترفيه 

  :إجراءات النشاط  
يقف األطفال بشكل دائري، من ثم تقوم الباحثة بالتعرف على األسماء مباشرة، في المرحلة الثانيـة                
تقوم بالمناداة على اسم أحد األطفال وتأخذ مكانه، والطفل الذي تنادي عليه يقوم بالمناداة على طفل                

  .تتابع إلى أن تقوم المجموعة أكملها بالمناداة على بعضها البعضأخر، وهكذا بال

  )نشاط النصف األخر(  تنفذ الباحثة نشاط أخر يعزز العالقات -

  :  النشاط منهدفال
  . وزيادة التعارف تنمية العالقة االجتماعية بين المشاركين

  .رسومات أو صور حيوانات: األدوات

  :  النشاطإجراءات
عطي كل نصف صورة إلى مشارك      ترسومات أو صور حيوانات وتقص هذه الصور و        باحثةحضر ال ت

، وعند البدء يقوم كل مشارك بالبحث عن النصف األخر وهكذا يتم تعارف كل طفلـين مـن خـالل                    
  .الصور

  : )نشاط إذا كنت زاهي فرحان (وتنفذ الباحثة نشاط ترفيهي مع المجموعة _ 
   كنت زاهي فرحان إذا***    إذا كنت زاهي فرحان     
  اضرب الكف ***    اضرب الكف              

  .ويبدأ األطفال بضرب الكف 
  إذا كنت زاهي فرحان ***    إذا كنت زاهي فرحان     
  اضرب األصبع ***    اضرب األصبع            

  . طلب من األطفال ضرب األصابع بصوت عالي تو 
  ت زاهي فرحان إذا كن***    إذا كنت زاهي فرحان     
  اضرب األرض ***    اضرب األرض            

  . طلب من األطفال ضرب األرض تو 
  إذا كنت زاهي فرحان ***    إذا كنت زاهي فرحان     
  قول اهللا ***    قول اهللا                   

  . و يردد األطفال كلمة اهللا اهللا 



 ١٢٧ 

  )فتحت الوردة نشاط (  تنفذ الباحثة -
  )  مرات ٣( غمضت الوردة   *** وردة  فتحت ال

  طلع ايدك بره *** دخل إيدك جوه  
  هزها شوية 

  سقف ثالث سقفات *** نط ثالث نطات  
  غمضت الوردة *** فتحت الوردة  

  طلع راسك بره *** دخل راسك جوه  
  هزها شوية 

  سقف ثالث سقفات *** نط ثالث نطات  
  غمضت الوردة *** فتحت الوردة  

  مقصوصة قصة ***  قصة  من هنا
  غمضت الوردة*** فتحت الوردة 

  طلع رجلك بره *** دخل رجلك جوه 
  هزها شوية 

  ) مرات ٣( سقف ثالث سقفات  *** نط ثالث نطات  

  :الهدف من النشاط  
  .الترفيه و الحركة و التعاون والتقارب بين أفراد المجموعة 

  :إجراءات النشاط 
 اطلب من األطفال الترديد معهتبدون موسيقى و  كلمات النشاط باحثةردد الت .   
 باحثـة بـث ال ت  . اطلب من األطفال الترديد معهت كلمات النشاط بمرافقة الموسيقى و باحثةردد الت

  .الحماس في نفوس األطفال أثناء ترديد المقاطع 
سـاعة   الجلسة    جلسة مدة  ٢٠ثم تعود الباحثة إلعطاء المشاركين فكرة عن البرنامج فهو عبارة عن            _ 

 ثالث جلسات باألسبوع لمدة شهر ونصف وسيكون بمركـز التـدريب المجتمعـي وإدارة           ونصف كل 
األزمات وهو مكان مناسب مجهز ومريح وسيتضمن البرنامج أنشطة إبداعيـة وترفيهيـة  وحركيـة                

ة اإلبداع  الخ  ، وسيتم تنفيذه من أجل تنمي       .....وثقافية ورحالت ومسابقات ورسم وموسيقى واسترخاء       
 .لديكم وصوالً لقمة اإلبداع 

ثم تقوم الباحثة بتوزيع مخطط الجلسات الذي يوضح فيه عدد الجلسات ومدتها ومواضـيعها وغيـر       _ 
وهذا يساعد على تكوين رؤية واضحة لدى المشاركين مما يـشجعهم أكثـر علـى المـشاركة                 ( ذلك  

  ) .بالبرنامج 



 ١٢٨ 

  ) .أطفال وتوزيع ضيافة على األطفال يتم عرض أناشيد ( اســــــــــتراحة _ 
  ) :نشاط الغابة ( تنفذ الباحثة مع األطفال _ 

  :إجراءات النشاط 
وهو أن تحضر مجسم للغابة و بها مجموعة من الحيوانات مثل األرانب واألسود والطيور والثعـابين                

بدأ تسرد قصة حـول      ليست بمكانها مثالً األسد مكان األرنب وهكذا وت        توغيرها ولكن تكون الحيوانا   
أن هذه الغابة ليس لها موعد محدد وال مكان محدد وال احترام للكبير والمسئول وال يوجـد بهـا مـن         
يحترم قوانين الغابة وهكذا تصل بالنهاية إلى شكل الغابة ومن خالل القصة تسأل األطفـال هـل مـن           

  .  بالرد والتعبير عن آرائهم الممكن أن تكون جلسات برنامجنا هذا مثل هذه الغابة وتسمح لألطفال
وتقوم الباحثة بسؤال المشاركين عن القواعد واألسس التي تساعد على تنظيم العمل أثناء البرنـامج               _ 

باعتقادكم ما المطلوب من كل واحد لكي ننظم العالقة فيما بيننا أثناء البرنامج ؟  ثـم تتـرك                   : فتقول  
  : لها على لوحة وهذه القواعد كالتالي المجل للمشاركين بإبداء أرائهم وتبدأ بتسجي

  .االلتزام بحضور الجلسات  في موعدها  -
 .االلتزام بالهدوء واالنضباط خالل الجلسات  -

 .التأكيد على مبدأ السرية وخصوصية الجلسات  -

 .عدم االستهزاء والسخرية من آراء اآلخرين أثناء حديثهم  -

 .عدم مقاطعة اآلخرين أثناء حديثهم  -

 .إلصغاء الجيداالستماع وا -

 .االستئذان عند طلب المشاركة  -

 .يمنع االنسحاب من الجلسة أو الخروج منها إال لظرف طارئ  -

 .تنفيذ ما يطلب من نشاطات خالل الجلسات وااللتزام بأداء الواجبات البيتية  -

 .المحافظة على نظافة المكان  -

  ) :نشاط قص ولصق ( ثم تقوم بتنفيذ _ 
سومات حول هذه القواعد وكتابة القاعدة و عليها ولـصقها بالقاعـة لكـي              تطلب من األطفال بعمل ر    

نتذكرها دائماً ، وتكون هذه الرسومات تجذب االنتباه أكثر ، مثل رسمت الساعة والقاعدة التي تكتـب                 
عليها االنضباط بالوقت ، ورسمت كف يد لالستئذان قبل الحديث ، ورسمت سلة مهمـالت للمحافظـة       

  . الخ .........ن على نظافة المكا
  . بهذه القواعد لكي يسير العمل بالبرنامج بشكل مثمر ومفيد متؤكد الباحثة على ضرورة االلتزا_ 



 ١٢٩ 

   )  :نشاط حركة صنم( تنفذ مع األطفال _ 

  :إجراءات النشاط 
  . تلب الباحثة من األطفال القيام ببعض الفعاليات كالغناء و طيران العصافير مثالً  -
ثم تحركهم مـن جديـد      " صنم  " نام و هم منهمكين في الفعاليات بقول كلمة         تجمدهم كاألص  -

  . ثم تكلفهم بفعالية أخرى و هكذا ، " حركة " بقول كلمة 
توزع الباحثة ملف خاص لكل مشارك من المجموعة لحفظ األنشطة التي يتم تنفيـذها خـالل                _ 

 .الجلسات واألنشطة البيتية

 .ثة  بشكر المشاركين على مشاركتهم الفعالة خالل أنشطة الجلسة إنهاء وتقييم الجلسة تقوم الباح -

 .تقوم بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف  -

تقوم باستكشاف أراء المشاركين وانطباعاتهم عن الجلسة مع مالحظة مقترحاتهم وأخذها بعـين              -
 .االعتبار 

  تحديد توقعات وأهداف: الجلسة الثانية 

  :داف الجلسةأه
  .يحدد المشاركين توقعاتهم خالل المشاركة في البرنامج  -
 .التمييز بين التوقعات الواقعية وغير الواقعية  -

 .تنمية روح العمل الجماعي والعمل بروح الفريق عند المشاركين  -

 .زيادة بناء التآلف بين المشاركين  -

 . عمل شعار للمجموعة والبرنامج  -

  : سير الجلسة 
لباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، ومـا رأيهـم               تبدأ ا _ 

  .بأول جلسة وهل ما زالت الرغبة بالمشاركة في البرنامج قوية أم ال ؟ 
  ) هذا أنا ببساطة  (  وهو نشاطمثم تطلب منهم تنفيذ نشاط لزيادة التعارف فيما بينه_ 

  :الهدف من النشاط 
   .ء التآلف بين المشاركين  زيادة بنا



 ١٣٠ 

  :إجراءات النشاط 
  .ب ، تقسم الباحثة المشاركين إلى مجموعتين أ  -١
تقف المجموعتان في خطين مستقيمين متوازيين ومتقابلين بحيث يقابـل كـل مـشارك  مـن            -٢

 ) .ب(مشارك آخر من المجموعة الثانية ) أ(المجموعة األولى 

أنا أحـب القـراءة   ( ن مهمتين من صفات شخصيته    يذكر كل مشارك لزميله الذي يقابله صفتي       -٣
أنـا أحـب الهـدوء وال أحـب         ( ، ) أنا أحب التفاح وال أحـب المـوز       (، ) وال أحب الكتابة  

أنـا  (،  ) أنا طيب وغير أناني   (،  ) أنا مطيع وصبور  (،  ) أنا ودود ومتعاون    (أو  ) . الضوضاء
 .....، وهكذا ) صادق وال أكذب

يذكر له  ، نحو اليمين ليقابل مشارك آخر في المجموعة الثانية         بعدها يخطو كل مشارك خطوة       -٤
 .وكذلك األمر بالنسبة للمشارك الذي يقابله ، نفس الصفتين 

يستمر انتقال أفراد المجموعتين حتى يتبادال مواقعهما وبذلك يكون الجميع قد ذكر صفتين مـن    -٥
 . جموعة المقابلةوكذلك األمر بالنسبة للم، شخصيته ألفراد المجموعة المقابلة 

أن يذكر صفات المشارك الذي يقابلـه  ) أ(في المرحلة التالية يحاول كل مشارك في المجموعة          -٦
كذلك األمر بالنسبة للمجموعـة  .. مع التحرك باستمرار خطوة نحو اليمين    ) ب(في المجموعة   

 .حتى يسترجع كل مجموعة موقعها ) ب(

  ) القائد الخفي( يذ نشاط أخر ترفيهي وهو نشاط ثم تطلب أيضاً الباحثة من المشاركين تنف_ 

  :الهدف من النشاط
  .خلق جو من الفرح والسعادة بين المشاركين ) ١ 
  .حث االطفال على التعاون والمشاركة ) ٢

  :إجراءات النشاط 
تقوم الباحثة بعمل دائرة من المشاركين وتقوم بوصف النشاط ويتم أخراج مشارك خارج مكان               •

اختيار قائد من المشاركين يقوم بالقيام بأي حركات يريدها وينفذها كل المشاركين            النشاط ويتم   
  .ل المشاركين تنفذ ما يغير القائدبالمجموعة ويقوم القائد بتغير الحركات وكذلك ك

ثم تطلب من المشارك الذي خرج من مكان النشاط بالدخول والوقوف وسط المجموعة وعليـه      •
ي الذي يحرك كل أفراد المجموعة ، وله أن يخطأ ثالث مـرات             أن يكشف من هو القائد الخف     

وأن لم ينجح يحكم عليه حكم ترويحي ، وفي حال تعرفه على القائد يتم إخراج القائـد مكانـه               
 .بالخارج لتبدأ العلبة من جديد 

    )نشاط الحواس ( ثم تطلب أيضاً الباحثة من المشاركين تنفيذ نشاط أخر ترفيهي وهو _ 



 ١٣١ 

  :من النشاط  الهدف
  .الترفيه ، االنتباه ، التركيز ، خلق جو من المرح  •

  :إجراءات النشاط 
تجلس الباحثة مع المشاركين في شكل حذوه فرس وتشرح النشاط للمشاركين حيث تبدأ مـثالً                -

بقول عين فعلى المشاركين وضع أيديهم على أعينهم ، أو فم أو أذن أو رأس ، حيـث يقـوم                    
  .هم على المكان الذي تتحدث عنه الباحثة المشاركين بوضع أيدي

ولزيادة صعوبة النشاط تقوم الباحثة بوضع يديها على مكان غير الـذي تتحـدث عنـه وأي                  -
 . مشارك يخطأ يتم استثناءه من النشاط إلى أن يفوز أحد المشاركين 

  .الخ ...... يمكن اختيار أماكن أخرى غير الحواس مثل قدم ، يد ، رأس : مالحظة 

تقوم الباحثة بتوزيع ورقة مكتوب بها شعار المجموعة وشعار البرنامج علـى كـل مـشارك                _ 
تعطي فرصة لقرأت الورقة ، ثم تطلب من األطفال أن يعيدوا ورائها الشعار ، ثم تجعل المجموعة                 

  ) شعار المجموعة ( تجرب لوحدها ، هذا الشعار بمثابة فاتحة كل جلسة 

ت التالية وعلي المشاركين أن يرددوا خلفها آخر كلمة مـن الجملـة التـي               تقوم الباحثة بترديد العبارا   
 :ترددها مثال 

 .فقط ) تا ( يردد المشاركون كلمة ) ترباتيرا تا (  -

 .فقط ) تي ( يردد المشاركون كلمة ) ترباتيرا تي (  -

 .فقط ) تشا ( يردد المشاركون كلمة ) ترباتيرا تشا (  -

 .فقط ) تشي( كون كلمة يردد المشار) ترباتيرا تشي (  -

إحنـا أطفـال   ( فيجيبوا بصوت واحد مـثال  ) انتوا مين  ( وفي نهاية الصيحة تسال الباحثة المجموعة       
 ).فلسطين المبدعين 

يتم االتفاق مع األطفال حول صياغة شعار البرنـامج كنـوع           ) " شعار البرنامج   ( ثم تردد المجموعة    
  " تدريبي لهم لتنمية اإلبداع 

لباحثة من األطفال بترديد الشعاران بداية كل جلسة باإلضافة لرقصة أنـا طفـل اصـغيور                تطلب ا _ 
بالحركات التي تنفذها أمام األطفال ويعيدوها من ورائها ، ثم فقرة حرة وهي عبارة عن فـوازير ، أو                   
أناشيد من األطفال ، أو فقرة اسكتش مسرحي صغير ، وهكذا تكون بداية كـل جلـسة تبـدأ بـشعار                   

جموعة ثم البرنامج ثم الفقرات الحرة التي توزع بالتتالي كل جلسة على المشاركين بحيث الجميـع                الم
  . يشارك بها ويعبر عن إبداعاته ومواهبه 



 ١٣٢ 

تقوم الباحثة بتوزيع المشاركين إلى أربع مجموعات صغيرة بحيث تقوم كل مجموعـة بتحديـد               _ 
 .مندوب عنها ناطق باسمها 

 .اء كل مجموعة ورقة وقلمثم تقوم الباحثة بإعط_ 

أريد من كل مجموعة أن تدون توقعاتها حول األهداف التي يمكن تحقيقهـا             :  وتطلب منهم قائلة    _ 
 . في هذا البرنامج وماذا تتمنون أن يحقق لكم البرنامج من أهداف مإثر مشاركته

 .تمنح الباحثة المشاركين ربع ساعة لكتابة توقعاتهم _ 

 المحدد تقوم الباحثة بمناقشة توقعات المشاركين بعد عرضها من قبل منـدوبين             بعد انتهاء الوقت  _ 
  .المجموعات 

  ) .لبعض األناشيد الطفولية المشجعة ، توزيع الضيافة  LCD عرض ( استراحة _ 

ثم تقوم الباحثة بالسؤال عن األهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها ، وحذف الغير واقعية منهـا ،                  _ 
  : ف الواقعية على سبيل المثال ومن األهدا

  .القدرة على تنمية جميع جوانب اإلبداع لدى األطفال  -
 .معالجة بعض جوانب النقص في الشخصية المبدعة  -

 .تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي في ظل مبدعين صغار -

 .خلق مبدع رباني   -

 .النظر للمستقبل بشكل متفائل وأمل مشرق  -

 .ي إخراج رجال صغار مبدعين الوصول إلى آمال فلسطين ف -

وم الباحثة بتسجيل األهداف المتوقعة التي تم االتفاق عليها ، وتعد المشاركين ببـذل أقـصى الجهـد              قت
للعمل على تحقيقها خالل تطبيق البرنامج ، مع تذكيرهم بدورهم العظيم فـي إنجـاح وتحقيـق تلـك                   

  .األهداف أثناء البرنامج 

   )نشاط الفاكهة ( نفيذ النشاط الترفيهي وهو تطلب الباحثة من المشاركين ت

  :الهدف من النشاط 
 .الترفيه ، االنتباه ، التركيز ، خلق جو من المرح 

  :إجراءات النشاط 
على كل  : توقف الباحثة مع المشاركين على شكل دائرة وتقف هي بداخلها ، تقوم بشرح النشاط فتقول                

فمثالً أنا أحب التوت ، ويسمي المشاركين أسماء الفاكهـة،          واحد أن يختار أسم لنوع من الفاكهة يحبه         



 ١٣٣ 

ثم تقوم الباحثة بشكل فجائي باإلشارة على أحدهم وتقول اسم فاكهة توت عـدد مـن المـرات فعلـى               
المشارك الذي أشارت عليه أن يردد عدد المرات التي قالتها الباحثة ولكن باسم الفاكهة التي اختـاره،                 

مشاركين وتغير عدد المرات التي تقول بها اسم فاكهة ، والذي يخطـأ فـي            وتبقى تشير بشكل فجائي ل    
  .عدد المرات ، يدخل الدائرة وينفذ هو النشاط مع المشاركين 

  )نشاط جمل ماشي ( وتطلب الباحثة من المشاركين تنفيذ نشاط ترفيهي حركي أخر وهو _ 

  :الهدف من النشاط 
  .ه ترفيه ، نشاط رياضي حركي ، تركيز وانتبا

  :إجراءات النشاط 
يجلس جميع المشاركين في دائرة وتبدأ الباحثة والمشاركين بترديد مقولة جمل ماشي علـى المماشـي                
جيت أشده أخذ شاشي مقرونة بحركات معينة تبدأ الباحثة  بتدريب المشاركين على الحركات ومن ثـم                 

والمشارك الذي يخطأ عليه تنفيـذ      إيقاعهم في الخطأ من خالل ارتكابها بعض األخطاء في الحركات ،            
  .حكم تحكموا عليها المجموعة 

  . إنهاء وتقييم تقوم الباحثة بشكر المشاركين على نشاطهم ومشاركتهم الفعالة خالل أنشطة الجلسة _ 
 .تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف _ 

 :تقييم الجلسة من خالل _ 

  .طباعات المشاركين حول أنشطة اليوم سماع ان -
 .مناقشة المشاركين حول آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة باألنشطة  -

  كن مبدعاً: الجلسة الثالثة 
  :أهداف الجلسة 

 . إكساب األطفال مفهوم اإلبداع وتحديد الطفل المبدع وصفاته اإليجابية والسلبية  -

 .التعرف على العوامل المؤثرة في اإلبداع  -

 .عرف على معيقات اإلبداع الت -

 .تدريب األطفال على طرق عملية لتمنية اإلبداع لديهم  -

  :سير الجلسة 
تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمـور ، وكيـف                -

  .استعدادهم للجلسة ؟ 
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ارة على أنشودة أنـا     تطلب من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلش           -
طفل اصغيور ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات وألغاز لتنميـة                 

 . الخ ....... التفكير اإلبداعي

، والذهنية التي تساعد على اإلبـداع   تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية           
  )نشاط حصان وحاجز ( نشاط هو 

  :ف من النشاط الهد
  .ترفيه ، نشاط رياضي حركي ، تركيز وانتباه 

  :إجراءات النشاط 
تجلس المجموعة في دائرة وتبدأ الباحثة بترديد عبارات مقرونـة بحركـات معينـة حـصان ماشـي         
وتضرب على فخذيها ثم شاف حاجز وتعمل حركة مثل النط وتقول هب ثم شاف ميه وتعمل حركـات             

 أن يحفظوا هذه الحركات وعنـدما  لم شاف صاحبوا ويقول مرحبا على األطفا  ث ٣ ٢ ١مقرونة بأعداد   
تبدأ الباحثة من جديد تبدأ بتغير الحركة المصاحبة للعبارة حتى ترى مدى التركيز وتـدخل جـو مـن           

 جو من المنافسة في جو مـن الفـرح          قالمزاح بين المشاركين والذي يخطأ يخرج من المجموعة لخل        
  . والسعادة 

نـشاط  (طلب منهم تنفيذ نشاط أخر إلحماء الجلسة والدخول فيها بجو من االبتسامة والنشاط هو               ثم ت  -
  )الغمزة 

  :الهدف من النشاط 
روح لى التفكير بشكل إبداعي، وتنميـة       يهدف إلى الترفيه ، والتركيز ، ويساعد على تنمية القدرة ع          

  .التعاون بين المجموعة 

  :إجراءات النشاط 
لمشاركين إلى مجموعتين متساويتين مجموعة تجلس على شكل دائـري علـى كراسـي    تقسم الباحثة ا 

ويقف كل مشارك من المجموعة الثانية خلف كل مشارك جالس ، ومشارك يكون واقف مع المجموعة                
الثانية وأمامه كرسي فارغ على هذا المشارك غمز أحد المشاركين أو أعطائه إشارة مـن المجموعـة              

ى الكراسي الذي بدوره يقوم ويغير مكانه على الكرسـي الفـارغ فيجـب علـى                األولى للجالسين عل  
المشارك الواقف خلفه بلمسها قبل التحرك من مكانها وإذا لم يستطع لمسه يبدأ هو باإلشارة أو الغمـز                  

  .. الن الكرسي الذي أمامه أصبح فارغ وهكذا 
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  ) حلو( نشاط هو 
  :الهدف من النشاط 

  .نتباه ، تفكير الترفيه ، التركيز ، اال
  :إجراءات النشاط 

والثـاني يقـول   " واحـد  " تطلب الباحثة من المجموعة أن تقف بشكل دائري تبدأ الباحثة بالعد وتقول             
وتكمل المجموعة العد وعند الوصول ألي رقم يقبل القسمة على          " حلو  " والمشارك الثالث يقول    " اثنين"

  . المجموعة وهكذا حتى نهاية" حلو " ثالثة يجب القول 
 كيف هـذا ..... أن األطفال أكثر الناس إبداعاً... تتحدث الباحثة حول جلسة كن مبدع وأهدافها  -

الساعات  وكثيراً من الناس يشتكون من عدم قدرتهم على توليد أفكار جديدة ، إذ ربما يجلس .....
عاجزاً وكأنما أفكـاره   الطوال مفكراً في أمر يريد أن يبدع فيه فال تنساب األفكار معه ، بل يقف

 لذلك سنساعد أنفسنا اليوم بالوصول إلـى        قد سجنت في صندوق مظلم وقذف بها في قاع سحيق         
  .قمة اإلبداع باإلرادة والعزيمة والعمل الدءوب وسنتعلم بهذه الجلسة الكثير عن اإلبداع 

 ) مسرح العرائس (نشاط  -

  : الهدف من النشاط 

لى مفهوم اإلبداع ومن هو الطفل المبدع وما هـي صـفاته            التعرف من خالل مسرح العرائس ع     
 وأهم العوامل المؤثرة في اإلبداع وأهم المعيقات وكيف نساعد أنفسنا لنصبح مبدعين 

  :إجراءات النشاط 
تقوم الباحثة بمساعدة شخص أخر بعمل مسرح العرائس وحوار يدور بين شكلين من العـرائس               

 على نفسها بأنها مبدعة وما هو مفهوم اإلبداع ومـا هـي             أن أحدى العرائس مبدعة وكيف تعرفت     
صفات وأهم العوامل المؤثرة في اإلبداع وأهم المعيقات وكيف ساعدت نفسها لتصبح مبدعة وذلـك             
بصوت طفولي يجذب انتباه األطفال ويشد أذهانهم للحوار وتدخل الباحثة بعض الكلمات المـضحكة           

  .ناء متابعة المسرحإلدخال الفرح والسرور على األطفال أث

 وهـل    بعد االنتهاء تتعرف الباحثة على رأي كل طفل بالمسرح ومثل من من العرائس سيصبح              -
 .سهل الوصول لإلبداع مثل تلك العروسة 

تقسم الباحثة األطفال إلى مجموعات صغيرة وتطلب من كل مجموعة تعين مندوب لها يتحـدث                -
ته حول ما تطلبه الباحثة من كل مجموعة، تطلـب        باسمها بعد الحوار والنقاش بين أفراد مجموع      

من المجموعة األولى كتابة مفوه اإلبداع كما فهموا من المسرح ومن هو المبدع وأهم الـصفات                
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، والمجموعـة   ث عن العوامل المؤثرة في اإلبداع     اإليجابية والسلبية ، أما المجموعة الثانية تتحد      
  ؟ نساعد أنفسنا لنصبح أكثر إبداعاًبعة كيف ، الراالثة المعيقات التي تعيق اإلبداعالث

 )  أناشيد ، توزيع الضيافة  LCDعرض ( استـــــراحة  -

تطلب من كل مندوب مجموعة بالتحدث أمام المجموعات حول المطلوب منه ، وبعد عرض كل                -
 : األتي  LCDالمجموعات وشكرهم وتشجيعهم تعرض الباحثة على 

  داع؟ما هو اإلبداع؟ وماذا نقصد باإلب

هو "اإلبداع  " التنفيذ العملية التي تؤدي إلى ابتكار أفكار جديدة، تكون مفيدة ومقبولة اجتماعياً عند" 
أو إليجاد فكرة جديدة، مهما كانت الفكرة  مزيج من الخيال العلمي المرن، لتطوير فكرة قديمة،

  " يمكن تطبيقه واستعماله صغيرة، ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف،

 إنتاج أفكار جديدة خارجة عن المألوف، على شرط أن تكون أفكار مفيدة، وقد يكون إذاً اإلبداع هو

ابتكر  اإلبداع في مجال يجلب الدمار والضرر وهذا ال يسمى إبداع بل تخريب، فلو قلنا أن موظف
  .من اإلبداعالفكرة  طريقة جديدة لتخفيض التكاليف أو لتعزيز اإلنتاج أو لمنتج جديد، فتعتبر هذه

  من هو المبدع؟

المبدع ولد هكذا مبدعاً، وهو مفهوم غير صحيح، ولالختصار أقول كل  يظن بعض الناس أن اإلنسان
 !ويبتكر إال من يأبى شخص يستطيع أن يبدع

  المبدعين صفات
 صفات المبدعين، التي يمكن أن تتعود عليها وتغرسها في نفسك، وحاول أن تعود اآلخرين هذه بعض

  .ليها أيضاًع
  .يكتفون بحل أو طريقة واحدة يبحثون عن الطرق والحلول البديلة وال  -١

  .لديهم تصميم وإرادة قوية  -٢

  .إليها لديهم أهداف واضحة يريدون الوصول  -٣

  .السلبية يتجاهلون تعليقات اآلخرين  -٤

 )   الكهربائيقبل أن يخترع المصباح       تجربة١٨٠٠أديسون جرب ( ال يخشون الفشل   -٥

   .ال يحبون الروتين  -٦
  .يبادرون  -٧

  .إيجابيون ومتفائلون  -٨

بأنك غير مبدع، بل يمكنك أن تكتسب هذه الصفات وتـصبح   وإذا لم تتوافر فيك هذه الصفات ال تظن
  .عادات متأصلة لديك
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  سلبية لدى المبدعينصفات 
   .اهتمام متدني في التفاصيل-١
 .المزاجية السخرية-٢

  .الهيمنة قاومة السيطرة وم-٣

  . في التقاليد والمجامالتلمباالةا عدم   -٤

  .العناد شرود الذهن-٥

   .عدم الرغبة في التواصل مع اآلخرين-٦

  :العوامل المؤثرة في اإلبداع 
كيفية تشكل الهوية للفرد الناضج، التعليم، المثيـرات،         االلتزام، الثقافة، األسرة وطبيعة الوالدين،   

لعقلية، البيئة بشكل عام والنظم الحياتية المتبعة للفرد، القبول والتدريب والتشجيع خاصـة             الصحة ا 
في فترة الطفولة المبكرة، الدافعية الداخلية للفرد وحمايتها من الدوافع الخارجية المعيقة، المعرفـة،              

 .المواهب الخاصة

  : العوامل البيئة الداخلية
  عمل واألفكار للفرد نفسهوالسيطرة على ال إعطاء الحرية ١- 

  اإلدارة الناجحة للمشروع  ٢-

  توفير المصادر الالزمة٣ - 

 : العوامل الذاتية الشخصية
   الدقيقةالمالحظةعلى  القدرة ١-

  خصوبة الخيال ٢-

   وضوح األهداف ٣-
 

 : اإلبداع عوامل تسرع
  خذ راحتك وال تستعجل١ -

  فكر قبل النوم ٢-

  تحرك .. غير مكانك ٣-
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  :معوقات اإلبداع 
  : المعوقات النفسية

  .الحل ومقاومتنا للتغيير الخضوع لطرق المألوفة في -

  .نقص الثقة بالنفس وبأفكارنا وتصوراتنا -

  .من الظهور بمظهر األغبياء الخوف -

  
  :معوقات ذهنية

  .إجابة واحدة صحيحة للمشكلة فقط التصاق فكرة وجود -

  .عادات التفكير والنمطية -

  .الحرية القيود وقلة -

  
 )األسرة والمدرسة( معوقات بيئية داخلية 

  )الشرح المناسب أفضل(عبارة هذا عيب  استخدام -

  )أفضل الحوار والتفهم(مقتلة لإلبداع... الضرب -

  )أفضلالتشجيع والتوجيه (السخرية تعيق اإلبداع -

  
  )العمل والمجتمع( خارجية  معوقات بيئة

  ة الرديءجو اإلدار -

  التضييق اإلداري -

  إدارة المشروع السيئة -

  
  تجاوز المعوقات ومواجهة التحديات

 ) :  ال تقل هذه الكلمات لنفسك( حذر من اإليحاءات السلبية أ١ -

  طاقتي محدودة أنا -

  أنا رأيي غير مسموع -

  أنا ال يمكن أن أغير الواقع -

  ال أستطيع مقاومة التيار أنا -

   من النوع الذي يطبق األوامرأنا -

  أخاف اإلحراج -
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  : بنفسك.... عالج نفسك ٢-

  ? هوايتي اسأل نفسك ما هي طاقتي أو ميولي أو -

  ? في غير الترفيه والعمل كيف استمتع بوقتي -

 )ما خاب من استخار وما ندم من استشار(به  توجه إلي إنسان تثق -

  ؟ما هي إيجابياتي وسلبياتي: اسأل -

  .شجع نفسك وكافئها على ما أنجزت -

  تحقر من شأنك؟ ال تسخر من نفسك وال تقلل من عملك وال -

 ال تحكم بسرعة أجل حكمك على األمور -
  

 متفائال؟ ال تسمح لهذه األقوال أن تثبطك كن إيجابيا ( كي تتجنبها ..... قتل األفكار تعلم أساليب٣ -
(  
  .فةداعي لهذه األفكار السخي ال -

  .لقد جربنا هذه الفكرة من قبل -

  .ال نستطيع أن ننفذ مثل هذه األفكار -

   .أنها خارج نطاق مسئوليتنا -
 
  : عود نفسك أن تساهم بفكرة وإن كانت صغيرة٤-

األمريكي هنري فورد كلف خبيراً بإعداد تقرير حول جدارة الموظفين في شركته  يروى أن الصناعي
يبدد أموال  رير إيجابيا إال في نقطة واحدة تتناول موظفا واحداً قال الخبير أنةأسابيع جاء التق وبعد

شيئا ويكرر ذلك كل  الشركة إذ يجلس مكتبة ورجاله مرفوعتان على طاولته لساعات طويلة وال يفعل
هذا الموظف بفكرة درت  قبل سنوات جاءنا: يوم لمدة أسبوع لكن فورد علق على األمر باالتي 

   . على الشركة وكانت رجاله آنذاك في الوضع نفسهالماليين
 
  درب نفسك على تحريك خيالك باستمرار٥-

  الحيوانات؟؟ اإلنسان لغة الطيور  ماذا سيحدث إذا فهم -

  جدول؟ ما الذي تشعر به إذا كنت شجرة قريبة من -

  ماذا تفعل لو حصلت على شيك بعشرة مليون دوالر؟ -

  ك فرصة حكم العالم لمدة يوم واحد؟أتيحت ل ماذا ستفعل لو -

   وما برنامجك في هذا اليوم؟ ما أهم القرارات التي ستقوم بها؟ -
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  عقلك ال تحرم نفسك لذة التفكير واستخدام طاقة٦-

  اسأل نفسك متى أخر مره جاءتك فكره إبداعيه؟ -

  الفكرة؟ ماذا كانت تلك -

  بداعي؟ما الذي دفعك آلن تقوم بمثل هذا النشاط اإل -

  تستطيع أن تطوع عقلك؟ آلي حد -

  هل يمكن أن تغير أنماط تفكيرك؟ -

  
 إبداعاً طرق وأساليب لتصبح أكثر

  .وتأمل الطبيعة من حولك مارس رياضة المشي في الصباح الباكر  -١

  .يوم خصص خمس دقائق للتخيل صباح ومساء كل  -٢

  .هاأن تجرب ناقش شخصاً آخر حول فكرة تستحسنها قبل  -٣

  .واحد تخيل نفسك رئيس لمجلس إدارة لمدة يوم  -٤

  .الكتابة في عرض المعلومات استخدم الرسومات واألشكال التوضيحية بدل  -٥

  .المتاحة قبل أن تقرر أي شيء، قم بإعداد الخيارات  -٦

  .التجربة جرب واختبر األشياء وشجع على  -٧

  .فقط تبادل عملك مع زميل آخر ليوم واحد  -٨

  .التفكير ارسم صوراً وأشكاالً فكاهية أثناء  -٩

  .إيجابيات ذلك الحل فكر بحل مكلف لمشكلة ما ثم حاول تحديد  -١٠

  .المنال قدم أفكاراً واطرح حلوالً بعيدة  -١١

  .تمارسها تعلم رياضة جديدة حتى إن لم  -١٢

  .قراءتها اشترك في مجلة في غير تخصصك ولم يسبق لك  -١٣

  .ك من وإلى العملغير طريق  -١٤

  .لوحدك قم بترتيب غرفتك، وغسل مالبسك وكيها  -١٥

  .غرفتك غير من ترتيب األثاث في مكتبك أو  -١٦

  .احلم وتصور النجاح دائماً-١٧

  .بالكالم واألماني قم بخطوات صغيرة في كل عمل، وال تكتفي  -١٨

  .أكثر من السؤال  -١٩

  .قل ال أعرف  -٢٠

  .إبداعي تمأل به وقت فراغك شيء، ففكر بعمل شيءإذا كنت ال تعمل -٢١
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  ؟..ألعب لعبة ماذا لو   -٢٢

  .انتبه إلى األفكار الصغيرة  -٢٣

  .غير ما تعودت عليه  -٢٤

  .اإلبداع احرص أن يكون في أي عمل تعمله شيء من  -٢٥

  .والتفكير تعلم والعب ألعاب الذكاء  -٢٦

  .ينوالمبدع اقرأ قصص ومواقف عن اإلبداع  -٢٧

  .األفكار اإلبداعية مهما كانت هذه األفكار صغيرة خصص دفتر لكتابة األفكار ودون فيه  -٢٨

   .افترض أن كل شيء ممكن  -٢٩
 ثم تعلق الباحثة على العرض بأن اإلبداع ليس شيء مستحيالً وال صعباً وأنتم أيهـا األطفـال        -

بحوا أكثـر إبـداعاً ، تحفـزهم       مبدعين ولكنكم تحتاجون للمزيد من التدريب واالهتمام لتص       
وتشجعهم وتبث روح المبادرة في نفوس األطفال ، وإذا كان هناك أي تعليـق تـسمع لـه                  

  .وتناقشه 
 تطلب من المجموعة تنفيذ مجموعة من األنشطة اإلبداعية لبث روح التحدي والمنافسة الشريفة فـي       -

 :نقط وهذه األنشطة هي  لعبة كلمات بالاإلبداع 

  .الحرف  ر عدد من الكلمات التي تبدأ بنفسجمع أكب )١
  . المنتهية بنفس الحرف جمع أكبر عدد من الكلمات )٢

  )بم بام ( نشاط ثم تنهي الجلسة بنشاط ترفيهي  

  :الهدف من النشاط 
  .ترفيهي حركي يساعد على زيادة االنتباه  

  :إجراءات النشاط 
شكل مفاجئ بم والمطلوب منه أن يجلس ويديـه         حيث تطلب الباحثة من المشاركين بان تقول ألحدهم ب        

فوق رأسه ثم المشاركان اللذان على يمينه ويساره يطلقان النار على بعضهما البعض بقول بـام ومـن     
  ... يسبق األخر بإطالق النار تطلب من األخر المتأخر أن ينزل إلى وسط الدائرة وهكذا 

 .ة وما تم تحقيقه من أهداف تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشط_ 

 :تقييم وإنهاء الجلسة من خالل _ 

  .سماع انطباعات المشاركين حول أنشطة اليوم  .١
 .مناقشة المشاركين حول آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة باألنشطة  .٢
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  مشاعري واإلبداع: الجلسة الرابعة 
  : أهداف الجلسة 

ها في حياة اإلنسان وأنواعها واألشخاص      مساعدة األطفال للتعرف على مفهوم المشاعر وأهميت       -
 .الذين نعبر لهم عن مشاعرنا 

 .الوصول إلى داخل األطفال للتعبير عن مشاعرهم وإيجاد الوسائل المناسبة للتعبير عنها  -

 .التخلص من المشاعر الهدامة التي تعيق اإلبداع لدى األطفال مثل الخوف والقلق والحزن  -

 .التفريغ االنفعالي  -

 .إلى شخصيات قوية متيمة من خالل التعبير عن الوجدان والشعور الوصول  -

  :سير الجلسة 
تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهـم األمـور ، وهـل                 -

  .استفادوا فعالً من الجلسة السابقة ، يذكر كل طفل أهم أسلوب استخدمه لينمي إيداعه 
ة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقـصة اإلشـارة علـى    تطلب الباحثة من المجموع  -

أنشودة أنا طفل اصغيور ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسـكتش مـسرحي أو رسـومات                
 . الخ ....... وألغاز لتنمية التفكير اإلبداعي ،

على التفريـغ   تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية التي تساعدهم              -
  )  حامي بارد : نشاط ترفيهي ( االنفعالي، 

تكلف الباحثة أحد أفراد المجموعة بإخفاء هدف معين بعيداً عن أعين األطفـال ، تطلـب مـن                   -
و أن ابتعـد  ، األطفال البحث عن الهدف و إذا اقترب أحد األطفال منه يردد الطفل حامي حامي           

 . و من وجده يقوم بمعاودة النشاط ، حتى يتم إيجاد الهدف) . بارد ( فالعكس 

   )حركة ورقم (  مع المجموعة نشاط ة تنفذ الباحث-

  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، التركيز ، االنتباه وسرعة البديهة 

  :إجراءات النشاط 
  .تقف المجموعة على شكل دائري حيث تتفق الباحثة والمجموعة على أرقام وحركات 

  .تصفيق _ 
   .ضرب أصابع_ 
  .ضرب األرض _ 
  .عمل حركات الدوالب باأليدي _ 
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على المجموعة عندما تردد الباحثة رقم معين تنفيذ حركات هذا الرقم ، وتقوم الباحثـة بـذكر أرقـام                   
وتفعل حركات مخالفة للرقم ليزيد من صعوبة النشاط ويجب على المجموعة أن ينتبهوا وفي حال خطأ                

 المجموعة كأن يقول مثل شعبي مثالُ أو ينط في الهـواء أو يقلـد         أحدهم يتم إصدار حكم عليه من قبل      
  .ذي يبقى ألخر النشاط دون أن يخطأ،إلى أن يفوز أحد أفراد  المجموعة وهو الالخ...صوت حيوان 

  )نشاط صرخة الكرة ( ثم تطلب الباحثة تنفيذ  -

  : الهدف من النشاط 
  .وصول للهدف، اليقظة التحمل في النفس ، الصبر والتفريغ االنفعالي من خالل الصوت ، ضبط ال

  : النشاط تإجراءا
تقف الباحثة في وسط الدائرة التي تكون مكونة من أفراد المجموعة ويكون معها كرة أسفنجية وتتفـق                 
مع المجموعة إذا حذفت الكرة لألعلى بأن يصرخوا بصوت مرتفع وإذا التقطتها يسكتوا فرواً وإذا كان                

  .بط صوته ضمن المجموعةلمجموعة متأخراً أو متقدماً عن المجموعة نساعده في ضأحد أفراد ا
تناقش الباحثة مع المجموعة سبب تقدم أحدهم أو تأخره وهو التهور والتـسرع فـي الوصـول                  -

  .، وتسمع آلرائهم حول مدى مساعدة هذا النشاط على الراحة من خالل التفريغ بالصوت للهدف
 )نشاط  فرقعة البالونات (جموعة  تطبق الباحثة مع الم-

  :الهدف من النشاط 
 . التفريغ االنفعالي ، الترفيه 

  :إجراءات النشاط 
                 تعطي الباحثة بالون لكل مشارك وتطلب منهم نفخ البالونات حتى تنفجر تناقش الباحثـة أفـراد

 .المجموعة عن أسباب انفجار البالون ، ومن ثم تربط بين التمرين وموضوع الجلسة

م تبدأ الباحثة بالحديث حول المشاعر وأن بعضها جيد وبعضها محزن وحياة كل فـرد مليئـة                 ث -
بهذه المشاعر والذليل أننا هنا بالقاعة لكل منا مشاعره الخاصة ، ليس هناك مـشاعر صـحيحة                 

، حس ؟ لكي نستطيع البحث عـن الراحـة        وأخرى خاطئة ولكن من الضروري أن نعرف بما ن        
 .التميز إذا استرحنا ولنصل على اإلبداع و

تسأل الباحثة األطفال حول مفهومهم عن المشاعر ، تسمع لعدد كبير منهم ، ثم تعلق بقولهـا أن                   -
جميع ما ذكر صحيح ألن المشاعر هي كل األحاسيس التي تكون داخل اإلنـسان وتعبـر عـن                  

 .مواقف وأشخاص وأماكن مرت بحياتنا 

 )عوس قصة سعيد ومت( تقوم الباحثة بتنفيذ نشاط  -

  :الهدف من النشاط 
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توضيح أهمية التعبير عن المشاعر لألطفال واألضرار النفسية والجسدية والعقلية إن لم يعبـروا              
  .عن مشاعرهم وكذلك صفات األشخاص الذين نعبر عن مشاعرنا أمامهم 

  :إجراءات النشاط 
من هنا ، كانا يحبـان      تبدأ حديثها كان في يوم من األيام طفالن جميالن يسكنان هناك ليس بعيد              

الذهاب للمدرسة كل يوم وفي صباح أحد األيام وهما في طريقهما مر عنهـا كلـب كبيـر جـرى               
ورائهما فخاف الطفالن وظلوا يبكوا ويصرخوا آآآآآآآآآآه حتى وصولوا إلى المدرسة سعيد توجـه              

سـاعده  إلى مرشد المدرسة وعبر له عن مشاعرهم فشعر بالراحة في جـسمه ونفـسه والمرشـد           
للتخلص من مشاعر الخوف والقلق والحزن ، أما متعوس فلم يعبر عن مشاعره ألحد حتى بالمنزل                
ولذلك فهو أصبح ال يعرف أن ينام بالليل ورأسه يؤلمه وجسده هزيـل إلـى أن عرفـت والدتـه                    

  .وتحدثت معه وطمأنته وعبر لها عن مشاعره فشعر بالراحة واألمان 

القصة ، وتسألهم من منكم يريد أن يكون مثل مسعود ، ومـن مـنكم               تناقش الباحثة مع األطفال      -
يريد أن يكون مثل متعوس ، وتناقش األطفال حول أهمية التعبير عـن المـشاعر واألشـخاص           
الذين نعبر لهم عن مشاعرنا مثل األم واألب واألقارب والمرشد واألصـدقاء الـذين يحفظـون                

  .السر
  ) شاط أقنعة المشاعرن( تطلب الباحثة من األطفال تنفيذ  -

  :الهدف من النشاط 

ف علـى   إعطاء األطفال الفرصة الكافية للتعبير عن مشاعرهم والتعرف عليها لمساعدتهم والتعـر           
  . أكبر قدر من أنواع المشاعر

  :إجراءات النشاط 
تحضر الباحثة عدة أقنعة بمشاعر مختلفة ،يلبس األطفال األقنعة واصفين موقف مروا بـه حـسب                

  .  يروي الطفل موقف مضحك مر به ، قناع الضحك : مثالً . القناع مشاعر 

  )نشاط رسم حر جماعي ( تطلب من المجموعة تنفيذ  -

  :الهدف من النشاط 
التعبير عن المشاعر من خالل رسم األماني واألحالم التي تسعد األطفال وتشجعهم على اإلبـداع      

  .وتنمية روح العمل ضمن فريق 

 :إجراءات النشاط 
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توزع عليهم ورق رول طول متصل وألوان وتطلب منهم رسم أحالمهم التي تسعدهم واألشياء التي               
  .الخ.......ي والمكاتب والجامعات تسعدهم وتشجعهم ويتمنوا أن تكون موجودة مثل البحر والماله

على الحائط ، نسمع ألنشودة مـن األطفـال،    تلصق بمشاركة المجموعة الرسومات( استراحة  -
  )  الضيافة توزيع

تناقش الباحثة مع األطفال الرسومات وأحالمهم وتسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم اتجـاه تلـك                -
 .األحالم 

   )افتح قلبك ( تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ نشاط 

  :الهدف من النشاط 
  .التعرف على قصص ومواقف مروا بها األطفال و التفريغ االنفعالي 

  :إجراءات النشاط 
  . المجموعة بشكل دائري ويكون في مقدمة الدائرة كرسيين فارغين تجلس

تقوم الباحثة باختيار مشارك يقوم بدور المذيع وأخر ضيف البرنامج الذي سيقوم بفتح قلبـه والتحـدث       
  .عن مواقف  حدثت معه أما أحزنته أو أسعدته 

  .تصال الهاتفي ويمكن للمشاركين في قاعة النشاط المشاركة في البرنامج من خالل اال
  .تترك الباحثة الفرصة للحديث والمشاركة 

  .ينتهي البرنامج وتقوم الباحثة بتجديد النشاط 
 ومـشاركتهم   نيجب التنبيه على المشاركين وتذكيرهم بضرورة احترام مـشاعر اآلخـري          : مالحظة  

  .مشاعرهم 
، لتتعرف على الفائدة مـن  تناقش الباحثة مع جميع المشاركين النشاط وخصوصاً من شارك بالنشاط  _ 

النشاط وهي ضرورة التحدث لآلخرين عن مشاكلنا ومشاعرنا لكي نرتاح ونحصل على دعـم نفـسي               
 .ومساعدة ونقوي أنفسنا لنصل إلى شخصية قوية مبدعة  

  ) نشاط الحائط االنفعالي ، باستخدام الموسيقى ( تطلب الباحثة تنفيذ  -

  :الهدف من النشاط 
 . ، الترفيه التفريغ االنفعالي

 :إجراءات النشاط 

  .تقوم الباحثة برسم بعض المشاعر وتعليقها على جدار القاعة  -
  .تطلب من األطفال الذهاب إلى الجدار الذي يتقاطع مع مشاعرهم  -
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  . يعبر األطفال بأصواتهم عن المشاعر مع تبديل األدوار  -
لحـائط ، وتكـون الباحثـة مرفقـة     حيث يضحك األطفال الذين اختاروا ذلك ا   ، حائط الضحك   : مثالً  

  . مع النشاط ةأصوات موسيقي
 .تناقش النشاط مع األطفال بسماع آرائهم ومشاعرهم  -

تناقش الباحثة أهم الوسائل التي تساعد الطفل على الشعور بالراحـة النفـسية والـتخلص مـن                  -
 المـشاعر  المشاعر السلبية التي تحطم شخصيتهم ومن أهمها ، الحديث للكبار ، والتعبيـر عـن    

لألصدقاء الذين نثق بهم ، الصالة ، والدعاء ،الرسم ، المسرح ، المشاركة باألندية والمـسابقات                
 .الخ وتسمع من األطفال المزيد من الوسائل ............ والرحالت ، تنفيذ األنشطة السابقة 

   )نشاط علي الصوت (  تنفذ الباحثة مع المجموعة -

  :الهدف من النشاط 
  .انفعالي تنفيس  -
 .تعبير عن المشاعر  -

 .خفض التوتر والقلق والتخلص من الشحنات االنفعالية الزائدة  -

  :إجراءات النشاط 
تقوم الباحثة بالوقوف في مكان يراه جميع المشاركين حيث تطلب منهم البدء بالصراخ ولكـن يجـب                 

لما نزلت إلى أسفل انخفـض      عليهم أن ينظروا إلى يديها فكلما ارتفعت إلى فوق زاد الصوت بالعلو وك            
  .الصوت ، وعندما تقبض يدها يختفي الصوت ويسكت الجميع 

 .تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف _ 

 :تقييم وإنهاء الجلسة من خالل _ 

  .سماع انطباعات المشاركين حول أنشطة اليوم  -
 .رهم في نهاية الجلسة مناقشة المشاركين حول آرائهم ومشاع -

  الثقة بالنفس طريقك لإلبداع: الجلسة الخامسة 
  :أهداف الجلسة 

 .تعزيز الثقة بالنفس عند األطفال  -

 .تعليم األطفال المهارات الالزمة لتعزيز الثقة بالنفس  -

 .تحسين مفهوم الذات لدى األطفال  -

 .تكوين رؤية مستقبلية عن الذات عند األطفال  -

  .  ثقة بالنفس في مواجهة المواقف واألحداث المتغيرة في الحياة توضيح أهمية ال -
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 .مساعدة المشاركين في التعبير عن نقاط القوة والضعف في ذواتهم  -

  :سير الجلسة 
تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، وما هـي                -

عرهم في الفترة السابقة والتي اكتسبوها مـن الجلـسة          الوسائل التي استخدموها للتعبير عن مشا     
  .السابقة ؟ 

تطلب من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أنشودة أنـا                -
طفل اصغيور ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات وألغاز لتنميـة                 

 . الخ ....... التفكير اإلبداعي

ذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية والذهنية التي تعـزز الثقـة                تنف -
  ) أو المس واجمع  blook tagنشاط بناء مجموعة أو ( بالنفس ، 

  :الهدف من النشاط 
  .الحركة ، الترفيه ، تعزيز الثقة بالنفس ، التعاون 

  :إجراءات النشاط 
 والباحثة أيضاً وتبدأ تجري وعليهـا أن تلمـس األطفـال وهـم             تقف كل المجموعة على رجل واحدة     

يهربون منها ولكن من تلمسه يصبح معها ويركضون خلف اآلخر حتى يلمـسوا الجميـع ويـصبحوا                 
  .مجموعة واحدة تعاونية

  )نشاط العقدة البشرية ( وتنفذ الباحثة مع المجموعة  -
ن يريد المشاركة وهـو مغمـض العينـين         تقوم الباحثة بإغماض أعين الجميع وحتى نفسها وتطلب م        

وتطلب منه أن يرتب المجموعة من األطول إلى األقصر وكل أفراد المجموعـة مغمـضين األعـين                 
  .ويتحركون في القاعة وتنهي اللعبة بانتهاء الترتيب ويفوز إذا كان الترتيب صحيح 

  )نشاط حنظلة ناجي العلي ( ثم تنفذ نشاط أخر  -
  :الهدف من النشاط 

  .ر ، االنتباه ، تعزيز الثقة بالنفس الحذ
واحد يقف ويعطي خلفه للمجموعة وعليهم التحرك من مسافة بعيدة ومحددة نحوه ليلمسه أحدهم وبذلك                

  .تنتهي اللعبة
إن البداية التي يجب أن يخطوها أي إنسان نحـو طريـق            : تبدأ الباحثة حديثها حول الجلسة قائلة        -

نى الوثوق بها وبقدراتها وإمكانياتها على المضي قدماً نحو طريـق           اإلبداع هي الثقة بالنفس ، بمع     
اإلبداع ، وأن الثقة بالنفس التي تعني أنك تصدق عقلك وتؤمن بإمكانية زيادة قـدراتك الذهنيـة ،                  



 ١٤٨ 

وأنك قادر على أن تدعم اتجاهك إلى كسب المزيد من القدرة العقلية وهذا يعنـي أن نـسير وراء                   
ت الذهنية واإلمكانات العقلية التي تؤهل لإلبداع واالبتكـار هـو اإليمـان          اكتساب مزيد من القدرا   

بعقلك وقدراتك على التحكم فيه بصورة أقوى وأفضل ، والثقة بالنفس واإليمان بالقـدرات العقليـة      
هو في حد ذاته برنامج أو شريط كاست بداخله حافز على النجاح واإلبداع فإن أدخلته داخل عقلك                 

كلمات ورددتها فأنك تثق بنفسك وكذلك العكس ، لذلك هيا بنا ننطلـق لنزيـد ثقتنـا    استمعت إلى ال  
  )   نشاط حديث الذات ( بأنفسنا وتطلب تنفيذ 

  :الهدف من النشاط 
  .تعزيز الثقة بالنفس عند األطفال ، التدعيم اإليجابي في شخصية األطفال 

  :إجراءات النشاط 
ئرة تساعد المجموعة على التنفس واالسترخاء بشكل هـادئ         تجلس الباحثة مع المجموعة على شكل دا      

 مرة في سرهم ، بعض الجمـل التـي          ٢١تطلب منهم أن يغمضوا أعينهم ويعيدوا الجملة التي تقولها          
تساعد على تعزيز الثقة بالنفس ، أنا اآلن أكثر ثقة بنفس ، أنا اآلن أكثر قوة ، أنا اآلن أحتـرم نفـسي               

 مثبته ومختصرة تعزز الثقة بالنفس ، وبعدها تطلـب مـن المجموعـة أن               وهكذا جمل ..... وأقدرها  
  .يفتحوا أعينهم

تناقش مع المجموعة شعورهم وهم يرددون تلك العبارات وتؤكد أننا فعالً يمكن لنا أن نصل لثقة                 -
 يوم متتالية مـع اإليمـان التـام         ١٤ عليه لمدة    اأكبر بأنفسنا من خالل هذا النشاط إذا استمر ين        

  .حه بنجا
تجري الباحثة نقاشاً مع أفراد المجموعة حول مفهوم الثقة بالنفس معتمداً على األسئلة التالية               -

: 

  ما معنى الثقة بالنفس ؟ -
 كيف يمكن تنمية الثقة بالنفس ؟ -

 ما هي العوامل التي يمكن أن تعيق تنمية الثقة بالنفس ؟ -

  لى أربع مجموعات صغيرة بعد االنتهاء من النقاش تقسم الباحثة المجموعة الكبيرة إ -
يتحدث كل طفل داخل المجموعة عن موقف شعر به بقوة ثقته بنفسه ، و أجاد التعبير عن ذاتـه،            -

 .الخ ..قد تكون هذه المواقف في البيت أو في المدرسة أو مع األصدقاء 

  تطلب الباحثة من المجموعات الصغيرة اختيار موقف ألحد المشاركين وتمثيلـه           )نشاط تمثيل   (  -
 .أمام المجموعة الكبيرة 

  : الهدف من النشاط 
 .تعزيز ثقة األفراد بأنفسهم من خالل المشاركة في التمثيل وإعادة المواقف 



 ١٤٩ 

 .مشاركين العودة للمجموعة الكبيرةبعد انتهاء عمل المجموعات الصغيرة تطلب الباحثة من ال -

 .زم لهم تعلق الباحثة على المواقف شاكرة المشاركين مقدمة الدعم الال -

 .تمكن الباحثة المشاركين من التعليق على العروض وإبداء آراءهم  -

تلخص المتدخل أهمية الثقة بالنفس وأثرها في تحسين صورة الذات لدى الـشخص واآلخـرين،                -
 : برنامج كن واثقاً  LCDوتعرض على 

  ) :كن واثقاً ( برنامج 
 .والوعيد إنه اإليمان باهللا ورسوله في الوعد.. اإليمان الصادق وهو أساس البناء وقواعده الثابتة . ١

إيمان بمعية اهللا عز وجل . إنه إيمان إيجابي بالقدر خيره وشره يجعل النفس غير هيابة وال خواره 
  .لعباده المؤمنين بنصرهم وتأييدهم وجعل العاقبة لهم 

وكسبك وفي مالك التعبد الكامل هللا سبحانه وتعالى في صالتك وزكاتك وصومك وفي تعاملك . ٢
  .وولدك التعبد الذي يكون في المسجد والبيت والسوق والعمل وساحات الصراع 

إن العلم .. والمتراكم والمتنوع الذي يتم عن طريق الشيخ والكتاب والحوار .. العلم المستمر . ٣
  .المستمر يبني النفس نحو مواجهة الحياة في شتى ميادينها

الهدف األكبر لكل مسلم عبادة ربه خوفا .. ولماذا ؟ .. يد أن تفعل ؟ ماذا تر.. العمل وفق هدف . ٤
هي األهداف الخاصة القريبة والبعيدة ؟ ماهي أهدافك الشخصية ؟  ولكن ما. من عقابه ورجاء ثوابه 

  وأهدافك العائلية ؟ وأهدافك الوظيفية ؟ وأهدافك تجاه أمتك ؟
الهمم الدنيئة والغايات الساذجة هم والبعد عن أصحاب والتنافس مع.. مخالطة ذوي األنفس العالية . ٥
  "والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " 
 في استطاعتك إنجاز أي شئ إن أن أبداًال تنس .. فكر في النجاح دوماً وأنك شخص ناجح . ٦

  ".استبدل الشك بالتصميم " اعتقدت بأنك تستطيع ذلك 
وبدالً من البحث عن قدوة كن أنت .. ن نفسك نسخة عن اآلخرين تجعل م ال..  ذاتك أنتكن . ٧

  .القدوة 
  .تعرف على نقاط الضعف والقوة في ذاتك .. أعرف نفسك جيداً . ٨
وتذكر بأنك بالعمل .. كن موضوعياً بخصوص نقاط قوتك ونقاط ضعفك ..  قواك الكامنة أطلق. ٩

  .والتصميم سوف تقلب نقاط ضعفك إلى نقاط قوة 
كلما سمعت صوتا داخلك يقول عن شئ أنه صعب " ال استطيع " من كلمة " ال "  الحرف احذف. ١٠
  . اهللا إياها قادر على تحقيقه فأنا واثق بقدراتي التي وهبني أناقل لنفسك .. 
" أنا اآلن أكثر ثقة بنفسي :"لمدة أربعة عشر يوماً على الجملة التالية ) ٢١/١٤(قم بعمل تمرين . ١١



 ١٥٠ 

  .لة بنفس المعنى ولكن تشعر أنها أقوى بالنسبة لك أو أي جم
  )بنشاط النظارات الناطقة (  تنهي الباحثة الجلسة -

  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، زيادة الثقة بالنفس 

  :إجراءات النشاط 
تطلب الباحثة من المجموعة برسم نظارة وبعد االنتهاء تطلب أن يلبسوها وبعدها تطلب من أحدهم 

  : ج أمام المجموعة وتريد العبارات التالية بالخرو
  ...........نظارتي يا نظارتي     أنا 

  أنا قوي أنا شجاع     أنا أثق بنفسي 
  ........أنا المبدع أنا الفنان   أنا اإلنسان أنا 

  .وهكذا حتى يشارك عدد كبير منهم في النشاط مع التصفيق الحار للتشجيع 
  )نشاط أنت تقول وأنا أقول ( تنفيذ تطلب الباحثة من المجموعة 

  : من النشاط فالهد
  .تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم ، تشجيع األطفال على تقبل االختالف في اآلراء واألفكار 

  :إجراءات النشاط 
نشاط يوم الخميس المفضل لي هـو مـشاهدة   " يجلس األطفال في دائرة يبدأ الطفل بإعطاء جملة مثل     

أنت تقول أنك تحب مشاهدة التلفاز يوم الخميس ، وأنا أقـول           " طفل التالي هذا القول     يعكس ال " التلفاز  
وهكذا يحث يعطي كل طفل رأيه بعد أن يعلق على زميلـه إلـى أن تنتهـي      " أنني أحب زيارة جدي     

  .المجموعة 
 .تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف _ 

  .هاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول أنشطة اليوم تقييم وإن_ 



 ١٥١ 

  اكتشاف الذات: الجلسة السادسة 

  :أهداف الجلسة 

 .اكتشاف شخصية األطفال والمهارات والقدرات اإلبداعية التي يمتلكوها  -

 .مساعدة األطفال على تكوين صورة إيجابية عن أنفسهم  -

 .اإلبداعية مساعدة األطفال على تطوير قدراتهم  -

 .تعليم األطفال مهارات توكيد الذات  -

  :سير الجلسة 

تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، وما أكثـر                -
  .نشاط أعجبهم في الجلسة السابقة 

ـ     - ى تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقـصة اإلشـارة عل
أنشودة يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغـاز                   

 . الخ ....... لتنمية التفكير اإلبداعي ،

( تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية التي تساعدهم على اكتشاف ذاتهم                
   )نشاط سلطة الفاكهة 

  :الهدف من النشاط 
  .ترفيه ، حركة ، تركيز ، انتباه 

  :إجراءات النشاط 
تقسم الباحثة المجموعة إلى عدة أقسام وتسمي كل قسم بنوع من أنواع الفاكهة وتبدأ بقول سلطه سلطه                 
كل شي فيها إال الموز مثالً فعلى جميع أنواع الفاكهة األخرى الحركة وتغير المكان إال نوع الموز                  

  .طفال يخرج من النشاط إلى أن يتبقى واحد وهو الفائز وهكذا وإذا أخطأ أحد األ
  )نشاط الحارس ( وتنفذ أيضاً مع المجموعة 

  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، الحركة ، التركيز ، توكيد الذات ، الثقة بالنفس 



 ١٥٢ 

  :إجراءات النشاط 
يـة الطفـل    وعلي الحـارس حما   .  األطفال يمثلون دائرة وفي وسطها شخصيين حارس وطفل محمي        

  .والباقيين معهم كرة البد أن يصيبوا فيها هذا الطفل المحمي
 )نشاط شجرة الصفصاف(  تنفذ الباحثة مع المجموعة -

  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، الحماية ، توكيد الذات 

  :إجراءات النشاط 
وسط هـم شـجرة     نكون دائرة من األطفال ويكونوا بمثابة حماية لشجرة الصفصاف والطفل الذي  بال            

الصفصاف وعليه أن يتمايل بهدوء واسترخاء وذلك لثقته بأن المجموعة سوف تحميه ومن ثم نقوم               
  .بمناقشة مع األطفال

   ) ةنشاط المرآ(  تطبق الباحثة مع المجموعة - 
  :الهدف من النشاط 

  . ، اكتشاف الذات  يالترفيه ، واالبتسامة ، والتركيز ، وتنمية روح العمل الجماع
  :إجراءات النشاط 

تقوم الباحثة بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين تقف كل من المجموعتين بـصفين متقـابلين لبعـضهما     
البعض ، فيقوم كل مشارك في الصف األول بإصدار حركات أو مشاعر وعلى المشارك الذي يقابلـه                 

  .ثة بعكس األدوار  بالصف الثاني تقليده بحيث يكون بمثابة مرآه له ، وبعد فترة تقوم الباح

تناقش الباحثة النشاط مع المجموعة وأنه يساعدهم على التعرف من خالل المرآة علـى ذاتهـم                 -
  .واكتشافها من حركات وتصرفات ومشاعر وعليهم أن ينتبهوا لها 

  )أنا أكون نشاط ( تنفذ مع المجموعة 
  :الهدف من النشاط 

  .اكتشاف الذات والتعرف عليها 
  :إجراءات النشاط 

  . يقوم كل طفل برسم كفة اليد وتلوينها وكتابة صفة يحبها في ذاته أو يحبها فيه اآلخرين
  تناقش الباحثة مع األطفال الرسومات وتتعرف على الصفات الموجودة بهم وتكتشفها وتشجعهم 

تطلب الباحثة من األطفال بعد أن تعرفوا على أكثر صفة يحبونها بأنفسهم واآلخـرين تحديـد أكثـر                  
وهبة يبدعون بها وتعطي فرصة كافية لكل طفل لعرض موهبته حيـث يـتم اكتـشافها وتـدعيمها                  م

 .وإرشاده إلى تطويرها 



 ١٥٣ 

 )عرض اسكتش مسرحي من األطفال ، توزيع الضيافة ( استراحة 

تقوم الباحثة بطرح مجموعة من األسئلة وتفتح المجال للجميع للمناقشة وتجعل الحوار مفتوح حـول   _ 
 منها في حياتهن واألسئلة     نرات والجوانب اإليجابية في شخصية المشاركين وكيف يستفيدو       تحديد القد 

  :هي كالتالي 
 ما هي قدراتك  التي اكتشفتها بشخصيتك وكيف يمكن استغاللها؟

 ما هي الجوانب اإليجابية بشخصيتك والتي تساعدك على اإلبداع والتميز ؟

  تساعدك في التطوير الذاتي ؟ما هي الجوانب اإليجابية من حولك يمكن أن

  .ترك الباحثة  الفرصة لجميع المشاركين بالمناقشة واإلجابة عن األسئلة _ 
  ) اكتشاف الذات ( تطلب من المشاركين تنفيذ نشاط أخر له عالقة بالموضوع والنشاط هو _ 

  : الهدف من النشاط 
  .اكتشاف أشياء جديدة عن الذات لدى المشاركين  •
  .ين نحو تحديد قدراتهم تشجيع المشارك •

  :إجراءات النشاط 
  :تقوم الباحثة بتوزيع أقالم وأوراق ، ثم تطلب منهمن كتابة األتي 

 ...............................هدفي الرئيسي بالوقت الحالي  •

 ..............................بالنسبة لحياتي بشكل عام أشعر  •

 ................................عندما أقابل مشكلة أشعر بأني  •

 .............................................بشكل عام أشعر  •

 .......................وهذا ........................ اآلخرين يصفوني  •

 .............................إذا فشلت بعمل فأني أرى السبب  •

  :الية ثم تناقش الباحثة المشاركين باألسئلة الت_ 
 كيف تشعر اتجاه ذاتك في هذا النشاط ؟ -

 هل تشعر بأن هذا النشاط ساعدك باكتشاف أشياء جديدة عن ذاتك ؟ -

  كيف تشعري من خالل هذا النشاط اتجاه اآلخرين الذي يختلفون عنك ؟ -
تقوم بتوزيع أراق وأقالم وتطلب من كل مشارك كتابة أهم الوسائل والطرق التـي يمكـن تطبيقهـا      _ 

  .ر ذاته وتنمية قدراته اإلبداعية لتطوي
 تناقش الباحثة تلك الطرق وتعلق عليها وتضيف بعض اإلضافات التي تساعد وتشجع األطفال علـى          -

  .االهتمام بذاتهم وقدراتهم اإلبداعية وتطويرها وتنميتها 



 ١٥٤ 

  )نشاط االنفتاح واإلنغالق على الذات ( الباحثة  تنفذ -
  :الهدف من النشاط 

طق القوة والضعف في شخصية األطفال والوصول إلى الحياة األفضل من           اكتشاف منا 
  .التعرف على ذاتهم 

 :إجراءات النشاط 

 .الوقوف يشكل جماعي وتطبيق تمرين االنفتاح واالنغالق 

حسب المكان الذي   ( وفي هذا التمرين يقوم أفراد المجموعة وقوف أفراد المجموعة في أماكن متباعدة             
وفتح أكف اليدين ورفع الذراعان إلي أعلى والتحرك بهدوء شديد نحو نقطـة             ) مناسبا  يراه المتدربون   

 الطاقة في أسفل البطن بشكل دائري من األعلى ألسفل كالذي يجمع شيء معين ، ويتخيـل          - مركز   –
اإلنسان أنه يجمع الحنين ويضع كل أمنياته وطموحاته بين ذراعين وذلك مـع أخـذ شـهيق عميـق                   

ين وثم بشكل بطيء يتم إغالق الذراعين ووضعهما متشابكتين األصابع أسـفل الـبطن              وإغماض العين 
  . وتخيل أن هذا المكان هو مكان القوة والحياة واألمان في الجسم وهو الذي نستمد منه قوتنا

 تناقش الباحثة مع األطفال النشاط أين نقاط القوة والضعف في شخصيتهم وأين مكان القوة لكل طفل                 -
  .فيهم 

 . تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

  .  تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول أنشطة اليوم -

  التخطيط وتنظيم الوقت: الجلسة السابعة 

  :أهداف الجلسة 

   .                     تدريب المجموعة على مهارات التخطيط  -

 .                مساعدة المجموعة على الموازنة بين قدراتهم الواقعية وطموحاتهم المستقبلية  -

 .                  تنمية دافع االنجاز والعمل لدى المجموعة  -

 .                      توضيح أهمية تنظيم الوقت واالستفادة منه  -

  :سير الجلسة 

كين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، وهـل اسـتفادوا       تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشار   
  .من الجلسة السابقة بالتعرف على ذاتهم واكتشاف إبداعاتهم  



 ١٥٥ 

تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أنشودة يال               
مسرحي أو رسومات  وألغـاز لتنميـة التفكيـر       يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش            

 . الخ ....... اإلبداعي ،

 التخطـيط    تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية التي تساعدهم علـى              -
  )نشاط الكراسي الموسيقية ( بشكل جيد 

  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، الحركة ، التخطيط في الوصول للهدف 

  :ءات النشاط إجرا
تقسم الباحثة األطفال إلى مجموعتين وتأخذ المجموعة األولى وتتحضر لهم كراسي وتـنقص كرسـي               
وتبدأ بالتصفيق على الموسيقى ويدوروا األطفال حول الكراسـي إلـى أن تقـول سـتوب أو توقـف                  

ز طفـل   الموسيقى والذي ال يجد كرسي يخرج من اللعبة وتخرج معه كرسي وتبدأ من جديد حتى يفو               
  .واحد 

  ) نشاط خلية النحل ( تطبق الباحثة مع المجموعة 
  :الهدف من النشاط 

  .زيادة القدرة في التخطيط للوصول للهدف ، الهدوء والتروي ، اإلصرار للنجاح 
  :إجراءات النشاط 

تطلب الباحثة من احد األطفال الخروج من القاعة وتخبأ مع أحد األطفال فـي المجموعـة ورقـة                  
عليها التخطيط وتطلب من الطفل الذي بالخارج بالدخول واللف حـول األطفـال وجميـع               مكتوب  

ويرتفع صوتهم إذا اقترب من الهدف وينخفض إذا بعـد وعلـى الطفـل              ) ........ (لوااألطفال يقو 
  .ثالث محاوالت إذا لم ينجح يحكم عليه األطفال حكم 

  ) نشاط ماذا حدث ( وتنفذ الباحثة أيضاً مع المجموعة -
  :الهدف من النشاط 

  .الترفيه واالنتباه ، وتنمية روح العمل الجماعي ، التركيز في الوصول للهدف * 
  : إجراءات النشاط 

تقسم الباحثة المشاركين إلى ثالث مجموعات ، تطلب الباحثة من المجموعة التدقيق بمحتوى المكان              
باحثة بتغير ثالث أشياء أو إضافة ثالث       ، تطلب الباحثة من المجموعة الخروج من المكان ، تقوم ال          

أشياء ، تقوم الباحثة باستدعاء المجموعة وتطلب منهم معرفة ماذا تغير وتعطيهم خمس محاوالت ،                
تنتهي اللعبة بانتهاء محاوالت المجموعة لمعرفة ماذا تغير بالمكان ، ويـستمر اللعـب مـع بـاقي          

  .المجموعات 
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  ) الكعكة نشاط( تنفذ الباحثة مع المجموعة 
  :الهدف من النشاط 

تساعد األطفال في التعرف على كيفية تنظيم الوقت وفق األولويـات التـي يجـدونها ألنفـسهم ،                  
  .وتوضيح أهمية تنظيم الوقت وعالقته الوثيقة بالتخطيط 

  :إجراءات النشاط 
بـروا هـذه   توزع الباحثة أوراق وألوان على األطفال تطلب منهم رسم دائرة كبيرة كعكـة وأن يعت    

 ، ويقوموا بتقطيعها حسب سلم ألوالياتهم ، مع إعطاء كـل قطعـة و               ٢٤الكعكة هي ساعات اليوم     
  .قدراً من الوقت ، تترك الباحثة الفرصة الكافية للرسم 

تناقش الباحثة الرسومات مع األطفال وتسمح لكل طفل بالتحدث حول تنظيمه لوقته وجدول أولوياته              
م الوقت بشكل متوازن بين الدراسة والراحة واللعب والعالقات والعبـادات   ، وتؤكد على أهمية تنظي    

  .وغيرها 
  : التالي LCDتعرض الباحثة على 

  :إذا كنت مستعداً لتعديل وقتك، فالنقاط التالية ستساعدك
  .  اكتب كل يوم ما تنوي أو تتمنى تحقيقه في اليوم التالي-١
  . الي على شكل نقاط اكتب بعدها ما عليك فعله في اليوم الت-٢
   ركز في كل عمل تعمله، و ال تقطعه أبداً، -٣
   قلل ساعات نومك و لو ساعة -٤
  .  إياك و صحبة الفارغين-٥
   استخدم دفترا صغيرا للمواعيد-٦
ــالتوازي-٧ ــاالً ب ــل أعم ــاب  :  اعم ــرأ أي كت ــالت اق ــي المواص ــك ف ــاء انتقال ــثالً أثن   فم
  مـل، فـإن لـم تجـد فاعمـل فـي عمـل تطـوعي                إياك والفراغ في الصيف، اعمـل أي ع        -٨
  واحــسب النــسبة . مــاذا أنتجــت البارحــة؟ ســتفرح بنجاحــك:  حاســب نفــسك كــل ليلــة-٩

ــاليوم   ، %٨٠ولكننــي يجــب أن أحقــق % ٣٠: المئويــة إلنجــازك فــي األســبوع المثمــر، ف
  .وكل يوم ستزيد

يف تغلبت عليها، كتـاب      اجعل لك دفتر تكتب فيه خواطرك ، أفكارك ، انجازاتك ، مشاكلك، وك             -١٠
  . قرأته وملخص صغير عنه ، صديق وقف بجانبك في مشكلة ، سجل خبراتك كلما زادت

  . تناقش الباحثة مع األطفال الكالم السابق وتتعرف على آرائهم به -
 تطلب الباحثة من األطفال واجب بيتي عمل جدول يفصل فيه كل فرد وقته لمـدة أسـبوع وكيفيـة                    -

  .تقسيمه 
  ) عرض اسكتش مسرحي ، توزيع الضيافة ( راحة  است-
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  )نشاط العد إلى العشرة ( تنفذ الباحثة مع المجموعة -
  :الهدف من النشاط 

  .بث روح المرح ،تحفيز المشاركين على أن يكونوا لحوحين في الوصول إلى هدفهم 
  :إجراءات النشاط 

تطلب منهم العـد إلـى العـشرة دون         تطلب الباحثة من المشاركين الوقوف بشكل عشوائي بالقاعة ،          
 فقط ، ويستمروا بالعـد     \ واحد \السماح لطفلين بالنطق بنفس الرقم ، فيجب أن يخرج الرقم من مشارك           

 اثنان بالرقم يعاد العد من جديد إلى أن يصلوا لرقم عـشرة ، مـع العلـم أنـه ال يـسمح                       \وإذا نطق 
  .للمشاركين بتنفيذ أي خطة كالمية للتوصل على الحل 

تناقش الباحثة مع المشاركين النشاط والفائدة منه وخصوصاً تعليمه الصبر في الحصول على الهدف              _ 
  .والصبر على كل األمور 

  : التالي  lCD تعرض الباحثة على -
  مـــــــا أهميـــــــة أن يكـــــــون لإلنـــــــسان هـــــــدف؟     

  لن تتميز إال بأهدافك
خاليـا  . بل إنك في داخلك تتحـرك     .. الدنيا تتحرك من حوله   . اإلنسان الذي بال هدف ساكن في مكانه      

جسمك تتجدد وتتكاثر بآالف كل يوم، وأنت ساكن مكانك لهذا ستشعر بغربة في الكون، تتطـور إلـى                
  . اكتئاب

األمم كلها تجاوزتنا، ألن الجميع يتقدم ونحن ساكنون في مكاننـا، سـواء             . . وهذا حال المسلمين اآلن   
  .على مستوى األفكار أو المخترعات

  ف يستطيع اإلنسان تحديد أهدافه؟كي -ج
مـا  :  سنة يتَلقَّى حصة أسبوعياً في المدرسة اسـمها ١٢ سنوات حتى سن ٩الطفل في الغرب من سن      

 سنة ال يستطيع اإلجابة عن هـذا    ٣٥بينما نحن عندنا شباب عمره      . هدفك في الحياة؟ لهذا هم ناجحون     
  السؤال

  ذا خلقك اهللا؟لما: ولكي تختار هدفك البد أن تجيب عن سؤال
  العلماء على مر التاريخ سألوا أنفسهم هذا السؤال، ولم يصل أي منهم إلى إجابة واضحة، 

  .وكانت اإلجابة الدقيقة موجودة في اإلسالم
  ).وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ( 

اإلسالم استوعب  إنَّنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي، ويكون هدفنا في النهاية إرضاء اهللا سبحانه وتعالى ف             
خيـركم  ".. "نعم الماُل الصالح للرجل الصالح    : " حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم     : كل مجاالت الحياة  

حدد هدفك، ولكـن اجعلـه فـي    : فإذن". من بات كاالً من عمل يده بات مغفوراً له   "و  ".. خيركم ألهله 
  . النهاية إرضاء هللا، ألنك خلقت من أجل ذلك
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  :مواصفات الهدف
   أن يكون هدفك موصوالً باهللا تبارك وتعالى -١
   أال يكون هدفاً أرضياً بل من أجل اهللا واإلسالم وبلدي-٢
  .  أن يكون واضحاً ومحدداً وقابالً للقياس-٣
  .  أن يجمع بين الطموح والواقعية-٤
  .  أن يكون الهدف مفيداً للمجتمع كله وليس للشخص فقط-٥
: " إيماناً ال ينقطع كإيمان النبي صلى اهللا عليه وسلم حين قال ألبى طالـب        أن تكون مؤمناً بالهدف      -٦

واهللا يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن َأتْرك هذا الدين ما تَركْتُـه حتـى                     
  ".يظْهِره اهللا أو َأموتَ في سبيله

  .بوقت ومحددة به  خطة مرتبطة،،وجود خطة عملية ومرحلية للوصول للهدف -٧
  ما الصفات التي يجب توافرها في اإلنسان حتى يحقق هدفه؟ -د
  .  األمل والتفاؤل-١
إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو       ) خَباب بن األرت  (يأتي  . اصبر وال تيأس وال تتعجل    :  الصبر   -٢

يغضب النبي ويحمـر وجهـه      ف. لقد تعبنا . يا رسول اهللا أال تدعو لنا، أال تستنصر لنا        : يحبو ويقول له  
واهللا ليتمن اهللا هذا األمر ولكنكم      . إن من كان قبلكم كان ينشر بالمناشير ال يرده ذلك عن دينه           : " ويقول

  .تستعجلون
كل من يضع في ذهنه فكـرة و يـصر عليهـا          .(  بذل الجهد الحقيقي و سؤال اهللا العون على ذلك         -٣

  )ويبذل من أجلها سيحققها
فالموضوع يحتـاج  ، "من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها             : "  واضحة اآلية

يعـده بـالتوفيق و      إلى إرادة، فاهللا لم يقل من كان يتمنى، ، يرد من اإلرادة أي سيبذل مجهوداً، فـاهللا                
  .العون 

  .تغيير الدنيا= ود مجه+ وهدف . وقت ضائع= ومجهود بال أهداف . أحالم= فهدف بال مجهود 
  . قدرة على تخيل تفاصيل الهدف-٤
الدهر بـين    يعش أبد ** الصعوبات في سبيل الوصول إليه فمن يتهيب صعود الجبال          عدم تهيب  - ٥

  .الحفر
  . التوكل على اهللا-٦

  كيف نخطط بطريقة علمية صحيحة لتحقيق أهدافنا؟ -هـ
وإياك أن تقيم بـأن   .مك التي تتمنى أن تحققها    لكي تحدد هدفك، اذهب إلى مكان هادئ، واكتب كل أحال         

ــد    هــذه ال تــصلح، إيــاك اآلن، فالمعوقــات فــي الخــارج، وافــتح ذهنــك وفكــر مثلمــا تري
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ومن بين نقاط قوتك وضعفك، سـوف       . في ورقة أخرى اكتب نقاط القوة فيك ونقاط الضعف بصراحة         
  .ويناقشك في اختيارك لهدفكقم باستشارة من تراه أهالً للثقة ودعه يساعدك . تصل إلى هدفك

. قم بتحقيقها واحداً بعد اآلخر وعينك على الهدف النهـائي         .. قم بتحويل هدفك النهائي ألهداف مرحلية     
ــة    ــداف المرحلي ــذه األه ــق ه ــة لتحقي ــة زمني ــسك خط ــدد لنف ــيط . ح ــو التخط ــذا ه   ه

  :يقول العلم 
ـ  يث يصبح هذا    إنك بمجرد أن تحدد أهدافك تكون قد نبهت نظام التنشيط الشبكي، ح             المـخ   نالجزء م

تساعدك علـى تحقيـق    مثل المغناطيس، يعمل على اجتذاب أي معلومة، أو ينتهز أي فرصة يمكن أن         
  ".أهدافك بسرعة أكبر

كثيراً بزالته وسقطاته ويعتبرها ضـرورية فـي طريقـه،           فوضوح الهدف يجعل صاحبه واثقا ال يعبأ      
والفرص التي لها عالقة بهدفه والتي قد تقع عـن إرادة   المعلومات   واألروع من هذا هو عملية اجتذاب     

  . منه أحيانا كثيرةةغير إرادمنه حينا، وعن 
    فوائد التخطيط-و
   ستصبح أهدافك النهائية واضحة -١
   سيصبح لديك ثقة بأن عملك اليومي هادف-٢
  ستصبح قادراً على التحليل بموضوعية -٣
   ستصبح منهجياً في تفكيرك -٤
  ادراً على االستفادة من نقاط القوة في عملك ومهنتك  ستصبح ق-٥
   ستقلل من نقاط الضعف التي ستواجهك-٦
  ستنجز األمور بشكل أسرع -٧

  موقف عملي لخطوات التخطيط 
  سفينة نوح عليه السالم 

   ما الهدف من التخطيط في هذه الحالة ؟-١
  الهدف نقل مجموعة من الكائنات الحية إلى مكان آمن 

  ا هذا الهدف كان ذا قيمة ؟  لماذ-٢
  ألنه يحافظ على استمرار الحياة والعبادة على األرض بعد الفيضان 

   من القائم على التخطيط ومن المستفيد منه ؟-٣
  النبي نوح عليه السالم ومن آمن معه ومجموعة من المخلوقات 

   كيف سيتم تحقيق الهدف ؟-٤
  باستخدام وسيلة نقل بحرية 
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  لعمل أو الحدث أكثر فاعلية ؟ متى سيكون ا-٥
  عند بداية الفيضان مباشرة 

  أين سيكون النشاط أكثر فاعلية ؟-٦
  في ضاحية في شرق المدينة 

  ما تكاليف العمل من موارد بشرية ومالية وزمنية ؟-٧
أن يتفرغ للعمل نوح عليه السالم وعدد من المؤمنين للعمل التطوعي لفترة أسابيع عدة وبذلك لن تزيد                 

  نفقات عن ثمن المواد المطلوبة لبناء السفينة ال
  ما المنفعة التي ستتحقق من هذا العمل ؟-٨

  عمارة األرض بالحياة البشرية والحيوانية الخاضعة هللا سبحانه وتعالى
  وبعد الحديث عن التخطيط البد لنا أن نتطرق إلى 

  ..... مشروع حياة ... األسبوع المثمر
  

  األسبوع المثمر فكرة : للحفاظ على الوقت 
وقـد قـال    . أحسن استثمار، وتحوله إلى وقت كله إنتاج و حيوية        )  ساعة ٢٤( و هو أن تستثمر اليوم      

ــاء ــشار  : العلمـ ــدأ بالمـ ــت فابـ ــبة  كإذا نويـ ــم المحاسـ ــة ثـ ــم المتابعـ    .ة ثـ
لقد كـان لكـم   { نريد أن نقلد النبي في يومه ) صلى اهللا عليه و سلم    (المشروع مأخوذ من سيرة النبي      

فسنقلد الرسول صـلى اهللا     } قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا         } { في رسول اهللا أسوة حسنة      
ــت        ــدار الوق ــن إه ــف ع ــاءة، و نتوق ــزداد كف ــاً، ون ــذ ثواب ــلم، و نأخ ــه وس   . علي

  و من هنا جاءت األمور األربعة التالية
  ) األقارب و األصدقاءأي التواصل مع األهل و(االجتماعيات \ الرياضة\العبادة \العمل 

  كيف ننفذ هذه الخطوات عملياً؟
  : أوالً العمل 

  . من العمل أو الدراسة) صافية( ساعات خالصة ٦مطلوب 
   . games ساعات خالصة، تعني بدون مقاطعة و ال تليفونات و ال ٦

  هذه وصفة ناجحة للطالب أيام االمتحانات، وللموظفين في عملهم، و لربات 
  .الهن المنزلية و القراءة وتربية األوالد البيوت في أعم

   ٢٣الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يصل الليل بالنهار، و لهذا استطاع في 
  . سنة أن يبني أمة يتغلغل الدين في أعماقها آلالف السنين

  متى أنام ؟ إن : ( ولننظر إلى الصحابة، سيدنا عمر رضي اهللا عنه كان يقول
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  ). ربي، و إن نمت بالنهار أضعت حق الرعية نمت بالليل أضعت حق 
   :ثانياً العبادة 

  : النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يحافظ على أربعة أشياء، وال يتركها أبداً
  . قيام الليل، والذكر، والقرآن، والدعاء 

  حاول أن تقوم في الليل و لو ركعتين فقط، و أثناء القيام اقرأ من القرآن 
  ستكون قد عملت األشياء .  واذكر اهللا و ادع ولو دقيقةو لو صفحة واحدة،

  . األربعة التي لم يكن الرسول يتركها أبدا 
  و هذه الوصفة لتساعدك في موضوع العبادة 

  استيقظ قبل الفجر بربـع سـاعة، وصـلِّ ركعتـين بالمـصحف فـي أحـب األوقـات إلـى اهللا،                      
ــم صــلِّ  ــستجابة، ث ــت م ــذا الوق ــي ه ــدعوة ف ــد  وادع اهللا، فال ــون ق ــذا تك ــر، و هك    الفج

ــالم ٢٥جمعــت األربعــة المطلوبــة فــي     دقيقــة، و اســتيقظت وأيقظــت مــن حولــك، و الع
  . كله استيقظ بفضلك

  : ثالثاً رياضة 
  ال بد أن تتريض لمدة نصف ساعة، في البيت أو في النادي، وبالنسبة للسيدات 

  .فعليهن أن يمارسن الرياضة أيضاً ولكن في مكان مغلق
  بي صلى اهللا عليه وسلم لم يكن بديناً أبداً، و سابق السيدة عائشة و هو الن

  .في الستين من عمره، و سبقها و هي في الثامنة عشرة
   :رابعا االجتماعيات 

  نصف ساعة كل يوم تقابل فيها والديك أو أقاربك، أو تجالس زوجتك أو 
  تخيل كيف . اًأبناءك، أو تزور جيرانك أو إخوتك، أو حتى تحادثهم هاتفي

  أن تكون نصف الساعة هذه: سيصلح هذا من عالقاتك مع الناس، ولكن بشرط
  .  مثالً وأنت ممسك بالهاتفأخيك بتركيز، فال تجلس مع 

  : و كل هذا لن يستغرق أكثر من
  نصف ساعة اجتماعيات+ نصف ساعة رياضة +  دقيقة عبادة ٢٥+  ساعات دراسة ٦

  . ساعات٨أقل من  = 
آيات : الصالة، الزكاة، الحج و القرآن دائما يذكر آيات مرتبطة بالزمن         : ادتنا مرتبطة بالوقت  إن كل عب  

وربنا ال يقسم بشيء إال إذا كان لـه قيمـة           ). والضحى والعصر والليل والفجر   ( كثيرة تقسم بالزمن،    
ــا  ــول لن ــه يق ــرة، وكأن ــين  : كبي ــداً وثم ــام ج ــيء ه ــذا ش ــسلمون، فه ــا الم ــوا أيه   . انتبه

  أنا أقتل الوقت أال يعرف أن الوقت هـو الحيـاة، و هـو يقتـل نفـسه                 :  و الشباب يقول لك    كل هذا، 
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  : مـا مـن يـوم يبـزغ فجـره إال وملـك يهـبط مـن الـسماء فيقـول                    : قال الحـسن البـصري    
ــى    ــإنني ال أعــود إل ــاغتنمني، ف ــك شــهيد، ف ــى عمل ــد، وعل ــوم جدي ــا ي ــن آدم، أن ــا اب   ي

  .يوم القيامة
  نفاس، فإذا ذهب نفسك، فقد ذهب بعضك، و يوشك إذا يا ابن آدم، إنما أنت أ

  .ذهب البعض أن يذهب الكل
ــيم ــن الق ــال اب ــه،  :ق ــدة في ــا ال فائ ــه فــي م ــد تــضيع وقت    مــن عالمــات مقــت اهللا للعب

  و مـن عالمـات حـب اهللا للعبـد أن يجعـل مـشاغله               . ألنه يفوت علـى نفـسه فرصـة الجنـة         
  . الي من العملأكثر من وقته فالشيطان يتسلط على العبد الخ

  إذا أحببت أن تعرف هل اهللا راض عنك أم يمقتك؟ فانظر إلى يومك أكنت فيه 
  .فارغاً أم مشغوالً بعمل مفيد

  ما نـدمت علـى شـيء كنـدمي علـى يـوم غربـت فيـه شمـسه، لـم يـزد                       : قال ابن مسعود  
  .فيه عملي

   تخيـل   تخيل كل نَفَـس يخـرج منـك يقفـل عليـه فـي خزنـة، و تفـتح فقـط يـوم القيامـة،                        
ــة،     ــة وفارغ ــا خاوي ــرى، وكله ــر األخ ــدة إث ــة، واح ــوم القيام ــك ي ــتح خزائن ــدما تف   عن

ــة  ــخيفة تافه ــال س ــة بأعم ــذكر  ،أو ممتلئ ــة ب ــزائن مليئ ــذه الخ ــت ه ــو كان ــل ل ــم تخي   ث
  اهللا، أو اإلنتاج، أو اإلبداع واالختراع للمسلمين، أو اإلصالح،

 أهمية التخطيط ووسائله والطرق العملية      تناقش الباحثة العرض مع األطفال  وتؤخذ أرائهم حول         -
 .للتخطيط 

  
  )نشاط مركبة الزمن (تنفذ الباحثة نشاط نهائي مع األطفال  

  : الهدف من النشاط  
  .تدريب المشاركين على تحديد أهدافهم المستقبلية من خالل التخطيط 

  :إجراءات النشاط 
سماء وتقوم بسحب ورقة المـشارك الـذي        تقوم الباحثة بوضع ثالث مقاعد متجاورة ، تحضر سلة األ         

يكون اسمه على الورقة عليه أن يقف ويتخيل نفسه في مركبة زمنية ، يجلس على المقعد األول فيعـود   
عليه حينها أن يتحدث عن نفسه كما كان في الماضي ، أو يذكر             ) إلى الماضي   ( به الزمن إلى الوراء     

ه ، ينتقل المشارك إلى المقعد الثاني فتعود بـه المركبـة            موقفاً من الماضي يعلق في ذاكرته ويؤثّر في       
الزمنية إلى الحاضر، وهنا عليه أن يتحدث عن نفسه كما هو اآلن ، وكم يراه ، أو يذكر موقفـاً فـي                      
حاضره أثّر فيه ، وأخيراً ينتقل المشارك  إلى المقعد الثالث حيث يرحل به  الـزمن إلـى المـستقبل ،        

 نفسه كما يراه في المستقبل ، وكما يتمناه أن يكون ، تناقش الباحثة المـشارك  وهنا عليه أن يتحدث عن    
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حول ما يسرده من روايات وتفسح فرصة للمشارك في المناقشة ، بعد أن ينتهي المشارك األول ، تقوم                  
  .وهكذا... الباحثة بسحب ورقة أخرى من السلة فيقف المشارك الثاني ليؤدي دوره 

ل طفل بالجلسة والفائدة التي اكتسبها وكيف يمكن أن ينظم وقتـه ويخطـط      تناقش الباحثة رأي ك    -
  .لمستقبله بحيث يصبح أكثر قدرة على اإلبداع والتميز 

 . تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

  .يوم   تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول أنشطة ال-
  

  كيف تصبح قائداً مبدعاً ؟: الجلسة الثامنة 
  :أهداف الجلسة 

 .       التعرف على صفات القائد الجيد  -

 .           تدريب األطفال على مهارات القيادة  -

 .                            تنمية قدرات األطفال القيادية  -

  :سير الجلسة 

تعرف على أحوالهم وكيف تسير معهـم األمـور ، وهـل            تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين وال     -
  .استفادوا من الجلسة السابقة في تنظيم أوقاتهم والتخطيط بشكل جيد 

تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقـصة اإلشـارة علـى      -
رسومات  وألغـاز    أنشودة يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو                

 . .الخ ....... لتنمية التفكير اإلبداعي ،

تطلب الباحثة من المجموعة عرض الواجب البيتي جدول كل طفل لمدة أسبوع وكيف قسم وقته                -
وبماذا استغله ، تناقش كل طفل بجدوله وترشده حول أفضل الطرق لتنظيم الوقـت واسـتغالله                

 .بشكل جيد 

موعة من األنشطة الترفيهية و الحركية التي تنمـي فـيهم روح القيـادة       تنفذ الباحثة مع األطفال مج     -
 )نشاط  التيار الكهربي (

  :الهدف من النشاط 
  .شعور المجموعة باالنسجام والترفيه 
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  : النشاط تإجراءا
يقف األطفال بشكل دائري و في المرحلة األولي من النشاط يطلب من األطفال تـشابك األيـدي مـع                   

 وبالمرحلة الثانية تمرير التيار الكهربي عن طريق لمس األيـادي وهـم مغمـضو               بعضهم  البعض،  
  .األعين 

  ) نشاط بتحب جيرانك ( تنفذ نشاط ترفيهي حركي لتنمية روح القيادة -
  : الهدف من النشاط 

  .   روح الفريق والعمل الجماعي ، تنمية القيادة  ة الترفيه ، النشاط والحركة ، تنمي
  :ط إجراءات النشا

تطلب الباحثة من المشاركين الجلوس على شكل دائري على الكراسي بحيث تكون الكراسي على عدد               
المشاركين وال يكون هناك زيادة في الكراسي ، ثم تقف الباحثة بوسط الدائرة وتقـوم بتوجيـه أسـئلة          

 :ألحد المشاركين كالتالي 

 بتحب جيرانك ؟ -

 أن ال يذكر أسماء بل صفات مـشتركة بـين           يجب على المشارك  ( مين بتحب في جيرانك ؟       -
 :مثالً ) المشاركين 

 .لون المالبس  -

 .لون األحذية  -

 .الخ ....... من يلبس ساعة  -

وعندما سماع المشاركين أي صفة موجودة فيهم يقوموا وبسرعة بتغير أماكنهم بحيث تقـوم الباحثـة                
رك بدون كرسي فيقوم هو بـإدارة  بالجلوس على كرسي من الكراسي الفارغة وبالتالي سوف يبقى مشا      

  . مع المشاركين الفائدة من النشاطوهكذا ،  تناقش الباحثة....... النشاط والقيام بدور الباحثة 
 )النشاط مين القائد ( خر أتنفذ الباحثة نشاط  -

  :الهدف من النشاط 
  .تنمية روح القيادة عند األطفال 

  : النشاط تإجراءا
ائرة تتحدث الباحثة عن تعليمات النشاط فتحكي يخرج مشارك لخـارج   تقف كل المجموعة على شكل د     

المجموعة ونختار بشكل خفي قائد يقوم بحركات وكل المجموعة تتبعه ويأتي المـشارك الـذي كـان                 
  .بالخارج ليتعرف على القائد الخفي للمجموعة وأن أخطأ أكثر من مرة يحكموا عليه حكم 

دور القادة في تحديد مصير األمم وكيف يصبح القائد مبدعاً إذا            تتحدث الباحثة عن الجلسة موضحة       -
ساعد نفسه على أن يصبح قائداً ، تقسم الباحثة األطفال إلى عدة مجموعات للتحدث حول مفهوم القيادة                 
ومن هو القائد ، وصفات القائد ، وفنون القيادة ، وأنماط القادة ، تترك لهم الفرصة للحـوار والنقـاش                   
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ندوب كل مجموعة كتابة ما تم نقائه على بوستر وتعليقه ليخرج يناقشه أمـام المجموعـة   وتطلب من م 
  .الكبيرة 

  . تعرض المجموعات وتكون هناك مناقشات حول ما كتبوه -
  )  ، توزيع الضيافة  LCD عرض فلم كرتون على(  استراحة -

 :التالي  LCDتعرض الباحثة على  -

  : تعريف القيادة 
  .األوامر على أسس وضوابط وصفات يتحصل بمجموع ذلك تنفيذ إدارة أمور مبنية

 .المطلوبة يقوم بها القائد قائداً منها التأثير على أفراده لتحقيق األهداف التصرفات،القيادة هي مجموعة 

 فالقائـد   الرؤسـاء،  وهي ال توضع من قبـل        فعالة، لتثير فيه طاعة     الفرد،القيادة هي التي تؤثر على      
 .بنفسه وإنما يفرض نفسه فرضاً،فرض من األعلى الحقيقي ال ي

) األتباع  ( أثناء تفاعله مع غيره من أفراد الجماعة        ) القائد  ( القيادة دور اجتماعي رئيسي يقوم به فرد        
ويتسم هذا الدور بأن من يقوم به يكون له القوة والقدرة على التأثير في اآلخرين وتوجيه سلوكهم فـي                   

 .ةالجماعسبيل بلوغ هدف 

 األهـداف،  وتحريك الجماعـة نحـو   الجماعة،القيادة سلوك يقوم به القائد للمساعدة على بلوغ أهداف          
 .للجماعة وتيسير الموارد الجماعة، والحفاظ على تماسك األعضاء،وتحسين التفاعل االجتماعي بين 

   من هو القائد ؟؟
م وهو بالتـالي يكـون بـؤرة        هو أي شخص يقود جماعة من األفراد ويؤثر في سلوكهم ويوجه عمله           

  .الجماعةلسلوك الجماعة ويكون الشخص المركزي في 
هو من يبث الفكرة المثالية التي يؤمن بها في جماعته ليحملها على معاونته في تنفيذ الفكرة رغم كـل                   

 .العقبات

وار فالقائد هو من يرى ويفكر ويعمل ويثير الرغبة إلى العمل في نفوس اآلخرين ويـوزع عليـه األد                 
 .العامةوالمسؤوليات في سبيل المصلحة 

  عناصر القيادة 
  .اإلصرار والمثابرة  .١
 .اإلرادة الناجحة  .٢

 .التخطيط السليم  .٣

 .القوة الحقيقية  .٤

  األمانة الصادقة  .٥
  صفات القائد المبدع
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  الثقة باهللا  .١
 : اإلخالص  .٢

 النهايـة، ي الوصول إلـى   فالقائد الناجح هو الذي يتحرك بزاد اإلخالص ويستمد قوته من هذا الزاد ف          
إن اهللا " وعلى قدر إخالصه في العمل يكون العائد واالستجابة من الناس فالقائد المخلص شعاره دائمـاً   

  ".يحب إذا عمل أحدكم عمالً فليتقنه 

  .تتعب ال :يخلصقل للذي ال 
  :بالنفسالثقة  .٣

 ولكن هذه الثقة يجب أن تكـون  لين،العام القائد الواثق ينمي الشعور باالرتياح واإلحساس باألمان لدى     
  .والتعاليبتواضع بعيدة عن الغطرسة 

 :التضحية  .٤

ـ  فلقد ضحى القائد،وهي من أبرز صفات   صلى اهللا عليه وسلم ـ في سبيل اهللا ولقد ضـحى   الرسول 
 .الكراممن بعده الصحابة 

 :الصبر والتحمل  .٥

فـال بـد مـن    "   و اتقوا اهللا لعلكم تفلحون  يأيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا      "  قال تعالى   
صبر القائد على أتباعه وعدم تعنيفهم فالنبي ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ لم يعنف الصحابة في غـزوة    
حنين حين انفضوا من حوله ، بل صبر عليهم وعلى قدر صبر في المحن يكون ثباتك فـي الميـدان                    

  .  يزيد صفاؤه إالً  إذا زاد الحرق أقوى ، وقدرتك في محك الحياة أوضح ، فاذهب ال
 :التفاؤل والحماس  .٦

إن كلمة مستحيل ال توجد في قاموس القيادي ، فاإليمان العميق بالقدرة على تحقيق الصعاب هو جـزء     
من قوة إرادة القيادة ، فقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يحث أصحابه على التحلي بالتفاؤل بقولـه           

  " .وه تفاءلوا خيراً تجد" 
   والقائد الناجح هو الذي يزرع التفاؤل في نفوس جنوده و أفراده وإن طال الطريق أو اشتد الظالم 

  ال يفزعنك هول خطبٍ دامس      فلعل في طياتـه ما يسـعد
 لو لم يمد الليل جنح ظالمـه       في الخافقين لما أضاء الفرقد

   :ةالواقع .٧
ومساوئها واستنباط الفوائد التي يمكـن تقـديمها فـي الحاضـر     هي معرفة الحقيقة المجردة بمحاسنها    

  .والمستقبل
 جديد، أو الجديد من أجل أنه       قديم، وال يرفض القديم ألنه      الرمال، فالقائد يجب أن ال يبني قصوراً من        

  .شيءإنما عليه االستعانة بالدراسات والرأي والخبرة قبل أن يحكم على أي 
  :  الذكاء والحس الهندسي .٨
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 وهـذا مـن   مكانها، وإتقان وضع األمور في  العقل،في التعامل الحس الهندسي ال يأتي إال باستعمال           
  .القائدأهم خصائص 

  :الحكمة .٩
  "ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً " 

 قـدرتهم علـى الـصمت       األجزاء،إن حكمة القادة مكونة من عشرة أجزاء يعتقد الكثير أن تسعة من             
  .والتفكير

  لحكيم إذا ما فتنة نجمت         هو الذي بحال الصبر يمتسكإن ا
  ) : القدوة ( اإلحساس بالمسؤولية  * 

 والعمل على نجاحها من أهم عناصر القيادة اإليجابية فهي من أهم الدعائم             بالمسؤلية وتحملها اإلحساس  
  .الرئيسية التي ترتكز عليها تلبية احتياجات المجموعة من نجاح وتفوق ونصر 

القدرة على إدارة األزمات وإيجاد الحلول ليس هناك شيء أخطر من أن ال نجد إال حال واحـدا أو                   * 
أمرا واحدا لكل قضية فال بد من إيجاد البدائل و دراستها دائما و القادة قادرون على فتح أبواب تبـدو                    

  .مغلقة لآلخرين 
  )فعندما تضيف الطبيعة مصاعباً فهي تعمل على إضافة عقول (

   فالقائد الناجح يبتسم للمصاعب الطارئة ويضع الحلول بسرعة ألنه يعلم موضع القدم قبل تقدمها 
  :التواضع

في البحث عن مزيد عن المعرفة وهى سمة التواضع نـصف           ) ال أعرف   (إن عين الحكمة في مقولة      
لكها و لكن ال يعنـي  العلم وإن مقولة أنا أعرف ليس أكثر من تباهي في المعرفة التي تمتلكها أو ال تمت              

بل إن لدي بعض اإلمكانـات التـي        ) ليس لدي إمكانات أو ال يمكنني أن أعمل شيئا          (التواضع القول   
يحق لي أن أفاخر بها أو أستغلها لنفسي و على أن أنميها وأصقلها وأستعملها لخدمة اآلخرين لذلك فإن                  

  ة النفس وسموها وهذا هو عين التواضع تقبل النقد و التفكير فيه بتجرد ونزاهة أكبر دليل على عظم
  : روح الفريق الواحد

إذا سعى كل من في التنظيم لتكون له اليد العليا فإن اليد السفلى ستكون للجميـع فالمجتمعـات تـنجح                 
إن صناعة المعاني الجماعية و الـوالء       ) نحن(إلى  ) أنا(بوجود القادة وحنكتهم حين يستطيعون تحويل       

  هو ما يخلقه القادة وحدهم و ليس غيرهم) نحن(الروح الجماعية للمنظمة الذي يخلق 
و متى يستخدم بحكمة و حنكة كلمة       ) أنا  (و القائد الناجح هو القائد الذي يعلم بحزمه متى يستخدم كلمة          

وروح الفريق الواحد هي الطريقة الوحيدة للنجاح إن التفكير و التدبير إنما هي من القادة و لكن                 ) نحن(
  : الشورىنحو تحقيق المصلحة العامة ال تتم إال إذا اجتمعت األيادي و انطالتحرك 

ففي المشورة الرأي األرجح والرأي األصـح وفيهـا الـرأي           ) وأمرهم شورى بينهم  : ( قال اهللا تعالى    
  .الواضح البين وفيها الرأي السديد بعد التوكل على اهللا 
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انت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سـمحاءكم وأمـركم        إذا ك (  وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
شورى بينكم فظهر األرض خير لكم من بطنها وإذا كانت أمـراؤكم شـراركم وأغنيـاؤكم بخالءكـم         

لذا نرى أن قدوتنا وقائدنا صلى اهللا عليه وسلم         )وأمركم إلى نسائكم فبطن األرض خير لكم من ظهرها          
    القائد الفشل هـو        .بدربرأي الباب بن المنذر بأخذ بئر       كان يشاور أصحابه في أمر الغزوات وأخذه        

  القائد الذي ينفرد بالرأي ويستبد به فتكثر زالته و عثراته
   :القويةالحزم و اإلرادة 

  إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة           فإن فساد الناس أن تترددا
ا وفاعليتها وذلك الن الحزم يساعد علـى        إن الحزم من صفات القائد الناجح فبدونها تفقد القيادة تأثيره         

  .الفشلتماسك األفراد وتحفظ المجموعة من التفلت و 
لحزم ليس معناه القوة والغلظة و لكن حزم األمور بعقل مع عدل وليس معناه الشدة مع الظلم فلـيس                   و

ل روح  أسوء من تكون شديدا مع بعض أفراد المجموعة و متساهل مع أفراد آخرين فهذا يعمل على قت                
  .األطفالاإلبداع و التطوير لدى 

وخير مثال على الحزم قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألسامة عندما جاء يشفع في أمر المخزومية                  
  "أتشفع في حد من حدود اهللا و اهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"التي سرقت 

رض الواقع كانت أقوى تأثيرا من األفكـار        وضوح األفكار كلما كانت الفكرة واضحة و مترجمة في أ         
األفعـال أقـوى صـوتاً مـن     : الكثيرة المتشعبة ولذلك القائد الناجح هو الذي يجعل شعاره في الحياة            

  .األقوال 
   :النزاهة

 واإلحساس الداخلي من القائد نفسه بأنه نزيه ومستقيم فتمنع صـاحبها    النفس،وهي عبارة عن ملكة في      
 وما يخل بـاألدب  والمكروهات، ارتكاب ما يعاب علي وعلى القيادة من المعاصي   من السر والعلن من   

   .قدوةشرعاً وعرفاً وذلك أن القائد ال بد أن يكون 
    :والدعابةالتميز بخفة الروح 

تعتبر هذه الصفة من المفاتيح الرئيسية لكسب القلوب و تضفي على القائـد المحبـة وعـدم الـشعور                  
قال رسـول  .مهابته إال أنه ال ينبغي أن يكثر من الدعابة و المزاح حتى تسقط   بالوحشة في حين وجوده   
  ".تبسمك في وجه أخيك صدقة "اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 ١٦٩ 

  فنون القيادة
  :فن التعامل مع األفراد

  "الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا " 
  التعامل والعالج 

د سلوك األفراد وأسباب انفعاالتهم وكيفية التعامل معها أن يهتم باألولويات بالتعامـل       على القائد أن يحد   
   :المقترحاتفي التعامل وهذه بعض 

  .تحاشي السيطرة أو التسلط في المعاملة
 .استعمال التعزيز والترغيب مع بعض الشيء من الترهيب حسب اقتضاء الموقف

 .تنمية القدرات والمواهب وتشجيع ممارستها

 .إعطاء اآلخرين الثقة بالنفس

 .األفرادتكوين صداقات مع 

  .والقلق  طرق عالج لبعض السلوكيات كالغضباستخدام ما ورد في الكتاب والسنة من
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  أنماط الشخصية
 أنماط السلوك

  الفردي
  التعامل أسلوب  ظواهر أو سمات السلوك

  
       العقالني 

 –صـعب اإلقنـاع     –حريص على طلب األدلـة      
 ينظـر إلـى الموضـوع    - في اتخاذ القرار يتأخر

  .بشمولية

ــة   ــة ومراجع عــدم االســتنكار، تحــضير األدل
الموضوع، االتسام بالموضوعية، إعطـاء فرصـة       

  للنقاش، 
  سعة الصدر والصبر، اكتشاف مواهبه، وتنميتها  .يشعر باإلجهاد، يفتقر النشاط، بطيء الحركة         المتكاسل 

  
  

ــاطفي  العـــ
  والحساس 

  
 التأثر والحكم، مندفع في الدفاع عن نفـسه،         سريع

يتأثر عند توجيه النصح إليه، يبالغ في الوصـف،         
  يستطيع إثارة العواطف، 

توثيق العالقة معهم، عدم مجابهته بـنفس الحـدة،         
استخدام العالج العقلي المعرفي، توفير قدوة حـسنة      

  متابعته أوالً بأول عدم نقده أمام اآلخرين 

  
       االنطوائي

يميل إلى العزلة ويحب الهدوء، يتسم بالحـساسية        
 يعطـي   األحـالم، الزائدة تجاه النقد، يعيش فـي       

األمور أكثر من حجمهـا، ال يـصلح لألعمـال           
  . القيادية، يصلح للكتابة والتخطيط

 م، عـد   توثيق الـصلة بـه     يفيد،توجيه طاقاته بما    
  . الضغط عليه، التدرج في إخراجه من العزلة

  
     

  عتمادي   اال

عاجز عن اتخاذ القرار، متـردد، يعتمـد علـى          
اآلخرين، مواقفه سلبية، قليل الحزم، يـسأل عـن         

  . أصغر التفاصيل

تكليفه بمهام تنفيذية محددة ومخططة، إكسابه الثقـة        
بنفسه، عدم تكليفه بمهام إدارية، الحزم في التعامـل      

  . معه،

  
  

     االنفعالي 

،  والعـصبية  الغضب ألتفه األسباب حدة المـزاج     
 األمور أكثر من حجمهـا، البكـاء ألتفـه          ءإعطا

  .األسباب

سعة الصدر معه، تكليفه أمـور قليلـة االحتكـاك          
بالناس، عدم إطالعه على أسرار خاصة، تـذكيره        
بأحاديث الرسول صلى اهللا عيه وسلم في الغضب،        

  .توفير قدوة حسنة

  
        القهري

 النظـام   الصالبة وعدم المرونة، صعوبة التـأقلم،     
  .والدقة في المواعيد، االهتمام بالتفصيالت

يصلح كإداري، تكليفـه بـأمور تتطلـب النظـام،          
  . المداراة، تعويده على المشاركة الجماعية والمرونة

 بعـدم التقـدير والظلـم       س، يح يشك فيمن حوله          الخيالني
وهضم حقه، يشعر أن اآلخرين يريـدون إلحـاق         

  . األذى به

ن التربية، إكساب الثقة بالنفس وحسن      يحتاج كثير م  
  .الظن، الثناء عليه

  :فن التنظيم والترتيب
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ال بد من االستفادة من المواهب والقدرات وتوزيع األعمال المختلفة على المنفذين حسب كفاءتهم وهذا               
  .ما يتطلب أوامر تنظيمية، تحدد لكل فرد مهمته وبديله ومساعديه ورئيسه

امج دقيقة مستقبلية مستندة من تحليالت الماضي والجاري واالستفادة القـصوى  وال بد من من وضع بر  
 .من السلبيات واإليجابيات في بناء القواعد الجديدة

هناك مهمات ذات متطلبات أقل، وأخرى ذات متطلبات أكبر فالمهمات ال تتساوى في متطلباتها دائمـاً                
إليجابي الناجح هو الذي يستطيع أن يؤمن التوافق بـين  وكذلك بالنسبة لألفراد في إمكانياتهم، والتنظيم ا 

 .متطلبات المهمة وإمكانيات الفرد بحيث تتساويان في كفتي الميزان

وباختصار القائد الناجح هو ذلك القائد الذي يعلم كيف يضع الشيء المناسب في المكان المناسب وفـي                 
 .الوقت المناسب

  :فن االستعانة بمواهب اآلخرين
لقائد أن يعمل كل شيء لوحده، فهو يرى األمور من مكان مشرف بعيد، ولذلك عليه أن يفكر                 ال يمكن ل  

ويضع المخططات، يدرس أفراده جيداً ويعلم كيف يستنبط المواهب والقدرات منهم، ومن ثـم يوظـف      
 هذه الطاقات والقدرات للمصلحة العامة، فهو بالتعامل يكشف أفراد من هو الرجل الخارق والمـتقن أو               

  .األنفع أو الطيب أو الممتاز
  :فن التعامل مع القادة اآلخرين

  .القائد الناجح هو ذلك القائد الذي يستفيد من أفكار اآلخرين لبناء وتطوير أفكاره على ساحة المجتمع
كما أن القائد المتعاون بأفكاره وجهوده مع القادة اآلخرين يؤهله لكي يستفيد من طاقاتهم القياديـة فـي             

  . شروخ القيادة لديهالتئام
  . التفاهم، التعاون، المحبة، واللباقة، صفات الزمة لكل قائد يود النجاح أثناء احتكاكه مع القادة اآلخرين

  :فن التعامل مع المشاكل والطوارئ
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى            ( يقول اهللا عز وجل     

   ).٩: الحجرات) ( تي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا فقاتلوا ال
  ).ليس الكذاب الذي ينمي خيراً أو يقول خيراً ليصلح بين الناس ( :والسالمويقول عليه الصالة 

  :فن التشجيع والمكافأة
هو الحافز النفسي الذي يعطي للفرد واقعاً لالستمرار نحو التميز والتقـدم والتنـافس فـي االنـضباط            

  .لمهمات، والمكافأة قد تكون حسية وقد تكون معنويةوإنجاز ا
  . تناقش الباحثة العرض مع األطفال وتسمع آلرائهم حول العرض السابق -

تنفذ مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية والحركية التي تبني في شخـصية األطفـال القيـادة                 
  )نشاط البركة( الناجحة 

  :الهدف من النشاط 
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  .يادة لدى األطفال تنمية روح الق
  :إجراءات النشاط 

نقول أن هناك بركة مغذية لنا ونعبر عنها بالبرشوت حيث نضعه  في آخر الغرفة ونحن كأطفال نمثل                  
حصن تجري داخل الغرفة وعندما نعر بالتعب والعطش على  أحد الحصن يكون قائد للمجموعة رسم                

  .ب الماءأن يذهب للبركة ليجلخطة لجلب المياه دون خطر ألفراد المجموعة فعليه  
 )الحارس ( تنفذ نشاط أخر -

  : الهدف من النشاط 
  .تعليم األطفال تحمل المسئولية وتدريبهم على فن القيادة 

  :إجراءات النشاط 
وعلي الحارس حماية الطفـل وأن  .  األطفال يمثلون دائرة وفي وسطها شخصيين حارس وطفل محمي   

  . معهم كرة البد أن يصيبوا فيها هذا الطفل المحمييكون قائداً للنشاط والباقيين
  ) نشاط عرض تلفزيوني (  تنفذ نشاط أخر -

  :الهدف من النشاط 
  .تنمية روح القيادة في إدارة النقاش لدى األطفال 

  : إجراءات النشاط 
تمهد الباحثة للنشاط و تطلب من األطفال صناعة تلفزيون من الكرتون ، صناعة ميكروفونـات مـن                 
العلب الفارغة ، تقوم الباحثة أو أحد قادة المجموعات بأداء دور المذيع الـذي يستـضيف شخـصيات         

الصحة ، مجلس الـشعب، قيـادات       ، رياضيين  ، التربية والتعليم   :  مجتمعية تعمل في الحقول التالية      
مفهوم :  مثل الشخصيات لمناقشة قضايا هامة   إلخ ، يتم عقد ندوة تشارك فيه مجموعة من          ..... سياسية  

قـضايا تتعلـق بـالعنف      ، كيف نتصرف حتى نكون قادة بالمـستقبل        ، القيادة ، وصفات القائد الجيد      
أو بقضايا مختلفة يختارها األطفال ، يفتح خط تلفوني على الهواء مباشرة يتليـه      ، المدرسي و األسري    

 .اطاقش الباحثة النشبطرح األسئلة ، تن) الجمهور ( مقدم البرنامج ، يتاح المجال لألطفال 

  )بنشاط القائد والسلطان (  تنهي الباحثة الجلسة -
  :الهدف من النشاط 

  .التركيز واالنتباه ، الفرح والسرور ، التدريب على القيادة 
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  :إجراءات النشاط 
يصطف األطفال وراء بعضهم وفي مقدمة الصف هناك قائداً  وأمام سلطاناً ويتفق كل األطفـال علـى     

فيجيبه ) أريد لوناً   ( ألوان دون أن يعرف ذلك السلطان وعندها يأتي السلطان فيطلب من القائد             اختيار  
وعندها يفر من اختار اللون األحمـر ويحـاول أن          ) فيجيب مثالً اللون األحمر     ( القائد ما هو اللون ؟      

 أمـاكنهم  يمس القائد قبل أن يمسك به السلطان الذي شرع في محاصرته في حين يبقـى البقيـة فـي                
ينتظرون مصير اللون الذي وقع طلبه من قبل السلطان ومن يقع القبض عليه يصبح من أتباع السلطان               

.  
  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

  . ا   تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة وأنشطته-
  

  حب المدرسة ثمرة اإلبداع: الجلسة التاسعة 
  :أهداف الجلسة 

 .تعزيز حب المدرسة عند األطفال  -

  .تنمية دافع اإلنجاز والتفوق -

  .صقل شخصية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه -

  :سير الجلسة 
 الـذي    تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمـور ، مـا               -

  .تعلموه من الجلسة السابقة 
 تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أنـشودة     -

يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغاز لتنمية التفكيـر                    
 . .الخ ....... اإلبداعي ،

  )نشاط صاحبنا ( وعة من األنشطة الترفيهية والحركية  تنفذ الباحثة مجم-
  :الهدف من النشاط 

   كسر حاجز الخجل والخوف، وتقوية العالقات االجتماعية 
  :إجراءات النشاط 

" صـاحبنا "طفالً من بين المشتركين يلقبونه باحثة ختار التبشكل نصف دائرة و   باحثة   يجلس األطفال وال  
 شيئاً عن الطفل أي أن يصفوه ينتعـل  ا من األطفال أن يخبروهباحثةب الطلت ،. ويقف في وسط الدائرة  

بعد ذلك يعود هذا الطفل مكانه وله الحق فـي     ،   الخ  .. حذاء أحمر، له عينان سوداوان، قميصه أبيض      
  " صاحبنا الجديد" اختيار الطفل الذي يحل مكانه أي 
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   ) أنا وجارينشاط (  تنفذ الباحثة -
  :الهدف من النشاط 

  .تعزي العالقات داخل المجموعة 
   فيردد األطفال أهالً وسهالً ا اسمهباحثةذكر التيجلس األطفال على شكل نصف دائرة و

يذكر اسمه فيردد األطفال أهالً وسهالً ، ثم الذي يليه فالذي يليـه             باحثة  الطفل الذي يجلس على يمين ال     
أهـالً  " أحمد وجاري ياسـر فيـرد األطفـال     إلى أن يذكر جميع األطفال أسماءهم، أو أن يقول اسمي         

  " وسهالً
  )نشاط أنا (  تنفذ الباحثة مع  المجموعة -

  :الهدف من النشاط 
   تنمية دقة المالحظة والذاكرة

  : إجراءات النشاط 
 واألطفال بشكل نصف دائرة، ويقف أحد األطفال في الزاوية وظهره لألطفال أو يخـرج             باحثةجلس ال ت

   .الفصلمن 
غطيه بشرشف بحيـث ال يظهـر       تطلب من طفل أن يجلس عليه و      ت كرسياً وسط الدائرة و    باحثةالضع  ت

يعود الطفل األول إلى الصف وعليه أن يعرف اسم الطفل المغطى بـشرشف مـن          الحذاء ،   منه سوى   
هذا يساعد الطفل على معرفة الطفل      … خالل الحذاء، أو أن يقول الطفل المغطى بشرشف، حذائي كذا         

  .   من خالل صوتهالمقصود
المدرسة هي بيت الطفل الثاني وهي المكان الذي يمكث فيـه            تبدأ الباحثة حديثها حول الجلسة قائلة        -

يتلقى فيها من الدروس والمعلومات ما يؤهله ألن يـصبح          . أكثر من البيت يلتقي فيه بأصحابه وأشقائه      
 الثقافية والرياضية حيث يقضي وقـت       مواطناً صالحاً يفيد نفسه ووطنه، في المدرسة يمارس األنشطة        

من المتعة الفرح مع أصدقاء حين يذهبون إلى المدرسة وهم عائدون منها، كما تعمل المدرسـة علـى             
  .تنمية القدرات وتحقيق الطموح، فكل فرد لديه طموح يتالءم وقدراته وهو بالتأكيد قادر على ذلك

لى عليها أن تعرض مـسرحية عـن  أهميـة            تقسم األطفال إلى ثالث مجموعات ، المجموعة األو        -
المدرسة في حياة الطفل المبدع ، والمجموعة الثانية تعرض مسرح للدمى عن أمنيات األطفـال فـي                 

 .مدرستهم ، ومجموعة الثالثة تقوم برسم المدرسة الفاضلة ، تعطيهم الوقت الكافي 

  . تعرض المجموعات أعمالها وتناقش الباحثة مع األطفال العروض -
 )عرض أناشيد ، توزيع الضيافة (  استراحة -

 :التالي  LCDتعرض الباحثة على  -
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  تعريف المدرسة 
هي البيئة التربوية التي يتلقى فيها الطفل تعليمه األساسي و الذي يتراوح عمره من ستة إلـي خمـسة                   

  .عشرة عاماً 
  _ :المدرسيةهمية المدرسة ومكانتها والقيام بأداء الواجبات أ
   -:عويد الطفل االلتزام بالنظام ت-١

فالنظام المدرسي، والترتيب للوقت منذ بدء اليوم الدراسي وحتى انتهاء الدوام، هنـاك نظـام معـين                  
  . مفروض على الطفل من قبل المدرسة وعليه االلتزام به

ربية  تعزيز وغرس بعض القيم االجتماعية مثل الحب، واالنتماء، والعطاء وذلك من خالل مادة الت              -٢
الوطنية أو المدنية إذ يتعلم الطفل معنى هذه المفاهيم ولكن البد من وجود قاعدة مناسبة لغرس وتعزيز                 

  . هذه القيم االجتماعية
   -: تنمية دافع اإلنجاز والتفوق-٣

إذ أن كل طفل له طموح ولتحقيقه البد من وجود دافع اإلنجاز والنجاح حتى يصل إلـى هدفـه فـي                     
  . المستقبل

   -:مل على صقل شخصية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه تع-٤
  كل طفل له شخصية فريدة من نوعها تميزه عن غيره من األطفال، ولدى البعض من القدرات 

 الجميل، والخط الحسن، وكتابة الشعر وهذه المواقف تؤهل الطفل للكثير من األنشطة             المميزة كالصوت 
  .  وتنمية هذه المهارات والقدرات واالكتشاف المبكر لهاوالفعاليات الخ وواجب المدرسة هو تطوير

   -: تساعد في بناء عالقات جديدة-٥
فالطفل عندما ينتقل من فصل ألخر أو من مدرسة ألخرى، وكما قلنا بأنها البيت الثاني له، فهو يقضي                  

ـ              شطة الـصفية   الوقت الكثير بالمدرسة مع أقرانه لمدة خمسة ساعات متواصلة يتخللها الكثير من األن
   .جديدةوالال صفية والزيارات والرحالت لبعض األماكن العامة وبذلك فهي تساعد في إقامة صداقات 

  . تعزيز روح الجماعة والعمل الجماعي من خالل األنشطة الال صفية -٦
   .والعلميةاغناء خبرات األطفال العملية -٧
   . على عاتقهم مستقبالًإعداد األطفال للقيام باألدوار االجتماعية الملقاة-٨
  . تناقش الباحثة مع األطفال العرض -
  )الحمل والذئب(   تنفذ الباحثة مع المجموعة بعض األنشطة  -

   :الهدف النشاط
  .،  االتحاد يولد القوة" اإلنسان الضعيف"  التعاون بين أفراد المجموعة ، حماية الحمل 

  :إجراءات النشاط 
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ويكـون طفـل آخـر    " الحمل"  شكل دائرة ويكون داخل الدائرة طفل   يكون مجموعة من األطفال على    
  .يحاول الدخول للمجموعة للمس وتقوم المجموعة بحماية الحمل" الذئب" خارج المجموعة

  )حديث الكرة (  تنفذ نشاط أخر -
   :الهدف من النشاط

يث ،  تنمية التآزر     رفع قيمة الذات عند الطفل ، كيف يستطيع الطفل أن يعبر عن نفسه من خالل الحد               
  .الحركي العقلي لدى األطفال 

  : النشاط إجراءات
يقوم الطفل بضرب الكرة ألعلى و يتحدث عن نفسه و عن مشاعره و عن المدرسة و ما هو االيجابي                   

  .فيها و السلبي و تقف اللعبة عندما تقع الكرة 
  من أهداف  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه-

  .  تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة وأنشطتها-

  صناع المستقبل المبدعين: الجلسة العاشرة 

  :أهداف الجلسة 
 .مساعدة األطفال على تكوين رؤية مستقبلية لديهم  •

 .التعرف على المهن التي يرغبوا بالوصول لها  •

 .ل على صناعة المستقبل بشكل متميز إبداعي مساعدة األطفا •

 .مساعدة األطفال على االستقرار رغم األحداث الصعبة  •

  :سير الجلسة 

تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، وما رأيهم               -
  م ال ؟بأنشطة الجلسة السابقة هل تنمي اإلبداع المدرسي وهل استفادوا منها أ

تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقـصة اإلشـارة علـى      -
أنشودة عصوم ووليد ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغـاز   

 . الخ ....... لتنمية التفكير اإلبداعي ،

يهية و الحركية التي تـساعدهم علـى توضـيح     تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترف      -
  )نشاط احمر ازرق ( رؤيتهم لمستقبلهم 
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  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، التركيز ، الحركة ، اإلصرار 

  :إجراءات النشاط 
 يصطف الفريقان بشكل متقابل ، و تحدد منطقة آمنة خلف كل فريق، يسمى احد الفريقان األحمـر و                  

، تقوم الباحثة بسرد قصة ، عند ذكر لون احمر مـثالً مـن              " أو أي اسم  " ألزرقالفريق الثاني يسمى ا   
خالل القصة يهرب الفريق األحمر إلى المنطقة اآلمنة، و يلحق بهم الفريق األخر المساك بهم ،  مـن                   

  .يمسك منهم يصبح مع الفريق األخر،  ال يحق إمساك الالعب إذا تعدى الخط اآلمن
  )األمير و األميرة (جموعة  تنفذ الباحثة مع الم-

  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، التركز واالنتباه 

  :إجراءات النشاط 
 الحصان ، يقف المـشاركون بجانـب        – الملك   – األميرة   -األمير:  يختار المشاركون اسما من التالي    

عـة  مجمو" و  " مجموعة األميـر  " بعضهم البعض حسب االسم الذي تم اختياره مكونين صف تسمي           
، و هكذا كـل مجموعـة   "مجموعة الحصان" ، و "و مجموعة الملك " ، "و مجموعة الملك  " ،  " األميرة

علي حدا، مكونين مربع ناقص ضلع ، تقف كل مجموعة سويا في صف بجانـب بعـضهم مـشكلين                   
باألربع مجموعات مربع ، تقف الباحثة داخل المربع و تبدأ بشرح اللعبة ، عندما تـسمع المجموعـة                  

  :يمها الخاص تقول الكلمة الخاصة بهم كالتالاس
الحصان يا حالوة يـا حـالوة ،   .* الملك اهللا اهللا.* األميرة يا سالم يا سالم  .* األمير عيني يا عيني   * 

 تقوم الباحثة بسرد قصة تتناول هذه األسماء مع النظر العشوائي إلى المجموعات لكـي يـتم إربـاكهم          
التفعيل مثل أن تقوم بالنظر لمجموعة األمير بينما تذكر اسم األميرة في            علي الباحثة هنا أن تقوم بدور       

  .قصتها مما يجعلهم يفعلون الحركة في غير موضع
يمكن أن تقول الباحثة إن أي فرد في المجموعة يخطئ الحركة يتم احتساب الخطأ علي               : تطوير اللعبة 

م عليها بان تغني أغنية مثال أو ترقص         مرات مثال يتم الحك    ٣و المجموعة التي تخطئ     . كل المجموعة 
  ...أو تقلد صوت معين الخ

  )النشاط حديث الكرة ( تنفذ نشاط كمدخل للموضوع -
  : الهدف من النشاط 

  .التعرف على الذات والتطلعات المستقبلية 
  : إجراءات النشاط 

منياته بالمستقبل  يخرج كل طفل ممسكاً بالكرة ويضرب بها ألعلى بيد واحدة ويتحدث عن نفسه وعن أ              
  .لكرة من يده ويخرج طفل آخر وهكذاما المهنة التي يرغب بالوصول لها إلى أن تسقط ا
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تبدأ الباحثة تناقش األطفال بمفهومهم عن المستقبل وأمانيهم بالمستقبل والتعرف على المهن التي              -
ستقبل هو ذلـك    بأن الم يرغبوا الوصول لها من خالل مناقشة النشاط ، تخلص ما يقوله األطفال             

الشيء المجهول الذي ال نعلمه ولكننا يمكن أن نتوقع ماذا سيكون فـي المـستقبل مـن خـالل                   
طموحاتنا وأعمالنا ويمكن أن نصيب ويمكن أن نخطئ فهي مجرد توقعات ولكن علمها عنـد اهللا      

فـي  سبحانه وتعالى ولكن البد من التطلع بجد وبإبداع وتميز لمستقبل أفضل من خالل اإلبـداع          
  .العمل 

  )نشاط األمنيات ( تنفذ الباحثة  -

  :الهدف من النشاط 
  .التعرف على أكبر قدر من مهن المستقبل 

  :إجراءات النشاط 
توزع الباحثة أوراق كرتونية على األطفال وتطلب منهم رسم المهن التي يرغبوا بالوصول إليها في               

  .صة الكافية المستقبل وتلوينها وتعليقها على الحائط ، تعطيهم الفر
تناقش كل طفل بالمهن التي يرغب الوصول إليها وتقوم بإرشاده وتوجيـه حـول هـذه المهنـة        -

والصفات التي يجب أن تتوفر فيه للوصول لهذه المهنة ، تؤكد الباحثة على ضرورة االخـتالف                
يبيـة  في المهن من أجل مستقبل أفضل لبلدنا الحبيبة فلسطين حتى نغطي كل احتياجات بلدنا الحب              

 وربات بيوت ونجـارين وسـباكين، وتؤكـد علـى           نمن مهندسين ودكاترة ومحامين وصحفيي    
  .ضرورة كل مهنة وأهميتها 

 )عرض اسكتش مسرحي وأناشيد ، توزيع الضيافة ( استراحة  -

  )نشاط نحن بحاجة إلى االختالفات ( تنفذ الباحثة مع المجموعة -
  :الهدف من النشاط 

  .إلى اإلبداع توضيح أن االختالف يوصل 
  : النشاط تإجراءا

لو كان بإمكانك أن تأخذ معك شخصا       "المجموعة تتظاهرون أنهم سيقومون برحلة إلى المريخ واسألهم         
 يقـرؤون ثم اطلب منهم كتابة األجوبة على بطاقات ، اجعل الطالب           " واحدا، فما نوع ذلك الشخص ؟     

 : افقا جيدا مثال ، يمكن أن يختار األطفالأجوبتهم ويقولون لماذا سيكون هذا النمط من الناس مر

  .شخصا ماهرا في استعمال اآلالت  -
 .طباخا ماهرا  -

 .شخص له دراية بالتخييم  -

 .الخ ....... نجار ، بناء ، دكتور ، محامي ، خباز ( مهن مختلفة  -

  تناقش الباحثة هل سيكون الوضع على المريخ حسنا مع أشخاص جميعهم متشابهون فقط؟
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  تاج عالمنا إلى اختالفات ؟ولماذا يح
  )نشاط قطار المستقبل (   تنفذ الباحثة نشاط أخر -

  :الهدف من النشاط 
 المشاركين المستقبلية والتعرف عليها ، معرفة الـصعوبات والتحـديات التـي تواجـه               أهدافتحديد  

  .المشاركين في الوصول لمستقبل أفضل وكيف يتغلبوا عليها 
  : النشاط إجراءات
 يقـوم  أناحثة بمشاركة المشاركين في رسم قطار كبيـر علـي ورق رول وتلوينـه بـشرط                 تقوم الب 

المشاركين رسم القطار وبجانبه جبال ، بعد انتهاء المشاركين من رسم القطار تقوم الباحثـة بمـساعدة      
المشاركين بلصق اللوحة علي الحائط بحيث يراها جميع المشاركين ، تقوم الباحثة بتوزيـع بطاقـات                

، بعد ذلك تطلب الباحثة من المشاركين       ) اللون األحمر واللون األخضر     ( نة علي المشاركين مثال     ملو
بكتابة أهدافهم المستقبلية علي البطاقات ذات اللون األخضر ولصقها علي عربات القطار المعلق علـي              

كن أن تعيق تحقيق    القطار الذي رسموه ، ثم تطلب الباحثة من المشاركين كتابة التحديات التي من المم             
 .أهدافهم في المستقبل ولصقها علي الجبال المرسومة في اللوحة 

  تناقش الباحثة األطفال ما هي أهدافنا في المستقبل وهل هي مناسبة لقدراتنا ؟-

  تعيق تحقيق هدفك في المستقبل ؟ أنو ما هي التحديات التي من الممكن 

  تتغلب علي هذه التحديات ؟أنو كيف يمكن 

   تفعل لتصل إليه ؟أن النجاح ؟ وماذا يجب عليك إليهل ترغب بالوصول 
تقسم الباحثة األطفال إلى مجموعتين مجموعة تعمل مسرحية عن مهن المستقبل ، ومجموعة أخـرى       -

  .تعمل مؤتمر صحفي تناقش فيه الصعوبات التي تواجه تلك المهن بالمستقبل
 .مع األطفال تلك العروض  تعرض المجموعات أعمالها وتناقش الباحثة -

 .  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

 .  تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة -

  
  من صديقك الذي يساعدك على اإلبداع ؟: الجلسة الحادية عشر 

  : أهداف الجلسة 
  .العالقات االجتماعية بين أفراد المجموعة تقوية  •
 .إبراز أهمية الصداقة وحث األفراد المجموعة على تكوين صداقات  •

 .التعرف على شروط الصداقة  •

 .التعرف على الصفات الجيد وغير الجيدة في الصديق  •



 ١٨٠ 

  :سير الجلسة 

األمور ، وما رأيهم    تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم            -
  بأنشطة الجلسة المستقبل؟

تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقـصة اإلشـارة علـى      -
أنشودة عصوم ووليد ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغـاز   

 . الخ ....... لتنمية التفكير اإلبداعي ،

مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية المساندة للجلسة والتي تعـزز  تنفذ الباحثة    -
  )نشاط فيل نملة (مفهوم الصداقة والعالقات االجتماعية 

  :الهدف من النشاط 
  . والهدف منه معرفة مدى تركيز الطفل ترفيهينشاط حركي

  : النشاط تإجراءا
 النشاط لألطفال وبعـد ذلـك      من ثم تشرح الباحثة   وم  يقف المشاركون أما بشكل دائري أو بشكل مستقي       

بـالجلوس  األطفـال    يقـوم    )نمله( باحثةقول ال ت يقوم األطفال بالقيام وعندما      )فيل( باحثةقول ال تعندما  
 من النشاط إلي إن يبقي المشارك األخير حيث يكون هو الفائز            هوأي  مشارك يخطئ يتم استثناء     وهكذا  

.  
  )عصافير أسماك دوالب (ة تنفذ الباحثة مع المجموع -

  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، الحركة ، التركيز 

  :إجراءات النشاط 
يصطف المشاركون في دائرة وتقف الباحثة بينهم، تؤدي ثالث حركات معينة تختارها هـي، بحيـث                

  ).هذه حركة العصافير، وهذه األسماك، وهذه للدوالب( تعطي لكل حركة اسم 
فيها، وتكررها حتى تتأكد من أنهم أتقنوها ، تطلب الباحثـة مـن المـشاركون أداء                تطلب منهم تقليده    

الحركات إما بسرعة أو ببطء مثال عصافير بسرعة، دوالب بطئ أسماك بطئ أسماك سريع ، يمكـن                 
  .أن تعطي الباحثة اسم عصافير مثال وتقوم بعمل حركة األسماك إليقاع المشاركين وهكذا

  )نشاط العائالت ( دث حول مفهوم العالقات االجتماعية وفائدتها وتنفذ  تبدأ الباحثة بالتح-
  :الهدف من النشاط 

  .تعزيز العالقات االجتماعية بين األطفال وأسرهم 



 ١٨١ 

  :إجراءات النشاط 
يتم تقسيم المشاركون إلى مجموعات صغيرة مكونة من ثالث أفراد، األول األم، والثاني األب والثالـث        

عة تأخذ موقعها في الساحة أو الصالة، وتقف الباحثة في وسط المجموعات الصغيرة             االبن، وكل مجمو  
، في المجموعة الصغيرة يقف األب واألم متقابلين ويمسك كل منها بيد اآلخـر، ويقـف الطفـل فـي            

بحيث يشكلوا العائلة ، عندما تقول الباحثة آباء فعلي كل اآلباء والتحرك وتغيير أماكن وقوفهم               . وسطهم
البحث عن عائلة أخرى ال يوجد لها أب، حينها على الباحثة أن تنتهز فرصة التغيير وتأخـذ مكـان                   و

أحدهم، وفي حال تمكنت من ذلك، على من بقي بدون عائلة أن يأخذ دور الباحثة وكما يمكنه أن يقـول   
ماكنهم ، وإذا قـال     أمهات حينها على األمهات تغيير أماكنهن، وإذا قال أبناء حينها على األبناء تغيير أ             

عائالت فعلي كل أفراد المجموعات الصغيرة التحرك وتشكيل مجموعات جديدة مـن أب وأم وطفـل،               
حينها على الباحثة أن تنتهز فرصة التغيير وتأخذ مكان أحدهم، وفي حال تمكنت من ذلك، علـى مـن               

الشخص ثالث مـرات يـتم   بقى بدون عائلة أن يأخذ دور الباحثة ، وهكذا تستمر اللعبة في حال أخطأ               
 .الحكم عليه من قبل المجموعة بأحكام ترفيهية أو معرفية

 .  تناقش الباحثة النشاط مع األطفال ومجموعة من األسئلة حول الصداقة -

  مفهوم الصداقة ؟ -
 أهمية الصداقة ؟ -

 صفات الصديق الجيد ؟ -

 أعز صديق لديك ، وما هي صفاته ؟ -

حثة كل فرد من أفراد المجموعة التعبير عن الـصداقة بكلمـة            بعد االنتهاء من النقاش تمكن البا      -
  ...خاصة لديه يكتبها على اللوح القالب مفسراً ماذا تعني هذه الكلمة 

تجري الباحثة نشاطاً فردياً ألفراد المجموعة ، حيث تطلب من كل فرد أن يصمم بطاقـة تهنئـة                 -
 سفر ، شفاء من مرض ، سكن بيـت   نجاح ، عيد ميالد ، عودة من      ( لصديق لديه مناسبة سعيدة     

 )الخ ... جديد 

 .تمكن الباحثة أفراد المجموعة من عرض تصميماتهم -

 )عرض اسكتش مسرحي عن الصداقة ، توزيع الضيافة ( استراحة  -

 : التالي  LCDتعرض الباحثة على  -
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  الصداقة 
لذي يعـرف كيـف      فالصديق هو الشخص ا    المسايرة، الصداقة هي حد وسط بين خلقين هما القبول و          

 أما الشخص الذي يبالغ حتى يكون مقبوال لدى الجميع إلـى الدرجـة التـي    .اآلخرينيكون مقبوال من  
 وذلك إن كان يفعل هـذا بـدون         مساير،تجعله ال يعارض في أي شئ حتى ال يسئ إلى اآلخرين فهو             

ى مصلحة شخـصية    كان يهدف من مسايرته إل     أن أما   .باإلرضاءسعى إلى منفعة شخصية وإنما لولعه       
 وعلى الضد فإن الشخص الذي ال يكترث بالقبول من جانب اآلخـرين فيوصـف بأنـه                 .المتملقفهو  

   . و هذا ما يشبه الصداقةالوسط، وصعب في المعيشة و األفضل هو الوضع ومشاغب، وعسر شرس،
 مع العلـم    لآلخر،و من تعريفات الصداقة أنها عطف متبادل بين شخصين حيث يربط كل منهما الخير               

 وتـسره   األذواق، يتحد وإياك في     معك و بأن تلك المشاعر متبادلة فيما بينهما و الصديق هو من يعيش            
 ووالوجدانية،   والمشاركة   والتشابه، المعاشرة، وبذلك فإن الصداقة تقوم على       أحزانك،مسراتك وتحزنه   

عـيش بـال أصـدقاء مهمـا        الصداقة هي إحدى الحاجات الضرورية للحياة حيث ال يستطيع أحد أن ي           
 والـضيق،  فاألصدقاء هم المالذ الذي نلجأ إليـه وقـت الـشدة    خبرات،توافرت له من خبرات له من       

 وهي مهمة للشيخ حيث تعينه      الزلل،والصداقة ضرورية للشباب ألنها تمدهم بالنصائح التي تحميهم من          
  . ويضعف بدنهالعمر،حين يتقدم به 

  : ة الصداقةشروط ال بد من توفرها في عالق
 . عنصر الزمن حيث ال تتكون الصداقة الحقة بسرعة أبدا و ال تكتمل إال على مدى من الزمن

 .ال بد من توفر العقل و حسن الخلق و الصالح و الكرم و الصدق

  . التقارب العمري و التماثل الجنسي
   :األصدقاءحقوق متبادلة بين 

 النـاس،  وستر العيوب والسكوت عن تبليغه مذمـة         السر،مان   وكت باإلعانة،  اإليثار بالمال والمبادرة    
 إليـه،  ودعوته بأحـب أسـمائه       الحديث، وحسن اإلصغاء عند     عليه،وإبالغه ما يسره من ثناء الناس       

ونـصحه   غيبتـه،  والدفاع عنه فـي      وجهه، وشكره على صنيعه في      محاسنه،والثناء عليه بما يعرف     
 وإظهار السرور لرؤيتـه  المكاره، والتخفيف عنه في ألهله،فاء  وإحسان الو  زالته، عن   وباللطف، والعف 

   .لقائهوالسالم عليه عند 
 :فوائد يحصل عليها األصدقاء من خالل عالقة الصداقة

 .  للذاتوالتقويم اإليجابيالمساندة والتشجيع ودعم الثقة بالنفس 

  . لإلفصاح عنهاالتحقق من صحة األفكار واآلراء الشخصية بعد تهيئة الظروف الميسرة 
التنبيه حيث يتميز األصدقاء بالقدرة على توسيع األفكار والمعارف والرؤى الشخـصية لموضـوعات              

  .متعددة
 .النفع المباشر من خالل تسخير الوقت والموارد الشخصية بهدف خدمة الصديق وتلبية حاجاته
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  .خفض مشاعر الوحدة و دعم المشاعر اإليجابية السارة
  :  في الصديقالخصال المرغوبة

تشمل كل ضروب السلوك التي تحمل معاني الصدق واألمانة وااللتزام بالوعود و            :  الصدق واألمانة  -
   .المواعيد

تشمل كل القيم اإلنسانية والعادات الحميدة مثل الـسمعة الطيبـة واحتـرام اآلخـرين               :  حسن الخلق  -
  .ذلك والقناعة إلى غير الرحم،مة وصلة والمعاملة الحسنة وااللتزام باألدب والتواضع والعدل والرح

يتضمن التعبير عن الحب والتعاطف والمشاركة الوجدانية في الفـرح والحـزن،            :  التدعيم واالهتمام  -
  .وكذلك كافة أشكال المساعدة والمؤازرة والكرم والعطاء والتعاون والتضحية واإليثار

  .األسرار تتضمن معاني اإلخالص والوفاء وحفظ:  الوفاء واإلخالص-
  .كل ما يشير إلى التدين واإليمان باهللا وأداء الفرائض الدينية والثقافة الدينية:  التدين-
تشمل كل المزايا العقلية في الصديق مثل الذكاء العام واالجتماعي وحـسن            :  التفتح والمرونة العقلية   -

  . اسعةالتصرف والكياسة والمرونة العقلية وسعة التفكير والفهم والثقافة الو
تتضمن التفوق الدراسي واالهتمام بالتحصيل والمواظبة والطموح إلى مزيـد مـن            :  التفوق الدراسي  -

  .النجاح
تشمل كل أوجه التماثل والتوافق والتقارب بين الصديقين سواء في التفكيـر أو الميـول أو                :  التماثل -

  .الطباع أو االهتمامات أو الهوايات
  كل ما يوحى بالقوة والشجاعة واالستقالل والتميـز والقـدرة علـى              : قوة الشخصية وتوكيد الذات    -

  .المواجهة والصبر والصمود أمام العقبات وكل ما يشجع على ذلك من قبيل الجدية والثقة بالنفس
تمثل هذه الفئة سمة االنبساط وتتضمن الميل إلى االجتماعية والمخالطة مـع  :  االجتماعية وخفة الظل   -

  .المرح وخفة الظل
تشير إلى العناية بالمظهر الخارجي ونظافة الملبس والهندام مع الوسـامة وجمـال             :  العناية بالمظهر  -

  .الوجه
  .تتضمن األوصاف الخاصة برشاقة الجسم واعتداله والتمتع بالصحة العامة:  اللياقة البدنية-

  :األصدقاءأساليب حل الخالف مع 
ر والتفاهم والنقاش الهـادئ حـول أسـباب المـشكالت           تتضمن المواجهة والتشاو  :المواجهة والتفاهم -

  .  والميل إلى الحلول السلميةالخالف،واإلقناع والمصارحة بالعيوب التي أدت إلى وقوع 
 تشمل االعتراف بالخطأ والمبادرة بالصلح والتسامح والتنازل عن بعض الحقوق           :واالعتذار التسامح   -

  .لهموالتغاضي عن زالت اآلخرين والتماس العذر 
، من خالل محاولة تجنب الخالف ومنعه قبل وقوعه أو عدم تكراره مـستقبالً     :التجنب وتفادي الخالف  -

  . بعدة أساليب منها احترام اآلخرين و الحرص في المعاملة وتقليل فرص التشاجر مع األصدقاءكوذل



 ١٨٤ 

مته التنـسيق   يعتمد هذا األسلوب على إشراك طرف ثالث يعمل كوسيط لحل الخالف ومه           :  الوساطة -
  . بين وجهات النظر وتهدئة النفوس وعرض الحلول الوسط التي ترضى جميع األطراف

ال يقدم هذا األسلوب حلًا مباشرة للمشكلة القائمة ولكنه يدور حولهـا ويتمثـل فـي                : إظهار االهتمام  -
والخـدمات  إظهار االهتمام بالطرف اآلخر بالتعبير عن الحب والمشاركة الوجدانية وعرض المساعدة            

  .ومالزمة الصديق والسرية فيما يقتضيها في التعامل مع الصديق
  :بعض النشاطات التي يقوم بها الصديق مع صديقه المقرب

الخروج للنزهة والرحالت، زيارات منزلية، الحديث عن المشكالت االجتماعية، هوايات فنية، مـشاهدة     
سة ألعاب رياضية و مـشاهدتها، االسـتذكار        برامج تلفازية مشتركة، قراءة القصص واالطالع، ممار      

  .ومراجعة الدروس معاً، و الدردشة عن الزمالء واألصدقاء
  )نشاط رسم (  تطلب الباحثة تنفيذ -

  :الهدف من النشاط 
  .التعرف على الصفات الجيدة في الصديق 

  :إجراءات النشاط 
ـ      ديقه ، تنـاقش الباحثـة   رسم كفة يد كل طفل بحيث يكتب داخل كل أصبع صفة جيدة من صفات ص

  .الرسومات مع األطفال وتعزز الصفات اإليجابية 
  ) قصة صديق ممتاز ( تنفذ الباحثة مع المجموعة -

  .هذه قصة مصورة تحكي عن طفل حزين وكيف ساعده زمالئه 
  )يمكن إن يقوم المشاركين بتسمية الشخصيات بأنفسهم ( إنها عن رامي و شرين وأمل و تامر 

  :ش نشاط للنقا
هذه بعض األمثلة علي أسئلة يمكن للباحثة طرحها علي المشاركين كي تشجعهم علي سـرد القـصة                 

  .بأسلوبهم 
  هل تتذكر أوقاتا شعرت فيها بالحزن أو بالوحدة ؟

هل تحدثت مع أي شخص عن مشاعرك في ذلك الوقت ؟ من هذا الشخص ؟ هل يساعدك احـد فـي     
 التخلص من هذه المشاعر ؟ كيف ؟ 

رف أطفاال يشعرون بالحزن أو الوحدة ؟ ماذا تالحظ عليهم ؟ ماذا تفعل كي تساعد صديقا لـك                هل تع 
  يبدو غير سعيد ؟



 ١٨٥ 

  :وهذه الخطوات العريضة للقصة 
                               

   :                                                                                 الصورة األولي 
  
  )طفل جالس في منزله ويبدو عليه انه غير سعيد ( 

  صف هذا الطفل الذي في هذه الصورة 
 مثال ) رامي ( ماذا نسميه 

 باتري كيف يشعر رامي في هذه القصة ؟
                                          

                           :                                                     الصورة الثانية 
  

  ) أطفال يلعبون في الخارج ( 
  ماذا يفعل األطفال في هذه الصورة ؟

 هل هم سعداء ؟

 هل يلعب رامي معهم ؟
 

  :                                                                           الصورة الثالثة 
  
  ) التي يلعبها األطفال ةفساد المبادرويحاول إ) رامي ( يخرج الطفل األول ( 

  ماذا يفعل رامي اآلن ؟
 كيف يشعر األطفال اآلخرون اآلن ؟

 
 

  :                                                                           الصورة الرابعة 
  
  )ال ينتبه الطفل إلي شرح المعلم بل يمزق احدي األوراق ( 

  ن ؟أين األطفال اآل
 ماذا يفعلون ؟

  هل تري رامي ؟ ماذا يفعل ؟
 

  : الصورة الخامسة 
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  )المعلم غضبان (

  باتري ماذا يقول المعلم لرامي اآلن ؟
 وكيف يشعر كل من المعلم ورامي ؟

 
 
 
 
 

  :الصورة السادسة 
  
  )يالحظه رفاقه .. يتمشي الطفل بمفرده في الخارج ( 

  أين رامي اآلن ؟
 تري بماذا يشعر ؟

 من هؤالء الذين ينظرون إلي رامي ؟ ما أسماؤهم ؟

  تري فيم يفكرون 
 

  :الصورة السابعة 
  
  )رفاقه يحاولون التكلم معه ( 

  من يتحدث مع رامي اآلن ؟
 ماذا يقولون ؟

  
 

  :الصورة الثامنة 
  
  )الطفل يروي الصدقاءه عن عمله المسائي وعن رب العمل ( 

  من الذي يحمل العصا في الصورة ؟
 كيف تؤثر هذه المعاملة علي مشاعر رامي 

  
 

  :الصورة التاسعة 
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  )أصدقاء الطفل والمعلم يساعدون رامي في دروسه ( 

  من تري في هذه الصورة ؟
 ماذا يفعل المدرس ورامي وأصدقائه ؟

 لماذا في رأيك يساعدون رامي ؟

  
 

  :الصورة العاشرة 
  
  )اآلن أكثر سعادة ) رامي ( الطفل ( 

  امي اآلن ؟أين ر
 هل يبدو مختلفا ؟

 هل تعتقد انه سعيد اآلن ولماذا ؟ 

   تناقش الباحثة الرسائل التي تحملها القصة -
قد يتصرف األطفال الذين يتعرضون للعنف بشكل عدواني ويمكن إن نعتبر هذه التـصرفات بمثابـة                

  .استغاثة وطلبا للمساعدة من قبلهم 
 .والمساندة إلي آخرين يعانون من صعوبات  يد المساعدة ايمكن لألطفال إن يمدو

لكي نساعد األطفال والفتيان الذين يعانون من صعوبات من الضروري إن نصغي إليهم ونبـث فـيهم     
 .الثقة بأنفسهم 

يمكن إن تناقش المشاركون الظروف التي تجعل بعض األطفال عـدوانيين وغيـر سـعداء وكيفيـة                 
 .مساعدتهم 

 بأداء تمثيلية أو مسرحية تظهر كيف تمت مساعدة         ابراتهم وان يقومو  إن يؤلف األطفال قصصا من خ     
 زميل لهم في التغلب علي صعابه

 مـا  اأن تناقش الباحثة مع المشاركين بعض الصعوبات التي يواجهها المشاركين في مجتمعهم ويناقشو     
 دورهم في مساعدة هؤالء المشاركين

   )نشاط تمرير صديق(  تنفذ الباحثة مع المجموعة -
  : الهدف من النشاط 

 المجموعة ، طلـب المـساعدة وقـت      إفرادالتعرف علي صفات الصديق الحسن ، تقوية العالقة بين          
  . ما احتاجونا إذا اآلخرينالحاجة ومساعدة 
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  : النشاط إجراءات
تقوم الباحثة بتوزيع مجموعة من األطباق والمجسمات الصغيرة علي األرض بـشكل عـشوائي فـي     

لنشاط داخل القاعة ، تختار الباحثة مشاركين بحيث يقف المشارك األول معصوب العينين             مكان تنفيذ ا  
 مواجها له بحيث  تفصل بينهما المـسافة التـي وضـع عليهـا األطبـاق                 اآلخربالمنديل  المشارك    

والمجسمات ، يقوم المشارك األول معصوب العينين باجتياز العوائق التي وضعت في طريقه ليـصل               
 يقوم بتوجيه حركته لتجنب االرتطام      أنن األمن وعلي المشارك الثاني الذي يقف مواجها له           المكا إلي

، تنتهـي   تبدال المشارك الثاني بمـشارك أخـر       لمس المشارك احد العوائق الموجودة يتم اس       إذابها ،   
عبـة   من العوائق ، يمكن تكـرار الل أي يلمس أن نجح المشارك الموجه بتمرير صديقه دون    إذااللعبة  

  .مع مشاركين آخرين 
 تناقش الباحثة النشاط مع األطفال وتؤكد على ان اختيار الصديق الجيد يساعد في تنميـة اإلبـداع                  -

 .لدى الطفل ألنه يدعم صديقه ويعزز الجوانب اإليجابية لديه 

 .  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

  .هاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة   تقييم وإن-
 

  نمي خيالك: الجلسة الثانية عشر 
  :         أهداف الجلسة 

 .                 تنمية القدرة الخيالية لدى األطفال  -

              .        رفع كفاءة العقل والتخيل في السيطرة على الجسم وزيادة تعزيز الثقة بالذات  -

  :سير الجلسة 

تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهـم األمـور ، وهـل                 -
  .استفادوا من الجلسة السابقة في اختيار الصديق الصدوق الذي يشجع على اإلبداع والتميز 

ة اإلشـارة علـى   تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقـص   -
أنشودة يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغـاز                   

 . الخ ....... لتنمية التفكير اإلبداعي ،

 تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية التي تنمي الخيال لدى المجموعة                -
     ) نشاط السبب( تنفذ الباحثة 

  :الهدف من النشاط 
   نشاط فكاهي يدخل جو المرح والسرور على المشاركين 
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   :إجراءات النشاط
ـ طلب من المشاركين ت بتوزيع المشاركين إلى مجموعتين و باحثةقوم ال ت  سأل سـؤال يبـدأ بلمـاذا ؟    ي

 بألن وبعد   طلب من المجموعة أن تجاوب على أي سؤال يبدأ        ت ، و  باحثةستلمها ال تويكتبوه على ورقة و   
 بعـضهم دخل أوراق المجموعتين كل مجموعة على حـدة  تجمع األوراق من المجموعة الثانية و     تذلك  

حد المشاركين بعد ذلك بأن يقرأ سؤال يبدأ بلماذا وهو يقرأ جـواب بـألن مـن                 أطلب من   تالبعض و 
   .أوراق المجموعة الثانية 

  )" تخيلال" نشاط لعبة المسرح (  تنفذ الباحثة مع المجموعة -
  : الهدف من النشاط 

  .يساعد في تنمية الخيال نشاط حركي هادف 
  : النشاط إجراءات
 من المشاركين بأن يتخيلوا أنفسهم في صحراء وهناك حر شديد كيف يجرون في               الباحثة طلبت حيث  

  " ماذا يفعل" الصحراء في الحر في المطر في الصحراء والرياح 
ر وقابلت صاحبك سمعت خبر حلو كثير شـو بتعمـل وأنـت فـي     ح على المدرسة متأخوأول يوم أر 

  .  الشارع
  )نشاط لعبة الفيل والقرد والبطة والزرافة (  وتنفذ الباحثة مع المجموعة -

  : الهدف من النشاط 
  .و التخيل نشاط ترفيهي يعني بزيادة االنتباه والقدرة على التركيز 

  :  النشاط إجراءات
  .المشاركين الواقفين على شكل دائري  من أحد باحثةطلب التحيث 
قول له فيل فيضع يده اليسرى على أنفه من تحت يده اليمنى، وجاره الـذي بجـواره بـاليمين                   ت -أوالً

  .  وباليسار ويفتحوا أيديهم لتقليد أذنين الفيل
  .  سار القرد يجلس على ركبتيه والجاران يضعان أيديهما على كتف المشارك عن اليمين ومن الي-ثانياً
  .نحان البطة بتحريك يديهم االثنين البطة يضع المشارك يده من القف من ذقنه وجاراه يقلدان ج-ثالثا

قـوم  ت الزرافة يرفع المشارك رقبته إلى أعلى وجاراه يجلسان على األرض وينظران إليه، ثـم          -رابعا
   . وتبدأ الحركات بين المشاركين باحثةال
    )اط بدون كالمنش(  تطبق الباحثة نشاط أخر -
  :هدف النشاط ال

   .  ويساعد على تنمية الخيالاستخدام أسلوب حركي للتعبير عبر أسلوب الكالم
  :  النشاط إجراءات
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تحضر أوراق ويكتب عليها عدة تعليمات بحيث يمكنه التعبير عنها بالحركات واإلشارات مثل اركـض   
 األطفال كل طفل على حدا بأخذ ورقة ومـن     الخ وتطوى هذه األوراق وتخلط ويقوم     .. ، غنى ، ارسم     

ثم يقوم الطفل بتمثيل ما في الورقة أمام الجميع وعلى أعضاء المجموعة بـأن يعرفـوا مـاذا يقـصد        
  . المشارك بحركاته وهكذا تستمر اللعبة

    )نشاط ماذا حدث(  تنفذ الباحثة نشاط أخر -
  : هدف النشاط ال

   .الخيال  ويساعد على تنمية التركيز واالنتباه
  :  النشاط إجراءات

 من المشاركين أن يجلسوا بـشكل دائـري أو الـشكل المفـضل لـدى            الباحثة طلبت
طلب منه أن ينظر إلى الجالسين ليتعرف       ت أحد المشاركين و   باحثةختار ال تالمشاركين و 

طلب مـن بعـض     تطلب منه الخروج و   تعلى ترتيب كل من األطفال وأين يجلسوا ثم         
طلب من الالعب الذي خرج أن يـدخل وأن       تادلوا أماكن جلوسهم ثم     المشاركين أن يتب  

يتعرف على الالعبين اللذين تبادلوا مواقعهم وهكذا والطفل الذي يكتـشف أنـه بـدل               
  . مكانه يخرج ليكون بدوره اللعب من جديد

  )نشاط اإلبداع باألحالم فوق البنفسجية (  تنفذ الباحثة -
ة هي األحالم التي يعيشها اإلنسان في اليقظة عن طريق التخيـل أو             والمقصود باألحالم فوق البنفسجي   

التصور ، ولكي تحرك هذا النوع من األحالم في عقلك ، عليك أن تتخيل نفسك في مكان غريـب أو                    
، ل وينشط العقل ويفجر الغير مـألوف      وسط موقف أو حدث غير مألوف ، وهذا األسلوب يحرك الخيا          

  :ينشط العقل ويفجر اإلبداع ومن األمثلة وهذا األسلوب يحرك الخيال و
 .تخيل انك في بطن الحوت ، كيف ستتعايش مع هذه الحياة الجديدة  •

 تخيل أنك شجرة قريبة من نهر ، كيف سيكون شعورك ؟ •

 .ماذا يحدث لو أن اإلنسان تعلم لغة الحيوانات ، أو أن الجماد تكلم  •

 تخيل أنك في الفردوس األعلى ، كيف سيكون حالك ؟ •

 ماذا تفعل لو دخلت مطعماً فاخراً ، وبعد األكل اكتشفت أنه ال يوجد معك نقود ؟ •

مشي اإلنسان على الماء ؟ ، كانت لك عين واحدة ؟ ، لم تكن هناك كتابـة ؟         : ماذا يحدث لو     •
  .، طار اإلنسان في الهواء مثل الطيور ؟ ، كنت تمشي وأنت نائم ؟ لو لم توجد لك أسنان ؟ 

  :  التالي LCDة على  تعرض الباحث-
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  ما معنى التخيل ؟
التخيل هو الذهاب بداخلنا إلى الالوعي ، عن طريق حواسنا ، وهو عملية تواصـل بـين اإلدراكـات          
والمشاعر ، تنعكس على االستجابات الفسيولوجية الداخلية ن ولكن جسدنا ال يميز بين الحقيقة والخيال               

 أن يخبرنا ما هـي الرائحـة   – بعد مرورنا على مطعم – منا فلو أغلقنا عيوننا وطلبنا من كل واحد  .. 
  ..  ؟ بالتأكيد ستكون هناك مشاعر لتذوق هذا الطعام ... الموجودة في الجو من المطعم الموجود 

  :الفرق بين التخيل والتصور 
التخيل نوع من التصور ، وهو العالقة بين اإلدراك والمشاعر ، وهو طريقـة التعامـل مـع الجـسد             

  . لالوعي ، وكذلك التصور جزء من التخيل با
  :الفرق بين التخيل النشط والتخيل غير النشط 

التخيل النشط تخيل موجه ، نستخدم به صور آنية ، فعندما نتخيل الليمون ،سيكون تخيل نشط ، عندما                  
ا في  أقسمها ، وعندما أشمها ، وعندما أحس ملمسها ، ويسل اللعاب عندما أقضم بعض منها ، وأضعه                

أما عندما نقول تخيلوا مكان مـريح ، فكـل          . فمي وأتذوقها بلساني وأحركها يسارا ويمينا داخل فمي         
  .وكذلك في التخيل غير الموجه نستخدم صور . واحد سيحضر صور آنية 

  :أنواع التخيل 
  .كان آمن ليريح أعصابهيحاول أن يتخيل م) فعند دخول الشخص لإلمتحان (  كتخيل مكان آمن – ١
  .هو تخيل للشفاء ) كتخيل عملية الشفاء من عظمة مكسورة (  تخيل حيوي – ٢
كتخيل المريض بوجود أشخاص يحيطون به ليجرون له عملية للعظمة المكـسورة  (  تخيل بالغي    – ٣

. (  
  ) .وهو تخيل روحاني (  تخيل المرشد الحكيم – ٤

  :عالقة التخيل بالجهاز العصبي الالإرادي 
.. نجد أن مستوى دقات القلب تزيد وتسرع ، وضغط الدم يرتفـع       ( ض للتوتر والضغط     عندما نتعر  -
  . وذلك نتيجة لزيادة عمل الجهاز السيمبيتاوي ) 
 وعندما نتعرض لالسترخاء فإن دقات القلب تكون هادئة طبيعية ، وضغط الـدم يكـون بالمـستوى     -

  .الطبيعي ، وذلك نتيجة لعمل الجهاز البارسيمبيتاوي 
وعندما نكون مضطربين يصبح عدم توازن بين الجهاز السيمبيتاوي والباراسـيمبيتاوي ، فالجهـاز               -

  . السيمبيتاوي يزداد عمله لدى المضطربين ، ويستعد جسمنا إما للدفاع أو للهروب 
ويزداد تركيزنا على أنفسنا ، نزيد من عمل الجهاز الباراسيمبتاوي ونقلـل مـن              ( ولكن عندما نتخيل    

  .لجهاز السيمبيتاوي عمل ا
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 وعندما نشعر بالتوتر ، فقدرتنا على التفكير تقل ، ومشاعرنا تجهد ، ولكن عندما نتخيل نجعل مـن                   -
لذا من األفضل عند اسـتخدامنا للتخيـل أن نـستخدم كـل             .. هذا التخيل تواصل بين هذه األحاسيس       

  .أحاسيسنا 
يؤثر في معـدل  ( الوظائف الفسيولوجية للجسم  وعندما نشعر بالصدمة أو التوتر فإن ذلك يؤثر على  -

ولكن عندما نستخدم التخيل يـضعف األلـم   )  االكتئاب – القلق – ضغط الدم الشرياني  –سرعة القلب   
  .ويتعدل المزاج 

  :بعض الدراسات واألبحاث في مجال التخيل 
  :لقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات واألبحاث اإلكلينيكية 

فف الضغط واآلالم الجسمية والنفسية ، ويعدل مزاج األشخاص الـذين يعـانون مـن             أن التخيل يخ   -
  .االكتئاب 

  . وأن التخيل إذا استخدم بشكل جيد فإنه يرفع جودة الحياة ويخفف األلم -
 وأن التخيل يخفف من العديد من األعراض واألمـراض الفـسيولوجية الجـسدية والنفـسية مثـل                -

ن واضطرابات ما بعد الصدمة واالضطرابات الذهانية والتـوتر والقلـق           الروماتيزم وأمراض السرطا  
  .واألمراض السيكوسوماتية 

فحركات العين جزء من التخيل التصوري البـصري ، والـشم           (  وأن التخيل ينشط وظائف الدماغ       -
يصاحب الصور الذهنية الشمية ، وأن التخيل السمعي والحسي ينشط مناطق فـي القـشرة الـسمعية                 

  ) .سية الح
  . تناقش الباحثة العرض السابق مع األطفال وتوضحه بأسلوب سهل وبسيط -
  )عرض مناظر جميلة وخالبة مع موسيقى تساعد على التخيل ، توزيع الضيافة (  استراحة -
   تطبق الباحثة  تدريب التصور والتخيل مع األطفال–
  . اجلس بهدوء جلسة مريحة وأغمض عيناك بهدوء – ١
  . لجسمك باالسترخاء واشعر بأنك موجود  اسمح– ٢
/  اآلن اسمح إلدراكك بالتحرك اتجاه تنفسك واشعر بعملية الشهيق وكذلك للتنفس الخـارج منـك           – ٣

  .الزفير 
  .  خالل التنفس حاول أن تكون هادئا أكثر فأكثر – ٤
  .  خالل الزفير أشعر باألمان أكثر فأكثر -٥
  .ة ذهنية  واآلن حضر نفسك للذهاب في رحل-٦
 وتـشعر فيـه بالراحـة       - مكان تريده أنت   – اآلن أريد منك أن ترى نفسك في مكان خاص جدا            -٧

 ربما تكون قد شاهدت هذا المكان قبل ذلك أو ذهبت إليه وقضيت فيـه بعـض                 –واالستقرار والهدوء   
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أن تشعر   المهم   – ربما يكون هذا المكان من وحي تصورك أنت شخصيا           –الوقت والزال تأثيره عليك     
  . فيه بالراحة والهدوء واالطمئنان 

 استمع لألصوات واستنشق الرائحة واشعر بالهواء كما        – قدر هذا المنظر والمكان بجميع حواسك        -٨
  . لو كان يداعب ويدغدغ جسمك 

   اشعر بكل شيء حولك ؟-٩
  الحظ ماذا تلبس ؟* 
  ماذا تضع في قدميك ؟* 
   آخر ؟الحظ هل أنت بمفردك أم يصاحبك شخص* 
  الحظ هل أنت بمفردك أم يصاحبك شخص آخر ؟* 
  الحظ األلوان المحيطة بك ؟ * 
  اآلن أنظر حولك إن كان هناك شيء آخر يجعل من المكان الذي تجلس فيه أكثر أمنا ؟* 
  . ربما تحتاج إلى شيء آخر لتجلبه لنفسك ألجل أن تشعر باألمان في هذا المكان * 
  .ة أو طفل أو صديق ربما يكون رجل أو امرأ–ا الشخص قادم نحوك اآلن أنظر حولك ونخيل هذ* 
  .حاول أن ترى هذا الكائن وخاصة كيفية مشاعره تجاهك ومشاعرك نحوه * 
  تستطيع أن تسأل نفسك عن ماهية هذا الكائن ومن هو وحاول أن تحييه عند حضوره ؟* 
  . باألفكار أو باللمس بإمكانك عمل اتصال معه بأي طريقة كانت ، إما بالكلمات أو* 
 تعلم  – اقبلها   –تأكد أن هذا الكائن موجود لمساعدتك وتقديم الخدمة لك وربما يكون لديه رسالة لك               * 

  .منها 
ربما تحتاج إلى نصيحة أنت بحاجة لها ، أو حل لمشكلة معينة تخصك ، يمكنك قضاء بعض الوقت                  * 

  .معه 
  .وحرك قبضة يداك وافتح عيناك بهدوء حاول العودة اآلن وخذ نفس عميق من األنف * 
 تناقش الباحثة األطفال حول المعلومات والصعوبات التي واجهته أثناء التمرين وعن تفكيره ومـاذا               -

  .يشعر اآلن 
  )عرض رحلة إلى الفضاء باألقمار الصناعية تساعد في التخيل ، توزيع الضيافة(  استراحة -
  )ع صديقكتخيل م(  تنفذ الباحثة مع المجموعة -

  :الهدف من النشاط 
  :تنمية أفق الخيال لدى المجموعة 
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  :إجراءات النشاط 
تبدأ الباحثة مع المجموعة بعد أن يجلسوا جلسة مريحة ويأخذوا نفس عميق وإغماض أعيـنهم تقـول                 
بصوت هادئ أنت تسير في فراغ تشاهد بعض األغراض من حولك بعضها تحبه وبعـضها ال تحبـه                

راض التي تحبه وتعرف عليه تعرف على جميع صفاته بحواسك هذا الغـرض ترغـب   التقط أحد األغ 
بإهدائه لصديقك فكر من يكون ذالك الصديق استمر بالسير بعد أن تعرفت عليه قف أعط هذا الغرض                 

أثنـاء  ) فوتوغرافيـة   ( لصديقك الذي تخيلته أمامك حافظ على ثبات جسمك كما وأنك تلتقط صـورة              
  .لصديقك استمر بالسير حتى تصل إلى مكانك اآلن تسليمك ذلك الغرض 

 تناقش الباحثة النشاط مع األطفال ما الغرض الذي تخيلوه ولمن أعطوا ذالك الغرض من أصـدقائهم       -
  . وكيف يشعروا ؟ 

  )نشاط تخيل أنك (  تنفذ الباحثة -
  :الهدف من النشاط 

  . لمواقف و األشياء إتاحة فرصة أكبر للخيال عند األطفال في الظهور حول بعض ا
  :إجراءات المشاط 

  :تطلب الباحثة من كل طفل يرغب بالمشاركة بتخيل التالي 
  .تخيل أنك شخص يحمل إبريق من الماء على رأسه ويقفز برجل واحدة  -
 .تخيل أنك شخص عجوز  -

 .تخيل أنك شخص قصير يمشي بجانبك رجل طويل يتحدث إليك  -

 .تخيل أنك أي شخصية ترغبها  -

 .أنك تمشي حافي القدمين فوق كثبان رملية شديدة الحرارة  تخيل  -

 .تخيل أنك تغوص بالماء  -

 .تخيل أنك عاصفة تدمر ما حولها  -

 .تخيل أنك نسمة رقيقة تتحول تدريجياً إلى ريح قوية  -

 .تخيل أنك حجر يتدحرج من فوق تلة  -

 .تخيل أنك ورقة شجر تسقط وتتحكم فيها الرياح  -

  .ة ، عجلة ، بالون في الهواء تخيل أنك سيارة ، طائر -
   )نشاط بساط الريح(  تنفذ الباحثة نشاط يساعد على التخيل أيضاً -
  : النشاط منهدفال

  .  والتفريغ االنفعاليخيلإتاحة الفرصة لطفل لت
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  : النشاطإجراءات
 طلب منـه  تإحضار شرشف ووضع األطفال على شكل دائري مع اختيار طفل للوقوف على الشرشف              

 إغماض عينيه ويتخيل هذا بساط ريح يطير به إلى أماكن يحبها مع أنـاس يرغـب بالتواجـد                   ةالباحث
معهم، وتطرح عليه عدة أسئلة بطريقة  مفتوحة وبأسلوب إيحائي حيث يسقط الطفل ما بداخله وهكـذا                 

  .تتكرر مع كل طفل
  )نشاط الوادي السعيد (  تنفذ نشاط أخير -

  :الهدف من النشاط 
  .على التخيل زيادة القدرة 

  :إجراءات النشاط 
انتم في مأمن رغـم  ،  أنكم تسيروا في نفق الظالم دامس وفجأة تشب النيران في جدران النفق    اتخيلو( 

 البـاب   ا وافتحـو  اوعندما تصلون إلي نهاية النفق ستجدون بابا صغيرا فـانحنو         ، إن الجدران تشتعل    
والـوادي  ، م أالن تهبطون الدرج إلي الوادي الـسعيد وانت، واخرجوا منه فالنيران والظالم أالن خلفكم   

انظروا فثمة شيء ما أردتم القيام به ينتظركم هناك         ، سعيد جميل مليء باألمور التي تحبون القيام بها           
فأنهم ، لوح لهم بيدك    ، وفي النهر جزيرة وعلي هذه الجزيرة أشخاص أنت منزعج منهم         ، علي اليمين   

ال يستطيعون إيذاءك أو إزعاجك اآلن ألنهم ال يستطيعون االقتراب       ،  اآلن   ال يستطيعون االقتراب منك   
وعندما تكون مستعدا اتـرك     ، استمتع بالمزيد من الوادي السعيد    ادر لهم ظهرك و   . من الوادي السعيد    

  ). والهدوء ولم تعد غاضبا أو محبطاشالوادي وقد امتألت باالنتعا
  ماذا تخيلوا فعالً ؟ تناقش الباحثة مع األطفال مشاعرهم و-
 .  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

 .  تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة -

  التنفس واالسترخاء: الجلسة الثالثة عشر 
  :أهداف الجلسة 

 .واالسترخاء في تنمية اإلبداع التعرف على فوائد فنية التنفس  -

 .التدريب العملي على فنية التنفس واالسترخاء  -

 .الوصول إلى نفوس هادئ مبدعة خالية من التوترات النفسية لدى األطفال  -

  .يساعدنا في زيادة التركيز الذهني  -
 .يساعدنا في زيادة الشعور بالراحة والهدوء  -

 .ية في حالة طبيعية يساعدنا في جعل العمليات الذهنية والعاطف -

  .يساعد في توليد وتجديد الطاقة  -
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  .يساعد في تفريغ الطاقة الضارة بالجسم  -

  :سير الجلسة 

تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهـم األمـور ، وهـل                 -
  .والتميز استفادوا من الجلسة السابقة في اختيار الصديق الصدوق الذي يشجع على اإلبداع 

تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقـصة اإلشـارة علـى      -
أنشودة يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغـاز                   

 . الخ ....... لتنمية التفكير اإلبداعي ،

نـشاط محاولـة لمـس    ( ترفيهية و الحركيـة     تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة ال        -
  )السقف ، التمغيط 

  :الهدف من النشاط 
  .يهدف النشاط إلزالة التوترات من كافة الجسم و تليين أعضاء الجسم وفرد العضالت 

  :إجراءات النشاط 
وفي هذا التمرين يقوم كل فرد برفع الذراعين إلى أعلى ما يستطيع أن يلمس  وبشكل عشوائي وكأنـه              

ومحاولة رفع إحدى القدمين    ) اللمبة  ( ريد أن يأخذ شيء من أعلى أو يحاول لمس السقف وفك النور             ي
والوقوف علي مشط القدم أو أطراف األصابع وبالتبادل رفع اليمنى وتركيز ثقل الجـسم إلـى القـدم                  

  . جميع أجزاء الجسماليسرى وبالعكس وذلك حتى يشعر الفرد  بالحيوية والنشاط في
  ) الحركات العشوائية (لباحثة مع المجموعة تنفذ ا -

  :الهدف من النشاط 
  .إزالة التوتر والقلق وتفرغ انفعالي 

  :إجراءات النشاط 
يقف المشاركين بشكل دائري ،وبعد أن تشرح الباحثة النشاط للمجموعة ، يقوم كل شخص بالتقدم إلـى     

 خاصة به ، ومن ثم يعود إلى مكانـه ،           األمام بخطوات اتجاه منتصف الدائرة ويقوم بفعل حركة معينة        
، حتى يقـوم   بشكل جماعي والعودة إلى أماكنهمثم تقوم المجموعة كلها بالتقدم وإعادة تقليد هذه الحركة    

جميع أفراد المجموعة بعمل حركات مختلفة عن بعضها والمجموعة تطبـق خلـف كـل فـرد مـن                   
  . المجموعة 

  )الباللين نشاط نفخ (  تنفذ الباحثة مع المجموعة -
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    :الهدف من النشاط
  التفريغ االنفعالي، الترفيه ، التعبير عن المشاعر 

  :  ط  النشاإجراءات
طلب منهم البدء في نفخ الباللين حتى يتم كل طفل نفخ بلونـه             ت األطفال الباللين و   بإعطاء باحثةقوم ال ت

لون شيء ويتحدث عنـه وهكـذا    من كل طفل أن يتخيل الباباحثةطلب التويتم فرقعته ومن الممكن أن     
  . حتى يتحدث كل طفل عن نفسه

   تبدأ الباحثة بالتحدث عن الطريقة الصحيحة للتنفس ؟-
يتم التنفس طبيعيا عن طريق المعدة ، ولو راقبنا شخصا نائما أو متمددا على سجيته والحظنا طريقـة                  

ذلك يجب أن يتم التنفس بالطريقة      تنفسه ، لوجدنا أن معدته ترتفع عند الشهيق وتنخفض عند الزفير ن ل            
الطبيعية ، أي عن طريق المعدة ، فعندما نستنشق بعمق فلندفع المعدة إلى األمام ثم نبدأ بملئ الـرئتين                  
بالهواء من أعلى إلى أسفل ، ويساعدنا على ذلك تمدد المعدة وبسطها للخارج ، وعند الزفير فينبغـي                  

 تدريجيا بأن نضغط على الرئتين عن طريق المعـدة حـين     أن نجذب المعدة إلى الداخل ونطرد الهواء      
  .نقبضها إلى الداخل 

التنفس الصحيح هو أن تجعل الهواء يدخل حتى يصل إلى قاع الرئتين ، لذلك ينبغي أن نترك تجويـف     
البطن يتسع إلى آخر ما نستطيع ، ثم نجعل ضلوع الصدر تنتفخ وكأنهـا مروحـة ، وأخيـرا نرفـع                   

ن نرفع كتفينا ، وسوف نكتشف أن الرئة قد استوعبت بهذه الطريقـة كميـة مـن               صدرنا ولكن دون أ   
  .الهواء اكبر بكثير مما اعتادت أن تستوعبه 
وبقاء الهواء فتـرة قـصيرة بـداخل        )  ثوان   ١٠ – ٥من  ( واآلن فلنحاول أن نكتم النفس بضع ثوان        

نحها مزيدا من القوة فتتـسع تلقائيـا   الحويصالت الهوائية في الرئتين يجعل جدرانها تتمدد ويدربها ويم      
  .لمزيد من الهواء حتى يتحقق الوصول إلى التنفس السليم 

أو حتى يمكن أن يكـون أكثـر ، فلنـدع      )  ثانية   ٦٠ – ٥( فعندما نطلق الزفير بعد فترة تتراوح بين        
ير الحيـاة ،    الهواء ينطلق بأكمله حتى آخر زفرة من الهواء المستعمل لتفسح مكانا للهواء النقي إكـس              

  .وبذلك فإن إطالق الزفير ال يقل أهمية عن مهمة الشهيق 
  :فوائد التنفس العميق 

التنفس هو الذي ينشط الدورة الدموية ، وينقي الدم من جميع الشوائب ، ويساعدنا إلى حد كبير علـى                   
كـام  التحكم في وظائف الجسم والتخلص من األمراض البسيطة مثل التهـاب الحلـق والـسعال والز               

والصداع ، كما يساعدنا على التغلب على بعض األمراض النفسية مثل القلق واالكتئاب والخوف ، كما                
يعيد إلينا النشاط والحيوية ، وينمي في أنفسنا شعورا بالهدوء والسكينة والسعادة والتآلف مع كل شـيء          

  .حولنا 
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ة لتفكيـر ونـشاط عقلـي ، فـالتنفس     ونحن بحاجة للتنفس العميق ليساعدنا في أداء أعمالنا التي بحاج 
البطيء يبطيء الدورة الدموية ، فيضعف التركيز ، ويؤدي إلى الملل ، أما التـنفس العميـق فيقـوي                   

   .الدورة الدموية والتي بدورها تمد الجسم بالطاقة والحيوية فتجدد النشاط وتزيد التركيز 
   تطبيق الباحثة تدريب التنفس والطاقة -
  . كل جسمك هادئ ومرتاح ومسترخ وراحة في مكان جلوسك ، ويفضل أن يكون اجلس بهدوء – ١
  . أغمض عيناك بهدوء – ٢
  ) .عميق ، بطيء ومتدرج ( من األنف ) شهيق (  خذ نفس – ٣
  .ثوان  ) ١٠-٥(  اكتم عليه لبعض الوقت ما بين – ٤
  ) .مثل التنهيد (  أخرجه من الفم ، مع صوت مسموع للزفير – ٥
  . بطنك وأنت تأخذ الشهيق بهدوء ، وكذلك الحظ بطنك وأنت تزفر الهواء  الحظ– ٦
  .  حاول تركيز فكرك على بطنك خالل الشهيق والزفير – ٧
 إذا جاءتك أفكار فدعها تدخل وتخرج كما تشاء وبهدوء وال تركز على أي فكرة من هذه األفكـار       – ٨
 .  
  . إنني مسترخ -قل لنفسك أنني مرتاح و.  فقط عليك بتركيز تفكيرك في بطنك المسترخ – ٩

  . خذ شهيق عميق مرة ثانية – ١٠
  .  اخرج الهواء من الفم بهدوء وبصوت مسموع – ١١
  .ثوان  ) ١٠ – ٥(  خذ شهيق عميق مرة ثانية وحاول أن تكتم الهواء لمدة – ١٢
  .من الفم بصوت مسموع ) الزفير (  أخرج الهواء – ١٣
نان وحاول أن تركز فكرك في جسدك ، وإذا جاءتك أفكار فدعها تـدخل               استمر في إغالق العي    – ١٤

  .وتخرج كما تشاء ، وال تركز على أي منها ، لكن ركز فقط في جسمك المسترخ 
 فكر اآلن في قدميك ، أصابع الرجلين ، وحاول أن تشعر بأن هناك طاقة دافئـة تـدخل إلـى                     – ١٥

  .جسمك من أصابع الرجلين 
لدافئة التي دخلت جسمك من القدمين ستسير من القدمين إلى الركبتين إلى الفخـذين        هذه الطاقة ا   – ١٦

  .، وستكون أرجلك كلها مليئة بالطاقة الهادئة الدافئة 
 هذه الطاقة ستدخل اآلن منطقة الحوض ، حاول أن تشعر أن الطاقة الدافئة اآلن موجـودة فـي       – ١٧

تفكيرك في عضالت بطنك ، وحاول أن تـشعر أن  منطقة الحوض ، وهاهي تتحرك إلى البطن ، ركز       
  .عضالت البطن مرتخية ومرتاحة وال يوجد بها أي شد وال توتر 

 أشعر بأن هذه الطاقة الدافئة الهادئة دخلت إلى الصدر ، وهاهي تتحرك فـي صـدرك بهـدوء          – ١٨
الـصدر  وبصورة دافئة وتسحب معها كل التوتر الموجود في عضالت الصدر ، ستشعر بأن عضالت             

  .مرتاحة وأن تنفسك مرتاح ويسير بهدوء 
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 أشعر بأن هذه الطاقة الدافئة الهادئة دخلت إلى األكتاف ، اآلن هذه الطاقة تسير فـي األكتـاف                   – ١٩
  .وتجعلها مليئة بهذه الطاقة 

 أشعر بأن هذه الطاقة الدافئة الهادئة دخلت إلى عضالت الرقبة مـن الجوانـب والخلـف إلـى        – ٢٠
وجه ، الذقن ، الفم ، الخدين ، األنف ، األعين ، الجبهة ، اآلن أشعر بأن وجهـك ملـيء                     عضالت ال 

  .بالطاقة الهادئة الدافئة التي تجعل وجهك يشعر بالهدوء والراحة 
 أشعر بأن هذه الطاقة قد دخلت إلى رأسك ، فروة الرأس ، وأشعر أنها نزلت إلى األكتاف مـرة         – ٢١

ى أصابع اليدين ، اآلن اليدين واألكتاف مرتاحة وال يوجد بها أي تـوتر              أخرى ودخلت إلى اليدين وإل    
  .وال أي شد عضلي 

 أشعر بأن هذه الطاقة الهادئة الدافئة قد دخلت إلى الظهر وأن عضالت الظهـر اآلن مرتاحـة                  – ٢٢
  .ومرتخية ، أشعر اآلن بالهدوء في كل مكان من الجسم 

  .اقة الهادئة والدافئة  اآلن أشعر بأن كل جسمك مليء بالط– ٢٣
 اآلن حاول أن تعود بفكرك إلى تنفسك ، وحاول أن تركز في بطنك هو يسترخي مـن جـراء                    – ٢٤

  ).لمدة ثالث دقائق تقريبا ( دخول الهواء وخروجه منه 
 اآلن حاول أن تعود لنفس المكان ، وعندما تجد نفسك جاهز ، حرك أطرافك ، وافـتح عينـاك               - ٢٥

  .لى وجهك بهدوء وابتسامه ع
  . تناقش الباحثة األطفال حول نشاط التنفس ومدى استفادتهم منه -
  )عرض مناظر جميلة وموسيقى تساعد على الراحة النفسية ، توزيع الضيافة (  استراحة -
كلمة يود ! …االسترخاء : فوائده  فتقول ،  ثم تعود الباحثة للتحدث بمقدمة صغيرة عن االسترخاء  -

 .! الشخصية رحابها واالطمئنان ودفع الثمن من أجل راحته على واقعها والعيش فيكل فرد الحصول 
 

  االسترخاء ؟  ما هوألناإذا لو س

الجسم من أمراض عدة فهي  هو نوع من الهدوء التام الذي يريح النفس والبال والعضالت ويشفي
لوقت معين لتخفيف دائما ودوما  الجسم يحتاج. راحة بدنية ونفسية وعقلية وعضوية وخيالية

  . الضغوطات أياً كان نوعها

 هو وقت االسترخاء اليومي للرسول" القيلولة " الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقت  فقد كان في زمن

فيها بناء  أن للمخ أوقات معينة يعيد)  سنة ١٤٠٠بعد ( وقد اكتشف علماء هذا العصر  .. وأصحابه
العشاء أي التاسعة أو العاشرة  تين في اليوم األولى منها من بعدخالياه من جديد فوجدوا أنه يتكرر مر

فمن أخبر الرسول بذلك . العصر أي القيلولة إلى الفجر والوقت الثاني هو من بعد الظهر إلى ما قبل
  ؟؟

  :وان لالسترخاء فوائد عدة منها
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 . مهم جدا )الرجيم ( تخفيف الوزن   -

 اعليه الممارسة والتركي) عليها لمدة ال تقل عن الشهر  مةولكن يجب المداو( تقوية الذاكرة - 

  :الحد من األمراض الجسدية _  
  .التخلص من الضغوط النفسية _ 
  .الوصول إلى اإلبداع في التفكير والعمل _ 

  … وغيرها وغيرها
 هـي أحـد أنـواع   …  المصحف ، وكذلك صالتك في الليـل  وبيديك في المسجد جلوسك أن يتذكر

من خالل   فن االسترخاء وتحقق التوازن بين الجسم والروح وذلكي خالل ذلك تمارسي فأنتاالسترخاء
وتشرق الروح ، وعندها   بها والتأمل الذي تحققه، يصفو الذهنيالتأمل في حالة االسترخاء التي تعيش

ن الطبيعي ، وحـسب التعليمـات فـإ    يكون الدماغ قادراً على أن يعطي األوامر للجسم فيعود للوضع
األحوال العادية عن القيام بها ، فتستطيع مـثالً أن   الدماغ قادر عندها أن يقوم بأمور يعجز اإلنسان في

 لألمور بنفـسك أكثـر إيجابيـة    يكما أن التأمل يجعلك تنظر تسيطر على حركة األمعاء المضطربة
  .مة ظروف الحياة الصعبة واألحداث المؤل للتغلب على وعندها تملك اإلرادة والشجاعة

تنفذ نشاط أخر لالسترخاء لزيادة تدريب األطفال على األنشطة التفريغية من تنفس واسترخاء وهمـا               - 
  .متشابهان لحد كبير بالهدف تطبيق عملي 

أخـرج الـنفس    ... خذ نفس عميق من األنف احبسه داخل صدرك لمده خمس ثوان          ... أغمض عينيك 
وكل المشاعر السلبية كـرر     ...  معها الضيق واأللم   بهدوء وبطء من الفم مصحوباً بآهات هادئة تخرج       

ركز فـي نفـسك،     ... أنت اآلن هادئ  ... هذا النفس مرة أخرى مع التزامك بالهدوء والشعور بالراحة        
اطـر أي أفكـار   ... اجعل جسمك يشعر بالراحـة معـه    ... احرص أن يكون باعثاً للهدوء والطمأنينة     

ركز في أصابع قدمك اليمنى، ركز بها جيدا سـتدخل          ... هاتراودك اتركها تأتي وتذهب دونما تفكير في      
فيها طاقة هادئة دافئة تمأل قدمك اليمنى وتجعلها مسترخية مرتاحة، هذه الطاقة ستجعل قـدمك تـشعر        

سيكون مفعول هذه الطاقة    ... بالراحة التامة والهدوء والسكينة فيها ثم تأخذ بالصعود حتى تصل الركبة          
 الشعور بالراحة، قدمك مرتاحة، هادئة، مسترخية، خالية مـن أي تـوتر أو     في رجلك حتى الركبة هو    

الجهة اليمنـى   ... تشنج أو أي ضيق، هذه الطاقة ستستمر هادئة مهدئة لتغمر الجهة اليمنى من جسمك             
من جسمك مسترخية ومرتاحة وخالية من أي ضيق أو تشنجات سلبية، قدمك اليمنى، ظهـرك، يـدك                 

هذه الطاقة بدأت بالمرور من جهة رأسـك        ...  اليمنى كلها مسترخية ومرتاحة    جهتك... اليمنى، رأسك 
األيمن إلى الجهة اليسرى منه ومن ثم بدأت بالنزول تدريجيا، لتصل الرقبة ثم الكتف وال تغادرهما إال                 
وهي في راحة تامة وهدوء وسكينة تتنقل لتعم الساق اليسرى بكاملها، نصفك األعلـى كلـه مرتـاح،                  

لسكينة، مسترخي، خالي من التوتر والشحنات السالبة، اآلن هذه الطاقة تسرى بهدوء في ساقك              يشعر با 
جسمك اآلن كله مسترخي، هـادئ،  ... تستمر في السريان حتى تصل أصابع قدمك اليسرى      ... اليسرى
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عندما تشعر أن الطاقة عمت جسمك كله، حاول أن تحرك أصابع يديك وقدميك بهدوء وتفتح               ... مرتاح
  .ينيك عندما تستطيع ذلك لتعود بفكرك وجسمك إلى مكان وجودك تاركاً على وجهك ابتسامة خفيفةع
 . تقوم الباحثة بمناقشة كل فرد في شعوره وإحساسه قبل االسترخاء وخالله وبعده-

 إذا شعر بالراحة توصي الباحثة أفراد المجموعة بممارسة ذلك عند الشعور بأي ضيق أو تعـب أو                  -
  .   ذا لو تعود الفرد ممارسته قبل النومتوتر وحب

 .  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

  .  تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة -
 

  المبدع الرباني: الجلسة الرابعة عشر 
  :أهداف الجلسة 

 .فات المبدع الرباني التعرف على ص •

 .التعرف على المبدعين المسلمين  •

  .التعرف على أساليب تشجيع اإلسالم اإلبداع  •
 :سير الجلسة 

 تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، وهل استفادوا               -
ه فـي البيـت ومـا وهـل فـادهم      من الجلسة السابقة وكيف يشعرون اآلن بعد االسترخاء وهل طبقو        

  .االسترخاء في تنمية اإلبداع ؟ 
 تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أنـشودة     -

يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغاز لتنمية التفكيـر                    
  . الخ....... اإلبداعي ،

  )الجزيرة والطحالب نشاط (  تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية -
   :من النشاط هدف ال

تقوية القدرة علـى     و تزويد األطفال بالطاقة والمتعة   وة إيجابية مع األطفال بعضهم البعض       قتأسيس عال 
احترام و  تمد على نجاح باقي المجموعة      نجاح طفل واحد يع    و   التواصل والمشاركة مع بعضهم البعض    

  . كل طفل لألخر
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   : إجراءات النشاط
قـوم  تقوم بتوزيع األوراق الملونة حول الـشرشف و ت بوضع الشرشف في وسط المكان، و    باحثةقوم ال ت
 بتوضيح اللعبة لألطفال حيث أن الشرشف يمثل الجزيرة والورق الملون مثل الطحالب وعلـى               باحثةال

قوموا بجمع األوراق دون أن تلمس قدم أي طفل المكان الفـارغ وهكـذا يـتم مـساعدة                  األطفال أن ي  
  . األطفال لبعضهم البعض إلى أن يتم جمع جميع األوراق الملونة

    )نشاط األشياء المشتركة(  تنفذ الباحثة مع المجموعة -
  :الهدف من النشاط 

  . األطفال كما يهدف إلى التركيز واالنتباه  يهدف هذا النشاط إلى التعاون وينمى روح االنتماء بين 
  :  النشاط إجراءات

 باختيار أشياء مـشتركة بـين األطفـال         باحثةقوم ال تيعتمد هذا النشاط على الحركة مع األطفال حيث         
تجمعهم مثالً الذي يرتدي ثياب أبيض يجرى الذي يرتدي حذاء أسود يمشي وهكذا ويخلق هذا النـشاط          

  .ألطفال تبعث السرور لديهم والسعادةنوع من الحركة بين ا
    )نشاط نعم، ال(  تنفذ الباحثة مع المجموعة -

  :الهدف من النشاط 
   يهدف هذا النشاط إلى التركيز واالنتباه 

  : النشاط إجراءات
  _ :طرحها بشروط تتساؤالت التي سوف ال من األطفال اإلجابة على  الباحثةطلبت 
  . وح بنعم أو العدم اإلجابة على السؤال المطر -١
  . عدم تحريك رأسه فوق أو تحت -٢
  . اإلجابة على السؤال المطروح -٣

تبدأ الباحثة بالتحدث عن موضوع الجلسة قائلة أن المبدع الرباني هو الذي يتعلق قلبـه بـاهللا ،                   -
ك فتراه باهللا مستعيناً وعليه متوكالً وله سبحانه حامداً وشاكراً ، وهذا ما فعله المبدع الكريم والمل               

الحكيم ذو القرنيين في رحلته إلى قبيلتي يأجوج ومأجوج والمهمة الصعبة التي نفذها وألنه مبدع               
رباني أرجع النجاح كله هللا عز وجل ، فكثير من المسلمين في عالمنا اإلسالمي مبدعين ربانيين                

  .قد وفقهم اهللا عز وجل إلى سبل التفكير واإلبداع 
مجموعات وتطلب منهم التحدث حول التالي ، المجموعة األولى         تقسم الباحثة األطفال إلى ثالث       -

التحدث حول صفات المبدع الرباني ، الثانية التحدث حول مواقف ومبدعين مسلمين ، والثالثـة               
طرق حث اإلسالم على اإلبداع ، تترك لهم الفرصة للحوار والنقاش ، وتطلب من كل مجموعة                

 .لى بوستر ويعلقه ويقوم بعرضه أمام المجموعات تعين مندوب عنها يكتب ما تم مناقشته ع

 )عرض أناشيد ، وفقرة ألغاز ، توزيع الضيافة ( استراحة  -
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يعرض مندوب كل مجموعة  أعمالها وتناقش الباحثة تلك األعمـال وتـسمح لجميـع األطفـال       -
 .بالتدخل في النقاش 

ب معينه أبـداً ، ولقـد ثبـت      اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم سيل ال ينض      : توضح الباحثة التالي     -
علمياً أن تالوة القرآن وترتيله واالستماع إلى آياته واإلنصات إليها يعزز القـوى العقليـة ، وأن        
الترددات الكهربائية الصادرة عن أصوات تالوة القرآن الكريم وترتيله تعد غذاء فعـالً للعقـل ،        

قات والترددات التي تعـرف علميـاً   وثبت أن االستماع للقرآن يجعل العقل يصدر سلسة من الطا 
باسم موجات العقل ، والعجيب أن االستماع إلى القرآن يزيل التشتت والضجر والنسيان الـسريع       

فعليك كي تصبح مبدعاً أن تغذ عقلك يومياً بالقرآن الكـريم           .بعكس االستماع إلى أي شيء آخر       
 .سواء مستمعاً له أو قارئاً تتلوه 

وفي أنفسكم أفـال    ( اآليات التي تحث اإلنسان عى اإلبداع في التفكير         وتعرض الباحثة جزء من      -
وغيرها الكثير من اآليات التي     ) أفال ينظرون إلى الجبال كيف رفعت       ( وأية أخرى   ) تبصرون  

تحث على التفكير واإلبداع ، وكما وتذكر الباحثة األحاديث التي تعزز مفهوم اإلبـداع الربـاني                
عرامـة الـصبي فـي      : " هللا عليه وسلم فيما رواه الترمذي في نوادره         عند األطفال قال صلى ا    

، وعندما كان رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم يجلس مع           " صغره ، زيادة في عقله في كبره        
، وتذكر مواقـف    " أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن       " أصحابه يشجعهم على التفكير فقال      

 المبدعين فمثالً خالد بن الوليد ، ويوم حفر بئر بـدر ، والعـالم         كثيرة في عالمنا اإلسالمي حول    
 .الغزالي وابن سينا وغيرهم الكثير 

 .تؤكد الباحثة على دور اإلسالم العظيم في تشجيع اإلبداع والمبدعين  -

    )شاط بر بحرن( تنفذ الباحثة مع المجموعة 
  :الهدف من النشاط 

ينمى لدى الطفل حب التعاون مـع الجماعـة ويبعـث النـشاط              يهدف النشاط إلى التركيز واالنتباه و     
  والمرح بين األطفال 

  :النشاط إجراءات 
 يقوم األطفال بعمل دائرة كبيرة حيث تضم جميع األطفال وترسم دائرة كبيرة في منتـصف األطفـال                 

 األطفـال   قول بحر على جميع   ت  بر على األطفال الخروج من هذه الدائرة وحينما           باحثةقول ال توحينما  
قول بر بحر يضع الطفل رجله اليمنى داخل الـدائرة والرجـل األخـرى              تالدخول في الدائرة وحينما     

خارج الدائرة والعكس كذلك ، ومن يخطئ يخرج من النشاط حتى نتعرف على الطفل األكثـر انتبـاه                  
  . وتركيز
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  )نشاط صيد البط ( تنفذ نشاط ثاني -
  :الهدف من النشاط 

  .كة،التركيز الترفيه ، الحر
  :إجراءات النشاط 

تقسم المشاركين إلى فريقين على كل فريق يمرر الكرة ألعضائه عن طريق دحرجـة الكـرة علـي                  
 بحيث لكي تحتسب نقطة علي الفريـق أن         ةاألرض ، علي الفريق أن يقوم بإصابة الفريق اآلخر بالكر         

في الشوط الثاني   .  مدة للشوط األول   تالمس الكرة ساق أي من أعضاء الفريق األخر، يتم االتفاق علي          
يتم تكوين فريقين جديدين من نفس المشاركين بحيث يندمج المشاركون حتى ال يشعروا بسوء بـسبب                

  .النتيجة التي قد تكون لغير صالحهم و لكي نعزز روح المشاركة بين الجميع 
  ) السحر األسود ( تنفذ أخر نشاط -

  :الهدف من النشاط 
  .اع ، الترفيه ، التركيز التفكير ، اإلبد

  :إجراءات النشاط 
يجلس المشاركون في دائرة ، يتم اختيار احد المشاركين و إخراجه من القاعة تتفق الباحثة و المشارك                 
الموجود خارج القاعة علي انه بعد اإلشارة علي اللون األسود سيكون الشئ المتفق عليه من المجموعة             

ب من المجموعة أن تختار و تتفق علي شيء موجود داخل القاعـة             تدخل الباحثة وسط المجموعة تطل    
تطلب ) دبوس أو كرسي أو طاولة أو أي شيء موجود بالمكان         ( ال يعرفه الذي هو خارج القاعة مثالً        

من المشارك الدخول إلى المجموعة و تبدأ الباحثة باإلشارة علي األشياء و التي يجب علي المـشارك                 
  : اتفق عليه المشاركين و هو ال يعرفه إال بمساعدة الباحثة مثالًمعرفة ما هو الشئ الذي

  تشير الباحثة إلى الكرسي؟؟. ١
  يجيب المشارك ال. ٢
  تشير الباحثة إلى ساعة؟؟. ٥
  يجيب المشارك ال. ٦

عندما تشير الباحثة إلى أي شيء لونه اسود مثل قلم اسود أو مالبس سوداء هنا يقول المـشارك ال و                    
ارة المقبلة التي ستؤشر الباحثة عليها ألنها ستكون الشئ الذي اتفقت عليه المجموعـة عنـد                ينتبه لإلش 

، سيسود التعجب و االندهاش على أفـراد المجموعـة          ) نعم( اإلشارة إلى الدبوس هنا يقول المشارك       
 يـتم  حيث أنهم ال يعلمون السر يتم تكرارها أكثر من مرة مع الطلب من المشارك الحفاظ على السر و           

  .السؤال ما السر لحثهم على التفكير
 .  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

 .  تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة -
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  كيف نفكر معاً ؟: الجلسة الخامسة عشر

  : أهداف الجلسة 
  ). كيفية التعامل معها- أنماطها-ماهيتها(ركين معرفة حول المشكلة إكساب المشا -
 .تدريب المشاركين على أسلوب حل المشكالت بطرق إبداعية   -

 .تنمية القدرة لدى المشاركين على مواجهة المشكالت والتعامل معها بطرق إبداعية  -

 :سير الجلسة 

الهم وكيف تسير معهم األمـور ، و التعـرف           تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحو       -
  .على آرائهم حول الجلسة السابقة 

 تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أنـشودة     -
يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغاز لتنمية التفكيـر                    

 . الخ ....... ي ،اإلبداع

  )نشاط لف الدوائر (  تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية -
  :الهدف من النشاط 

  .الفرح والسرور ، القدرة على المشكلة 
  : إجراءات النشاط 

مسجل علي  تشغل الباحثة ال  يقف األطفال في دائرتين متداخلتين واحدة كبيرة و أخرى صغيرة و عندما             
توقف الباحثة المسجل أو     يبدأ األطفال بالدوران و عندما       أغنية يحبها األطفال أو تعطي أمر بالصفارة        

وعليهم أن يكونوا فكوا العقدة التي سببها ورائهم داخـل          مرة أخرى يقف األطفال     تعطي أمر بالصفارة    
  .الدوائر بوقت سريع وهذا يساعد في تعليمهم السرعة في حل المشكلة 

  )نشاط خيال الغضب(  تقف الباحثة مع المجموعة نشاط كمدخل لموضوع الجلسة -
   :الهدف من النشاط 

تدريب المشاركين علي طرق حل الصراعات والمشكالت و نبذ العنف والسلوك العـدواني فـي حـل      
 .الصراعات والمشكالت عند المشاركين 

  :إجراءات النشاط 
يحين وعيونهم مغلقة وبينما تعد للعشرة عليهم اخذ نفس عميق مع           تجعل الباحثة األطفال يجلسون مستر    

  .كل رقم وعندما تصل إلي عشرة عد بطريقة عكسية باتجاه واحد بينما يستمر األطفال بالتنفس بعمق
في هذه التمثيلية الخيالية الموجهة ستكونون في حالة تفكير عـن     " تقول عندما تتوقف عند نقاط مناسبة       

 "الغضب 
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بشخص ما في الفصل أو البيت أو الشارع جعلك تغضب وفكر فيما فعله هذا الشخص وتخيـل                 فكر  ( 
. ما األمر الذي جعلك تغضب ؟ فكر في  استجابة عدائية نحـو ذلـك الـشخص        ، التفاصيل بوضوح   

وتأكـد إن   ، ثم فكر بإيجاد طريقة ايجابية للتعبير عـن غـضبك           ، تخيل كيف يستجيب ذلك الشخص      
فكيف يستجيب ؟ ثم ابحث عن ثالثة أشياء تحبها في ذلك الشخص            ،  انك غاضب    يعرف ذلك الشخص  

  ).حتى لو كانت أشياء بسيطة 
  . تناقش الباحثة النشاط مع األطفال وتسأل األسئلة التالية -

  ما نوع الرد االيجابي الذي فكرت  في القيام فيه ؟
 كيف كان سيرد ؟

  في ذلك الشخص ؟لماذا طلبت منك التفكير بثالث أمور تحبها 
  )نشاط أبطال السالم (  تنفذ الباحثة مع المجموعة -

  :الهدف من النشاط 
، هارات حل المشكالت لـدي المـشاركين  تعزيز مفهوم األمن والسلم المجتمعي للمشاركين ، وتعزيز م     

  . المؤثرين في حياة المشاركين األشخاصالتعرف علي 
  :إجراءات النشاط 

يعملون في مجموعات من ثالث أو أربع، وتوضح لهم أن مهمة كل مجموعـة               تجعل الباحثة األطفال    
 يجب إن يرسـم األطفـال   -هي تصوير بطل فائق ، أو أبطال فائقين ممن يحلون المشاكل دون عنف       

صورا ألبطالهم الفائقين أو ألبطال السالم و أن يقصوها ويلصقوها على ورق العرض وعليهم أيـضا                
  :أن يكتبوا ا يلي

  .بطل السالم الفائق  اسم  -
  . ما القوة التي لديه  -
  . كيف يحل المشكالت  -
  . أي معلومة مهمة أخرى عن بطل السالم الفائق  -

  : تناقش الباحثة مع األطفال التالي -
  كيف يحل بطلك الفائق المشكالت ؟ -
 كيف حصلت على أفكارك؟  -

  هل تحل المشكالت بالطريقة نفسها ؟ -

تحدث حول مفهوم المشكلة وأهمية تعليمهم طرق حل المشكالت ، تسمع            تطلب الباحثة من األطفال ال     -
لكل طفل وتناقشه وتقوم بكتابة مفهوم حل المشكلة وأهمية تعلم األطفال طرق حـل المـشكالت علـى      

  . بوستر وتقوم بتعليقه على الحائط 
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 لها ويقـرر أنهـا   هي كل موقف ينطوي على سؤال أو أسئلة ال يجد الفرد جواباً مقنعاً: " المشكلة هي  
  " .تستحق البحث ، وتساوي أي جهد يبذل لإلجابة عنها 

  :  طرق حل المشكالت ألطفالأهمية تعليم ا
  : تكوين خبرة سابقة تساعد الطفل علي حل المشكالت المستقبلية -١

 أي أن الطفل يستطيع أن يكون الخبرة الكافية للتعامل مع المشكالت من خالل تعرضه لهذه المشكالت               
ومحاولة حلها وبالتالي يكون من السهل علي الطفل أن يتعامل مع المشكالت المشابهة التي ستقابله في                

  . المستقبل 
   :  طفال تكوين شخصية استقاللية لدى األ-٢

 لدورهم في حل المشكالت التي تعترض طريقهم دون االعتماد علـي      طفالوذلك من خالل ممارسة األ    
  .   بأنفسهم وينمي شخصياتهم اآلخرين مما يكسبهم الثقة

  :   لدى األطفال  اإلبداعية تنمية القدرات العقلية-٣
إن قيام األطفال بعملية حل المشكالت يجعله تلقائيا ينمي مهاراته العقلية من خالل التفكير في الحلـول                 

فـي الحلـول   لهذه المشكالت ، فالطفل أو أي فرد عندما تواجهه مشكلة ما ويريد حلها ال بد وأن يفكر      
  . المناسبة لهذه المشكالت والتحقق من الحل األنسب 

   : طفال تطوير مهارات المشاركة االجتماعية لدى األ-٤
وذلك من خالل مشاركة األطفال في حل المشكالت التي تواجه األسرة أو تواجهه أو تواجه أصدقائه ،                 

  .  عالقات اجتماعية كثيرة فمحاولة الطفل لوضع الحلول لهذه المشكالت يساعده علي تكوين
  :  العمل علي تدعيم التواصل بين اآلباء واألبناء -٥

 طرق حل المشكالت تدعيم العالقات األسرية وتدعيم التواصل بين اآلبـاء            األطفال مإن من أهمية تعل   
واألبناء ، ويتم ذلك من خالل اشتراك األب مع األبناء في حل هذه المشكالت مما يؤدي إلي إحـساس                   

  . لطفل باألمن وممارسة حياته بشكل طبيعي ا
  :  علي ضبط انفعاالتهم في وقت الضغط والتعرض لمشكلة ما طفالتدريب األ-٦

 طرق حل المشكالت وتدريبهم علي كيفية التعامل معها يستطيع الطفل تكـوين             طفالمن خالل تعليم األ   
 قـادرا علـي ضـبط انفعاالتـه         خبرة للتعامل مع المشكالت ، ومع تكوين هذه الخبرة يكون الطفـل           

  . والتصرف بحكمة وعقالنية 

  ) عرض اسكتش مسرحي ، توزيع الضيافة (  استراحة -
   . )نشاط األيدي المتشابكة (  تنفذ الباحثة -

  : الهدف من النشاط 
  .التدريب على أسلوب حل المشكلة 
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  :إجراءات النشاط 
 ، يقف أفراد كل مجموعة في دائرة ، يمـسكوا           تقوم الباحثة بتقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة      

أنتم اآلن في مـشكلة علـيكم       : " أيدي بعضهم البعض ، بحيث تتقاطع يداي كل مشارك ، تقول الباحثة           
، يحاول المشاركين أن يتحركوا دون أن يترك أحدهم يد اآلخر إلى أن يشكلوا دائرة مفتوحة ال                 " حلها  

 .تتقاطع فيها أيديهم 

  ) نشاط أنا في مشكلة ( ة  تنفذ الباحث-
  : الهدف من النشاط 

  .التدريب على مواجهة المشكلة والتعامل معها 
  :إجراءات النشاط 

، ) وهي عبارة عن بطاقات ، كل بطاقة تحمل مشكلة وموضـوعة فـي ظـرف    ( بطاقات المشكالت   
ن المـشاركين ،    يجلس المشاركين على هيئة دائرة ، تقوم الباحثة بإلقاء المظاريف علـى األرض بـي              

تطلب من أحد المشاركين بأن يسحب مظروفاً ويقرأ المشكلة التي يحويها ، تسأل الباحثة المشارك عن                
كيفية تعامله مع هذه المشكلة وكيف سيقوم بحلها ، تمنح الباحثة فرصة للمشاركين للمـشارك بطـرح                 

مثل لحل المشكلة ، وهكذا علـى       مقترحاتهم لحل المشكلة ، تناقش مقترحاتهم ثم تشير إلى األسلوب األ          
 . التوالي حتى يشارك جميع المشاركين في النشاط 

 

-   

  :مثال على المشكالت 
ي يوم من األيام أكتشف أن صديقه   أحمد بالصف السادس له صديق حميم جداً وف-

ليس صادق معه وأن كثيراً ما كذب عليه وأنه وراء كثيراً من مشاكله في البيت 
والمدرسة ، ولكن أحمد يرتبط اآلن بأسرار كثيرة مع صديقه إذا تركه وبعد عنه 

فماذا يفعل أحمد حتى يتخلص . صديق أحمد سيفضح أمره ويسبب له مشاكل كثيرة 
 دع بشرط أال يسبب لنفسه أي ضرر ؟كذاب والمخامن صديقه ال
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  ) نشاط المتاهة ( تنفذ الباحثة نشاط أخير 
  : الهدف من النشاط 

  التدريب على أسلوب حل المشكالت 
  :إجراءات النشاط 

 ، تطلب من أفراد أحد الفريقين الوقوف في مواضع معينـة            تقوم الباحثة بتقسيم المشاركين إلي فريقين     
كجدران ، ثم تختار أحد األفراد من الفريق الثاني ليقوم بدور األعمى ، في حين يقـوم زمالئـه فـي                     
الفريق بدور الموجه ، على المشارك األعمى اجتياز الطريق بين المشاركين الفريق األول الذين يقفون               

بتوجيهه حتى  ) فريق المشارك األعمى    ( بهم ، يقوم أعضاء الفريق الثاني       كالجدران دون أن يصطدم     
، في حال اجتياز المشارك األعمى الطريق بنجـاح  )  الجدران  ( ال يصطدم بزمالئه في الفريق األول       

تحتسب نقطة لفريقه ، ثم يتبادل الفريقين األدوار ويكرر النشاط عدة مرات ، في نهاية النـشاط تقـوم                   
  ) .المتاهة ( ة بإعالن الفريق الفائز ومناقشة األطفال سبب النجاح في اجتياز المشكلة الباحث

  )نشاط فكر مع فكار (  تنفذ الباحثة مع المجموعة -
  :الهدف من النشاط 

  .ترفيه ، إعمال العقل في التفكير في حل المشكالت 
  :إجراءات النشاط 

  .تي تساعد في تنمية التفكير في حل المشاكل  تسأل الباحثة األطفال مجموعة من األلغاز ال-
أراد رجل أن يعبر نهراً وبرفقته ذئب وخروف وكيس قمح ، ولكنه وجد القارب ال يحمـل إال                   -

و ال يستطيع   )  الذئب والقمح والخروف    ( يحمل إال اثنين فقط ، وهو بحاجة ماسة إلى الثالث           
قمح وتركه علـى الـشاطئ اآلخـر ،    أن يتخلى عن شيء منها ، ففكر أنه لو عبر مع كيس ال        

فسوف يترك الذئب مع الخروف وهنا يفترس الذئب الخروف ، واو عبر مع الـذئب ليتركـه                 
على الشاطئ اآلخر ، فسوف يترك الخروف مع القمح وهنا يأكل الخروف القمح، وهنا جلـس           

 يفكر ويفكر ، فهل تستطيع مساعدته لكي يعبر النهر سالما مع أشيائه ؟ 

 .   د بالد بال سكان ، وأنهار بال مياه ، وأرض بال تراب أين توج -

سائق سيارة كان يسير في الشارع على الجانب األيمن ، وفجأة اتجه نحـو الجانـب األيـسر                   -
، لعمود ، وهنا ظهر الشرطي بالمكـان      بسرعة ، ثم صعد على الرصيف ، فاصدم برجل ثم با          

 خالفة ، فلماذا يا ترى ؟ورأى ما حدث لكنه لم يوقف السائق ويم يحرر له م

استيقظ فكار في منتصف الليل على حركة غريبة وهمسات قريبة منه ، هم فكـار بـالنهوض                  -
، ركته ، وسمع صوتاً يهـدده إن تحـرك  فإذا بيد توضع على فمه وتشل ح     . وإضاءة المصباح   

هـذا  وأحس برجل يتجول بالشقة ، هنا أدرك فكار أنهم لصوص ، فيا ترى ماذا يفعل فكار في      
  .الوضع ؟ فكر مع فكار بالحل
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 .  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

 .  تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة -

  
  حدثني عن كتابك: الجلسة السادسة عشر 

  :أهداف الجلسة 
 .لتعرف على الكتب المفيدة والتي تساعدهم على تنمية اإلبداع مساعدة األطفال على ا -

 .إثراء الجانب الثقافي لدى األطفال  -

  .تأليف قصص جماعية لزيادة الحصيلة اللغوية لديهم  -
 .تشجيع القدرة التعبيرية والعفوية واللفظية والحركية -

 :سير الجلسة 

لهم وكيف تسير معهم األمور ، وهل استفادوا         تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوا       -
  .من الجلسة السابقة في حل مشاكلهم ؟ 

 تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أنـشودة     -
يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغاز لتنمية التفكيـر                    

 . الخ ....... اإلبداعي ،

  )نشاط الصياد(  تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية -

  : النشاط منهدفال
  . تنمية القدرة على التركيز والحركة السريعة والعمل الجماعي

  : النشاطإجراءات
قوم ت الجري على رجل واحدة و      المجال لألطفال للجري في ساحة واسعة بشرط أن يكون         تعطي الباحثة 

 بطفل ينضم الطفل إلى الصياد ويجـري  أمسكتبالجري خلف األطفال على أن كلما     " الصياد   " باحثةال
وهكذا حتـى يـتم جمـع جميـع أطفـال       " ايكون ممسكاً بيده " ا خلف األطفال بشرط أال يتركه    امعه

  .المجموعة
    )نشاط الهاتف ( تنفذ الباحثة -
  :ط  النشا منهدفال

  .، الترفيه تنمية مهارة االستماع والدقة في نقل المعلومات 

  : النشاط إجراءات 
 األول بالهمس بهـا     طفل األول ويقوم ال   لطفلهمس بها إلى ا   تجملة و باحثة  ختار ال تيجلس المشاركون و  

خيـر   األطفـل  الذي يليه وهكذا إلى أن يصل إلـى ال طفل الثاني فيقوم بدوره بإبالغها إلى ال    طفلإلى ال 
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أسـباب تغيرهـا   باحثة اقش التنوإذا تغيرت الجملة طفال  وبدوره يقوم ويقول الجملة على مسمع من األ       
  . مع األطفال 

  ) نشاط بائع األمنيات (  تنفذ نشاط أخر له عالقة بموضوع الجلسة -
  :الهدف من النشاط 

  . الترفيه ، التعرف على أمنيات األطفال 
  :إجراءات النشاط 

  . ثة دكان لبيع األمنيات وذلك بمشاركة األطفال تهيئ الباح
 . يسوق البائع لبضاعته بالمناداة 

 : مثال . عن الصفات التي يريدون شرائها ) البائع والمشتري ( يتم فتح حوار مع األطفال ما بين 

  هل هذا هو دكان بائع األمنيات ؟، كيف حالك ؟ ، مرحبا يا عم : المشتري 
  .ني هذا هو الدكان الذي تسأل عنه يا ب، نعم : البائع 

  . ماذا لديك من أمنيات : المشتري 
  . يا بني ، لدي الكثير : البائع 

    .أرغب في شراء العلم : المشتري 
  أي نوع من العلم الذي تريد ؟: البائع 

  . أريد أن أكون متعلماً ومبدعاً حتى أفيد في بناء بلدي : المشتري 
  . ثم يهلل وجدتها      وجدتها ) ينهمك البائع في البحث . ( حث لك عنها سأب، انتظر لحظة : البائع 

  كم ثمنها ؟؟، رائع رائع ، يطير فرحاً : المشتري 
  . الثمن ليس نقوداً و لكن أريد مقابلها صفة سيئة منك ال تحبها : البائع 

  .بلها و هي الجهل هناك صفات ؟؟؟ ولكن لدي صفة أخاف أال تق، يحتار كثيراً و يفكر : المشتري 
  .و لكن هل تعلم أنك تستطيع التعلم وتبدع في كثير من المجاالت ، قبلتها : البائع 

تتيح الباحثة الفرصة لمشارك الجميع أما بالشراء من الـدكان مباشـرة أو بـالبيع و                
  .   تساعد الباحثة األطفال في تسهيل المشاهد اإلدرامية . الشراء من بعضهم البعض 

 ؟ وتتيح   ا ؟ وماذا أعجبهم بها ؟ وكم كتاب قرؤو        االباحثة األطفال حول أهم الكتب التي قرؤوه       تسأل   -
الباحثة لكل طفل التحدث وتناقش حول أهم الكتب التي تشجع وتساعد فـي تنميـة اإلبـداع وتناسـب             

  . هواياته وقدراته 
  )ة عرض أناشيد ، فقرة فكر مع فكار ألغاز جديدة ، توزيع ضياف(  استراحة -
  )نشاط حبل الغسيل (  تنفذ مجموعة من األنشطة الترفيه والحركية -

  :الهدف من النشاط
  . تشجيع الطفل على العمل ضمن الجماعة 
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 ملقـط غـسيل اللعبـة لمتـسابقين أو          ٢٠ متر من الحبل صحنان بالستيك ، و       ٣٠األدوات كرسيان،   
  . لمجموعتين نرسل المجموعة في كل مرة مندوباً عنها 

  :ءات النشاط إجرا
 متر تعلق على الحبل مالقط الغسيل يقف الالعبان بجانب          ٢ الحبل بين الكرسين على بعد       باحثةربط ال ت

 يد الطفل وراء ظهره ويعمل بيد واحدة وإعطاء         توضعالكرسيين ونحمل كل منهما صحن بين أسنانه و       
ألخرى خلف ظهره ويضع كل     إشارة البدء الالعبان بجمع مالقط الغسيل عن الحبل بيد واحدة وتضع ا           

ملقط يجمعه في الصحن وإذا مسقط ملقط على األرض يعيد الالعب جميع المالقط على الحبل ويبـدأ                 
  . من جديد

  )نشاط عبلة وعنتر والحصان ( تنفذ نشاط أخر -
  : الهدف من النشاط 

  .ترفيهي معرفة مدى التركيز عند الطفل وهو نشاط حركي 
  :  النشاط إجراءات

 بتقـسيم األطفـال إلـى ثـالث     باحثةقوم الت بوصف النشاط لألطفال وبعد ذلك يتم تنفيذه،       باحثةلقوم ا ت
بسرد قصة تتعلق بتلك المـسميات      باحثة  قوم ال تسمى كل مجموعة اسم من تلك األسماء و       تمجموعات و 

  .بنط نطة وبتكرر النشاط" عبلة أو عنتر أو الحصان" ومن خالل سماع كل مجموعة ألي اسم مثل 
    )نشاط الحية والسلم(  تنفذ نشاط أخير -

   : من النشاطالهدف
  . يكتسب الطفل صفة التعاون مع الجماعة و  إتاحة الفرصة لطفل لإلبداع والتفكير

  : النشاط إجراءات 
يتم اختيار موضوع من المواضيع التربوية ويقوم األطفال بتصميم سلم وحية تحمل الرسالة حيث السلم               

إليجابية والحية تحمل الجوانب السلبية  من تصميم األطفال أنفسهم ويقومـوا بتعليـق              يحمل الجوانب ا  
   .على عملهم ويلعبوا بها مما يشعر الطفل باإلنتاج والعمل

  .تناقشهم بتلك الجوانب اإليجابية والسلبية 
 تقسم الباحثة من المشاركين على عدة مجموعات وتطلب من كل مجموعة إكمال قصة مـن خـالل             -
لبناء على الجملة األولي التي تذكرها مثال كان يا مكان في قديم الزمان، ما يطيب الحديث إال بالصالة                  ا

تـشارك  . وهكذا إلي أن تتم القـصة     ................علي النبي عليه أفضل الصالة والسالم ، كان في          
بنـشاط  (  األطفـال      الباحثة األطفال وتوجيههم في صياغة القصة بشكل جيد ، بعد بناء القصة يكلف            

 بعد االنتهاء تطلب الباحثة من المجموعات عرض رسوماتهم وتعليقها علـى         )برسم شخصيات القصة    
  .جدان القاعة ومناقشة القصص والرسومات 

 .  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -
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  .عات المشاركين حول الفائدة من الجلسة   تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطبا-
 

  مصنع ومسرح العرائس والدمى: الجلسة السابعة عشر 
  :أهداف الجلسة 

 .إكساب األطفال مهارات تصنيع العرائس الدمى -

 .تنمية إبداعاتهم -

 .تنمية روح التعاون والعمل الجماعي -

  . إكسابهم القدرة علي كيفية التعامل مع مسرح العرائس والدمى -
 .ة وعي األطفال نحو ماهية مسرح العرائس والدمىتنمي -

  :سير الجلسة 
 تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، وهل استفادوا               -

  .من الجلسة السابقة ؟ 
ـ    - شودة  تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أن

يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغاز لتنمية التفكيـر                    
 . الخ ....... اإلبداعي ،

  )نشاط الكرة المكهربة(  تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية -
  : الهدف من النشاط 

  . اط والحركة والترفيه لألطفال والحذر التعاون والتركيز والسرعة والنش
  : إجراءات النشاط 

تقف المجموعة بشكل دائري وتعطى الطابة لطفل من األطفال ثم تبدأ الكـرة بالـدوران بـين أيـدي                   
األطفال بسرعة إلى حين تصفق الباحثة وعند التصفيق الطفل الذي يحمل الكرة يخرج من اللعبة إلـى                 

كون فائز في النشاط مع التوضيح بأنه يوجد في الحياة كـسب وخـسارة   أن يبقى آخر طفل فهو الذي ي      
  .ويمكن الفوز في أنشطة ثانية للطفل الذي لم يحالفه الحظ 

  )نشاط لعبة القط والفئران ( تنفذ الباحثة نشاط أخر -
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  :الهدف من النشاط 
  .الترفيه ، الحركة ، التركيز 

  :  إجراءات النشاط 
المشاركين دور القط وباقي المجموعة الفئران بحيث يقوم القط بالقضاء علـى     أن يؤدي أربع أفراد من      

جميع الفئران يلمسهم، كلما لمس فأر تجمد في مكانه وال يستطيع الحراك إال إذا لمسه فأر حي وهكـذا          
  .حتى يتم القضاء على جميع الفئران 

السابقة وأهم الشخـصيات التـي      تطلب الباحثة من المجموعات تذكر القصص التي تم تأليفها بالجلسة           
بالقصص ، ثم تتطلب من األطفال أن يحضروا الرسومات التي رسموها حول شخصيات تلك القصص               

  .وتقول لهم بأننا سنصنع سوياً تلك الشخصيات من خالل مصنع العرائس والدمى الذي سننفذه اآلن 
عملها ، مع األخذ بعين االعتبـار   تعرض الباحثة بعض نماذج الدمى والعرائس التي سيقوم األطفال ب      -

  .أن تلك النماذج بنيت بناء علي القصة التي تم تأليفها مع األطفال في الجلسة السابقة 
 توزع الباحثة  بتروتات لهذه النماذج علي األطفال ومساعدتهم في قصها ، تساعد الباحثة األطفـال                 -

ئس والدمى ، مـع تمكـين األطفـال مـن       في تجهيز الدمى والعرائس ، بعد االنتهاء يتم عرض العرا         
  .الحديث عن مراحل إنجاز الدمى والعرائس ومشاعر األطفال أثناء العمل 

  )عرض اسكتش مسرحي ، فقرة فكر مع فكار ، توزيع ضيافة (  استراحة -
 تطلب الباحثة من كل مجموعة عمل مسرح بالعرائس والدمى يدور حـول القـصة التـي ألفوهـا                   -

  .وشخصيات القصة 
 تعرض المجموعات وتناقش الباحثة مع األطفال أعمالهم وتشجعهم على عمل دمى وعرائس أخرى               -

  .بالمنزل يستفيدوا منها باللعب مع أصدقائهم 
 .  تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقاء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف -

  .حول الفائدة من الجلسة   تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين -
 

  يوم حر: الجلسة الثامنة عشر 
  :أهداف الجلسة 

 .تنمية المهارات اإلبداعية بشكل حر  -

 .فتح أفاق التخيل والتفكير أمام األطفال  -

 .تفعيل دور األطفال من خالل العمل الحر -

 .تشجيع روح العمل التعاوني لدي األطفال -

 .            الفرح والمرح  -

   :سير الجلسة
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 تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، وهل استفادوا               -
  .من الجلسة السابقة وأنشطتها ؟ 

 تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أنـشودة     -
 أو اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغاز لتنمية التفكيـر           يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد         

  . الخ ....... اإلبداعي ،
 تطلب من األطفال تنفيذ األنشطة الترفيهية والحركية التي يرغبوا بتنفيذها ، مع العلم أن اليـوم كـل    -

  .فعالياته سينفذها األطفال 
  .كية  عدد من األنشطة الترفيهية والحرذ تسمح لعدد من األطفال بتنفي-
  )نشاط لقاء تلفزيوني (  تنفذ مع مجموعة من األطفال -

  :الهدف من النشاط 
  .استذكار جميع الجلسات السابقة بأسلوب جميل 

  :إجراءات النشاط 
تكون الباحثة قد أعدت سابقاً مع مجموعة من األطفال لقاء تلفزيوني يتضمن جميع ما تم تناوله خـالل               

نشطة ، يتم عرض هذا اللقاء بأسلوب مضحك وبسيط بحيـث يكـون             اللقاءات السابقة من مواضيع وأ    
يمكن للمشاهدين المشاركة   .هناك مذيع وضيوف الحلقة وباقي المجموعة يكونوا عبارة عن المشاهدين           

 .في اللقاء من خالل االتصال الهاتفي علي البرنامج 

 :الفعاليات المقترح في هذا اليوم 

  .باقي المشاركينمن المشاركين بعرض عمل مسرحي علي  حيث تقوم مجموعة :أنشطة مسرحية 
 األغاني التي تـم التحـضير   أو حيث يقوم المشاركين بعرض بعض األناشيد     :أنشطة غنائية وأناشيد    

  .لها مسبقا من قبل المشاركين 
 حيث يقوم المشاركون بعرض رقصات فلكلوريـة علـي أنغـام األغـاني     :أنشطة فلكلورية وتراثية    

  )الدبكة والزجل (  التراثية الفلسطينية
 حيث يقوم المشاركين بشكل جماعي برسم جداريه يعبروا فيها عن مشاعرهم في             :أنشطة فنية ورسم    

  .اليوم األخير من فعاليات البرنامج 
  .طر والقصص القصيرة علي المشاركين حيث يقوم المشاركين بإلقاء القصائد والخوا:أنشطة أدبية 

 رياضـية ويـتم تقـسيم    أو ترفيهية أو مسابقات دينية أو ثقافية بإعدادمشاركين حيث يقوم ال  :مسابقات  
  . مجموعات للمشاركة في المسابقة إليالمشاركين 
 يحضروا ما يشاءون من مأكوالت ومشروبات لعمـل وليمـة           أن حيث يمكن للمشاركين     :حفلة طعام   

  .يشارك فيها الجميع 
 .ء من أنشطة وما تم تحقيقه من أهداف   تقوم الباحثة بتلخيص ما دار في اللقا-
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 .  تقييم وإنهاء الجلسة من خالل سماع انطباعات المشاركين حول الفائدة من الجلسة -

  
 ةرحلة ترفيهي: الجلسة التاسعة عشر 

  :أهداف الجلسة 
  .الترويح عن المشاركين وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم  -
 .ركين توطيد العالقات االجتماعية بين المشا -

 .فرصة للتأمل واالستجمام  -

  :سير الرحلة 
تجهز الباحثة مع األطفال رحلة ترفيهية إلى البحر والمنتزه والمالهي وحديقة الحيوان وأمـاكن               -

عدة وتحضر مع األطفال وجبة غذاء وحلويات وكذلك فقرات ترفيهية مسرحيات وأناشيد وألعاب             
د ربط العالقات االجتماعية والترفيـه والتـرويح   والمسابقات والعروض البهلوانية، كل هذا يساع  

 .عن أنفسهم
 

  إنهاء وتقييم: الجلسة العشرون 
  : أهداف الجلسة 

  .التأكد من تحقيق اإلفادة للمجموعة   -
  . إكساب المجموعة ة فاعلية تقييم أعمالهم وسلوكهم  -
  .تقييم المجموعة للبرنامج  -
  .إنهاء البرنامج وإغالقه  -

  
  :سير الجلسة 

دأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين والتعرف على أحوالهم وكيف تسير معهم األمور ، وهل استفادوا               تب -
  .من الجلسة السابقة في حل مشاكلهم ؟ 

 تطلب الباحثة من المجموعة تنفيذ شعار المجموعة وشعار البرنامج ، ورقصة اإلشارة على أنـشودة     -
و اسكتش مسرحي أو رسومات  وألغاز لتنمية التفكيـر          يال يا أطفال ، ثم عرض فقرة حرة أما أناشيد أ          

 . الخ ....... اإلبداعي ،

    )نشاط الطيارة(  تنفذ الباحثة مع األطفال مجموعة من األنشطة الترفيهية و الحركية -
  : الهدف من النشاط 

  النشاط الحركي ، إثارة االنتباه، الترفيه 
  :  النشاط إجراءات
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قول عندما ذهب محمد إلي المطـار  تمحمد و الخمس طائرات في المطار بأن  بحكاية قصة   باحثةبدأ ال ت
 اليمنـى و    ايـده باحثة   ال تفوجد خمس طائرات و نظر اتجاهها و عندما طارت الطائرة األولى حرك           

بالتالي يجب علي األطفال تحريك أيديهم اليمنى و عندما تطير الطائرة الثانية نحرك أيـدينا اليـسرى                 
طائرة الثالثة نحرك القدم اليمنى و عندما تطير الطائرة الرابعة نحرك القدم اليـسرى و               وعندما تطير ال  

  .  عندما تطير الطائرة الخامسة نحرك الرقبة يميناً و شماالً ويتم ذلك في أوقات متباعدة 
    )جو، بر، بحرنشاط (  تنفذ الباحثة -

  : الهدف من النشاط 
  .  الترفيه ، نشاط رياضيالقدرة على التركيز وسرعة البديهة ،

  :  النشاط إجراءات
 شيء يتعلق بـالجو  باحثةقول الت وعندما باحثةقف معهم التيقف األطفال في دائرة أو صفوف منتظمة و    

 أي  باحثـة قول ال تمثل طائرة أو عصفور ، أو منطاد وهكذا يجب على األطفال ذكر كلمة جو وعندما                
قـول  ت يجب على األطفال ذكر كلمة بر، وعنـدما  الخ… يتشيء يتعلق بالبر مثل سيارة أو باص أو ب    

الخ يجب على األطفال ذكـر كلمـة        . … أي شيء يتعلق بالبحر مثل سمكة أو حوت أو مرجان          باحثةال
  .قوم بتغيير الكلمات والعمل على إرباك األطفالت باحثةبحر مع مالحظة أن ال

  )نشاط طاق طاق طاقية ( تنفذ مع الباحثة نشاط أخر -
  :هدف من النشاط  ال

  .نشاط حركي ترفيهي يزيد من قدرة المشاركين علي التركيز واالنتباه 
  :إجراءات النشاط 

( ويدور حول المشاركين مغنيا     )  طابة   أوجرس  ( يجلس المشاركون في دائرة ويحمل احدهم الغرض        
ض خلـف  وضع الغـر  ) سرن رن يا جرس حول واركب عال فر، طاق طاق طاقية طاقيتين بعليه     

احد المشاركين يقوم المشارك الثاني  وعليه إن يلحق باألول حول الدائرة قبل إن يجلس األول مكانـه                  
  .................. .وهكذا 

 مع المجموعة فغاليات البرنامج وما مدى استفادتهم مـن هـذا البرنـامج           كتعرض الباحثة باالشترا  _ 
  .بتوجيه بعض األسئلة لهم 

 المجموعة النقاط اإليجابية والتي تحتاج إلى تحسين ومعرفة آرائهم وانطباعـاتهم            تناقش الباحثة مع  _ 
  .عن مشاركتهم في البرنامج باإلضافة إلى الصعوبات التي واجهتهم وكيف تم التغلب عليها 

توضح الباحثة للمجموعة أنهم قادرين على التميز واإلبداع ولديهم الطاقات العاليـة والتـي تحتـاج         _ 
  .واصل تدريب مت

توزع الباحثة على المجموعة أداة التقييم التي أعدتها مسبقا وتطلب مـنهم اإلجابـة علـى بنودهـا                  _ 
  .بموضوعية وصراحة وذلك لمصلحة البرنامج وتقييمه 
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  )نشاط بناء آلة (  تنفذ الباحثة -
  :الهدف من النشاط 

   .رتشجيع روح العمل التعاوني ،تنمية روح اإلبداع واالبتكا
  : ت النشاط إجراءا

( حيث سيقوم ببنـاء آلـة ، يختـار        ) البناء  ( تقوم الباحثة باختيار احد المشاركين هذا المشارك اسمه         
المشاركين الذين سيشاركون ببناء آلته بحيث يعطي كل مشارك دور معين للقيام به حيث يمثل               ) البناء  

اإلضافة إلي صوت هذا الجـزء  كل مشارك جزء من أجزاء اآللة حيث سيقوم بعمل حركة هذا الجزء ب   
، يجب أن تكون األجزاء متعاقبة ومتقاربـة بحيـث تالمـس    ) الخ  ......... ساعة  ، سيارة  ، قطار  ( 

 .بعضها البعض 

  )الغامز والشرطي ( تنفذ الباحثة نشاط أخير -
  :الهدف من النشاط 

 . قلوب المشاركين إليالتركيز واالنتباه ، نشاط ترفيهي يدخل الفرحة 

  : النشاط راءاتإج
، تقوم الباحثة بتقطيع األوراق علي عدد المشاركين ، تكتب علي ورقتين اثنتـين فقـط مـن األوراق                   

وباقي األوراق تكون فارغـة ، تـوزع مجموعـة    ) قاتل ( و االخري يكتب عليها     ) شرطي  ( أحداها  
 باإلفصاح عـن نفـسه      األوراق علي المشاركين بحيث ال احد يخبر ما يوجد بورقته إال الشرطي يقوم            

 يشعر الشرطي فيقع المغموز فـي       أن يصطاد بغمزه من عينيه دون       أنللجميع ، الغامز الغامض عليه      
 رآه إال فـي نهايـة   إذا يفصح عن الغـامز  أن يحاول اكتشاف الغامز دون     أنوعلي الشرطي   ، مكانه  

لغامز من صيد الجميع فعلـي   يبعد الشبهة عن نفسه ، في حال تمكن احتى يقع أنحق للغامز  .اللعبة ي 
 . لم يعرف يتم الحكم عليه من قبل مجموعة المشاركين وإذا يخمن من كان الغامز أنالشرطي 

يتم اختتام البرنامج بشكر األطفال على مشاركتهم وتشجيعهم على مزيد من اإلبـداع والتميـز فـي           _ 
  . وجل التوفيق والسداد للجميع  حياتهم لمصلحتهم ومصلحة بلدنا الحبيبة فلسطين راجية من اهللا عز
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