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أقطاره، ويتم نموه، وتصقـل أفكاره، وترتبط  ه، ؤ لم يكن لهذا البحث المتواضع أن تكتمل أجزا

–ووفقنا إلى اتمامه   -بال منازع –على إنجازه  من الغير، وأول من أعاننا  لولم تسدى إلينا يد العون  

ث إلى منتهاه، فنحمده  هو خالقنا ورازقنا وموالنا، فبفضله علينا، ومنه وكرمه وصل البح - بال مدافع

  واقتداء، ﴾َوال تَنَسْوا اْلَفْضلَ بَْيَنُكمْ ﴿: تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ووقوفـا عند قول اهللا عّز وجلّ 

، نتقدم بالشكر  »ال يشكر اهللا من اليشكر الناس «: عليه أزكى الصالة والتسليمه الكريم  بقول رسول

الذي أشرف على مذكرتنا بصدر  " بواب  رضوان   "الدكتور  الجزيل، والثناء العاطر إلى األستاذ  

  .طيلة مشوارنا الدراسيبها  أفـادنا  دون أن ننسى كل النصائح والتوجيهات التي  والذي    رحب

  .أتمنى أن ييسر اهللا طريقه وأسأل اهللا أن ينير دربه ويهيبه الصحة والعافية

م االجتماع وعمال المكتبة الذين  وال يفوتنا في هذا المقـام، أن نشكر جميع أساتذة قسم عل

فـلهؤالء جميعا، ولكل من علمنا حرفـا، وربانا خلقـا، وبصرنا بالحق، علما  ... صبروا على الحاحنا الشديد

  .خير الجزاء  اوالثناء العاطر، وجزاكم اهللا عن  وعمال، خلقـا ومنهاجا، نزف لهم الشكر الوافر
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  :ملخص الدراسة

دوار والوظــائف واعتمادهــا علــى مختلــف األ فــي تنميــة قــدرات الطفــل االبداعيــة،ســرة هميــة األألنظــرا 

دوار الوظيفيــة األ :كــان عنــوان الدراســة، هــداف المنشــودةكعامــل مســاعد يــتم اتباعــه بغيــة الوصــول الــى األ

  .بداع طفل المرحلة االبتدائيةإسرة وعالقتها بلأل

بتدائيـة انطالقـا بابداع الطفـل فـي المرحلـة اإللألسـرةدوار الوظيفيـة الدراسة الى معرفـة عالقـة األوهدفت هذه 

  :همامن تساؤلين فرعيين 

  لى تقوية مهارات التواصل االجتماعي للطفل ؟إسرة هل تؤدي الوظيفة االجتماعية لأل -

  ؟ بداعية الخاصة لدى الطفلوالميوالت اإلسرة في تنمية االتجاهاتهل يسهم الدور الوظيفي التعليمي لأل -

معلـــم ومعلمـــة  41لـــى الميـــدان وتطبيـــق الدراســـة علـــى إســـئلة تـــم النـــزول جابـــة عـــن هـــذه األوســـعيا منـــا لإل

  .واعتمدنا على المنهج الوصفي 

ة ثـوالميـداني تضـمن كـذلك ثال ،ة فصـولثـطـار النظـري متضـمن ثالاإل طـارين،إلـى إسـمة وكانت درستنا مق

  .ساسية لجمع البياناتأدوات أك واالستمارةعلى المقابلة عتماداإلتم كما  ،فصول

  :وقد تضمنت االستمارة ثالث محاور

  .فراد العينة اشتمل على البيانات الشخصية أل  :ولالمحور األ

  .ة مهارت التواصل االجتماعي للطفلسرة وتقوياشتمل على الوظيفة االجتماعية لأل  :المحور الثاني

  .بداعية الخاصة لدى الطفلسرة وتنمية الميوالت اإلالدور الوظيفي التعليمي لأل: الثالثالمحور 

  :لى نتائج الدراسة والتي جاءت كالتاليإوبعد تحليل النتائج ومناقشة الفرضيات تم التوصل 

  .طفللى تقوية مهارات التواصل االجتماعي للإسرة بنسبة كبيرة تؤدي الوظيفة االجتماعية لأل -

  .الخاصة لدى الطفلبداعية سرة بشكل كبير في تنمية الميوالت اإليسهم الدور الوظيفي التعليمي لأل -

 

 

 

 



Summary of the study: 

Since Family plays an important role in developing the child’s creative abilities It 

deals with various functions as an auxiliary factor to be followed in order to achieve 

The desired goals,The study entitled:"The Functional Roles of The Family and its 

Relation to The Creativity of the Child in His Primary Stage" is conducted. The aim of 

this study is to know the relationship between the functional roles of the family and 

the creativity of the child in the primary stage based on two sub- questions  ":  

 - Does the family's social function strengthen the child's social communication 

skills? 

- Does the functional educational role of the family contribute to the development of 

the child's own creative attitudes and trends? 

And in order to answer these questions we went down to the field, Application of the 

study to 41 teachers, we have relied on the descriptive field. 

- The study was divided into two frame works. The theoretical framework which 

included three chapters. The field also included three chapters. The interview 

and the form were also used as basic data collection tools. 

The questionnaire included three axes: 

• The first part: included the personal data of the sample members. 

• The secondpart : included the social function of the family and the 

strengthening of the social communication skills of the child. 

• the Third part : educational role of the family and the development of special 

creative trends in the child. 

After analyzing the results and discussing hypotheses and then reach the results of 

the study, which came as follows: 

− The social function of the family significantly increases the social 

communication skills of the child. 

− The functional educational role of the family contributes significantly to the 

development of the child's own creative tendencies. 
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 مقدمة
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  مقدمة

تحقيق حياته في المجتمع و تعتبر األسرة أول و أهم النظم اإلجتماعية التي أنشأها اإلنسان لتنظيم   

األكثــر تــأثيرا علــى الطفــل،  و خاصــة فــي المراحــل النمائيــة  مطالــب نمــوه، و تمثــل األســرة الجماعــة األولــى

يـة، و اإليمان: رعايـة شـاملة فـي مختلـف الجوانـب األولى، فهي المكان األول الذي يحتضـن الطفـل و يرعـاه

ـــــــة ـــــــة، و اإلجتماعي ـــــــة، و النفســـــــية، و التربوي ـــــــه تكمـــــــن أهميتهـــــــا فـــــــي اكتســـــــاب  .الجســـــــمية و العقلي وعلي

وفي فهمها للخبرات األولـى  اللخصائص و القيم اإلجتماعية األساسية و الدعائم األولى للشخصية، األطفا

أنمـــاط ســـلوكهم و ذلـــك حتـــى يســـهل تكييـــف العمليـــة  وتالف ميـــولهم لحيـــاة األطفـــال، وفهـــم آثارهـــا فـــي اخـــ

  .التربوية حسب هذه العوامل

ولـى، إال أن  رغم من وجود العديد من المؤسسات التي تهتم بتربية الطفل في مراحله العمرية األلابف  

لمجتمـع، تسـعى لتربيـة  أهم هذه المؤسسات على اإلطالق هي األسرة، فاألسـرة هـي اللبنـة األولـى فـي بنـاء ا

أطفالها تربية إبداعية متميزة، واضعة نصب عينيها مستقبل هذه األمة بأسرها وليس فقط مسـتقبل أطفالهـا، 

بدورها لتربــي الطفــل ات، ومــن هنــا البــد لألســرة أن تنهضــو ألننــا نعــيش فــي عصــر اإلختراعــات و اإلبتكــار 

ع أصــبح بــداهبـة و تشــجيعه و تقــديره، فاإلو ة لتنميــة المأن تعمــل علــى تـوفير البيئــة المناســبو تربيـة إبداعيــة، 

ر األمة و تقدمها و لرقيها بكل المستويات وفي كل الجوانب سواء كان في العلم مطلبا رئيسيا و هاما لتطو 

المســئولين و أوليــاء األمــور  ولهــذا نجــدإلــخ أو مجــال آخــر، ...ة أو اإلقتصــادســأو الفــن أو الشــعر أو السيا

سياســــيا ي تغــــذي األمــــة فكريــــا و إقتصــــاديا و الــــذخيرة التــــ باعتبــــارهما أبنــــائهم المبــــدعون يهتمــــوا و يشــــجعو 

لتـي تلبـي احتياجـاتهم اإلبداعيـة تكنولوجيا من خـالل العقـول المبدعـة، وعلـى األسـرة أن تيسـر لهـم السـبل او 

تهم و تسخير طاقاتهم اإلبداعية و تنميتها خصوصـا فـي واذشغفهم الالمحدود، و مساعدتهم على  إثبات و 

  .المرحلة اإلبتدائية كونها أهم المراحل التي تظهر فيها بوادر اإلبداع عند التالميذ

ومــن هــذا المنطلــق فــإن دراســتنا تهــتم بالكشــف عــن  العالقــة بــين األدوار الوظيفيــة لألســرة و إبــداع   

جانـب نظـري اشـتمل علـى ثالثـة فصـول،  ت الدراسـة علـى جـانبينالطفل فـي المرحلـة اإلبتدائيـة، ولقـد احتـو 

  .ثالث فصولوجانب ميداني اشتمل على 

أسباب اختيار الموضوع، " ( موضوع الدراسة"ففي الجانب النظري تناولنا الفصل األول المعنون بـ   

ر عــرض لـــبعض تها، وتـــم تحديــد المفـــاهيم وفــي األخيـــا، أهميتهـــا، إشــكالية الدراســـة، فرضــيالدراســة أهــداف
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، أما الفصل الثاني )و الهدف من عرضها و التعقيب عليها ة التي تناولت موضوع الدراسةقالدراسات الساب

أنواعهـا،  خصائصـها،تطرقنا إلى األسرة حيث تناولنا فيها تعريف األسرة، األسرة في اإلسالم، أهميـة األسرة

يـــة اإلبداعيـــة، ثـــم تطرقنـــا فـــي الفصـــل الثالـــث إلـــى وظائفهـــا والنظريـــات المفســـرة لهـــا، وأخيـــرا األســـرة و الترب

اإلبــــداع حيــــث تحــــدثنا عــــن تعريــــف اإلبــــداع، دالئــــل عنايــــة اإلســــالم بالمبــــدعين قــــدرات اإلبــــداع، وبعــــض 

  .يات المفسرة لإلبداع و ما إلى ذلكر النظ

هجيـــة ناإلجـــراءات الم"أمـــا الجانـــب الميـــداني فقـــد تنـــاول الفصـــل الرابـــع و الـــذي كـــان تحـــت عنـــوان   

، مــنهج  الدراســة أدوات ) انيزمــالو  اني، والبشــريكــالم( و الــذي تطرقنــا فيــه إلــى مجــاالت الدراســة " للدراســة

، عينـــة و مجتمـــع الدراســـة، وأســـاليب التحليـــل، فـــي حـــين  )المالحظـــة، المقابلـــة و اإلســـتمارة(جمـــع البيانـــات

،و الفصل السادس مناقشة و "بيانات موضوع الدراسةعرض و تحليل "تناول الفصل الخامس و المعنون بـ 

  .المراجع و المالحققائمة عرض الخاتمة و قمنا بوفي األخير  تحليل نتائج الدراسة ،
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 تمهيد

إلـــى إشـــكالية مـــرورا  ،أهمية الدراســـة،لدراســـةاأهداف،  أســـباب اختيـــار موضـــوع يتضـــمن هـــذا الفصـــل

تحديـــد ، ثـــم فرضـــيات الدراســـة وصـــوال إلـــى أهـــم الخطـــوات التـــي يمـــر بهـــا الباحـــثالتـــي تعتبـــر مـــن  الدراســة

، ثـــم عالقـــة بالموضــوععـــرض الدراســات الســـابقة التــي لهــا تم ، وأخيــراالدراســة المحوريــة لموضـــوعمفــاهيم ال

  .الهدف من عرض الدراسات السابقة
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 :أسباب اختيار الموضوع - 1

تكــون هــذه األســباب  وعاتتوجــد عــدة أســباب تجعــل الباحــث يختــار موضــوعا دون غيــره مــن الموضــ

مــن رغبــة الباحــث فــي تجســيد فكــرة مــا، أو موضــوعية نابعــة مــن الواقــع االجتمــاعي أو الدراســات  ذاتيــةتنبع

  :المرتبطة بموضوع البحث، ومن األسباب الذاتية والموضوعية الختيار موضوع دراستنا ما يليالسابقة 

  :أسباب ذاتية 1-1

ـــاتي االتطـــرق لهـــذه الدراســـة يســـاعدن - ـــك مـــن خـــالل معرفـــة أهـــم األدوار  فـــي حي ـــة المســـتقبلية وذل المهني

 .الوظيفية لألسرة التي تساهم في تنمية إبداع طفل المرحلة االبتدائية

مـــع األســـرة التـــي تمثـــل القـــدوة بالنســـبة إلـــي فـــي تنميـــة  نـــانظـــرا للتجربـــة الشخصـــية والمتمثلـــة فـــي عالقت -

 .ألبنائهاداعية بالقدرات اإل

يــة فــي معرفــة ودراســة األدوار الوظيفيــة التــي تقــوم بهــا األســرة فــي ســبيل االرتقــاء الرغبــة النفســية والذات -

 .بأطفالها نحو مستقبل أفضل

 .االهتمام الشخصي بهذا الموضوع واالستعداد لدراسته -

ـــى أحالمهـــم وقـــدراتهم  - ـــة الـــذي تعمـــه البـــراءة وشـــغفنا الكبيـــر فـــي التعـــرف عل ـــر لعـــالم الطفول حبنـــا الكبي

 .اإلبداعية

  : اب موضوعيةأسب 2-1

 .)في حياة األفراد والمجتمع( القيمة العلمية والعملية للموضوع في الحياة الواقعية  -

في  ملياالشعور بالمسؤولية اتجاه التوعية بمهارات التفكير اإلبداعي والتي يعتقد أنها يمكن أن تساهم ع -

 .تحسين حياة األفراد وتحقيق أهدافهم في مجتمع دائم التغير

 .المعاصرة واحتياجاتهاالحياة تطرحها تي تربط الموضوع المختار بالتحديات التي العالقة ال -

إبـداع الطفـل فـي المرحلـة حـول إثراء المكتبة الجامعية بمواضيع علمية جديـدة وبدراسـة ميدانيـة  محاولة -

 .االبتدائية وعالقته باألدوار الوظيفية لألسرة

 .المتعددة بإبداع الطفل في المرحلة االبتدائيةلفت انتباه األولياء إلى مدى ارتباط وظائفهم  -

ـــه للبحـــث النظـــري  - ـــم اجتمـــاع التربيـــة، إضـــافة إلـــى قابليت ـــدرج ضـــمن تخصـــص عل موضـــوع الدراســـة ين

 .والميداني
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قــدراتنا علــى التعامــل مــع مــدى توظيــف المعــارف التــي اكتســبناها فــي مشــوارنا الدراســي والكشــف عــن  -

 .المعلومات

تســاعد فــي فهــم األدوار الوظيفيــة لألســرة وعالقتهــا بإبــداع طفــل المرحلــة محاولــة الوصــول إلــى نتــائج  -

 .االبتدائية

التفــاؤل واألمــل بمســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة ومســاعدة الــنشء بإفســاح المجــال ألفكــارهم التجديديــة  -

 .وٕابداعاتهم بما يكون له أثر فعال في تحسين أوضاع األفراد والمجتمع

 :أهداف الدراسة - 2

دراسة في محاولة التعرف على الـدور الـوظيفي لألسـرة وٕابـداع أبنائهاوبشـكل هدف الرئيسي للاليتمثل 

  :فإن الدراسة تهدف إلى التعرف على اأكثر تحديد

 .الكشف عن العالقة بين  األسرة  والتربية اإلبداعية للطفل -

 .التعرف على الدور الذي يتعين على األسرة أن تؤديه فيما يتعلق بإبداع أبنائها -

 .الكشف عن أهمية التفكير اإلبداعي ودوره الضروري الستمرار حياة ناجحة للفرد والمجتمع -

توفير بيانات إحصائية واستنتاجات حول األدوار الوظيفيـة لألسـرة وعالقتهـا بإبـداع الطفـل فـي المرحلـة  -

 .االبتدائية

إلعــالم بمســؤوليتهم عــن رفــع الــوعي لــدى المؤسســات االجتماعيــة بــدءا مــن األم المربيــة وحتــى وســائل ا -

الـنشء واألطـراف المعنيـين بالتنشـئة علـى التـدريب والتأهيـل المناسـب مـن التربية وضرورة حصـول كـل 

، ومــن ثــم تحقيــق أهدافــه اقــادر علــى رؤيــة مشــاكله واســتنباط حلــول إبداعيــة لهــ التربيــة جيــل ســوي فكريــ

 .الذاتية وتطوير مجتمعه

 .إلنسانية داخل األسرة على تنمية قدرات الطفلمحاولة معرفة تأثير طبيعة العالقات ا -

 .توعية أولياء التالميذ بالدور الحقيقي المناط لهم من أجل مساعدة أطفالهم في تحرير مواهبهم -

 .أهمية الموضوع المتناول ونقص األبحاث التربوية في هذا المجال -

دراســة األدوار الوظيفيــة  التربويين فــي توجيــه اهتمــامهم وبحــوثهم حــول ضــرورةجلــب اهتمــام المختصــين -

 .التي يجب على األسرة القيام بها اتجاه أبنائهم
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 : أهمية الدراسة - 3

تكمن أهمية الدراسة في أهمية معرفة عالقة التفكير اإلبداعي للطفل باألدوار الوظيفية لألسرة حيث 

هــا إلــى زيــادة اهتمــام ثــم التوصــية بتحويــل نتائج ،أن هــذه الدراســة تجمــع المعلومــات الالزمــة لمعرفــة العالقــة

  :األسرة بأطفالها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم اإلبداعية، وتبرز أهمية الدراسة في العناصر التالية

التنبه إلى أنه من الممكن عمل جلسات إرشادية وندوات أو محاضرات لتحسين العالقات األسرية لـدى  -

وتكـون ن لهـا دور فـي تشـجيع إبـداع األبنـاء األسر وتوعيتها بـاألدوار الوظيفيـة األسـرية التـي قـد تبـين أ

 .لها ارتباط إبداعي

هذه النتائج فـي إعـداد بـرامج إرشـادية طويلـة المـدى فـي كيفيـة التعامـل مـع األبنـاء  قد يتم االستفادة من -

 .الموهوبين من داخل األسرة الواحدة

هــذه الدراســة فـي مســاعدة األوليــاء أو األسـر فــي مجــال رعايـة أطفــالهم الموهــوبين  هـتممـن الممكــن أن ت -

 .وكيفية التعامل معهم وأساليب اكتشافهم

تبحث في األدوار الوظيفية لألسرة باستخدام األسلوب العلمي من خالل استجابات عينة من المدرسـين  -

 .اآلباء

مضـاعفة جهـودهم لتطـوير أفكـارهم واالهتمـام باألسـرة شجع هذه الدراسة القائمين على التربية على تقد  -

 .في المجتمع

قــد ترجــع أهميــة الدراســة إلــى أنهــا تعــد حســب رأي الباحــث مــن الدراســات النــادرة الحديثــة التــي تنــاقش  -

مــل أن أ، كمـا ي)المبـدعين(عالقـة التفكيـر اإلبـداعي بأسـر الموهـوبين، مـن وجهـة نظـر أسـر الموهـوبين 

 .مؤسسات االجتماعية والتعليمية على حد سواءهذه الدراسة التفيد 

 .قد تسمح هذه الدراسة بمساعدة التربويين المهتمين باإلبداع في الكشف عن الطلبة المبدعين -

 .محاولة إثراء الميدان االجتماعي بالدراسات العلمية -

ادة الحصــيلة ، وزيــمســاهمتهما فــي تنميتــه لــدى أطفــالهمتــوفير الــوعي للوالــدين بأهميــة اإلبــداع وكيفيــة  -

 .العلمية حول الدور التربوي لألسرة في تربية اإلبداع

 .طفلال لوظيفية لألسرة المؤثرة في إبداعتلقي الضوء على بعض األدوار ا -

علــى الــرغم مــن كثــرة الدراســات بشــكل عــام، إال أنــه مــا زال هنــاك قصــور مــن قبــل البــاحثين ونــدرة فــي  -

 .منظور سوسيولوجيالدراسات التي تتناول مناقشة الموضوع من 



 موضوع الدراسة:                                                          الفصل األول

 

9 

 

قـد وأخيرا تأتي أهمية البحث فيما قد يكمن االستفادة من نتائجه في بعـض الجوانـب التطبيقيـة والتـي 

األسرة والمجتمع، وذلك من خالل التعرف على دور األسرة فـي إبـداع طفـل المرحلـة االبتدائيـة  ستفيد منهات

كمـا يمكـن أن  ،ري عمليـة التنشـئة االجتماعيـةباإلضافة إلى ما قد تسـفر عليـه الدراسـة مـن توصـيات قـد تثـ

  .تفيد هذه الدراسة في فتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى تهتم بجوانب أخرى تدور حول اإلبداع

 :إشكالية الدراسة - 4

حــين نشــأت المجتمعــات اإلنســانية نشــأت األســرة كأصــغر وحــدة فيهــا تقــوم بالعمليــة التربويــة وتقــدم 

ها، لـذلك أصـبح موضـوع األسـرة األكثـر تـداوال فـي مختلـف الميـادين بـين البـاحثين الثقافة المجتمعية لصغار 

ـــذي  نـــبضوالعلمـــاء، وأضـــحت األســـرة بمثابـــة  ـــذي يجـــد فيـــه األبنـــاء المنـــاخ الفطـــري المالئـــم ال المجتمـــع ال

 تشـكيلنميـة قدراتـه الفكريةو يترعرعون فيـه فـي جميـع مراحـل طفـولتهم وصـوال إلـى البلـوغ، وتتـولى رعايتـه وت

وأفكـاره فـي كـل الجوانـب، وتكتسـب األسـرة هـذه األهميـة الكبـرى  شخصيته وتكوين اتجاهاته وقيمه وميوالتـه

االجتماعيــة، ومـن هنــا بــدأ و كونهـا الحضــن الرئيسـي إلشــباع حاجـات الطفــل البيولوجيـة، النفســية، العاطفيـة 

نبغــي أن تقــوم بــه مــن أدوار علــى األســرة أن تقــوم بمــا ي وأصــبح واجــب ،دور األســرة يتعــاظم يومــا بعــد يــوم

إلخ في خلق سياق اجتمـاعي يسـمح ...اجتماعية، ثقافية أو اقتصاديةسواء كانت وظيفية تربوية تعليمة أو 

بتنميـة اتجاهــات وميــوالت الطفــل اإلبداعيــة وصــقل مهاراتــه ومواهبــه ودفعهــا نحــو االنطــالق فــي االكتشــاف 

خاصــة علــم اجتمــاع التربيــة بدراســة  تماعيــةعلــوم االجواالختــراع، وعلــى هــذا األســاس اهتمــت العديــد مــن ال

  .أثرها على قدرات الطفل المختلفةو األدوار الوظيفية لألسرة 

القــة والمبدعــة تصــبح هــي الهــدف الخومــن ثــم فــإن تنميــة القــدرة فالطفــل هــو الثــروة األساســية لألمــة 

ث الطفل تكتسـب عبـر مـدركات ثـالأردنا ألي مجتمع أن يرقى وينهض، وثقافة ما ا ذاألسمى ألي تثقيف إ

أو يقـرأه أو يشــاهده   مـا يقـال أمــام الطفـل يعـد زادا لمداركـه، وكــل مـا يـراه هـي السـمع والبصـر والفوائــد، فكـل

ة بالطفــل هــي مفتــاح إلبــراز يشــكل عطــاء يطبــع بصــماته فــي دوائــر مكونــات الطفــل، فالعنايــ هشــعر ستأو ي

، وال يتحقق ذلك إال من خالل دعم البيئة األسـرية هلنجاح لديواكتشاف مواهبه، وخلق روح التفوق وا قدراته

 ،واالستكشـافوالممارسةله والتي تسمح للطفـل أن يصـبح أكثـر ثقـة بوجهـات نظـره وآرائـه عـن طريـق التدريب

والتشجيع، واللعب والتفاعل مع البيئة المحيطة، وعليه فالطفل يتأثر بطريقة أو بأخرى بالوسط الذي يعيش 

  .فيه والذي  يؤثر بدوره على مختلف القدرات العقلية للطفل بما فيها القدرات اإلبداعية
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حيــث  هــذه القــدرات اإلبداعيــة أصــبحت فــي العصــر الــراهن محــور نقــاش كــل المختصــين والتربــويين

نشـاط و كونه قدرة  ه،فهمه وتفسير العوامل التي تقف وراء قاموا بدراسة ظاهرة اإلبداع من عدة جوانب بغية

عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى أفكار ونتائج لم تكن معروفة 

م المتقدمـة تبحـث اليـوم مواألصـالة، فـاألبـأكبر قـدر مـن الطاقـة الفكريـة والمرونـة والتلقائيـة  تميزيإذ  مسبقا،

وتعمـل علـى  اعن العقول المبدعـة والفاعلـة، القـادرة علـى التفاعـل مـع المعرفـة والتقنيـات المتقدمـة وتطويرهـ

تشجيع المؤسسات التربوية وخاصة األسرة على وضع اإلبداع على رأس أولوياتها وأهدافها التربوية تسـعى 

يـنهم شـريحة األطفـال، باعتبارهـا شـريحة هامـة ويافعـة وغـداة المسـتقبل يجـب ى أفرادها من بإلى تحقيقها لد

أن توجهها األسرة وتسهل سبل العمل اإلبداعي لهم، لما تعطيهم من اهتمامها وتشـجيعها وتـوفر المنـاخ أو 

فالتفكير اإلبــداعي فــاق االختــراع واالكتشــاف والتقــدمآالفضــاء المناســب ذلــك مــا يســمح  لهــم بــاالنطالق فــي 

إحدى الظواهر التي يجب أن تتكفل األسرة بتنميتها في شخصية الطفل فـي المراحـل العمريـة والبيداغوجيـة 

وقابليـة  والحساسـيةخاصة منهـا المرحلـة االبتدائيـة، حيـث تمتـاز هـذه المرحلـة بالمرونـة  ،)التعليمية(األولى 

بين والديه، ففيهـا يـتعلم وينمـو لطفل الطفل للتأثر بكل ما يحيط به، لذلك  كانت األسرة خير فرصة لنشأة ا

عارفـــه ومهاراتـــه اللغويـــة مـــا يـــؤدي إلـــى تنميـــة قدراتـــه اإلبداعيـــة مجســـديا وعقليـــا واجتماعيـــا وخلقيـــا فتـــزداد 

  .وصقلها

ائـري قصـد تكـوين ومحاولة منا الستجالء موضوع دراستنا سعينا إلى معرفـة واقعـه فـي المجتمـع الجز 

ناية باألطفال من أولويات المجتمعات ألن نجاحها تقـدمها مرهـون حيث أصبحت الع صورة واضحة حوله،

والسـلم الـذي رهـا رئـة المجتمـع وسـالح المستقبل،برعاية هذه الفئة والنهـوض بهـا فـي كافـة المجـاالت، باعتبا

يصــعد مــن خاللــه ليصــل إلــى أهدافــه المنشــودة، فعنــد حــديثنا عــن الطفــل فإننــا ال نســتطيع أن نفصــله عــن 

 ومواهبـه الـذي ترعـرع فيـه، ففيهـا يتلقـى الطفـل أولـى دروسـه ومبادئـه وفيهـا ينمـي اتجاهـات محيطه األسري

اإلبداعيــة التــي تختلــف مــن طفــل آلخــر بــاختالف األدوار الوظيفيــة لألســر الجزائريــة وبــاختالف المســتوى 

  . لها االجتماعي والثقافي واالقتصادي

الوظيفية التـي تقـوم بهـا األسـرة فـي سـبيل تحقيـق إبـداع وانطالقا مما تقدم يمكننا البحث عن األدوار 

معتمــدين فـي ذلـك علــى التسـاؤل الرئيســي ،أطفالهـا فـي المرحلــة االبتدائيـة، مـن خــالل قيامنـا بدراسـة ميدانية

  :مفاده
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  طفل المرحلة االبتدائية؟ إبداعهل تساهم األدوار الوظيفية لألسرة في 

  :اؤالت الفرعيةهذا التساؤل مجموعة من التسضمن ويندرج 

 االجتماعية لألسرة إلى تقوية مهارات التواصل االجتماعي للطفل؟ؤدي الوظيفة تهل  -

هـــل يســـهم الـــدور الـــوظيفي التعليمـــي لألســـرة فـــي تنميـــة االتجاهـــات والميـــوالت اإلبداعيـــة الخاصـــة لـــدى  -

 الطفل؟

  :فرضيات الدراسة  - 5

  :الفرضية الرئيسية 5-1

  .في تنمية القدرات اإلبداعية عند الطفل في المرحلة االبتدائيةتساهم األدوار الوظيفية لألسرة 

  :الفرضيات الفرعية 5-2

 .للطفل تماعيتؤدي الوظيفة االجتماعية لألسرة إلى تقوية مهارات التواصل االج •

الميــوالت اإلبداعيــة الخاصــة لــدى و تجاهــات االيســهم الــدور الــوظيفي التعليمــي لألســرة فــي تنميــة  •

 .الطفل

 :مفاهيم الدراسةتحديد  - 6

تطلب منها تحديدها بدقة، ومنها ما هي تةمحوري يما همنها لكل موضوع بحث مفاهيم خاصة به، 

  :مدعمة مرتبطة بمتغيرات موضوع الدراسة ومنها

  :المفاهيم المحورية لموضوع الدراسة 6-1

دقـة، نجـد المفـاهيم به من المفـاهيم األساسـية فـي هـذه الدراسـة، والتـي يلـزم تحديـد المعنـى الـذي ستسـتخدم بـ

  :التالية

يسـتخدم مصـطلح الـدور فـي علـم االجتمـاع وعلـم الـنفس االجتمـاعي واألنثربولوجيـا بمعـاني :الدور6-1-1

مختلفـة فيطلـق كمظهــر للبنـاء االجتمــاعي والـدور عنصــر فـي التفاعــل يشـير إلــى نمـط متكــرر مـن األفعــال 

  1.المكتسبة التي يؤديها شخص معين في موقف تفاعل

مـع طبيعـة البنـاء  التي يقوم بها الفرد بشكل يتوافقويشير هذا المفهوم عند البعض إلى تلك األفعال 

البعض اآلخر باعتبار أنه سلوك الفرد في موقف تحدده  وينظر إليه ،معهويتالئم المجتمع في االجتماعي 

                                                           

 .358، ص 2006، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، قاموس علم االجتماع: محمد عاطف غيث1
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ة األساليب السلوك، أو مجموع، إضافة إلى هذا فهناك من ينظر إليه باعتبار أن ةعالقات اجتماعية معين

  1.المطلوب أو المتوقع منه في موقف ما حسب المعايير الخاصة التي يؤدي بها الفرد السلوك

يشــير مفهـوم الــدور فــي هـذه الدراســة إلــى الواجبــات والمسـؤوليات والمهــام التــي تقــع   :التعريــف اإلجرائــي -

على عاتق اآلبـاء و األمهـات داخـل األسـرة اتجـاه أبنـائهم وينبغـي أن تقـوم بهـا لتنميـة إبـداعهم فـي المرحلـة 

  .االبتدائية

  :مفهوم الوظيفة 6-1-2

اجتماعي أو سلوك اجتماعي، وغالبا ما ترتبط المترتبة على نشاط ) النتائج(الوظيفة هي النتيجة أو 

وينظـــر إلـــى هـــذه . الوظيفـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة باألنمـــاط الثقافيـــة والبنـــاءات االجتماعيـــة، واالتجاهـــات

أول  سبنسـر النتائج في ضوء تأثيرها على بناء المواقف أو النسق، أو التفاعـل بـين األشـخاص، ويبـدو أن

  2.منالفيزيولوجياه دان العلوم االجتماعية واستعار من أدخل مصطلح الوظيفة في مي

مجمـوع األعمـال والواجبـات التـي تقـوم بهـا  فـييتحدد مفهوم الوظيفة في هـذه الدراسـة :التعريف اإلجرائي -

بأبعادهــــا المختلفــــة  تماعيــــةاألســــرة فــــي إدارة أمــــور الحيــــاة وتوجــــد العديــــد مــــن وظــــائف األســــرة منهــــا اإلج

  .التعليميةالتربوية وكذلك الوظيفة ... تصاديةاإلق،الثقافية

  :األسرة  6-1-3

 :لغة  - أ

 .هي الدرع الحصين ةورد في لسان العرب بأن األسر 

أســره أســرا وٕاســارا، قيــده وأســره؛ أخــذه أســيرا، ومعنــاه : تعنــي القيــد، يقــال :وفــي المعجــم الوســيط األســرة -

  .أمر مشتركوالجماعة يربطها ،الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته: أيضا

  3."الدرع الحصينة، من الرجل الرهط األدنون :واألسرة بالضم" :وجاء في القاموس المحيط -

  

  

                                                           

 .174، ص 2010، 2، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، طعلم االجتماع األسري: نخبة من المتخصصين1

 .173مرجع  سابق، ص: محمد عاطف غيث2

  .34،35، ص ص 2015، دار المسيرة للنشر والتوزيع، علم االجتماع العائلي: بهاء الدين خليل تركية3
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 :اصطالحا  -  ب

باللغـــة اإلنجليزيـــة مـــن الناحيـــة السســـيولوجية، جماعـــة  (family)تعنـــي األســـرة التـــي تقابـــل الكلمـــة 

 واقتصادية واحدة، ممـا يترتـب عليـهاجتماعية تربط أفرادها روابط الدم والزواج، ويعيشون معيشة اجتماعية 

  1.حقوق وواجبات بين أفرادها كرعاية األطفال وتربيتهم

اء، بحيـث يحـدد دور كـل فـرد فيهـا ومنه فاألسرة هي تلك الجماعة التي تتكون مـن األب واألم واألبنـ

  .وتتحدد العالقات بين أفرادها والواجبات والحقوق لكل منهم

الخليــة األولــى فــي جســم المجتمــع، وهــي النقطــة التــي يبــدأ فيهــا األســرة بأنهــا  أوجســت كونــتيعــرف 

صـلحت التطور وٕان دل هذا التعريف على شيء فإنما يدل على أن األسرة هي أسـاس بنـاء المجتمـع، فـإن 

  2.األسرة صلح المجتمع كله

ـــاء االجتمـــاعي "  :فيعـــرف األســـرة بأنهـــا بارســـونزأمـــا  نســـق اجتمـــاعي، ألنهـــا هـــي التـــي تـــربط البن

بالشخصــية، ونفــس عناصــر تكــوين البنــاء هــي بعينهــا عناصــر تكــوين الشخصــية، فــالقيم واألدوار عناصــر 

قة التداخل والتفاعـل بـين الشخصـية والبنـاء اجتماعية تنظم العالقات داخل البناء، وتؤكد هذه العناصر عال

  3."االجتماعي

يشــير مفهــوم األســرة فــي هــذه الدراســة إلــى أنهــا مؤسســة اجتماعيــة تنشــأ عــن العالقــات :التعريــف اإلجرائــي

وبالتــالي فهــي تعمــل علــى  ،تنشــأ بــين أعضــائها تســاهم فــي إشــباع الحاجــات الضــرورية لألفــراد تماعيــةاإلج

  .تأدية وظائفها المتعددة والمختلفة لتحقيق تقدم المجتمع وتنميته إلى األفضل

  

  

  

                                                           

، 2012مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  األسرةوالمجتمع، دراسة في علم اجتماع األسرة،: حسين عبد الحميد أحمد رشوان1

 .26ص

 .181، ص 2013، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، عية للطفلالتنشئة االجتما: سميح أبو مغلي وعبد الحافظ سالمة2

، دار األيام سلطة الوالدين وعالقتهما بالصراعات المختلفة لدى المراهقين في الوسط المدرسي: لوكيا  الهاشمي وبوعجوج الشافعي3

 .33، ص 2015للنشر والتوزيع، عمان، 
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  :تعريف اإلبداع 4- 1- 6

 : لغة  - أ

غيــر علــى اختــرع أو ابتكــر، وهــو مــن أبــدعت الشــيء أي اخترعتــه : هــو مصــدر الفعــل أبــدع بمعنــى

 .علــى غيــر مثــال اهللا الخلــق إبــداعا أي خلقهــممثــال، واهللا بــديع الســماوات واألرض، أي أنــه مبــدعها وأبــدع 

﴿بـــديع الســـماوات واألرض﴾ البقـــرة : ىقـــال تعـــال .أو المتحـــدث الـــذي لـــم يســـبقه أحـــد والمبـــدع هـــو المنشـــئ

117.1 

 : اصطالحا  -  ب

أن  شومســكياختلــف المختصــون والبــاحثون مــن فالســفة وعلمــاء الــنفس فــي تعريــف اإلبــداع فيــرى 

اإلبــداع يــتم علــى أســاس كفــاءة اإلنســان الجوهريــة أو الحقيقــة، وعلــى أســاس قــوانين وأشــكال، دون التركيــز 

 .على هذه الجوانب فسوف يكون لدينا سلوك عشوائي تحكمي كيفي، وليس أفعاال إبداعية

جديـد ولـه  فيعرف العملية اإلبداعية بأنها التي ينبثق أو ينشـأ عنهـا فعـل يتسـم بأنـه كارل روجرزأما 

ديـة الفـرد مـن ناحيـة وبـين األدوات واألحـداث وظـروف صـلة باإلنتـاج، ويـتم هـذا مـن خـالل التفاعـل بـين فر 

االنفتـاح  :لـثالث نقـاط لهـا أهميتهـا فـي اإلنتـاج اإلبـداعي وهـي روجـرزكمـا أشـار  .مـن ناحيـة أخـرى حياتـه

  2.المفاهيمو القدرة على التعامل مع العناصر  -التقويم الداخلي-على الخبرة 

فيــرف اإلبـداع بأنــه عمليــة تحسـس للمشــكالت وٕادراك مــواطن الضـعف والثغــرات، وعــدم  تــورانسأمـا 

بحث عن الحلول التي يمكن التنبؤ بها، وٕاعادة صوغ الفرضيات في االنسجام أو النقص في المعلومات وال

ومــن ثــم نشــر النتــائج ضــوء اختبارهــا بهــدف توليــد حلــول جديــدة مــن خــالل توظيــف المعطيــات المتــوافرة، 

  3.وعرضها على اآلخرين

اإلبداع بأنه استعداد الفرد إلنتاج أفكار أو نواتج سيكولوجية جديدة ويتضمن إنتـاج  دجيلفور ويعرف 

  4.القديمة في ارتباطات جديدةاألفكار 

                                                           

  .11، ص 2010، 1، دار البداية، عمان، طوياإلبداع الترب: إيمان محمد أبو غربية1
 . 21، ص 2009، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، علم النفس اإلبداعي: السيد فهمي علي2

 .188، ص2013، 1،  دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، طالتفكير دراسة نفسية تفسيرية: كاظم كريم رضا وماهر محمد عواد3

 .21، ص 2006، 1، دار الثقافة للنشر، عمان، طالمدخل إلى اإلبداع :سعيد عبد العزيز4
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يشير مفهوم اإلبداع إلى أنه قدرة كامنة لدى الطفل تنمو أو تموت حسب البيئة الثقافية  :التعريف اإلجرائي

  .والوسط االجتماعي له، إذ يستخدم قدراته للوصول إلى إنتاج جديد ومفيد وأصيل ومقبول اجتماعيا

  :تعريف الطفل 6-5

الزمنـي، يعتمـد  الطفل هو الصغير في كل شـيء، أو هـو كـائن حـي خبراتـه محـدودة ومرتبطـة بعمـره

عضويا ووظيفيا واجتماعيا، والطفل كما ذكر في المعجم الوسيط هـو  على غيره في أشياء كثيرة حتى ينمو

  1.الولد حتى البلوغ ويستوي فيه المذكر والمؤنت والجمع

  :تعريف الطفل في نطاق القانون الدولي -

ــــــى مــــــــن االتفاقيــــــــة الدوليــــــــة  ــا ورد فــــــــي نــــــــص المــــــــادة األولــ المســــــــماة باإلنجليزيــــــــة لعــــــــام وفقـــــــا لمــــــ

1989(UnitedNations Convention of right's children) اختصاراةوالمعروف (UNCRC) اتفاقية

هـو كــل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن : ( األمـم المتحــدة لحقــوق الطفــل، ورد تعريــف الطفــل كمــا يلــي

  2.)يهعل طبقمالعمر، ما لم يبلغ سن الرشد قبال، بموجب القانون ال

سـنة، أي الطفـل فـي  11إلـى  5يتراوح سنه مـن يذيشير مفهوم الطفل إلى اإلنسان ال: التعريف اإلجرائي -

  .المرحلة اإلبتدائية

  :تعريف المرحلة االبتدائية 5- 1- 6

ثالث لقتـين،تمتد هذه المرحلة على مدى ست سنوات، وتبـدأ فـي السادسـة مـن العمـر وتتـوزع علـى ح

األولــى تنحصــر فــي الصــف االبتــدائي األول والثــاني والثالــث أمــا الحلقــة الثانيــة ســنوات لكــل حلقــة والحلقــة 

  3.فتنحصر في الصف االبتدائي الرابع والخامس والسادس

حـق تواإلجباريـة التـي يل ليـةيتحدد مفهوم المرحلة االبتدائية فـي المرحلـة النظاميـة األو  :التعريف اإلجرائي -

  .ويتعلم فيها المبادئ األساسية والتمهيدية ،سنة 11إلى  5بها الطفل من سن 

                                                           

 .12، ص2013، 3، دار الصفاء للنشر والتوزيع،عمان، طتربية الطفل في اإلسالم: حنان عبد الحميد العناني1

، تخصص قانون دولي عام )مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق( الحماية الدولية لحقوق الطفل: ميلود شني2

 .12، ص2014/2015وحقوق اإلنسان، 

 .474، ص 2003، 1، دار النهضة العربية، بيروت، طمعجم المصطلحات التربية والتعليم :جرجس ميشال جرجس3
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  :المفاهيم المرتبطة بمتغيرات موضوع الدراسة 2- 6

ا فــي المجــال الميــداني نتعتبــر المفــاهيم الثانويــة مــن المفــاهيم المدعمــة لموضــوع دراســتنا، التــي تضــع

  :الذي نريد العمل ضمنه ومن بينها نجد

  : الطفل المبدع 6-2-1

 :لغة  - أ

العربية أن الطفل المبدع هو شخص ذكي نابغ متفوق ذو مسـتوى مرتفـع مـن جاء في قواميس اللغة 

 .األداء عن األطفال اآلخرين

 :اصطالحا  -  ب

في أي ميدان مـن ميـادين متياز المستمر يرى بعض المربين أن الطفل المبدع هو الذي يتصف باال

  .الحياة

أن المبــدعين هــم أولئــك الطــالب البــارزون الــذين يتمتعــون بــذكاء عــال ومواهــب  أحمــد لطفــي بركــاتويــرى 

ـــ ويـــرتبط هـــذا  .فـــي المجـــاالت المختلفـــة هم بمســـتوى أداء مرتفـــع يصـــلون إليـــهرانســـامية، ويمتـــازون عـــن أق

  1.)غير أكاديمي-أكاديمي(التحصيل الدراسي  المستوى بالذكاء العام لهم ومستوى

أفكار إذ يقـدم ،يقـوم بإنتـاج عمـل إبـداعيالمبدع إلـى الطفـل الـذي يشير مفهوم الطفل :التعريف اإلجرائي -

 .جديدة لم يقدمها أحد من قبله والتي من خياله الخصب وتكون فائدة كبيرة لخدمة األفراد والمجتمع

  : التفكير اإلبداعي 6-2-2

حلول جديدة لمشاكل قديمـة هو التفكير الذي يخلق شيئا جديدا ويتحرى أوضاعا جديدة يتوصل إلى 

  2.أو يولد أفكارا مبتكرة

ـــدى الفـــرد  ـــة ل ـــداعي عمليـــة عقلي ـــالتفكير اإلب ـــدة وأصـــتومنـــه ف ـــى اكتشـــاف حلـــول جدي للمشـــاكل  ةليهـــدف إل

  .تواجههالتي

                                                           

 .29، ص 2007، 1المكتب المصري للمطبوعات، القاهرة، ط تربية المبدعين دور األسرة والمدرسة والمعلم،: مصطفى رجب1

 .47، ص2006، دار كنوز  المعرفة للنشر والتوزيع،  عمان، معجم مصطلحات التربية والتعليم: محمد حمدان2
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ار حــول ســلوب الــذي يســتخدمه الفــرد فــي إنتــاج أكبــر عــدد مــن األفكــاألكمــا يعــرف التفكيــر اإلبــداعي بأنــه 

وعــدم ) مرونــةال(هــذه األفكــار بــالتنوع واالخــتالف وتتصــف ، )الفكريــةالطالقــة (لهــا  المشــكلة التــي يتعــرض

  1).األصالة(التكرار أو الشيوع 

يشير مفهوم التفكير اإلبداعي إلى مجموعة القـدرات واالسـتعدادات التـي إذا تواجـدت : التعريف اإلجرائي -

إلـى إنتـاج ذلـك يـؤدي  ،الطفـل فـي المرحلـة االبتدائيـةفي األسرة وقام الوالدين بتوفير مناخ جيد بالبيت لدى 

  .ذي قيمة من قبل هذا الطفل

  :الذكاء 6-2-3

 .يعـــرف الـــذكاء علـــى أنـــه القـــدرة علـــى تعـــديل وتكييـــف ســـلوك الفـــرد ألداء المهمـــات الجديـــدة بنجـــاح

  2.الفردشها يويتضمن عمليات عقلية مختلفة ومتعددة وذو طبيعة متغيرة، يعتمد على الثقافة التي يع

بأنـــه القـــدرة علـــى اإلبـــداع المســـتند إلـــى الفهـــم الموجـــه نحـــو هـــدف والمتصـــف بـــالحكم  بينيـــهويعرفـــه 

  3.الصحيح على األمور

والتكيـــف العقلـــي ومنـــه فالـــذكاء قـــدرة عقليـــة لـــدى الفـــرد علـــى التفكيـــر بشـــكل عقالنـــي، التفاعـــل مـــع البيئـــة 

  .للمشاكل والمواقف الجديدة في الحياة

  4.التفكير والسلوك الهادف ذي التأثير الفعال في البيئة فيعرفه بأنه القدرة الكلية على روكسلأما 

مجاالت مختلفة كالقدرة علـى اإلبـداع في يشير مفهوم الذكاء إلى القدرة العقلية للفرد  :التعريف اإلجرائي -

  .وحل المشكالت

  : الموهبة 4- 2- 6

المهـارات  والوظـائف والموهـوب هـو الفـرد الـذي سمات معقدة تؤهـل الفـرد لإلنجـاز المرتفعفـي بعـض 

ـــذا تظهـــر الموهبـــة فـــي الغالـــب فـــي مجـــال محـــدد مثـــل  يمتلـــك اســـتعدادا فطريـــا وتصـــقله البيئـــة المالئمـــة، ل

  5.وغيرها...الموسيقى أو الشعر أو الرسم

                                                           

والتوزيع، عمان، د للنشر حام، دار الالتفوق والموهبة واإلبداع واتخاذ القرار رؤية من واقع المنهاج: ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي1

  .128، ص 2007
  .257، ص 2009، 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، طتطوير المتعلمين -علم النفس التربوي : أحمد فالح العلوان2
 .228، ص 2011، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، طعلم النفس التربوي: محمد أبو عواد وف محمد بكر نوفل3

 .311، ص 2006، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، علم النفس التربوي بين النظرية والتطبيق: مد عبد اهللامجدي أحمد مح4

مركز الكتاب للنشر، " إطاللة على ثنائيي غير العادية في المجتمعات العربية" الموهوبون ذوو اإلعاقات: سليمان عبد الواحد إبراهيم5

  .14، ص 2014، القاهرة ، 1ط
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إذ تكـون لديـه  هيشير مفهوم الموهبـة إلـى الصـفات التـي تميـز الطفـل المبـدع عـن غيـر :التعريف اإلجرائي -

  .قدرات غير عادية وخارقة للعادة وأداء متميز يبدأ في سن مبكرة وتستمر إذا القت من يوجهها

 :الدراسات السابقة - 7

إن عملية استعراض الدراسات السابقة والبحوث العلمية لها أهمية كبيرة، حيث تسـاعد علـى تشـكيل  

القـراءات وتمكــن مــن الوقــوف علــى جوانــب الــنقص بهـا مــن حيــث المضــمون كمــا أن هــذه الدراســات تعطــي 

ف هـذه الدراسـات وقـد قمنـا بتصـني .الباحث كل المعايير والمفاهيم الالزمة للقيام بعملية وجب التطـرق إليهـا

التي  ومن الدراسات ،إلى دراسات عربية وابتدأنا بها كونها األكثر التماسا بموضوعنا ثم الدراسات األجنبية

  :يليأفادتنا في هذه الدراسة ما

  :دراسات عربية 7-1

  :1980دراسة عبد الحميد محمود السيد  7-1-1

وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء " وٕابداع األبناءاألسرة " في دراسته هذه والتي جاءت بعنوان لقد تناول 

ارتباط بارتفاع  ابعض الضوء على أهم مكونات السياق النفسي االجتماعي داخل األسرة، التي قد يكون له

وبــــين القــــدرة علــــى األداء األســــرة، بة العالقــــة بــــين الســــياق االجتمــــاعي ض درجــــات اإلبــــداع ودراســــاوانخفــــ

  .اإلبداعي لألبناء

آراء األبنــــــاء فــــــي معاملــــــة  الباحــــــث فــــــي دراســــــته مقيــــــاس القــــــدرات اإلبداعيــــــة، ومقيــــــاسواســــــتخدم 

ميــــــذ الســــــنة الثانيــــــة ثــــــانوي تلميــــــذا مــــــن تال 360وطبقــــــت هــــــذه األدوات علــــــى عينــــــة تتكــــــون مــــــن اآلباء،

  :اآلتية النتائجوتوصل الباحث في النهاية إلى الذكور،

 .سرة وقدرات اإلبداع لدى األبناءالنفسي واالجتماعي لألالسياق انب و وجود عالقة بين ج -

 1.وجود ارتباط بين ذكاء األوالد ومعاملتهم داخل األسرة -

  

  
                                                           

، 2007، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان دراسات في التفوق والموهبة واإلبداع واالبتكار: بد الرؤوف محمد عامرطارق ع1

 .146، 145ص ص
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  : تعقيب -

وكانـت بعنوان األسـرة وٕابـداع األبناء، دمحمود السي حليمعبد ال الباحثفي هذه الدراسة التي قام بها 

الدراســة أنهــا ركــزت علــى متغيــر تلميــذا، وقــد تبــين لنــا مــن خــالل  360تــي أجــرى عليهــا دراســته ة النــالعي

أو بتنميتهــــعي لــــه ســــواء بــــداالســــياق النفســــي االجتمــــاعي المحــــيط بــــالفرد ومــــا لــــه مــــن عالقــــة بــــاألداء اال

وركز على معاملـة األسـرة وارتباطهـا بـذكاء الطفـل مـن خـالل هـذا يتبـين أنـه ركـز علـى متغيـر واحـد إعاقته،

 نشـئةتالخاصـة فـي الوقـت الحـالي بمـا فيهـا أسـاليب لألسرة ولم يتطـرق إلـى عناصـر أخـرى، وذلـك لتعـددها 

  .المختلفة، وكذلك أجرى دراسته على تالميذ المرحلة الثانوية

في حين دراستنا تشمل ما تطرق إليه هذا الباحث وتركز على أمور أخرى لألسرة والتي مـن أهمهـا األدوار 

  .الوظيفية لألسرة وٕابداع الطفل في المرحلة االبتدائية

تشــير إلــى العالقــة الموجــودة بــين العوامــل اســتفادتنا مــن هــذه الدراســة فــي كونهــا توصــلت إلــى نتــائج وتبرز 

فـي  اتالنفسية واالجتماعية لألسرة وٕابداع األبناء والتـي سـاعدتنا فـي صـياغة الفرضـيات واعتمادهـا كمؤشـر 

  .دراستنا

  :1994 دراسة يسرية سليمان  7-1-2

العالقــــة بــــين القــــدرات اإلبتكاريــــة وبعــــض المتغيــــرات النفســــية " جــــاءت هــــذه الدراســــة تحــــت عنــــوان 

وقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى تــأثير كــل مــن األســرة  ،"واالجتماعيــة لطفــل المدرســة االبتدائيــة

بتدائيــة، وكــذلك التعــرف علــى  ة علــى تنميــة أو إعاقــة القــدرات اإلبتكاريــة لتالميــذ المرحلــة االيــالثقافو البيئــة و 

باحـث فـي دراسـته األدوات في المرحلة االبتدائية، وقد استخدم اللتي يعاني منها التلميذ المبتكر ا تكالالمش

ــورانساختبــار الــذكاء المصــور، واختبــار : يــةتاآل ومقياس كــاري، ومقيــاس المتغيــرات البيئيــة،للتفكيــر اإلبت ت

تلميــذ وتلميــذة  400تكونــت مـن المشـكالت النفســية واالجتماعيــة، وطبقـت الباحثــة هــذه األدوات علـى عينــه 

  :وأهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة هي ،من الصف الخامس االبتدائي

وجود عالقة دالة بين المستوى الثقافي لألسرة والمناخ المدرسي وبرامج وسائل اإلعـالم علـى حـدة وبـين  -

 .القدرات االبتكارية لدى كل من عينتي الريف والحضر

 .ين مرتفعي القدرات االبتكارية في المشكالت النفسية واالجتماعيةبدالة ال توجد فروق  -
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ــة بــين مرتفعــي القــدرات االبتكاريــة ومنخفضــي القــدرات االبتكاريــ - فــي كــل مــن عينتــي  ةوجــود فــروق دال

ة وتأثير يالمدرسبالنسبة لكل من المستوى الثقافي لألسرة ومناخ البيئة  لكوذ) بنين وبنات(الريف والحضر 

 .اإلعالم على مستوى اإلبتكار وكانت الظروف كلها لصالح مرتفعي القدرات االبتكاريةبرامج 

ويتضـــح وجـــود عالقـــة بـــين األســـرة والبيئـــة والثقافيةلألســـرة والقـــدرات االبتكاريـــة وأنهـــا يمكـــن تنميـــة القـــدرات 

  1.االبتكارية عن طريق المستوى الثقافي لألسرة وتهيئة البيئة

  : تعقيب -

العالقـة بـين القـدرات االبتكاريـة وبعـض " فـي دراسـتها هـذه تحـت عنـوان  رية سـليمانيسـلقد تناولت 

تــأثير المســتوى الثقــافي لألســرة والبيئــة المدرســية " المتغيــرات النفســية واالجتماعيــة لطفــل المرحلــة االبتدائيــة

  .لمبتكروكذلك معرفة المشكالت التي يعاني منها التلميذ ا ،وبرامج اإلعالم على مستوى االبتكار

  .تطرق إلى المدرسة وبرامج اإلعالمنمعرفة عالقة األسرة بإبداع وال  بينما في دراستنا نود

ومن هذه الدراسة يتبين لنا أنها ركزت على متغير ثابت أال وهو المستوى الثقافي لألسرة، لذا كان البد مـن 

  .ةيالتنشئة األسر اللجوء إلى متغيرات أكثر ديناميكية مثل التوافق األسري وأساليب 

ـــى العالقـــة بـــين األســـرة والبيئـــة  ـــى نتـــائج تشـــير إل ـــة وقـــد أفادتنـــا هـــذه الدراســـة فـــي كونهـــا توصـــلت إل الثقافي

والتي تســاهم فــي تنميـة القــدرات االبتكاريــة، كمــا سـاهمت فــي توجيهنــا نحـو اعتمــاد مؤشــرات خاصــة لألسـرة،

ألسئلة االستمارة المطروحة والتي من خاللها تم  وذلك بإخضاعها للدراسة الميدانية تبعا ،بفرضيات دراستنا

  .الحصول على بيانات مكنتنا من معرفة العالقة بين البيئة الثقافية لألسرة وٕابداع طفل المرحلة االبتدائية

  :م1998 -1996دراستي شاكر عبدالحميد  7-1-3

حيـث أن " االبتدائيـةالخيـال وحـب االسـتطالع واإلبـداع فـي المرحلـة " جاءت الدراستين تحت عنـوان 

فتا إلــى دراســة طبيعــة التغيــر االرتقــائي فــي المتغيــر الخــاص بالخيــال بــين الصــف الثالــث و دالدراســتين هــ

وطبيعــة العالقــة االرتباطيــة بــين المتغيــر الخــاص بالخيــال والمتغيــرات الخاصــة  ،الصــف الســادس االبتــدائي

ائي، وكـذلك التعـرف علـى أهميـة موضـوعات باإلبداع وحب االستطالع في الصـف الثالـث والسـادس االبتـد

  .األطفال خاصةاإلنسان عامة وسلوك الخيال واإلبداع وحب االستطالع في سلوك 
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مقيـــاس الخيـــال ومقـــاييس حـــب االســـتطالع واختبـــارات اإلبـــداع، وطبـــق : واســـتخدم الباحـــث األدوات اآلتيـــة

مـدارس الحكوميـة، وأهـم النتـائج التـي تلميذا مـن تالميـذ ال 569الباحث هذه األدوات على عينة تكونت من 

  :توصل إليها الباحث ما يلي

 .دالة بين الخيال وحب االستطالع بالنسبة لتالميذ الصف الثالث االبتدائي يةال توجد عالقة ارتباط -

 .يتناقصال خيال ألطفال في المرحلة االبتدائية يتزايد عبر العمر و وأن مستوى  -

واإلنـــاث علـــى متغيـــر الخيـــال بالنســـبة ألطفـــال الصـــفين الثالـــث ليســـت هنـــاك فـــروق دالـــة بـــين الـــذكور  -

 .والسادس االبتدائي

توجد فروق جوهرية دالة بين درجات الخيال الخاصة بأطفـال الصـف الثالـث ودرجـات الخيـال الخاصـة  -

 .بأطفال الصف السادس االبتدائي لصالح األطفال األكبر سنا

مــن ناحيــة ومتغيــر حــب االســتطالع اللفظــي، وحــب دالــة بــين الخيــال جوهريــة ليســت هنــاك ارتباطــات  -

 .االستطالع الشكلي والمرونة من ناحية أخرى

 .ال توجد ارتباطات دالة بين الخيال وحب االستطالع الكلي لدى أطفال العينة األصغر سنا -

خــرى يالطالقــة األصــالة مـن ناحيــة أتوجـد ارتباطــات جوهريـة دالــة بــين متغيـر الخيــال مــن ناحيـة ومتغير  -

 .1أطفال العينة األكبر سنا لدى

  : تعقيب -

الخيـــال وحـــب االســـتطالع واإلبـــداع فـــي " فـــي دراســـته تحـــت عنـــوان  شـــاكر عبـــد الحميـــدلقـــد تنـــاول 

فيما إذا كان هنـاك عالقـة أم ال بـين المتغيـر الخـاص بالخيـال وبـين المتغيـرات الخاصـة " المرحلة االبتدائية

السادس االبتدائي، وكـذلك معرفـة أهميـة موضـوعات الخيـال وحب االستطالع في الصف الثالث و  باإلبداع

  .واإلبداع وحب االستطالع في سلوك اإلنسان

  .حث خص بالذكر الصفين الثالث والسادس ابتدائي فقطافالب
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المرحلة االبتدائية كاملة دون تخصيص، فالباحث ركز على متغير الخيال وحـب تحدث عن نبينما دراستنا 

تعزيزحـب االستطالع واإلبداع، ولكن لم يتطـرق إلـى األسـرة أو اآلبـاء الـذين لهـم دور كبيـر ويسـاهمون فـي 

  .بشكل مباشر ويساهمون في تنمية قدراتهم االبتكاريةاالستطالع لدى أبنائهم 

ذلـك الرتباطهمـا باإلبـداع  ها نصت على الخيال وحب االستطالعنو ن هذه الدراسة كوبالتالي فقد استفدنا م

  .الذي هو موضوع دراستنا

  ).2011(يل عسعود عبد العزيز الشدراسة  7-1-4

دور األسـرة  فـي تنميـة الفكـر اإلبـداعي " بعنـوان  يلعالشسعود عبد العزيز رسالة ماجستير للباحث 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن دور األســرة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي لــدى " لــدى األبنــاء

طالبـا موهوبـا  122األبناء من وجهـة نظـر الطـالب الموهـوبين وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن 

وقـــد اســـتخدم . المطبقـــة لبرنــامج رعايـــة الموهـــوبين بمدينــة الريـــاضئيـــة مــن مختلـــف مـــدارس المرحــل االبتدا

مجـال إبـداع األسـرة، مجـال التفاعــل : تكونـت مـن خمســة مجـاالت هـي الباحـث اإلسـتبانة أداة الدراسـة، وقـد

لتحليـل ) spss(األسري، المجال النفسي، المجال االقتصادي، ومجال التماسك األسري، مستخدما برنامج 

  :توصل إلى النتائج التالية دقالبيانات و 

التماســـك األســـري،إبداع :العينـــة كانـــت علـــى النحـــو التـــالي ةإن ترتيـــب المجـــاالت حســـب درجـــات موافقـــ -

  .األسرة، تفاعل األسرة، المجال االقتصادي، ثم المجال النفسي

إبداع التماسـك األسـري،(ة الدراسـة حـول عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي اتجاهـات أفـراد عينـ -

 .باختالف متغير العمر) األسرة، تفاعل األسرة، المجال االقتصادي، ثم المجال النفسي

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اتجاهــات أفــراد الدراســة حــول الجوانــب اإلبداعيــة لــدى أســر  -

لطلبــة الطلبــة الموهــوبين، أثــر التفاعــل األســري علــى الطلبــة الموهــوبين، الجوانــب النفســية لــدى أســر ا

الموهوبين، الجوانب االقتصادية لدى أسر الطلبة الموهوبين، جوانب التماسك األسري لدى أسر الطلبة 

 .البباختالف متغير ترتيب الط) الموهوبين

أثــر التفاعــل األســري علــى (تجاهــات أفــراد عينــة الدراســة حــول وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي ا -

أسـر الطلبـة جوانب النفسية لدى أسر الطلبة الموهوبين، الجوانب االقتصـادية لـدى الالطلبة الموهوبين، 

 .، باختالف متغير عدد البرامج في مجال اإلبداع والموهبة)الموهوبين
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الجوانـب اإلبداعيـة لـدى ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حـول  -

التفاعــل األســري علــى الطلبــة الموهــوبين، الجوانــب النفســية لــدى أســر  أســر الطلبــة الموهــوبين، مــا أثــر

الطلبة الموهوبين، الجوانب االقتصادية لدى أسر الطلبة الموهوبين، جوانب التماسك األسري لدى أسر 

 1.باختالف متغير المستوى التعليمي لألم) الطلبة الموهوبين

  : تعقيب -

تنميــة دور األســرة فــي : "بعنــوان ســعود عبــد العزيــز الشــعيلذه الدراســة التــي قــام بهــا الباحــث فــي هــ

طالبـا موهوبـا مـن  122كانـت العينـة التـي أجـرى الدراسـة عليهـا مكونـة مـن " التفكيـر اإلبـداعي لـدى األبنـاء

  .نة الرياضمختلف مدارس المرحلة االبتدائية المطبقة لبرنامج رعاية الموهوبين لمدي

قد تسهم في رفع الوعي لدى أولياء األمور ى األدوار الوظيفية لألسرة التي في حين التركيز في دراستنا عل

لمعرفــة أفضــل البــرامج والطــرق والوســائل المســاعدة علــى تنميــة مواهــب ومهــارات األطفــال اإلبداعيــة داخــل 

  .األسرة

اإلبداعي  ها ساعدتنا على كشف دور األسرة في تنمية مهارات التفكيرنوقد استفدنا من هذه الدراسة في كو 

  .من وجهة نظر األبناء أنفسهم

  :دراسات أجنبية 7-2

  ):1962-1969(دراسة مكينون وهول  7-2-1

المبـــدعين مـــن بـــين المهندســـين " فـــي دراســـته هـــذه التـــي جـــاءت بعنـــوان  ميكنـــون وهـــوللقـــد تنـــاول 

وطبقـت علـيهم مثـل قائمـة السـمات  "المعماريين وسمات الشخصية والظروف التي نما في ظلها أفراد العينة

فــي  جســترونار بــاألوجــه للشخصــية واختمتعدد مينســوتااء كاليفورنيــا للشخصــية واختبــار فتالشخصــية واســت

  :الميول المهني،وأشارت نتائج الدراسة إلى

                                                           

، رسالة ماجستير، قسم علم اجتماع، جامعة اإلمام األبناءدور األسرة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى : سعود عبد العزيز الشعيل1

 .2011، السعودية محمد بن مسعود اإلسالمية
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اآلبــاء لألبنــاء وثقــتهم بهــم وبضــرورة القيــام المبتكــرون والتــي تتميــز بــاحترام دور البيئــة التــي عــاش فيهــا  -

بالعمل المناسـب لهـم وٕاعطـائهم الحريـة التامـة فـي اكتشـاف عـالمهم واتخـاذ قـراراتهم إضـافة إلـى عـدم وجـود 

 .نيارتباط عاطفي وثيق بين الطفل ووالديه خاصة والده، ومع ذلك لم يكن األطفال مرفوض

م تتوقــع تهن، وكانــت أســرهوهــواي نميــوله نالــذين كانــت أمهــاتهم تتمــتعن باالســتقاللية ويمارســ األطفــال -

أسـر -لبدني، وكانـت تنشـر فـي هـذه األسـرمنهم اإلبداع ولم يفرض عليهم نظاما معينا ولم يلجؤوا للعقاب ا

قيمـا كالصـراحة واحتـرام اآلخـرين والعمـل والنجـاح والطمـوح، واحتـرام الميـول الفنـي، أظهـرت أن  -المبدعين

لقـد واستخدام األلوان منذ سـن مبكرة، الرسمقد اظهروا مهارة فائقة في  -موضوع الدراسة-هؤالء المهندسين 

ـــاكنونوجـــد  ـــة بـــين اإلبـــداع واإلســـتقاللية والمرونـــة العقليـــة والحساســـية الجماليـــة واألصـــالة  م عالقـــة موجب

  1.لدى المبدعين ةكسمات شخصي

  : تعقيب -

وهول دراسته على عينة من المبدعين من بين المهندسـين المعمـاريين وسـمات  كينونام ىلقد أجر 

الشخصـــية والظـــروف التـــي نمـــا فيهـــا أفـــراد العينـــة، فـــي حـــين قمنـــا بـــإجراء الدراســـة علـــى عينـــة أســـر أفـــراد 

  .لمعرفة عالقة األسرة بإبداع التالميذ) التالميذ(المبدعين 

  .الالزمة إلجراء البحث الجديدوالمصادر لفية العلمية ولقد استفدنا من هذه الدراسة على توفير الخ

  ):1991(دراسة فريمن  7-2-2

وكانـت " التفـوق الدراسـي وأثـره علـى اإلبـداع"فـي دراسـته هـذه والتـي جـاءت بعنـوان  فـريمنلقد تنـاول 

ء هــؤالعامــا تــم خاللهــا تتبــع  14طالبــا فــي بريطانيــا وقــد اســتغرقت الدراســة مــدة  169العينــة متمثلــة فــي 

لهم وقـــد ئعـــواة جميعـــا وفـــي بيـــوتهم و يوالبحـــث المعمـــق فـــي مـــراحلهم الدراســـ األطفـــال مـــن خـــالل المقـــابالت

  :أشارت نتائج الدراسة إلى

ســتطالع إلــى حالــة االنغــالق العقلــي العقــل المتفــتح وحــب اال حالــةتغيــر عــدد كبيــر مــن األطفــال مــن  -

 .على عالمات ممتازة في االمتحانات المدرسيةوالحزن وعدم االكتراث بما يجري في العالم رغم حصولهم 

                                                           

  .85-84مرجع سابق، ص ص : سعيد عبد العزيز1
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وفي المستوى االجتمـاعي كشـفت الدراسـة أن المتفـوقين دراسـيا يجـدون صـعوبة فـي التكيـف االجتمـاعي  -

وتكــوين األصــدقاء، بينمــا نجــد فئــة المبــدعين كانــت أكثــر أصــدقاء وأكثــر قــدرة علــى التكيــف العــاطفي وفــي 

 .عالية ومتساوية تقريبا اختبار الذكاء حصلت الفئتان على درجات

وبالجملـــة فقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن األثـــر الســـيئ الـــذي يتركـــه التفـــوق الدراســـي علـــى اإلبـــداع،حيث أن  -

ى إلـــى كبـــت مشـــاعرهم وأحاسيســـهم وهـــوبين بضـــرورة التفـــوق الدراســـي أدالمالضـــغط النفســـي علـــى بعـــض 

ومن جهة البيت في آن  المدرسة جهةوأن هذا الضغط كان يأتيهم من اإلبداعية وأعاق إنتاجهم اإلبداعي، 

 .من اإلبداع ظكان للتفوق األكاديمي المميز غالبا ثمن باهواحد، لقد 

أسر المتفوق دراسيا تفضل التفوق الدراسي وبخاصة في مجال العلوم وتظهـر على أن وكشفت الدراسة  -

ة والفنيــة وكــان أفــراد يــلامإعجابهــا بــالمتفوقين أكاديميــا، أمــا أســر المبــدعين فقــد كانــت تفضــل األشــياء الج

  1.األسرة يصغون لبعضهم البعض في النقاشات العائلية

  :تعقيب -

كانــت " التفــوق الدراســي وأثــره علــى اإلبــداع"بعنــوان  توالتــي جــاء فــريمنفــي الدراســة التــي أجراهــا 

الضــغط تهــدف إلــى معرفــة األثــر الــذي يتركــه التفــوق الدراســي علــى اإلبــداع حيــث كشــفت نتــائج دراســته أن 

النفسي على بعض الموهوبين بغرض التفوق الدراسي أعاق إنتاجهم اإلبـداعي سـواء كـان هـذا الضـغط مـن 

  .المدرسة والبيت في آن واحد

وهــــذا يجعــــل الدراســــة ربمــــا تفقــــد ) المدرســــة والبيــــت(ركــــزت علــــى مؤسســــتين فــــي آن واحــــد الدراســــة فهــــذه 

. وسـيولوجية علـى حــدىفالبيـت يحتـاج لدراســة سمصـداقيتها ألنـه مـن الصــعب دراسـة شـيئين فــي آن واحـد، 

والمدرسة تحتاج لدراسة سوسيولوجية على حدى أخرى، بغرض فهـم تأثيرهمـا علـى التفـوق الدراسـي وعمليـة 

  .اإلبداع

  

  

  

                                                           

 .137،138، ص ص 2007، دار البداية موزعون وناشرون، عمان، أطفالنا تربيتهم وثقافتهم وٕابداعهم: محمد الجعاعرة1



 موضوع الدراسة:                                                          الفصل األول

 

26 

 

  ):1979(دراسة بروس  7-2-3

وقد " مدرسيالتفكير اإلبداعي والتحصيل القدرات العالقة بين مفهوم الذات و " جاءت دراسته بعنوان 

األمريكيـة، وهـدفت لبحـث  كانساسرس امن الصف السابع في مـدوطالبة طالبا ) 75(طبقت الدراسة على 

  :ئج ما يليالعالقة بين مفهوم الذات وقدرات التفكير اإلبداعي والتحصيل المدرسي، وبينت النتا

 .وجود العالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات والتحصيل المدرسي -

 .عالقة ذات داللة إحصائية بين قدرات التفكير اإلبداعي والتحصيل المدرسيوجود  -

 .عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات وقدرات التفكير اإلبداعي -

  :تعقيب -

ـــد تنـــاول  ـــذات وقـــدرات التفكيـــر اإلبـــداعي والتحصـــيل " دراســـة بعنـــوان "  بـــروس"لق العالقـــة بـــين مفهـــوم ال

صف السابع كعينة لدراسـته ولـم يهـتم بدراسـة األسـرة كعامـل مسـاهم فـي تنميـة لمستخدما طالب ا" سيدر مال

قـــدرات التفكيـــر اإلبـــداعي للطفـــل بـــدليل علمـــي أن نتائجـــه لـــم تســـفر عـــن دور األســـرة فـــي عمليـــة اإلبـــداع 

د في دراستنا جدي وٕاسهامها الكبير في توفير المناخ المالئم إلبداع طفلها، هذا النقص جعلناه نحن موضوع

  .هذه

  ):1983(دراسة رودريجوس وسوريانو  7-2-4

والمســـتوى االقتصـــادي  ،والجـــنس ،العالقـــة بـــين اإلبـــداع والمســـتوى الصـــفي"جـــاءت الدراســـة بعنـــوان 

والســــادس األساســــيين فــــي  طالبــــا وطالبــــة مــــن طلبــــة الرابــــع) 312(وأجريــــت الدراســــة علــــى  ،"االجتمــــاعي

العالقــة بــين اإلبــداع والمســتوى الصــفي والجــنس والمســتوى االقتصــادي  وهــدفت الدراســة إلــى بحــثالبرازيل،

  .االجتماعي، وقد استخدمت الدراسة اختبارين فرعيين من اختبارات التفكير اإلبداعي اللفظية والشكلية

  :أشارت النتائج إلى التالي

 .أن اإلناث أكثر إبداعا من الذكور -

مـــاعي والجــنس، فقـــد تبــين أن عالمـــات اإلنــاث علـــى بــين المســـتوى االقتصــادي االجت أن هنــاك تفـــاوت -

أمـا ني المسـتوى االقتصـادي االجتماعي،من عالمات الذكور في المجموعة التـي تتصـف بتـداإلبداع أعلى 
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فيمـــا يتعلـــق بمجموعـــة المســـتوى االقتصـــادي االجتمـــاعي المتوســـط فقـــد كانـــت عالمـــات الـــذكور أعلـــى مـــن 

 1.عالمات اإلناث

  :تعقيب -

ـــــي جـــــاءت بعنـــــوان " رودريجـــــوس وســـــوريانو"فـــــي دراســـــة  ـــــداع والمســـــتوى العال" الت ـــــين اإلب قـــــة ب

اإلنـاث أكثـر إبــداعا  ةحيـث بينــت دراسـته أن مجموعـ"  والجنس والمسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعيالصـفي،

  .أكثروى االقتصادي االجتماعي فالذكور في حين أن مجموعة المست

جنســـــهم ومســـــتواهم ســـــر بالتالميـــــذ المبـــــدعين دون تحديـــــد بينمـــــا كانـــــت دراســـــتنا تتنـــــاول دراســـــة عالقـــــة األ

  .رودريجوس وسوريانواالقتصادي االجتماعي كما فعل 

  :الهدف من عرض الدراسات والتعقيب عليها -8

لدى الباحثين وذلك منذ  بعد االطالع على الدراسات السابقة تبين أن هناك اهتمام بموضوع اإلبداع

كانت عينة الدراسة و وحتى يومنا الحاضر، حيث تمت دراسته من حيث عالقته بمتغيرات عديدة  وقت بعيد

أغلبها مكونة من طلبة المرحلة االبتدائية، واستخدمت العديد من أدوات الدراسة كمقياس القـدرات اإلبداعيـة 

 ورانستـلمصور واختبار ومقياس آراء األبناء في معاملة اآلباء، ودراسات أخرى استخدمت اختبار الذكاء ا

  .التفكير االبتكاري ومقياس الخيال وحب االطالع كما استخدمت أدوات أخرى اإلستبانة أداة الدراسة

أظهـــرت نتائجهـــا أن تـــوفير البيئـــة المناســـبة بمـــا فيهـــا المعاملـــة داخـــل األســـر وكثيـــر مـــن الدراســـات 

ديهم لــه عالقــة بــاألداء اإلبــداعي والقــدرات والعوامــل النفســية واالجتماعيــة والمســتوى االقتصــادي والثقــافي لــ

فيمــا ) األكبــر األصـغر ســنا( وبــين فـارق الســن لـديهم اإلنــاثاإلبداعيـة حيــث أنـه يوجــد تفـاوت بــين الـذكور و 

يخــص الخيــال وحــب االســتطالع واإلبــداع، كمــا أســفرت النتــائج أن هنــاك أثــر علــى الموهــوبين فيمــا يخــص 

  .ضغط نفسي من قبل أسرهم  وهذا أدى  إلى إعاقة إنتاجهم اإلبداعيالتفوق الدراسي وذلك لما يتلقوه من 

مما سبق يتضح أن الدراسات السابقة تتشابه مع الدراسة الحالية كونها درست نفس المجال الخاص 

كما وتمثل لمطروحة قاعدة معرفية أولية لها،بالنسبة للمشكلة احيث مثلت  ،بالمشكلة المطروحة في دراستنا

كمــا تـم االســتفادة مـن الدراســات السـابقة فــي إعطـاء األرضــية  .لة المطروحــة إضـافة مباشــرة لـهنتـائج المشـك
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النظرية الصلبة للبحث، كونها تجعل الباحث في احتكاك أكثر مع المفاهيم التي ال يمكـن االنصـراف عنهـا 

لة عمليــة مهمـا كـان البحــث والموضـوع الــذي يعمـل عليــه، فهـي تعتبــر مرحلـة استكشــافية حاسـمة فــي مواصـ

نحو تجاوز األفكـار واألحكـام  البحث العلمي، باإلضافة إلى أنها تمنح عادات في التفكير الذي يسير دائما

نها توضح الفرضيات التي تم اقتراحها وذلك الكتشاف الميدان الفكـري الـذي يريـد و باإلضافة إلى ك .القيمية

لتكـون انطالقـة جديـدة نب التي لم تتم دراسـتها العمل ضمنه أي معرفة ما تمت دراسته من قبل وٕابراز الجوا

 .لموضوع جديد
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  :خالصة الفصل

وهي مرحلة أولى يقـوم بهـا أي باحـث فـي تعرضنا في هذا الفصل الذي عنوناه بموضوع الدراسة، اس

إشــكالية الدراســة أهميــة الدراســة، و تمهيــد للفصــل، أســباب اختيــار الموضــوع، أهــداف دراســته والتــي تضــمن 

الفرعية وصوال إلى الدراسات  الفرضيات و ، ثم الفرضية الرئيسيةالتي أنهيناها بتساؤل رئيسي وأسئلة فرعية

 .السابقة ثم الهدف من عرض الدراسات السابقة



  :الفصل الثاني

  رةــــــــــــــــــــــــــــــــاألس 
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 njتمهيد:  

باإلنســـان فـــي البيئـــة التـــي يمـــارس فيهـــا الفـــرد أدواره  اأكثـــر المؤسســـات التربويـــة ارتباطـــ األســـرة مـــن
الحياتية وهي المؤسسة المؤثرة من خـالل عواملهـا الوراثيـة فـي تحديـد كثيـر مـن الصـفات الشخصـية لألفـراد 
كمـــا تحـــدد المكانـــات المتوارثـــة كثيـــر مـــن األدوار االجتماعيـــة لألفـــراد باإلضـــافة إلـــى مـــا تتركـــه األســـرة مـــن 

  .في بناء األبناء بشكل ملحوظخصائص سلوكية تؤثر 

والتـــي تـــؤثر بشـــكل واضـــح فـــي جميـــع  االجتماعيـــةلك يتضـــح أن األســـرة تمثـــل أهـــم المؤسســـات وبـــذ
وتعليميــة وثقافيـــة  واجتماعيــةمؤسســات المجتمــع وتتــأثر بـــه، لمــا لهــا مـــن أدوار وظيفيــة بيولوجيــة وتربويـــة 

هــد بتربيتــه ورعايتــه وصــقل مواهبــه وقدراتــه وأخيــرا اقتصــادية، فاألســرة هــي المحضــن األول للطفــل الــدي يتع
  اإلبداعية في مختلف المجاالت
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  األسرة-1

  :تعريف األسرة-1

  .نجابوار المكتسبة عن طريق الزواج واإلاألدسرة بأنها مجموعة من المكانات و يمكن تعريف األ

، فهـي أول اإلنسـان ضـرورة فطريـة حيويـة، وضـرورة اجتماعيـة واقتصـادية و ثقافيـة واألسرة في حيـاة
جماعة أولية يتلقى فيها الفرد أساليب التنشئة االجتماعية ويتعلم منهـا المعـايير والقـيم العليـا فـي جـو تسـوده 

  1.األلفة والمحبة والدفيء والتواصل

المتكــافلين، الــدين يقيمــون فــي بيئــة شــكلية خاصــة بهــم وهنــاك مــن يعرفهــا بأنهــا مجموعــة مــن األفــراد 
  .وتربطهم معا عالقات بيولوجية ونفسية وعاطفية واجتماعية و اقتصادية وشرعية وقانونية

واألســـرة تمثـــل نـــواة المجتمـــع، ووحدتـــه اإلنتاجيـــة البيولوجيـــة حيـــث تـــزوده بأعضـــاء جـــدد عـــن طريـــق 
  .2اإلنجاب

  :األسرة في اإلسالم-2

ال الفردية هي أساس طبيعة المخلوقات في الكون، وكان " االزدواج"ن أن الزوجية قرآتفيد نصوص ال
مـن نفـس  خلقكـم :"زدواج مع بـدء الكـون، قـال تعـالىدم ثم خلق منه حواء ليبدأ اال آمبدأ الكون أن خلق اهللا

  "واحدة وخلق منها زوجها 

الشــــريعة اإلســــالمية بنظــــام األســــرة، ووضــــعت نظامــــا عائليــــا متماســــكا مــــن حيــــث مكوناتــــه  اهتمــــت
و التشـريعية، وهـي أسـس  االقتصـاديةو  االجتماعيـةوالوظائف التي تقوم بها األسرة من الناحية التربويـة و 

منـه مجتمعـا أخـد بهـا المجتمـع جعلـت  فـإذاانحرافلك حتى تكون بعيدة عن أي ، وذاالعتمادمتكاملة متبادلة 
  3.مترابط األجزاء منسجم الكيان

                                                           

  .21بق ، صامرجع س:حنان عبد الحميد العناني :1
، دار الشروق للنشر  االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها بمخاوف الذات لدى األطفال: فاطمة المنتصر الكتاني :2

  .48، ص2000والتوزيع ، عمان  
  .177، 176، ص ص  مرجع سابق: حسين عبد الحميد أحمد رشوان :3
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أي األســرة التــي تقــوم علــى عقــد زواج "األســرة الزوجيــة"ي أقــره اإلســالم هــو نظــام والنظــام األســري الــذ
عالقــة  لــين عالقـة محرمــة وممنوعــة تسـتوجب الــذم والعقـاب، إصـحيح يحــول العالقـة بــين الرجــل والمـرأة مــ

  1.لمعاشرة والمعاملةوالرحمة وحسن االمحبة  تسودهامشروعة 

َوِمــْن آَياِتــِه َأْن َخَلــَق ﴿:ويقـول ســبحانه عــز وجـل. فالـدين اإلســالمي يبنــي الـزواج علــى التــواد والرحمــة
ــــُرونَ َقــــْوٍم َلُكــــْم ِمــــْن َأنُفِســــُكْم َأْزَواجــــًا ِلَتْســــُكُنوا ِإَلْيَهــــا َوَجَعــــَل َبْيــــَنُكْم َمــــَودًة َوَرْحَمــــًة ِإن ِفــــي َذِلــــَك آلَيــــاٍت لِ  َيَتَفك ﴾

  .21/الروم

اْلَمــاُل ﴿:ن الكــريم تصــويرا حــين قــالوالد، واألوالد متعــة صــورها القــرآنجــاب األإأهــداف الــزواج ومــن 

ياِتَنــــا ُقــــرَة َأْعــــُينٍ ﴿:وحــــين قــــال 46/الكهــــف﴾ َواْلَبُنــــوَن ِزيَنــــُة اْلَحَيــــاِة الــــدْنَيا َنــــا َهــــْب َلَنــــا ِمــــْن َأْزَواِجَنــــا َوُذرَرب ﴾

ذا إ:"يـر مـا يخلفـه األب عنـدما قـالوعد الرسول صلى اله عليه وسـلم األوالد الصـالحين مـن خ. 74/الفرقان
  2."صدقة جارية، وولد صالح يدعو له علم ينتفع به، و : ال من ثالثدم انقطع عمله إآ مات ابن

  : أهمية األسرة -3

  :تعمل على تحقيق األهداف األتيةتكتسب األسرة أهميتها من أنها 

  .المحافظة على بقاء واستمرار النوع من خالل اإلنجاب -1
تعلم األسرة الطفل كيف يسلك لكي يالئم ويتكيف معها ومع ثقافة المجتمع األكبر والتي تعتبر األسرة   -2

  .جزأ منها
تكسـب األبنـاء القـيم والعـادات والتقاليـد واألخالقيـات والجوانـب الدينيـة والتـي تـوجههم وتـدعم شخصـيتهم  -3

  .لكون، بها في حياتهم اليوميةالتي يس
إلــى جانــب تفــاعلهم مــع  االجتماعيــةبــأدوارهم االجتماعيــة األســرية وأدوارهــم تعلــم األبنــاء كيفيــة القيــام   -4

  .بأدوارهم قيامهماالخرين في األسرة عند 
تعمــل علـــى إشـــباع احتياجــات  أفـــراد االســـرة بمــا يحقـــق اإلشـــباع العــاطفي والنفســـي والشـــعور بالرضـــا   -5

  .فق االجتماعيوالتوا

                                                           

  .14، ص2007، عمان ، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط األسرة وتربية الطفل:هدى محمود الناشف :1
  .178- 177حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، مرجع سابق ،ص ص :2
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  .1تحقيق االستمرار العاطفي واالجتماعي ألفراد األسرة والتي تتوفر في األسرة السليمة المترابطة -6

التــي تشــمل أهميتــه كمــا تحقــق األســرة أهميتهــا مــن خــالل بنائهــا علــى دعــائم قويــة هــو نظــام الــزواج 
  :يليفيما

ونفــخ فيــه مــن روحــه وأٌهلــه للخالفــة فــي يــنظم الفطــرة التــي أودعهــا الــه فــي اإلنســان الــدي كرمــه إنــه   -1
  .األرض تنظيما يرتفع به عن مستوى الفطرة الحيوانية

المـوت  ائقـةذن كـل نفـس ألاتـه إلنسان مطبوعـا علـى حـب البقـاء، وٕاذا كـان ال سـبيل لبقائـه بذا كان اذإ -2
  .وخلودا لحياته ذكراهل ستمرارامتدادا واللشخص ويراه نسبته فإن سبيله للبقاء هو النسل المعروف 

ي الشـريك الـذان إشباع فطرتـه حيـث يجـد كـل مـن الـزوجين يل لتكوين األسرة التي تحقق لإلنسهو السب -3
  .يحقق له السكن والرحمة والمودة والراحة، ومحبة الولد حاجة ماسة عند كل إنسان سوي

والقيام بأعبائها فاإلنسان لم تهيئ لإلنسان جو الشعور بالمسؤولية، ويكون له تدريبا عمليا على تحملها  -4
 ويفكــر ويعمــر الكــون ات الحســية فحســب، وٕانمــا خلــق ليعبــد اهللالــذيخلــق لالســتمتاع باألكــل والشــرب وال

ويدبر ويدير المصالح وينفع غيره فهو كان مسؤول مكلف وال بد من بيئة تحضيره يكون لإلنسـان فيهـا 
 الرباط أن يتحلل منه وأن يلقي بـه بهذاى الشعور هيمنة له عليها قوام وله بها رباط ال يستطيع بمقتض

  2.عاتقه

  :خصائص األسرة -4

عموميـة وانتشـارا وهــي  االجتماعيـةوهـي أكثـر الظــواهر  االجتمـاعياألسـرة أول خليـة تكـون منهـا البيــان -1
  .االجتماعيةفي الحياة  االستقرارأساس 

األســرة علــى أســاس عالقــات زوجيــة اصــطلح المجتمــع علــى مشــروعيتها حيــث تتكــون مــن أفــراد  تقــوم -2
  .اف والتقاليد السائدة في المجتمعبرباط الزواج أو الدم أو التبني طبقا للعادات ولألعر  ارتبطو ا

  .ةيعيش جميع أفرادها تحت سقف واحد يمارسون حياتهم األسرية ويحققون مصالحهم وحاجاتهم اليومي -3

                                                           

  .320، ص2014، دار التعليم الجامعي ، االسكندرية،  المشكالت االجتماعية داخل المجتمع العربي: إبراهيم جابر السيد :1
، عمان  2للنشر والتوزيع ، ط ، دار الحامد أصول التربية الفلسفية واالجتماعية والنفسية: التل وأحمد شعراوي  نوائل عبد الرحما:2

  ..98-97ص
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  1.جميعا ويرتبطون برباط القرابة الدموية باحترامهمسم عائلي يحظى إإلhانتساب أفرادها  -4

وتصـــنف علـــيهم العـــام الـــدي يحـــدد تصـــرفات أفرادهـــا فهـــي التـــي تشـــكل حيـــاتهم  اإلطـــارتعتبـــر األســـرة  -5
  .مثالا كانت قائمة على أسس دينية تشكلت حياة األفراد بالطابع الديني خصائصها وطبيعتها فإذ

فبــالرغم مــن التطــورات التــي طــرأت علــى نظــم األســرة وانتقالهــا مــن أســرة  اقتصــاديةتعتبــر األســرة واحــدة  -6
فـــاألب يعمـــل لتـــوفير مصـــدر للـــرزق  االقتصـــاديةمنتجـــة إلـــى أســـرة مســـتهلكة فأنهـــا ال تـــزال تـــؤدي وظائفهـــا 

 قيامهــاعيشــية فضــال عــن يصــرفه علــى واجبــات الحيــات األســرية وكــدلك األم تعمــل علــى دعــم الحيــات الم
  2.دبير شؤون المنزل وتربية األوالدبت

نســــــان ودوافعــــــه الطبيعيــــــة صــــــطلح عليــــــه المجتمــــــع لتحقيــــــق غرائــــــز اإلإي ذهــــــي الوســــــط الــــــ األســــــرة -7
  3.االجتماعيتحقيق الغاية من الوجود حب الحياة، بقاء النوع و : ودلك مثلواالجتماعية

  :أنواع األسر -5

  :في العالم ومن أشهر أنواعها ونماذجهاتعددت األسر 

هـي األسـرة المكونـة مـن الـزوجين وأطفالهموتتسـم بسـمات الجماعـة األوليـة وهـي الـنمط  :األسرة النووية-1
أفــراد األســر بســبب  بــين االجتماعيــةالشــائع فــي معظــم الــدول العربيــة وتتســم الوحــدة األســرية بقــوة العالقــات 

رة تعتبر وحـدة اجتماعيـة مسـتمرة لفتـ في السكن والدخل عند األهل وهي باالستقالليةلك صغر حجمها ، كذ
  4.االجتماعيةحيث تتكون من جيلين فقط وتتسم بالطابع الفردي في الحياة  اجتماعيةمؤقتة كجماعة 

، ورغـم أن هـذا فيهـا الزوجـة متزوجـة مـن عـدة أزواجوهـي األسـرة التـي تكـون  :األسرة المتعـددة األزواج-2
  .إال أنه موجود في بعض المجتمعات البدائية النوع قليل

                                                           

  .106، ص 2007عمان ، ، دار المناهج للنشر والتوزيع ،  األسرة وتربية الطفل: أيمن سليمان المزاهرة :1
، ص 2009، عمان ، 1، دار المناهج للنشر والتوزيع ، ط التربية والثقافة األسرية: سعاد عساكرية الناعوري وأيمن سليمان مزاهرة :2

  .25-24ص 
  .15ص،2008، القاهرة، 1،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،ط النظرية االجتماعية ودراسة األسرة:سامية مصطفى الخشاب :3
  .15، ص2013، دار المنهل اللبناني ، بيروت ، 1،ط باتولوجية الحياة األسرية:امتثال زين الدين :4



األسرة:                                                                    الفصل الثاني  

 

36 

 

،وهي فـــي فيهـــا الـــزوج متزوجـــا مـــن عـــدة زوجـــات وهـــي األســـرة التـــي يكـــون:األســـرة المتعـــددة الزوجـــات-3
المجتمع اإلسالمي أربع زوجات في حدها األعلى ولكن عناك مجتمعات أخرى وهـي قليلـة أيضـا يمكـن أن 

  1.يتزوج أكثر من أربع زوجات

فهي أسرة يرتبط فيها األفراد بعضهم ببعض من خالل أصل قراني واحد وتحتوي علـى : األسرة الممتدة-4
بأنهـا عالقـة معينـة بـين مجموعـة  Harrisوهـاريس   Rosserنمـاذج مـن األسـرة النـواة ، وقـد عرفهـا روسـر

النــواة بحيــث تمتــد مــن األفــراد تــربطهم المــودة والتــراحم مــن خــالل الــزواج واإلنجــاب وهــي أوســع مــن األســرة 
  2.لثالثة أجيال بدءا من األجداد وحتى األحفاد

  :وظائف األسرة-6

ه الوظـائف هـي التـي تجـدد ، ولعـل هـذوظائف كثيرة باعتبارها منبـع للتكـوين االجتمـاعي للفـرد لألسرة
ا وجــدت بشــكل جيــد فهــي تولــد شخصــا ه الوظــائف إذذلك هــذى ســن الرشــد، وبــســلوك الفــرد منــد والدتــه وحتــ
وٕاذا غابــت أو نقصــت أو كــان فيهــا نــوع مــن الخلــل فهــي بالتــالي ، واالجتماعيــةمتــوازن مــن الناحيــة النفســية 

  :ال نفسيا أو اجتماعيا ومن بين هده الوظائف ما يليلتولد خ

مـــن الناحيـــة  إن الهـــدف األساســـي مـــن تكـــوين األســـرة هـــو حفـــظ النـــوع اإلنســـاني: الوظيفـــة البيولوجيـــة-1
البيولوجية ويتميز اإلنسان عن الحيوان بفترة طويلة من االعتماد على الغير في المراحل األولى من حياتـه 
فاألسرة مؤسسـة اجتماعيـة وظيفتهـا تحديـد المسـؤولية وحمايـة الصـغار خـالل سـنوات العجـز وتـدريب هـؤالء 

ظيفـة سـبب مـن الناحيـة النظريـة لقيـام األسـرة بو الصغار ليصلو إلى مرحلة االستقاللية في النهاية وال يوجد 
حماية هؤالء الصغار إذ يمكن أن يكون هناك دور للحضانات التـي تنشـئها الدولـة مـثال ومـع ذلـك يبـدو أن 
النظام األسري هو أنجح الوسائل وأكثرها فاعلية لتحقيق هذه الوظيفة فالروابط الوثيقة التي تسود عادة بـين 

وين عالقات خاصـة واسـتمرار فـي العنايـة اآلباء واألبناء من اهتمام مشترك وحب متبادل مما يؤدي إلى تك
  . ال يمكن أن يكون لها نظير في أي نوع من التنظيمات االجتماعية األخرى

                                                           

  .65،دار الجليل ، بيروت ، ب س ، ص علم االجتماع التربوي: ابراهيم ناصر :1
  .34ص.مرجع سابق : حسين عبد الحميد أحمد رشوان :2
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فوظائف األسرة التي تحقق الحماية والرعاية تتصف بأكثر من الصفة الفسـيولوجية ودور األسـرة البيولـوجي 
والحمايـة وظيفتـان تربويتـان وطريقـة للقيـام بهمـا له عالقات بشخصية الطفل النامي فـي مجموعهـا فالرعايـة 

  1.قد تكون لها آثار عميقة في شخصية الطفل

تشمل التربية ضـمنيا عمليـة التنشـئة االجتماعيـة وهـذا األخيـر تتضـمن عمليـات تعلـم  :الوظيفة التربوية-2
عة أولية تتولى تنشئة الطفل السلوك والقيم والمعايير والمواقف والعادات والتقاليد والمهارات واألسرة أهم جما

وخاصة في أولى مراحل نموه ، وتعلمه كيف يتكلم ويفكر ويتصرف ويكتسـب الصـفات االنسـانية  ويمـتص 
ثقافة المجتمع الذي يولد فيه من خالل عملية التفاعل عبر فترة من التنشئة االجتماعية ، واألسرة هي التي 

ـــدعم والحمايـــة الالزمـــة للطفـــل ، وتعمـــل  ـــة تقـــدم ال ـــان(علـــى إشـــباع حاجاتـــه العاطفي ـــة ) احـــب والحن والمادي
كاللباس والمأوى ، ويعتمد المجتمع على مدى استمراريته وبالرغم من ظهور العديد من المؤسسات التربوية 
المتخصصـــة ، وانتشــــار وســــائل االرشـــاد والتوجيــــه ، التــــي تشـــارك األســــرة فــــي عمليـــة التربيــــة ، فــــإن هــــذه 

م تقدم بديال أفضل بمؤسسة األسرة وخاصة فيما يتعلـق بالتنشـئة االجتماعيـة فـي المؤسسات على ما يبدو ل
  .2مراحل الطفولة المبكرة

وحتــى تقــوم األســرة بــدورها التربــوي بطريقــة ســليمة وتتجنــب األخطــاء وتــوفر األمــن لألبنــاء عليهــا أن 
للطفـــل علـــى التســـاؤل والتجريـــب تقـــوم بتهيئـــة بيئـــة مســـتقرة هادئـــة غنيـــة بـــالمثيرات الثقافيـــة ، بيئـــة مشـــجعة 

والتصحيح خالية من أنواع التمييز والتحيز والتسلط بعيدة عن القسوة والعقاب الصارم الذي يؤدي شخصية 
الطفل وأهم ما نطلبه من الوالدين هو مراعاة قـدرات األطفـال وٕامكانـاتهم والمرحلـة العمريـة التـي يمـرون بهـا  

لقيــة والعلميــة مــن األطفــال إال بقــدر مــا تســمح بــه ظــروفهم العمريــة وعــدم المبالغــة فــي طلــب المســتويات الخ
  3.وٕامكاناتهم العقلية والجسمية

ينظر بعض علماء االجتماع إلى األسرة علـى أنهـا مؤسسـة اجتماعيـة ألنهـا تقـوم  :الوظيفة االجتماعية-3
نســـان مــؤنس متطبـــع بالوظــائف الجوهريــة للفـــرد والمجتمــع معـــا ، فهــي تقـــوم بتحويــل الكــائن البشـــري إلــى إ

بطباع مجتمعه بواسطه التلقين والتنسيب المبني علـى أسـس التفاعـل الرمـزي االجتمـاعي بـين األفـراد وبنـاء 

                                                           

  .174، ص2004، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، االسكندرية ،  في أصول التربيةفايز مراد دندش ، :1
  .55، ص 2004، بيروت ، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط علم اجتماع األسرة بين التنظيم والواقع المتغير:أحمد سالم األحمر :2
، جمهورية 1، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، ط عاية االجتماعية لألسرة والطفولةعصام توفيق قمر وسحر فتحي مبروك ، الر :3

  .78، ص 2009مصر العربية ، المنصورة ، 
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عليه يقيم معهم شبكة من العالئق االجتماعية ويحتل مواقع بنائيـة نسـقية متعـددة ويمـارس أدوارهـا بيسـر ال 
ش فيــه بمعنــى أوضــح ، تقــوم األســرة بتلقينهــا بعســر ، حيــث يصــبح إنســانا متكيــف مــع المجتمــع الــذي يعــي

ــيم وتــدريب المولــود الجديــد  الولــد أو كســلوك (أســس الســلوك الخــاص بــه ) الكــائن البشــري) (األدمــي (وتعل
  .ومعايير الضوابط االجتماعية ) البنت أو الوليد األول أو الثاني أو األخير

 هالة العمريـة ، بـل تغـرس أولياتهـا وأسسـهذه المهمة الجسمية ال تنجز كلها أو نصفها في هذه المرح
  .الجوهرية كالتميز بين المسموحات والممنوعات من السلوك االجتماعي 

بتعبير آخـر تقـوم األسـرة بحفـر أسـاس الهيكـل االجتمـاعي فـي سـلوك الكـائن البشـري لكـي تنشـئ فيـه 
  1.متطلبات ذلك من أجل أن يصبح أحد عناصر مجتمعه

يعـود علـى الجميـع بـالخير للعيش في مجتمعه والتعامل مع غيره تعامال  فاألسرة يجب أن تعد الطفل
بنــاء عالقــات  ، وهــذا يعنــي أنهــا يجــب أن تكــون ذكــاءه االجتمــاعي الــذي يتجلــى فــي القــدرة علــىوالســعادة

اجتماعيـة صــحيحة مــع اآلخــرين ألن نجاحــه العملــي الحــالي والمســتقبلي يتوقــف علــى هــذا الــذكاء ، إضــافة 
لــذلك إن األســرة هــي المدرســة األولــى لتعلــيم مفــاهيم التربيــة االجتماعيــة والســلوك االجتمــاعي القــويم وآداب 

ماعي المحيط بهـا وبأطفالهـا ووق ذلـك كلـه المحافظة على الحقوق والواجبات وتفسرها الخاص للواقع االجت
  2.أنها تعد األطفال للمراكز االجتماعية التي يستلموها عند البلوغ

كمـا أن األسـرة تعمـل علـى تـدريب أطفالهـا علـى بنـاء عالقـات سـليمة وطيبـة مـع اآلخـرين تقـوم علـى 
  3.االحترام المتبادل وحفظ الحقوق وعدم االعتداء في إطار التعاون مع اآلخرين

لألسرة دور كبير في تعليم الطفل وتوجيهه نحو عقيـدتها وتعليمـه العبـادات المطلوبـة : الوظيفة الدينية -4
 للتقـــرب مـــن الخـــالق ،كمـــا عليهـــا أن تعلـــم أطفالهـــا كيـــف يميـــزون بـــين الخيـــر والشـــر ،والمســـموح والممنـــوع

يعامـل أبنـاء دينـه وكيـف يتعامـل مـن بدايـة حياتـه كيـف  ذلك تعلـيم الطفـل،والثواب والعقاب ،وعلى األسرة ك
مــع أبنــاء األديــان األخــرى ، كمــا يرضــى المجتمــع ، ويرضــي الجماعــة وال يغضــب اهللا ســبحانه وتعــالى وال 

                                                           

  .12، ص2004، دار الشروق للنشر والتوزيع ،ـ عمان  علم اجتماع األسرة: معن خليل عمر ،:1
، منشورات جامعة سبها ، ليبيا   علم االجتماع التربوي األنساق االجتماعية التربويةعدنان إبراهيم ومحمد المهدي الشافعي ، :2

  .190، ص2001
  .42، ص 2003، دار النهضة العربية ، بيروت ،  التربية وبناء اإلنسان المعاصر:مجموعة أساتذة :3
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يتنافى مع عقيدته ،وقد أكدت تعـاليم الـديانات السـماوية علـى بنـاء األسـرة المتدينـة كمـا دعـت إلـى االهتمـام 
  1.والرعاية الدينية لألبناء

الدينية من الوظائف الهامة التـي تقـوم بهـا األسـرة قـديما وحـديثا ،فاألسـرة هـي المنـاخ األول فالوظيفة 
والمالئــم إلشــباع حاجــات األطفــال مــن حيــث القــيم الدينيــة والتعــاليم الدينيــة فاألبنــاء مــثال يتعلمــون الصــالة 

فرائض الصالة عن طريق  وأداء الفرائض عن طريق األسرة الممثلة في الوالدان وقد يبدأ الصغير في إقامة
قتنـاع عـادة هامـة وهـي ثنـاء مراحـل نمـوه إلـى أن يعمـل عـن اتقليده للوالدين في المنزل ثم يتدرج فيما بعـد وأ
  .الصالة في إطار التنشئة االجتماعية السليمة

وفــي النهايــة نقــول أن الوظيفــة الدينيــة هــي التــي تــتحكم فــي نتــائج الوظــائف الســابقة ألنهــا هــي التــي 
  2.م في السلوك داخل النظام األسري وخارجهتتحك

أما عن القيم التـي تعلمهـا األسـرة ألبنائهـا فهـي عبـارة عـن مفـاهيم تخـتص باتجاهـات وغايـات تسـعى 
إليهـــا ، كاتجاهـــات جـــديرة بالرغبـــة ، ومـــن بـــين القـــيم التـــي تكســـبها األســـر المســـلمة ألبنائهـــا ، الســـلوكيات 

  3.والتعامل مع اآلخرين وآداب المجالسة والوفاء واإلخالص االجتماعية المتعلقة باألخالق والدين

لألسرة وظيفة هامة في تنمية قدرة الطفل على التفكيـر العلمـي الـذي يكتسـب سـلوكا  :الوظيفة التعليمية-5
اجتماعيــا متميــزا يتمثــل فــي قدرتــه علــى الحــب والثقــة المتبادلــة وعلــى شــعوره بالحريــة وممارســتها مــع احتــرام 

  4.ين ، معتزا بعقيدته ومحترما عقائد اآلخرين والتعامل باحترام مع الرأي اآلخرحرية اآلخر 

إال أن الواقــع يؤكــد لنــا أن األســرة لهــا الــدور الرئيســي فــي عمليــة التعلــيم فــي كثيــر مــن بلــدان العــالم 
ول وخاصــة مجتمعنــا ، فعنــد النظــر إلــى مدارســنا نجــد أن كثيــرا منهــا قــد ألقــى المســؤولية علــى األســرة وتحــ

اآلبــاء واألمهــات إلــى متعلمــين مــع أبنــائهم وتحولــت المنــازل إلــى أمــاكن للتعلــيم أمــا بواســطة مســاعدة اآلبــاء 
واألمهــات لألبنــاء أو بواســطة مدرســي الــدروس الخصوصــية ، وأصــبحت األســرة تقضــي معظــم وقتهــا فــي 

القـول أن األسـرة وليسـت كار لألبنـاء ، بـل يمكـن تذمساعدة األبنـاء فـي عمـل الواجبـات المدرسـية وفـي االسـ

                                                           

  .69، 68، ص ص مرجع سابق:إبراهيم ناصر :1
  .327بق ، صامرجع س:إبراهيم جابر السيد :2
  .183، ص2009،دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، ) نظرة معاصرة( علم االجتماع التربوي:صفاء المسلماني :3
  .50، ص2010، دار الفكر ناشرون وموزعون ، عمان ،  األسرة وتربية الطفل: رسمي عبد المالك رشم :ناصر أحمد خوالدة :4
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المدرسـة أصــبحت هــي المسـؤولة عــن التفــوق الدراســي لألبنـاء ، كمــا يجــب أن يقـوم الوالــدين بإرشــاد األبنــاء 
كار المناسبة لهـم وكيفيـة التعامـل مـع الموضـوعات الدراسـية والتأكـد مـن اسـتذكارها ويمكـن ذإلى طرق االست

  :أن يكون ذلك بإرشادهم لآلتي 

 .ى عناصر رئيسية وعناصر فرعيةتقسيم الموضوع إل -1
 .استذكار العنصر الرئيسي وما يضم تحته من عناصر فرعية -2
 .االنتقال من عنصر رئيسي إلى الذي يليه وهكذا بالتدريج -3
كتابة العناصر الرئيسية والفرعية بأسلوب التلميذ وعمـل مراجعـة بـين مـا دونـه بأسـلوبه ومـا هـو  محاولة -4

 .مدون بكتابه المدرسي وتكرار ذلك حتى يصل إلى المستوى المناسب
إجراء تطبيقات تحريرية على الموضوع الـذي يـتم اسـتذكاره مـن خـالل حـل األسـئلة الموجـودة فـي نهايـة  -5

 1.الموضوع

األســرة هــي المســؤولة األولــى علــى تنشــئة الطفــل التنشــئة الثقافيــة فيــتعلم الطفــل فــي  :الثقافيــةالوظيفــة -6
األســرة ثقافــة مجتمعــه ، وكــذلك يـــتعلم لغــة ثقافتــه ويتنــاول الطعــام الـــذي تعرفــه ثقافتــه ، ويــتعلم قــيم ثقافتـــه 

فـــة المجتمـــع تـــدخل عليهـــا االجتماعيـــة والسياســـية واالخالقيـــة واالقتصـــادية ،غيـــر أن األســـرة عنـــد نقلهـــا لثقا
بعض التعديالت التي تتفق والثقافة الفرعية لألسرة ، فمن أهم العوامل التي تساعد على نقل التراث الثقافي 

  :ألبنائها نجد

 .ضعف الوليد االنساني فحاجات الطفل تدور حول جسمه وتشمل األكل والنوم واللعب - 
 .الجو العاطفي الذي يسود األسرة - 
ـــ -  ذي يقضـــيه الطفـــل مـــع األســـرة وهـــذا يســـمح لـــه باكتســـاب العديـــد مـــن القـــيم والعـــادات الوقـــت الكثيـــر ال

 2.واالتجاهات

                                                           

، ص 2013،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،التربية األسرية ومؤسسات التنشئة االجتماعية :أحمد محمد أحمد وآخرون :1
  .123،124،126ص

 2002، االسكندرية ، 1، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ، ط أصول التربية ونظم التعليم: زكية إبراهيم كامل ونوال ابراهيم شلتوت :2
  .31ص
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ــة االقتصــادية-7 األســرة جماعــة اجتماعيــة مســؤولة عــن تــوفير الحاجــات الماديــة ألفرادهــا ،فهــي  :الوظيف
حتــى بعــد  ماديــابنتــه ومســاعدتها إذا رأينــا األب مســؤوال عــن حمايــة اتطعمهــم وتــأويهم وتكســبهم وال عجــب 

  .يانالزواج في كثير من األح

وكانت األسرة فيما مضى تمثل وحدة اقتصادية انتاجية مكتفية بذاتها فأفرادهـا يعملـون فـي الحقـل أو 
غيره من أماكن العمل وهم يستهلكون معظم ما ينتجونه ونتج عن ذلـك أنـه لـم تكـن هنـاك حاجـة للبنـوك أو 

  1.المصانع أو المتاجر

ور فـــي وســـائل االنتـــاج صـــار أفـــراد األســـرة يعملـــون فـــي أمـــاكن متفرقـــة ممـــا أدى لســـد ونتيجـــة التطـــ
بنـاء ينفصـلون عـن األسـرة عنـد احتياجاتهم ، ونتيجة لهذا التغير في التكوين االقتصادي لألسرة نجـد أن األ

الزوجيـة  بلوغ سن معينة الستطاعتهم االستقالل عـن األسـرة ، ممـا أدى إلـى نمـو روح الفرديـة وقيـام األسـرة
  2.المباشرة وهي األسرة المكونة من الزوج والزوجة واألوالد فقط

  :نظريات األسرة-7

ـــب ا لمنظـــرين فـــي مختلـــف مجـــاالت يحـــاول البـــاحثون فـــي ميـــدان األســـرة مـــثلهم فـــي ذلـــك مثـــل أغل
معارفهم المتراكمة في نسق من المفهومات والتعليمات والنظريات وقـد شـعر المتخصصـون فـي  تنظيمالعلم،

الدراســات األســرية بالحاجــة إلــى تنظــيم مفهومــاتهم وتطــوير فروضــهم وربــط هــذه الفــروض بشــكل لــه معنــى 
ين علـى مـا إلـى أنهـا تسـاعد الدارسـفسير التنظيم والسلوك األسري وترجع أهمية النظريات عمو ت وصوال إلى

الجوهرية التي يركزون عليها اهتمـامهم ومـن بـين النظريـات التـي تسـتخدم فـي دراسـة مجـال كتشاف النقاط ا
  3:األسرة نجد

  :النظرية البنائية الوظيفية-5-1

تؤكد النظريـة البنائيـة الوظيفيـة علـى دراسـة األسـرة كنسـق اجتمـاعي مكـون مـن أجـزاء يـرتبط بعضـها 
سـاند الـوظيفي ، ويعتبـر كـل جـزء مؤديـا لوظيفـة فـي النسـق الكلـي أو معـوق ببعض عن طريـق التفاعـل والت

هــذا اإلطـار المرجعــي فــي دراســتهما لألسـرة موضــحين أهميــة العمليــات  فوجــل و بيــل للنسـق ، وقــد اســتخدم
                                                           

  .51بق ،صامرجع س: عبد الحميد أحمد رشوان حسين :1
  .82بق ،صامرجع س:عصام توفيق قمر وسحر فتحي مبروك :2
  .140،ص2009،دار النهضة العربية ، بيروت ، األسرة والحياة العائلية:سناء الخولي :3
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الداخليــة فــي األســرة والعالقــات التــي تــربط بــين نســق األســرة واألنســاق االجتماعيــة األخــرى تعتمــد البنائيــة 
  :فية على عدة مسلمات مترابطة ومتداخلة هيالوظي

إن المجتمــع مـــا هـــو إال نســق يضـــم مجموعـــة مـــن العناصــر المتســـاندة التـــي تســهم فـــي تحقيـــق تكاملـــه   -1
وبـــذلك تعتبـــر األســـرة نســـقا اجتماعيـــا يتكـــون مـــن أفـــراد يرتبطـــون بعضـــهم بـــبعض عـــن طريـــق التفاعـــل 

 .واالعتماد المتبادل
مــن الوفــاء بهــا وٕاال فــإن النســق ســوف يفنــى أو يتغيــر تغيــرا جوهريــا لكــل نســق احتياجــات أساســية البــد  -2

 .وبذلك فإن األسرة نظام اجتماعي لتنظيم السلوك الجنسي واالنجاب ورعاية األطفال
لكي يكـون النسـق فـي حالـة التـوازن المسـتمر ال بـد أن تلبـي أجـزاؤه المختلفـة احتياجاتـه األساسـية لـذلك  -3

ها من منح المكانة ألفرادها واإلمداد بالطعام والمـأوى والملـبس والتنشـئة على األسرة إنجاز المطلوب من
 1.االجتماعية لألبناء للمحافظة على النظام وبقاء األسرة في حالة توازن

للبنـاء الــوظيفي لألســرة مثـاال حيــا لتحليــل نســق  بارســونزوفـي منتصــف القــرن العشـرين تعتبــر دراســة 
األسرة في ضوء االتجاه الوظيفي ، مؤكدا عالقة األسرة بالوحدات االجتماعيـة الكبـرى وعالقاتهـا بالوحـدات 
الفردية الصغرى والعالقة بين األسرة والشخصية ، خاصة ما يتعلق بتوزيع األدوار علـى أفـراد األسـرة ،يـرى 

زوج بـــاألدوار الوســـيلية نتيجـــة للســـمات البيولوجيـــة التـــي تنفـــرد بهـــا وهـــي االنجـــاب بارســـونز أن يخـــتص الـــ
والرضــاعة ، وٕان طبيعــة هــذه األدوار تجعــل المــرأة مســؤولة عــن تحقيــق الثبــات واالســتقرار الــداخلي لألســرة 

  .والعناية باألطفال وتوفير النواحي العاطفية لزوجها

  :النظرية التفاعلية الرمزية-5-2

ت التفاعلية الرمزية من ميداني علم االجتماع وعلم النفس االجتماعية وهي ترى أن األسـرة لقد تطور 
وحدة من الشخصيات المتفاعلـة يشـغل كـل منهـا وضـعا داخـل األسـرة ويقـوم بعـدد مـن األدوار المسـندة إليـه  

يركـز بوضـوح الـذي يـرى أن االتصـال الرمـزي جورج هربـرت ميـدومن أشهر ممثلي اتجاه التفاعلية الرمزية 
 يعلــى اســتخدام األفكــار والمفــاهيم ، وبــذلك تكــون اللغــة ذات أهميــة بالنســبة لعمليــة االتصــال بــين النــاس فــ

المواقف المختلفـة وعليـه فـإن النظـام االجتمـاعي هـو نتـاج األفعـال التـي يضـعها أفـراد المجتمـع ويشـير ذلـك 

                                                           

، القاهرة  ) المصرية (، مكتبة األنجلو  علم االجتماع الزواج واألسرة رؤية نقدية للواقع والمستقبل: إجالل إسماعيل حلمي :1
  .69،ص2013
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اوض والتــداول بــين األفــراد كمــا يتفــق إلــى أن المعنــى لــيس مفروضــا علــيهم وٕانمــا هــو موضــوع خاضــع للتفــ
أن التفاعـل الرمـزي هـو اليمـة المميـزة للتفاعـل البشـري وأن تلـك السـمة الخاصـة  فـي)ميد( مع )هربرتبلومر(

  .وأحداث األفراد وأفعالهم المتبادلة تنطوي على ترجمة رموز

  :ومن أهم مسلمات التفاعلية الرمزية

 .من االتصاالت بين فرد أو فرد مع جماعة أو جماعة مع جماعة وهو سلسلة :التفاعل - 1

ة ظـــروف بطريقـــة واحـــدة فـــي وقـــت ويقصـــد بهـــا اســـتطاعة االنســـان أن يتصـــرف فـــي مجموعـــ:المرونـــة - 2
 .وبطريقة مختلفة في وقت آخر وبطريقة متباينة في فرص ثابتةواحد،

وهي مجموعة من االشارات المصـطنعة يسـتخدمها النـاس فيمـا بيـنهم لتسـهيل عمليـة التواصـل : الرموز - 3
 .االنطباعات والصور الذهنية )جوفمان(المعاني وعند  )بلومر(اللغة وعند )ميد(وتشمل عند 

وهو مقدرة االنسان على تمثـل الـدور ، فالتوقعـات التـي تكـون لـدى اآلخـرين عـن سـلوكنا :الوعي الذاتي - 4
 1.)جوفمان(روف معينة وهي بمثابة نصوص يجب أن نعيها حتى نمثلها على حد تعبير في ظ

طار مرجعا رئيسيا لكثير من األبحاث التي تهتم باألشخاص داخل محـيط األسـرة  ولقد أصبح هذا اال
عـد التـي وهو الذي أدى إلى توجيه عناية كبيرة إلى عالقات الزوج بالزوجة واآلباء باألبناء ، واألدوار والقوا

تحكمهـــا والموقـــف الزواجـــي وتمثـــل التنشـــئة االجتماعيـــة مـــن جانـــب آخـــر محـــورا هامـــا فـــي مـــدخل التفاعـــل 
  2.الرمزي لما لها من أهمية مركزية في التنظيم األسري

  :نظرية الدور االجتماعي-5-3

تعريف الدور االجتماعي بأنه عبارة عن نمط منظم من المعايير فيما يختص بسلوك فرد بقوم  يمكن
هـو مجمـوع األنمــاط الثقافيـة التــي " الـدور االجتمـاعي بأنــه  )لنتــون(بوظيفـة معينـة فــي الجماعـة ، ويعـرف 

فـرد يحتـل هـذا ترتبط بمركز معين ، وبـذلك تتضـمن االتجاهـات والقـيم والسـلوك التـي يصـفها المجتمـع لكـل 
  3"المركز والدور االجتماعي هو الجانب الديناميكي للمركز

                                                           

  .72- 70المرجع السابق ، ص ص :1
  .157مرجع سابق ،ص :سناء خولي :2
  .81، ص2005، دار وائل للنشر ، لتربية والتنشئة االجتماعيةا: عبد اهللا زاهي الرشدان :3
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وتســعى نظريــة الــدور االجتمــاعي إلــى فهــم الســلوك االجتمــاعي بالصــورة المعقــدة التــي يكــون عليــه 
باعتبار أن السلوك االجتماعي يشمل عناصر اجتماعية وشخصـية ولهـذا فـإن العناصـر االدراكيـة الرئيسـية 

ـــــل وحـــــدة المجت: للنظريـــــة هـــــي  ـــــل وحـــــدة الثقافـــــة ، الوضـــــع ويمث ـــــدور ويمث ـــــل وحـــــدة ال ـــــذات وتمث مـــــع ، ال
  :كما نجد أن مفاهيم الدور االجتماعي يشتمل على عدة مفاهيم وهي الشخصية،

أن الـــدور هـــو أفعـــال الفــرد فـــي أثنـــاء تفاعلـــه وعالقاتـــه مـــع األشـــخاص " بارســـونز "يـــرى : نظـــام الـــدور - 
 1.اآلخرين ضمن النظام االجتماعي

يلعب الدور مجموعة السلوكات أو النشاطات المحددة التي ينتظر من الفرد القيام بهـا فـي  :لعب الدور -
أن القيــام بالــدور هــو اســتجابة الفــرد لتوقعــات اآلخــرين  بارســونزالمؤسســات فــي موقــف معــين ، ويــرى 

  .وتحقيقها للمعايير االجتماعية

ل معهـم مـن صـور سـلوكية لـذلك نـاس الـذين يتعامـيقصـد بتوقعـات الـدور ومـا يرسـمه ال :توقعات الدور - 
 2.، وما يتوقعه الناس من أفعال شخص ما أثناء أدائه لدورهالدور

يتألف البناء االجتماعي مـن شـبكة المراكـز وتنـدرج هـذه المراكـز فـي القيمـة االجتماعيـة :محددات الدور - 
 .تبعا لما تتضمنه من خدمات تقدم لألفراد

يكتســب الفــرد األدوار االجتماعيــة المختلفــة مــن خــالل عالقاتــه مــع أفــراد : األدوار االجتماعيــة اكتســاب - 
 3.لهم عالقات خاصة معه كاآلباء

  :النظرية التنموية-5-4

تهدف هذه النظرية إلى دراسة التغير فـي نسـق األسـرة الـذي يحـدث بمـرور الـزمن والتغيـر فـي أنمـاط 
، األداة التصـورية األساسـية التنموية فـي تحليالتهـا، التـي يبـرز فيهـا عامـل الـزمنم النظرية التفاعل وتستخد

  ."دورة حياة األسرة" التي يطلق عليها 

                                                           

  .195، ص 2001، 2للنشر والتوزيع ، األردن ، ط ، دار الشروق مدخل إلى علم االجتماع: فهمي سليم الغرباوي وآخرون :1
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بصفتها أداة وضعية لمقارنة بنـاءات ووظـائف  وتجدر اإلشارة إلى أن دورة حياة األسرة قد استخدمت
قـد وآخـرون  بتريمسـروكينالتفاعل الزواجي في مراحل مختلفة مـن النمـو ، ونـذكر علـى سـبيل التمثيـل أن 

  :ميزوا أربع مراحل لدورة حياة األسرة

 .مرحلة زوجين ينشآن وجودا اقتصاديا مستقال - 
 .مرحلة زوجين مع طفل أو أكثر - 
 .أو أكثر يعولون أنفسهممرحلة زوجين مع طفل  - 
 .مرحلة زوجين تقدمت بهما السن - 

ويالحــظ أن النظريــة التنمويــة تشــارك النظريــة البنائيــة الوظيفيــة فــي فكرتهــا األساســية فــي أن هنــاك 
معينة توصف بأنها جوهرية ال بد أن تتوافر من أجل وجود األسرة وبقائهـا ، واسـتمرارها ) أعماال(متطلبات 

زء من أجزاء النسق يؤدي إلى تغير في أجزاء النسق األخرى وتلتقي النظريـة التنمويـة وٕان التغير في أي ج
مع نظرية التفاعل الرمزي في إعطاء األهمية لألوضاع واألدوار والعمليـات التفاعليـة إال أن الميـزة الوحيـدة 

ومـــات منهـــا التـــي تنفـــرد بهـــا هـــذه النظريـــة هـــي محاولتهـــا التمســـك ببعـــد الـــزمن عـــن طريـــق اســـتخدامها مفه
  .1"تسلسل األدوار"

لتزامـات يقرهـا المجتمـع وعنـدما يوكـل المجتمـع إلـى كانة كل من الزوجين واآلباء بنـاء علـى اتتحدد م
الرجل بعض الوظائف التي يضطلع بها خارج نطاق األسرة فإن هذا معناه أن المجتمع يقـرر بشـكل جزئـي 

فالعمل الذي يقوم به كل من الطفل أو األب في األسرة يحدد  شكل  تقسيم العمل الداخلي في نطاق األسرة
المهام الذي ينتظر المجتمع الخارجي منهم تحقيقها ، فالوالدين موكول بهما مسؤولية تنشـئة األطفـال داخـل 

  2.األسرة وكذلك فرض نوع من الضبط االجتماعي عليهم عندما يندمجون في المجتمع خارج نطاق األسرة

  :ة التعلم االجتماعينظري-5-5

إن نظريــــة الــــتعلم االجتمــــاعي تنظــــر إلــــى التطــــور البشــــري كتــــأثير متــــراكم لمجموعــــة مــــن التجــــارب 
  :التعليمية المتداخلة لتكون الشخصية وهذا يحدث في نموذج التعلم االجتماعي بطريقتين

                                                           

، ص ص 1999، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، األسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية:عبد القادر القصير :1
60-61.  
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االحتمـاالت بـأن يزيـد مـن تتم عبر إعادة التدعيم األسري ، إن التدعيم حدث بعد االسـتجابة ويـؤثر فـي -1
فأي مـدعم مرغـوب بـه يحـدث بعـد االسـتجابة ) االستجابة االيجابية( احتمال االستجابة التي ستحدث ثانية 

ويزيد من احتماالت بأن االستجابة سوف تتكرر ، أما التدعيم السلبي فإنه يعني أن مثيرا غيـر مرغـوب بـه 
سـتجابة  ففـي حالـة العقـاب ، فـإن مثيـرا غيـر مرغـوب بـه يستبعد وهذا يؤدي إلى ازديـاد واحتمـال حـدوث اال

  .مثل األلم يحدث االستجابة أو مثيرا مرغوبا به يزول ويقلل من فرض تكرار االستجابة

يحدث فيها التعلم من خالل التقليد ، إن الناس يقلدون سـلوك اآلخـرين الـذين يعجبـون بهـم ، وٕان أولئـك -2
وترد قاب الذي حدثت لنا طيلة حياتنا،اعي يؤكدون التعزيز والمكافأة والعالذين يؤمنون بنظرية التعلم االجتم

استجاباتنا السـلوكية إلـى أحـداث خارجيـة إضـافة إلـى ذلـك فـإن منظـري الـتعلم مهتمـون بـدور النمـوذج الـذي 
ي يختاره األفراد لتقليده على الرغم من أن نظريـة الـتعلم االجتمـاعي تعتـرف بـأن التعلـيم والنمـو الشخصـي فـ

  1.أثناء فترة الحياة تركز على الفعل تجاه معين

فالتعلم إذن هو اكتساب العادات والخبـرات والمعلومـات واألفكـار التـي يحصـلها الفـرد بعـد والدتـه مـن 
خالل تفاعله مع بيئته المادية واالجتماعية التي يعيش فيها كما يوصف التعلم كـذلك بأنـه عبـارة عـن تغيـر 

فــي الخبــرة أو فــي األداء ، ويحــدث هــذا التغيــر نتيجــة لقيــام الكــائن الحــي بنشــاط أو تعــديل فــي الســلوك أو 
  .2معين كالمران أو التكرار

  :النظرية التطورية-5-6

تشــمل المكــان واألفــراد واالمكانــات ) إســتاتيكية(وحــدة بنائيــة "وتنظــر هــذه النظريــة لألســرة علــى أنهــا 
ا العالقــات االجتماعيــة بــين أفرادهــ مــن) ديناميــة(جية إلــخ إلــى جانــب وحــدة فســيولو ..... واألثــاث والــدخل 

يشـــكالن معـــا وحـــدة األســـرة فـــي المرحلـــة الوضـــعية ، فاألســـرة تعبيـــر عـــن المرحلـــة الوضـــعية التـــي تعيشـــها 
  .االنسانية حاليا كحياة واقعية قانونية بعيدا عن الغيبيات واألساطير الغيبية

                                                           

  .164، صبقامرجع س: بهاء الدين خليل تركية:1
  .92، ص 2008،  ، مجلس الثقافة العام االجتماعية األسرية ودوافع االنجاز الدراسيةأساليب التنشئة : محمد فتحي فرج الزليتني:2
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ر يمثالن الوجـود األسـري حيـث يتغيـر البنـاء العالقـي لألسـرة بينمـا بنائهـا ثابت ومتغي: لألسرة بناءين
المورفولـــوجي أكثـــر ثبوتـــا وتضـــطرب وتتغيـــر عالقـــات أفـــراد األســـرة صـــعودا وهبوطـــا تبعـــا ألحـــداث الحيـــاة 

  1.الجارية ويميل بناؤها كتواجد المكان واألفراد إلى الثبوت

  :األسرة والتربية اإلبداعية-8

فــي . ي األســرة بــبعض الخبــرات تكفــي إلعــداده لالســتجابة للخبــرات القادمــة فــي حياتــهيلتقــى الطفــل فــ
بـــين فيـــه الســـياق النفســـي  "األســـرة وٕايـــداع األبنـــاء" كتابـــا تحـــت عنـــوان  محمـــود الســـيدألـــف  1980ســنة 

االجتمــاعي لعمليــة اإلبــداع وخاصــة أحضــان األســرة ، وقــد انتهــى إلــى نتيجــة تؤكــد وجــود عالقــة قويــة بــين 
  .ياق النفسي االجتماعي البيئة ، األسرة والعالقات بين األفراد وبين قدرات األبناء على اإلبداعالس

إن محاوالت الكشف عن السياق النفسي واالجتماعي للتنشئة ذات العالقة بارتفاع القدرات االبداعيـة 
مـن األمـان والتشـجيع  أو انخفاضها لدى األبناء ال تتوقف ودلت النتائج إلى اصطناع المنـاخ األسـري بجـو

على المبادأة يساعد على نمو اإلبداع لدى األبناء ونجد هذا في تقارير الراشدين من المبدعين عن معاملـة 
بدراســتهم أنهــم كــاموا " كينــولم"لمعمــاريون المبــدعون الــذين قــام آبــائهم لهــم حيــث يــذكر مــثال المهندســون ا

كتشـاف بيئـتهم وأنهـم لـم واخـاذ القـرارات مـن الحريـة فـي ات تماعية بقدر كبيـريتمتعون في أثناء تنشئتهم االج
ا للســلوك ديتعرضــوا لحمايــة زائــدة أو لــرفض مــن الوالــدين ، فــي الوقــت الــذي حــدد فيــه اآلبــاء مســتوى محــد

والقــيم وكــانوا مثــاال للتوحــد مــع آبــائهم كمــا كــانوا يحترمــون هــؤالء األبنــاء احترامــا غيــر عــادي ويثقــون فــي 
  2.العمل بالطريقة المالئمةقدراتهم على 

كمــا أكــدت بعــض الدراســات أن التــاريخ العــائلي لألشــخاص مرتفعــي المهــارات واالبــداعات فــي عــدة 
مجاالت مختلفة كشـف عـن انتسـابهم ألسـر عمـل أفرادهـا لجيلـين علـى األقـل فـي المجـال نفسـه أو لهـم أقـل 

بيئـة تتضـمن أشخاصـا مهتمـين بالمجـال تقدير إسهامات في مجاالت أخرى قريبة ومن ثـم تعـد التنشـئة فـي 
  .بالتشجيع على المشاركة فيه أمرا مهما جدا لالرتقاء باإلبداع

ومــن بــين الجوانــب العديــدة المتصــلة بخصــائص أســر المبــدعين التــي شــكلت الفــروق المالحظــة فــي 
  :كيفية تحديد األسرة وتشجيعها وتدريبها وتوجيهها لمسار موهبة أبنائها برزت خصائص مثل

                                                           

  .65،ص2011، المكتب الجامعي الحديث ، بناء األسرة والمشكالت األسرية المعاصرة:عبد الخالق محمد عفيفي:1
  .14-12بق ، ص ص امرجع س:مصطفى رجب :2
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 .ووظيفة الوالدين - 
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-153، ص ص 2009، مركز االسكندرية للكتاب ، االسكندرية ،  اإلبداع عند األطفالتنمية : إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي :1
154.  
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  :خالصة الفصل

حاولنــا مــن خــالل هــذا الفصــل النظــري اإلحاطــة الشــاملة بموضــوع األســرة حيــث قمنــا بمعالجتــه مــن 
مختلــف العلــوم كعلــم  خــالل جوانــب مختلفــة وبــدأنا ســعينا هــذا مــن خــالل بلــورة مفهــوم األســرة الــذي تتقاســمة

االجتمــاع وعلــم الــنفس وهــذا مــن خــالل إعطــاء عــدد مــن التعــاريف المختلفــة لمفهــوم األســرة ضــف إلــى ذلــك 
تعرضنا إلى أشكال األسرة وأهميتها وخصائصها باإلضافة إلـى تناولنـا األسـرة فـي اإلسـالم واألسـرة والتربيـة 

  .موضوع األسرةاإلبداعية كما تطرقنا إلى أهم النظريات التي تناولت 

وكعنصــر أخيــر فــي هــذا الفصــل تعرضــنا إلــى عنصــر مهــم بالنســبة لدراســتنا هــذه أال وهــو وظــائف 
  .األسرة التي تقوم بها في سبيل تنمية قدرات الطفل اإلبداعية

  



 :الفصل الثالث
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  .بعض النظريات المفسرة لإلبداع-8

  الفصلخالصة 
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  تمهيد

اإلبداع ظـاهرة إنسـانية رفيعـة ، تـؤدي بنـا إلـى االنطـالق فـي آفـاق عقليـة وأنشـطة إنسـانية ومحـددات 

أدبية وعناصر رفيعة ، وتؤدي بنا إلى السمو التفكيري والعقلي والتعبيـري وٕالـى االنطـالق إلـى أفـاق متعـددة 

  .والوصول إلى درجات عليا في عالم التفكير الخالق اإلنسانمن أجل رفعة 

يسمو بالفكر والتأمل وال يمكن أن يكـون مكتسـبا إال مـن ،واإلبداع فاالرتقاء باإلنسان يبدأ من اإلبداع

خــالل البيئــة التــي تــوفر أســس اإلبــداع الصــحيح فنمــوه وازدهــاره مــرتبط بعــدة مناشــط أساســية أهمهــا البيئــة 

تشـــجيع ألبنائهـــا علـــى اإلبـــداع وتـــوفير كافـــة ميســـرات اإلبـــداع فـــي كافـــة المجـــاالت  األســـرية ومـــا تـــوفره مـــن

إلخــراج األجيــال الجديــدة مــن التقليــد إلــى التجديــد ومــن الجمــود إلــى التطــور ومــن الســكون إلــى التحليــق فــي 

  .آفاق المستقبل عن طريق ما يسمى باإلبداع
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  : تعريف اإلبداع-1

بدع الشيء بدءا أنشأه على غير مثال سابق فهو بديع ، وبدع : ي الحديث في المعجم المدرس: لغة

  1.بدوعا وبداعة صار غاية في صفته

فبعضــهم يــرى فــي  اختلــف البــاحثون مــن الفالســفة وعلمــاء الــنفس فــي تعريــف اإلبــداع ، :اصــطالحا

اإلبــداع مظهــرا مــن مظــاهر خصــوبة التفكيــر وســيولته ، فعقــل المبــدع فــي نظــرهم ال يتوقــف بإنتــاج فــيض 

  2.غزير من الصور اإلبداعية

  .عرفه على أنه عملية ينتج عنها عمل جديد يرضى الجماعة وتقبله على أنه مفيد "شتاين"أما 

ـــونم"كمـــا عرفـــه  ى تحقيـــق إنتـــاج يتميـــز بالجـــدة والمالئمـــة علـــى أنـــه تصـــرف وعمـــل يهـــدف إلـــ "كين

  3.وٕامكانية التطوير

اإلبــداع علــى أنــه ســلوك متعمــد مبنــي علــى أســاس المعرفــة والفــرص  "ألبــرت "ويعــرف أيضــا العــالم 

  4.وحاجات الذاتوالترابط وينمو بنماء الدافعية والخبرات 

  :دالئل عناية اإلسالم بالمبدعين-2

التربيــــة اإلســــالمية بالشــــمولية والعالميــــة وهنــــاك دالئــــل كثيــــرة لعنايــــة التربيــــة اإلســــالمية  يتميــــز نهــــج

  :بالموهوبين

اإلشــادة بأصــحاب القــدرات العاليــة والتنويــه بمزايــاهم فقــد استفاضــت األخبــار والحــوادث فــي التربيــة -2-1

) إلـخ....ألخدود ونموذج للموهبةبالقوة واألمانة ،غالم انبي موسى عليه السالم من (االسالمية بالموهوبين 

.  

                                                           

  .229، ص 2007، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، ثقافة تربوية : فايز محمد الحديدي :1
  .65، ص2004، اإلسكندرية ، ، مؤسسة شباب الجامعة تنمية القدرات اإلبداعية عند الطفل:عبد المنعم الميالدي :2
  .65مرجع سبق ذكره ، ص: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي :3
  .26، ص2009، عمان ،1، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط علم النفس اإلبداعي:فاطمة محمود الزيات :4
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الواليات والمهمات العظيمة توكل لذوي القدرات العالية فقد دلت النصـوص الـواردة فـي القـرآن الكـريم -2-2

والسنة النبوية علـى أن الواليـات والمهمـات العظيمـة توكـل لـذوي القـدرات العاليـة مثـل اختيـار موسـى ألخيـه 

  .هارون ليكون وزيره

مــواطن التفــوق وٕابرازهــا للموهــوبين ، فلقــد عملــت التربيــة االســالمية علــى حــث المــؤمنين إلــى تجليــة -2-3

المســابقة فــي الخيــرات والمســابقة للجنــة فطفــق الصــحابة يســألون عــن أفضــل األعمــال وأكثرهــا أجــرا وتجلــت 

  .مواطن التفوق وتجسدت في كثير من مواطن الحياة مثل التفوق العلمي

  .يسهم في الكشف عن الموهوبينلمن ترتيب األجر -2-4

  .اإلشارة إلى الطاقات والقدرات العالية-2-5

لصـحبة نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم وكـل ذلـك دالئـل عنايـة التربيـة إختيار اهللا عّز وجـّل خيـر النـاس -2-6

  1.االسالمية بالموهوبين

  :قدرات اإلبداع-3

وتعنـــى المهـــارات التـــي يتكـــون منهـــا ، وبمراجعـــة العديـــد مـــن اختبـــارات التفكيـــر واألكثـــر شـــيوعا مثـــل 

ــــــــــــــــورانساختبــــــــــــــــار  ــــــــــــــــورد، اختبــــــــــــــــار  (Torrance1966)ت ــــــــــــــــار  (Guilford1968)جيلف اختب

يتضـــح أن أهـــم القـــدرات التـــي حـــاول ، للتفكيـــر اإلبـــداعي) 1977(ر أبـــو حطـــب اختبـــا)1965(عبـــدالغفار

  :الباحثون قياسها هي

  :الطالقة-3-1

د ممكــن مــن األفكــار المقترحــة حــول موضــوع معــين وفــي وقــت وتعنــي القــدرة علــى إنتــاج أكبــر عــد

  .محدد

وهـــي فـــي جوهرهـــا عمليـــة تـــذكر واســـتدعاء اختياريـــة لمعلومـــات أو خبـــرات أو مفـــاهيم ســـبق تعلمهـــا  

  2.على إنتاج العديد من األفكار اإلبداعية بصورة تفوق المتوسط العام لألقران وتعتمد

                                                           

  .135-134ص ص  ،بقامرجع س:عرة عامحمد الج:1
  .134بق ، صامرجع س: ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي : 2
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  :وتقاس الطالقة بأساليب مختلفة منها على سبيل المثال

نيف ، أو التصـتبدأ أو تنتهي بحرف أو مقطع معـينسرعة التفكير بإعطاء كلمات في نسق محدد كأن  - 

 .السريع للكلمات في فئات خاصة

، كالقـــدرة علـــى ذكـــر أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن أســـماء الحيوانـــات ق متطلبـــات معينـــةتصـــنيف األفكـــار وفـــ - 

أو األشــياء الســائلة أو الصــلبة أو أكبــر قــدر مــن االســتعماالت للجريــدة أو ..... الصــحراوية أو المائيــة 

 .إلخ.....العلب الفارغة

مــن التــداعيات  القــدرة علــى إعطــاء كلمــات تــرتبط بكلمــة معينــة ، كــأن يــذكر التلميــذ أكبــر عــدد ممكــن - 

 .إلخ.....لكلمة نار ، قلم ، سمكة ، سيف 

 1.القدرة على وضع الكلمات في أكبر قدر ممكن من الجمل والعبارات ذات المعنى - 

  :وتتلخص الطالقة في األنواع اآلتية

أي ســرعة تفكيــر الشــخص فــي إعطــاء األلفــاظ والكلمــات وتوليــدها فــي نســق  ):اللفــظ(طالقــة الكلمــات -أ

  2.محدد

وتتجسد في قدرة الفرد على توليد عدد كبير من األلفاظ تتـوافر فيهـا شـروط معينـة مـن  :طالقة التداعي-ب

  .حيث المعنى ويحدد فيها الزمن أحيانا

وتتمثل في قدرة الفرد على سرعة صياغة األفكار الصحيحة أو إصدار أفكار متعـددة  :الطالقة التعبيرية-جـ

  .في موقف محدد شريطة أن تتصف هذه األفكار بالثراء والتنوع والغزارة والندرة

وتتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى إعطــاء أكبــر عــدد ممكــن مــن األفكــار المرتبطــة  :طالقــة المعــاني واألفكــار-د

  3.بالنسبة إليهبموقف معين ومدرك 

  .أي تقديم بعض اإلضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقية :طالقة األشكال-ه

                                                           

 2014، عمان ، 5، دار الفكر ناشرون وموزعون ، ط الموهبة والتفوق: خليل عبد الرحمان المعايطة ومحمد عبد السالم البواليز : 1

  .183ص
  .53، ص2007، عمان ، 3، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ط تنمية قدرات التفكير اإلبداعي: محمد حمد الطيطي :2
  .140، ص2005، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1، ط الطفل ومهارات التفكير: أمل عبد السالم الخليلي :3
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يفضل بعض العلماء النفسانيون والتربويون في مفهوم الطالقة في أكثر من جانب ، فيؤكدون وجـود 

طالقــة الرمــوز طالقــة واألشــكال البصــرية فــي الفنــون الشــكلية وطالقــة األشــكال الســمعية فــي الموســيقى ، و 

طالقــة العامـــة المتعلقـــة بــالمهن والحـــرف والبيـــع واإلعـــالن التـــأليف األدبــي كالشـــعر والســـجع وال اللغويــة فـــي

  1.إلخ.....والدعاية والخطابة والتدريس 

  :المرونة-3-2

المتوقعــة عــادة ، مــع توجيــه مســار  وتعنــي القــدرة علــى توليــد أفكــار متنوعــة وليســت مــن نــوع األفكــار

التفكير بحسب تغير المثير أو متطلبات الموقف ، وكما تالحظ ، فإن المرونة عكس الجمود الـذهني الـذي 

يعني أن يتبنى الفرد أنماطا ذهنية محددة سلفا ، وغير قابلة للتغيـر حسـب مـا تسـتدعي الحاجـة ، والمرونـة 

  2:أنواع عديدة من أبرزها

  : Adaptivliexibilityتكييفيةالمرونة ال-أ

وتشــير إلــى قــدرة الفــرد علــى تغييــر الوجهــة الذهنيــة التــي ينظــر مــن خاللهــا إلــى حــل مشــكلة محــددة  

والمرونة التكييفية عكس ما يسمى بالتصلب العقلي ، وهي تتعلق بالسلوك الناجح للفرد التلميذ في مواجهـة 

  .موقف أو مشكلة معينة

المرونـــة باعتبـــاره مكـــون مـــن مكونـــات التفكيـــر اإلبـــداعي فـــي كونهـــا  وتتضـــح أهميـــة هـــذا النـــوع مـــن

ضرورية لتكييـف الفـرد مـع الموقـف أو المثيـر والتعـديل فيـه ، بهـدف التوصـل إلـى الحـل اإلبـداعي للمشـكلة 

  .التي يواجهها الفرد 

  :  FlexibilitySpontaneousالمرونة التلقائية-ب

ممكـن مـن األفكـار التـي تـرتبط بمشـكلة أو مواقـف مثيـرة  نتاج أكبر عـددإوتشير إلى سرعة الفرد في 

يحددها المقياس أو االختبار المعد خصيصا وتتمثل المرونة التلقائية في قدرة التلميذ على أن يعطي تلقائيا 

                                                           

  .53محمد حمد الطيطي ، مرجع سابق ، ص:1
 2001والطباعة ، عمان ، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية : سامي محمد ملحم :2

  .138ص
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عــدد متنــوع مــن االســتجابات التــي ال تنتمــي إلــى فئــة أو مظهــر واحــد إنمــا اإلبــداع فــي أكثــر مــن إطــار أو 

  1.شكل

  :Originalityلةاألصا-3-3

وهــي تقــديم نتاجــات مبتكــرة تكــون مناســبة للهــدف والوظيفــة التــي يعمــا ألجلهــا أو بتعبيــر آخــر رفــض 

االنتـاج : الحلول الجاهزة والمألوفة واتخاذ سلوك جديـد يتوافـق مـع الهـدف المنشـود ويقصـد باألصـالة أيضـا 

نـت ال تخضـع لألفكـار الشـائعة وتتصـف غير المألوف الذي لم يسبق إليه أحد وتسمى الفكـرة أصـلية إذا كا

  .بالتمييز

  :Elaborqtionإدراك التفاصيل -3-4

تتضــمن هــذه القــدرة االبداعيــة تقــديم تفصــيالت متعــددة ألشــياء محــدودة ، وتوســيع فكــرة ملخصــة أو 

  2.تفصيل موضوع غامض

فـي بحـوث االبـداع أن التالميـذ الصـغار األكثـر إبـداعا  (Torrance)وقد أشـارت مالحظـات تـورانس

) المبـدع(يميلون إلى زيادة الكثير من التفصيالت غير الضرورية إلى رسوماتهم وقصصـهم وعليـه فالتلميـذ 

  .ذو القدرة على التفصيل تتناسب درجته مع مقدار التفصيالت التي يعطيها 

  :Synthesisالتأليف -3-5

دمج أجزاء مختلفة في وحدات جديدة فوضع العالم لمبدأ أو نظرية جديدة هو ويقصد بها القدرة على 

  3.نوع من التأليف ، وصياغة العالم أو الباحث اختبار القياس جانب من جوانب سلوك االنسان

  :Problemsensibilityالحساسية للمشكالت -3-6

ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في البيئة أو الموقـف ويعنـي ذلـك 

أن بعض األفراد أسرع من غيرهم في مالحظة المشكلة والتحقق من وجودها في الموقف ، وال شـك فـي أن 

                                                           

  .137-136بق ، ص ص اليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي ، مرجع س:1
، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان   أساسيات علم النفس التربوي النظرية والتطبيق: محمد فرحان القضاه ومحمد عوض الترتوري :2

  .381، ص2006
  .186، ص مرجع سابق: خليل عبد الرحمان المعايطة ومحمد عبد السالم البواليز :3
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خـال اكتشاف المشكلة يمثل خطوة أولى في عملية البحث عـن حـل لهـا ومـن ثـم إضـافة معرفـة جديـدة أو إد

تحســينات وتعـــديالت علـــى معــارف أو منتجـــات موجـــودة ويــرتبط بهـــذه القـــدرة علــى مالحظـــة األشـــياء غيـــر 

  1.العادية أو الشاذة أو محيط الفرد ، أو إعادة توظيفها أو استخدامها وٕاثارة تساؤالت حولها

  :صفات وخصائص المبدعين-4

  :ونذكر من أهمها ما يلي

في القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار عن موضـوع معـين  الطالقة وهي طالقة فكرية وتتمثل-أ

في وحـدة زمنيـة محـددة ، وتمثـل أيضـا فـي الطالقـة الترابطيـة التـي تظهـر فـي القـدرة علـى ربـط أو اكتشـاف 

  .الرابطة بين عدد أكبر ممكن وعناصر الظواهر المدركة

  .ء عملية ما وتحمل نتائجها والدقة الموضوعيةالفضول المعرفي واألمانة الفكرية وقبول المسؤولية ألدا-ب

المرونة الفكرية وهي القدرة على تغيير الحالة الذهنية واألفكار كلها تغير الموقف أي القدرة على تغيير -جـ

  .المسارات والقنوات القديمة واتخاذ وجهات جديدة

  2.إلتيان بالجديداألصالة وتظهر في عدم تكرار أفكار اآلخرين فهي نزعة نمو التجديد وا-د

  :هي الفئاتالطلبة المبدعين بمجموعة من " تورانس"ويصف 

حيث يبدي المبتكر قدرة قوية على االقنـاع بمـدى فائـدة أفكـاره ومعتقداتـه مـن خـالل : الجرأة في اإلقناع - 

 .أنواع سلوك اجتماعي معقول 

 .بيئة المحيطةأي أن لدى المبتكر رغبة في معرفة المزيد عن ال: الدقة وحب االستطالع  - 

أي أن لديه القـدرة علـى اتخـاذ األحكـام باالسـتقالل عـن غيـره مـن األفـراد فـي المسـائل : الحكم المستقل  - 

 .المهمة

أي عندما يبدأ عمـال مـا ، يهـتم بـه كثيـرا وبشـكل عـام يركـز جميـع قدراتـه العقليـة : االنهماك في العمل  - 

 .تماماتهفي ذلك العمل ويستغرق به كل إمكانياته وقدراته واه

                                                           

  .59- 58، ص ص 2013، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ،  الموهبة والتفوق: عبد الحفيظ سالمة :1
  .118، ص2010، عمان ،1، دار صفاء للنشر والتوزيع ، طسيكولوجية اإلبداع : عمر حسن مساد :2
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الحــدس أي يطــور قدرتــه الحدســية فــي المشــكالت التــي يعالجهــا بمعنــى آخــر اإلدراك الفــوري للمشــكلة  - 

 .على شكل قفزة عقلية

 .أي يكون لديه الرغبة والقدرة على اإلقدام والمغامرة: المغامرة  - 

الت التــي أي أن لديــه نظــرة كافيــة للمشــكالت المســتقبلية ويســتطيع المشــاركة بالمشــك: خصــوبة الخيــال - 

 1.ربما تنشأ في المستقبل

أب قـدموا فيهـا وصـفا لسـلوك أبنـائهم المبـدعين المبتكـرين  ) 150(بتحليـل الخطابـات ل " تورانس " كما قام 

  : والتي اشتمات على الخصائص التي قدمها اآلباء والمتمثلة في 

 )أو كليهما(الجسمي أو العقلي  لنشاطمفرط ا - 

 )مزعج(حب االستطالع  - 

 .النسيان ، شارد الذهنكثير  - 

 .لديه روح الفكاهة ، غير مشارك في الفصل - 

 .يقرأ في الحجرة بينما يلعب أصدقاءه بالخارج - 

 .يستمتع في الطبيعة والخروج خارج المنزل - 

 .يحب أن يعمل بمفرده خيالي ، حساس ، يحب األلوان - 

 )غير متحفظ على كالمه(تلقائي وصريح  - 

 )ماذا بعدو (لديه أحالم يقظة يستخدم عبارة  - 

 .يحب القراءة جيد في العلم والفن والموسيقى - 

 2.يقضي وقتا في مشاهدة اآلخرين - 

خصـائص شخصـية المبـدعين إلـى ثـالث فئـات  (Tuttle@ becker 1983)وقـد صـنف كـل مـن 

 :هي

 

  
                                                           

  .21بق ، صامحمد حمد الطيطي ، مرجع س: 1
  .149-148بق ، ص ص اإيمان محمد أبو غريبة، مرجع س:2



اإلبداع عند طفل المرحلة اإلبتدائية  :                                      الفصل الثالث  

 

59 

 

  :خصائص شخصية وتتضمن الصفات: وال أ

 .محب لالستطالع -1

 .مثابر في متابعة اهتماماته -2

  :مع اآلخرينخصائص العالقة : ثانيا

 .ناقد لذاته -1

 .يتمتع بحس رفيع للدعابة -2

 .حساس للظلم بمختلف مستوياته -3

 .قيادي في مجاالت متنوعة -4

 .عدم قبول االجابات السطحية -5

  :وتتضمن الصفات التالية خصائص تتعلق بالمعرفة: ثالثا

 .فهم المبادئ والقوانين والنظريات بسهولة -1

 .بين أشياء أو أفكار تبدو متباعدة يرى العالقات -2

 1.يولد أفكار كثيرة لمثير معين -3

  :العوامل المساعدة على اإلبداع-5

بمراعاة طبيعـة وخصـائص اإلبـداع فـال بـد األخـذ بعـين االعتبـار عوامـل أساسـية عديـدة تسـاعد علـى 

  2:اإلبداع من أهمها

أي التفكير المباشر الذي يتحدد بالتوصل إلى إجابات صـحيحة  باعتباره نوع من التفكير التقاربي:الذكاء-أ

لتساؤالت أو حلول لمشكالت مألوفة في مواقف مختلفة ، وباعتباره تفكيـرا تباعـديا أي يتحـدد بالتوصـل إلـى 

  .إجابات لتساؤالت أو حلول لمشكالت غير مألوفة

                                                           

  .223بق، صامرجع س: كاظم كريم رضا وماهر محمد عواد :1
  .231بق ، صاسالمرجع ال: فايز محمد الحديدي :2
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ــــر-ب ــــة التفكي ــــذي يوصــــل لإلبــــداع وهــــتتمثــــل فــــي التفكيــــر الــــذي يقــــع خــــارج حيــــز المــــألوف  :طريق و ال

ويســتدعي فــي ذلــك تفعيــل دور المؤسســة التربويــة فــي تــدريب الطلبــة علــى عمليــات التفكيــر غيــر واالبتكار،

  .المألوف

ويكون أحد العوامل ويتأثر بالوراثة والبيئة علما بأن هنـاك دراسـات دلـت علـى عـدم ) إناث-ذكور(النوع -ج

  .وجود فروق ذات دالة إحصائية في القدرات االبتكارية بين النوعين وخاصة في مرحلة التعليم اإلبتدائي

أن فتـرة الشـباب عمـر جيـد دلت الدراسات على تفـاوت فـي نتائجهـا فكثيـر منهـا تؤكـد علـى  :عامل السن-د

  .ومناسب وأخرى تؤكد على أن الفترة العمرية ما بين األربعين والخمسين سن مناسب لإلبداع

وجـود بعـض اإلمـارات : تتمثل فـي بعـض الدراسـات بمالمـح شخصـية ثالثـة وهـي : السمات الشخصية-ه

حيـث الدافعية لدى الفئات المبدعة ،د العامة في اإلدراك والتفكير وقوة الحواس وتوافر االستثارة بمعنى وجو 

لــــوحظ وجــــود الحمــــاس لــــدى معظــــم الموهــــوبين بدرجــــة غيــــر عاديــــة والقــــدرة علــــى تنظــــيم األفكــــار وٕادراك 

  1.العالقات

  :ولتشجيع اإلبداع يجب خلق البيئة اإلبداعية التالية

 .ال تعط األفراد أهدافا ، أعطهم توجهات -1

) ال تخلــــف تيــــار واحــــد أو توجيــــه واحــــد فــــي التفكيــــر فهــــذا يقتــــل اإلبــــداع (التفكيــــر المعــــاكس  تشــــجع -2

 .فالمعارضة تحرض المنافسات وتدفع اآلخرين لإلبداء بآرائهم بشكل بناء

ال يمكـــن أن تشـــتري  اخلـــق بيئـــة تســـمح لـــيس فقـــط بتوســـيع أفـــاق األفـــراد ولكـــن أيضـــا بتنميـــة إحساســـهم -3

م بـه ، يحتـاج المبـدعون لمنـاخ بنـاء يسـمح لهـم بـالتفكير بطـرق غيـر تقليديـة  اإلبداع ، بل يمكن أن تله

 .يجب أن تكون بيئة العمل غير رسمية ومريحة 

 .)اإلبداع(إدخال العاطفة في نظام العمل -4

بقدر ما يشعر األفراد باألمان ، بقدر ما يكون تخطي التحـديات أسـهل يجـب أن يشـهر األفـراد باألمـان  -5

 2.يخافوا من المخاطرة ومن ارتكاب األخطاءوبالتالي لن 

                                                           

  .231بق ، صافايز محمد الحديدي ، مرجع س:1
  .31-30، ص ص 2001، دار الرضا للنشر ، دمشق ، اإلبداع في حل المشكالت :حسين علي :2
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 .ضرورة إدخال أساليب وبرامج وطرق متطورة في مجال الدراسة المعرفية -6

الكشف عن المواهب منذ الصغر واالهتمام بالتربيـة اإلبداعيـة وتنميـة عناصـر التفكيـر والبحـث العلمـي  -7

 1.للتالميذ

  :مراحل اإلبداع-6

ون في مجاالته المختلفة عدة أفكار حول مراحـل اإلبـداع ، ولكـن لقد طرح المهتمون باإلبداع والباحث

  :راحل لها تتمثل في اآلتي أكثر هذه األفكار رواجا وقبوال ما يرى في وجود أربع م

 Preparationمرحلة اإلعداد أو التحضير-6-1

والتي يتم من خاللهـا تحضـير العقـل أو الـذهن لعمليـة اإلبـداع الخاصـة بالتعامـل مـع إحـدى القضـايا 

للنقاش ، بحيـث يـتم جمـع المعلومـات واألفكـار ذات العالقـة بهـا وفهمهـا أو المشكالت القائمة أو المطروحـة

  .جيدا استعدادا للمرحلة التالية

   incubation مرحلة الحضانة-6-2

المرحلة تنظيم األفكار ذات العالقة بالمشكلة أو القضية المدروسة والعمل على ترتيبها ويتم في هذه 

ورفض أو التخلص من األفكار أو المعلومـات التـي ال تمـت إليهـا بصـلة ، حيـث يـتم التعـرف بشـكل أعمـق 

  2.على هه المشكلة مع تقديم طروحات غير نهائية لحلها

  iluminationمرحلة اإللهام أو اإلشراف-6-3

ويقصــد بهــذه المرحلــة الوصــول إلــى الــذروة فــي العمليــة اإلبداعيــة ، حيــث أن الفكــرة االبداعيــة تظهــر 

فجأة ، وتبدو المادة أو الفكرة كأنها قد نظمت تلقائيا دون سابق تخطيط وعندئذ يتضح كل ما كان غامضا 

  3.ومبهما

                                                           

، دار ديبونو للنشر والتوزيع ، عمان اإلبداع والتفكير االبتكاري وتنميته في التربية والتعليم : محمد جاسم ولي العبيدي وآخرون :1

  .50-46، ص ص 2010
  .255، ص2003، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ،  تدريس مهارات التفكير:جودت أحمد سعادة :2
  .142، ص 2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ،  تعليم التفكير النظرية والتطبيق: صالح محمد علي أبو جادو :3
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  : Verificationمرحلة التحقق -6-4

عملية اإلبداع ، حيث يتم الحصـول علـى النتـائج النهائيـة والمرغـوب فيهـا ، ومـع وتمثل آخر مراحل 

ذلك فإن المفكر المبدع يقوم بفحص أو اختبـار الفكـرة أو األفكـار االبداعيـة التـي تـم التوصـل إليهـا للتحقـق 

  1.من أصالتها وجودتها وفائدتها الحقيقية تمهيدا لتوثيقها ميدانيا

  :معيقات اإلبداع-7

  :تلخيص معيقات اإلبداع في النقاط األساسية التاليةيمنك 

وهــي معيقــات موجــودة فــي الطبيعــة مثــل الضــجيج ، وعــدم تــوفر المكــان المناســب  :معيقــات بيئيــة-7-1

واكتظاظ بالمكان وعدم تأييد الزمالء لألفكار ، ووجود دكتاتور ال يقدر األفكار المبدعة وعـدم وجـود الـدعم 

  .إلبداعيالمادي الالزم للمشروع ا

وتتمثل في عادات وتقاليد المجتمع ورفض المجتمع لألفكار اإلبداعية ونقد األفكار  :معيقات ثقافية-7-2

  2.المبدعة بإصدار األحكام عليها قبل أن تأخذ حيز التطبيق وعدم توفر التعزيز للعمل المبدع

قـد يسـتخدم بعـض األفـراد حاسـة واحـدة فـي التفكيـر  :معيقات إدراكيـة وبصـرية وتعبيريـة عنـد الفـرد-7-3

كرؤيــة الشــخص مــن جانــب واحــد وٕاهمــال بــاقي الجوانــب وعــدم اســتخدام جميــع المــدخالت الحســية كمــا أن 

عــــدم قــــدرة الفــــرد علــــى إيصــــال األفكــــار لآلخــــرين واســــتخدام أســــاليب تفكيريــــة غيــــر مناســــبة وعــــدم صــــحة 

نــة والنظــرة النمطيــة لألمــور والميــل إلــى النظــر إلــى المشــكلة المعلومــات أو نقصــها واســتخدام أفكــار غيــر مر 

  3.واحدة كلها تشكل معيقات للتفكير اإلبداعي يةمن زاو 

                                                           

  .255جودت أحمد سعادة ، مرجع سابق، ص: 1
  .197جع سبق ذكره ، صخليل عبد الرحمان المعايطة ومحمد عبد السالم البواليز ، مر : 2
  .126-125بق ، ص ص امرجع س: سعيد عبد العزيز :3
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وتتجلى في استخدام أفكار غير مرنـة أو أفكـار غيـر صـحيحة أو ناقصـة أو تحديـد  :معيقات فكرية-7-4

اإلبـداع غيـر محـدد بعمـر وزمـن  األفكار المطلوبة بعمر وزمـن محـددين وهـذه مـن أكبـر المعيقـات حيـث أن

  1.ومن المعيقات الفكرية أيضا التفكير اللفظي بمسألة يكون حلها عن طريق معادالت رياضية

على األفكار بدل توليدها وانتاجها ، وعدم التطور أو  الحكملغموض ،ا: )انفعالية(معيقات عاطفية -7-5

  .عدم الرغبة في التطور عدم القدرة على االسترخاء و الراحة والنوم عدم تمييز الحقيقة من الخيال

إنجــازات إبداعيــة لــم تقــدر أثنــاء قيــام أصــحابها بهــا وٕانمــا قــدرها : الحقبــة التاريخيــة) الــزمن(الوقــت -7-6

  .والزمن هنا يؤثر على كمية اإلبداع ونوع األبداع وطبيعة تقييم المجتمع لهالمجتمع بعد مماتهم 

المبدع يخشى من األفكار الجديدة ومـن  :)تصارع األنا واألنا األعلى(معيقات شعورية وال شعورية-7-7

األنــا المثاليــة ويخشــى مــن معاقبـــة المجتمــع علــى هــذه األفكــار وتبقـــى األفكــار حبيســة لألنــا األعلــى وهـــذا 

  2.الصراع يؤدي إلى وهن عصبي

 :نظريات اإلبداع-8

يعتبــر اإلبــداع عنصــر مهــم وموجــود لكنــه كــامن فــي الجــنس البشــري وهــي صــفة مشــتركة بــين جميــع 

األجنـاس الجــنس البشـري ســواء كــانوا رجـال أو نســاء أو كبــارا أو صـغارا لــك أن جميــع الجـنس البشــري يولــد 

ن األجنـاس مزود بدرجات عالية من الوعي مع ما يمكنه في البقاء في المرتبة العليا من حيث التصنيف بي

  3: األخرى ، ومن بين النظريات التي تناولت موضوع اإلبداع نجد

  :نظرية التحليل النفسي-8-1

، وهـو توجيـه  بتكـاري فـي ضـوء مفهـوم اإلعـالءحليل النفسي إلى تفسـير السـلوك االتذهب مدرسة الت

تمــع كاألنشــطة الرياضــية الطاقــة أو اللبيــد وبــالغرائز الجنســية والعدوانيــة إلــى أهــداف أخــرى مقبولــة مــن المج

والفنية والعلميـة واألدبيـة ، وهـذا التحويـل إذا كـان يجـرد الغرائـز مـن قوتهـا فتصـبح ال خطـر منهـا وال خـوف 

                                                           

  .197خليل عبد الرحمان المعايطة ومحمد عبد السالم البواليز ، مرجع سابق ، ص:1
  .84، ص2009، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األسلوب المعرفي وعالقته باإلبداع:ليث محمد عياش :2
  .177،ص2013دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ، ،رإبداع التفكي:أماني غازي جرار :3
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مـن ناحيــة ، فإنــه يــدفع الفــرد إلـى االنجــاز فــي المجــاالت الفنيــة واألدبيــة والعلميـة مــن ناحيــة أخــرى وهــو مــا 

وبمؤسســـاتها  يـــد أن نشـــأة الحضـــارة االنســـانية بفنونهـــا وآدابهـــاويعتقـــد فرو "يمكـــن أن يثمـــر أعمـــاال ابتكاريـــة 

االجتماعية والقانونية واالقتصادية تعود إلى إعالء الطاقة الجنسية عند الناس خاصة عند المبتكرين ألنهـم 

  ."حولوها لإلبداع الفني والفكري واإلنشاء األدبي

  :وجهة نظر فرويد في التفكير االبتكاري كما يأتي جاكسونو جيتزلسويلخص كل من 

فاالبتكــار هــو إطــالق االنفعــال المكبــوت فــي  :أن االبتكــار هــو نتيجــة للصــراع بــين القــوى الالشــعورية-1

الالشعور النـاتج عـن الصـراع والـذي يشـجع الـدوافع علـى القيـام بـالحلول المبدعـة إلـى أن يـتم الوصـول إلـى 

  .مستوى مقبول

ال يتقبلها ) العادي(بينما الشخص غير المبتكر  :الشخص المبتكر يتقبل هذه األفكار الحرة الطليقة أن-2

  .أو يرفضها

فالفنان في نظر فرويد كالعصابي ينسحب من الواقـع غيـر المشـبع إلـى عالمـه الخيـالي ولكنـه عكـس 

ت أقدامــه فــي الواقــع  العصــابي يعــرف كيــف يســلك طريقــه راجعــا مــن عــالم الخيــال وأكثــر مــن ذلــك أن يثبــ

  1.فإبداعاته أي أعماله الفنية هي اإلشباعات الخيالية للرغبات الالشعورية

يقـــول فرويـــد إن الكاتـــب المبــــدع يبقـــى أمانيـــه وأحالمــــه فـــي الالشـــعور ويحولهــــا إلـــى شـــكل يرضــــي 

للعبــة الجمهــور ، وٕان الكاتــب المبــدع يشــبه الطفــل الــذي يبنــى أملــه وأحالمــه علــى لعبــة ويجعــل مــن هــذه ا

  2.عالمه الخاص ، كذلك فالكتاب يعمل من أحالمه وكتاباته عالما خاصا به

  :النظرية الترابطية-8-2

اللــذين يريــان فــي االبــداع تنظيمــا للعناصــر المترابطــة فــي  مالتزمانوميــدنيكمــن أبــرز مؤيــدي النظريــة

ا تكـون العناصـر الجديـدة تراكيب جديدة متطابقة مع المقتضـيات الخاصـة أو التمثيـل لمنفعـة مـا ، وبقـدر مـ

                                                           

  .50-49، ص ص 2005، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ،سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته : ممدوح عبد المنعم الكناني : 1
  .19ص ،بق امرجع س: إيمان محمد أبو غريبة :2
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، أي أن معيـار التقـويم ر بقدر ما يكون الحـل أكثـر إبـداعاالداخلة في التركيب أكثر تباعدا الواحد عن اآلخ

  .1)كلما كان نادرا كلما كان الحل إبداعيا(في هذا التركيب هو األصالة و التواتر اإلحصائي للترابطات 

اختبـار " ـأسهموا في بحث األبـداع ومثـال علـى ذلـك المعنـون بـولذلك يعتبر ممثلو هذا االتجاه بأنهم 

  .نيكدلمي" الترابطات المتباعدة

ويرى ميدنيك أن اإلبداع يشتمل على تكوين روابط بين المنبهـات واالسـتنتاجات ولكـن مـا يميـز هـذه 

  :ق ثالث هيالروابط هو أنها تتم بطريقة غير مألوفة والحل االبداعي عند ميدنيك يتم الوصول إليه بطر 

في الوصول إلى الترابطات المطلوبة وذلـك أثنـاء انشـغال ) أي تحدث صدفة( :التحول الفكري المفاجئ-1

  .الفكر بترابطات أخرى مختلفة

  .التشابه بين العناصر الترابطية-2

  2.سيطة مشتركة تساعدفي الوصول إلى ما هو أصيل وغير شائعأن تكون هناك عناصر و -3

  :السلوكية النظرية-8-3

حاول ممثلوا هذه النظرية دراسـة ظـاهرة اإلبـداع وفـق الخطـوط األساسـية التجـاههم الـذي يفتـرض أن 

  3.النشاط أو السلوك االنساني هو في الجوهر مشكلة تكوين العالقة بين المثيرات واالستجابات

باســتطاعة الطفــل ويــدخل ضــمن هــذا اإلطــار مفهــوم االشــتراط الوســيلي أو اإلجرائــي الــذي يــرى أن 

الوصــول إلــى اســتجابات مبدعــة بإيجــاد االرتباطــات بــين المثيــرات واالســتجابات مــع تقــديم التعزيــز وتحديــد 

  .نوعه لتعزيز السلوك

يـــتم (ويـــتم التعزيـــز بتعزيـــز االســـتجابات المرغـــوب فيهـــا واســـتبعاد االســـتجابات غيـــر المرغـــوب فيهـــا 

  .)جاباتاالستبعاد بعدم تقديم التعزيز بعد هذه االست

                                                           

  .41بق ،صامرجع س: فاطمة محمود الزيات :1
  .56-55بق ، ص ص امرجع س: ممدوح عبد المنعم الكناني :2
  .54المرجع السابق ، ص: 3
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إيجـــــاد ارتباطـــــات بـــــين المثيـــــرات (أي أن الطفـــــل لديـــــه القـــــدرة علـــــى أن يســـــتجيب اســـــتجابة مبدعـــــة 

ولكنــه يحتــاج إلــى التعزيــز الفــوري لالســتجابة المبدعــة المرغــوب فيهــا ويــتم توجيــه تلــك القــدرة ) االســتجابات 

  .ب مما يؤدي إلى استبعادهاعلى تقديم التعزيز الفوري بعد االستجابة المبدعة أو أن يعقبها إحباط وعقا

ومـــن هنـــا يتضـــح دور اآلبـــاء والمحيطـــين بـــالفرد المبـــدع مـــن حيـــث قـــدرتهم علـــى التـــأثير بالســـلب أو 

  1.باإليجاب على إبداعات وأفكار أطفالهم اإلبداعية وقيادتهم نحو التفكير االبداعي

  :النظرية الجشطالتية-8-4

" فيرتــاهيمز"جــاءت محاولــة إعــداد نظريــة فــي اإلبــداع علــى يــد أحــد ممثلــي االتجــاه الجشــطالتي وهــو 

الـــذي يـــرى أن التفكيـــر المبـــدع يبـــدأ عـــادة مـــن مشـــكلة مـــا أو مشـــكلة لـــيس لهـــا وجـــه مكتمـــل وعنـــد صـــياغة 

األجزاء وتـدقيقها المشكلة وأداء الحل ينبغي علينا أخذ الكل في عين االعتبار كما أنه يتوجب علينا مراعاة 

وفحصــها ضــمن إطــار الكــل كمــا أنــه يــرى أن الحــدس مــن المتطلبــات األساســية لفهــم المشــكلة وأنــه بــنفس 

  2.الوقت ال يشكل الحدس إال وجها واحدا من عدة وجوه تعبر عن العملية االبداعية 

  :بين نوعين من الحلول"  فرتاهيمز"ويميز 

 .الحلول القائمة على أساس العمل - 

 .االبداعية التي تتطلب الحدس وفهم المشكلة الحلول - 

علــى أهميــة وقيمــة الحلــول االبداعيــة ألن الفكــرة التــي تتضــمن الحــل بشــكل جديــد " هيمزفرتــا"ويؤكــد 

  3.ومبدع هي التي تظهر فجأة على أساس من الحدس العميق ال على أساس من التفسير المنطقي

  

  

  

                                                           

  .43-42فاطمة محمود الزيات ، مرجع سابق ، ص ص : 1
  .177بق، صامرجع س: أماني غازي جرار:2
  .31، دار الفكر ناشرون وموزعون ، عمان، ص  اإلبداع:سهير ممدوح التل:3



اإلبداع عند طفل المرحلة اإلبتدائية  :                                      الفصل الثالث  

 

67 

 

  Mentel Structure) بناء العقل(نظرية جيلفورد -8-5

يعد نموذج جيلفـورد مـن النمـاذج التـي أسـهمت فـي توضـيح عمليـة اإلبـداع كعمليـة ذهنيـة ، وتضـمن 

قــدرة ، وتنبــع مــن  180نموذجــه الثالثــي األبعــاد مزيجــا مركبــا مــن قــدرات عقليــة خاصــة يصــل عــددها إلــى 

  :تفاعل ثالثة أبعاد هي

مـــــدى ، التســـــجيل الـــــذاكري يضـــــم التـــــذكر طويـــــل ال :Operations Domainبعـــــد العمليـــــات  - 

 .األدراك ، المعرفة ، التفكير التقاربي ، التفكير التباعدي والتقويم،المؤقت

ويضــم المحتـــوى البصــري والمحتـــوى الســمعي والمحتـــوى : Contents Domainبعــد المحتويـــات  - 

 .الرمزي والمحتوى المعنوي والمحتوى السلوكي 

يكون على شكل وحدات أو أصناف أو عالقات أو أنظمـة أو  : Outcomes Domainبعد النواتج - 

 1.تحويالت أو تطبيقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .325، ص2007، عمان ،1، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط المعرفيالتعلم :حسين محمد أبو رياش :1
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  :خالصة الفصل

اإلبـداع خلـف كـل تقـدم علمـي وتقنـي فالحضـارة بأسـرها مدينـة لإلبـداع الجمعـي للمبـدعين علـى  يقف

مــر العصــور واألزمــات فــي هــذا الكــون المترامــي األطــراف وقــد تســارع انتشــار هــذه الظــاهرة باتســاع التقــدم 

  .التكنولوجي في مجال االتصاالت وسرعة انتقال منتجاته بين الناس

ســــبب رفعــــة بالدهــــم ورقيهــــا وتقــــدمها ركــــب الحضــــارة والتفــــوق فــــي كافــــة  وبهــــذا فــــإن المبــــدعين هــــم

المجاالت التي يبدعون فيها ، وبهم تقاس مكانة بالدهم بين الدول األخرى وبقدر ما تملك األمم من عقول 

  .مفكرة ومبدعة بقدر ما تزدهر مكانتها وترتفع

  



 

 

الجانب  

 الميداني

 



 : لفصل الرابعا

  جراءات المنهجية للدراسةاإل

  

  تمهيد

 مجاالت الدراسة -1

 المجال المكاني 1-1

 المجال البشري 1-2

 المجال الزمني 1-3

  منهج الدراسة-2

  أدوات الدراسة -3

 المالحظة 3-1

 المقابلة 3-2

 االستمارة 3-3

  عينة ومجتمع الدراسة -4

  التحليلأساليب-5

  أسلوب التحليل الكمي-1

  أسلوب التحليل الكيفي-2

  خالصة الفصل
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  : تمهيد

نـب النظـري والجانـب التطبيقـي، إذ نعتبـره  مـن أهـم العناصـر همزة وصـل بـين  الجا يعد هذا الجانب

المتبعـــة واألســاليب المســـتخدمة  فـــي  وذلك مـــن خــالل دقـــة اإلجــراءات،لبحــث العلمـــي ألنــه جـــوهر دراســتناا

بـــداع  بإالوظيفيــة لألســـرة وعالقتهــا معالجــة موضــوع الدراســـة الراهنــة التــي ســـتمكننا مــن الكشـــف عــن األدوار 

  .االبتدائية طفل المرحلة 

واألدوات الدراســـة  عينـــةديـــد فـــي تحوقـــد خصـــص هـــذا الفصـــل فـــي التعـــرف علـــى مجـــاالت الدراســـة و 

الســتغالل نتائجهــا فــي المتبعــة  ومــن ثــم األســاليب اإلحصــائية فــي الدراســةالمســتخدمة فيهــا والمــنهج المتبــع 

  .وتفسيرهاتحليل البيانات 
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  : مجاالت الدراسة -1

، االجتماعيـة  التـي سـيتم   فيهـا البيئـةالزمنية  والمكانية  وتحديد    أطرهتحديد يتضمن مجال البحث 

راســة مــدخال للد مثــلالميــداني  والتــي ت ة  فــي جانبهــاالــثالث  ضــرورة منهجيــ تحديــد مجــاالت  البحــث ويعــد

زمـــــاني وبشـــــريوهو و مكـــــاني  بالحـــــدود التـــــي تفصـــــل بـــــين مـــــا هـــــو كـــــامالاالمبريقيـــــة والتـــــي تتطلـــــب إلماما

فــالتعميم  المدروســة والمكــاني للظــاهرة  لزمــانياباإلطار مرحلة  التعمــيم  ومســألة ارتبــاط النتــائج  تســتوجبهأمر 

نيـا وزما يتحـدد مكانيـ نـهأإال،ار  العينـة  ومـدى  تمثيلهـا  للمجتمعأوثق اإلرتباط  بطريقـة اختيـ مع أنه يرتبط

  : كاآلتيمجاالت  دراستنا  وعليه تتمثل  ،دقة  والعمقال عليه  طابع يضفيي والت ال الدراسةبمج

  : المجال المكاني1-1

فــي أربعــة  ونقصــد بــه  البيئــة الجغرافيــة التــي ســتجرى فيهــا دراســتنا  الميدانيــة، ولقــد أجريــت الدراســة 

  : فيها الدراسة الميدانية كما يلي التي أجريناالمدارس االبتدائية  جيجل، وقد جاءت  بوالية  ابتدائيةمدارس 

  :بلدية الطاهير_ المدرسة االبتدائية  ناصري أحمد_ أ

قــدرها  تتربــع هــذه المؤسســة  علــى مســاحةم،1997تأسســت  ســنة ،تقــع هــذه  المؤسســة  فــي الطــاهير

  .معلم ومعلمة 17تلميذ وتلميذة، و 427وتضم حجرة،  12،تحتوي على  2م00،1250

  :بلدية  الطاهير_ عبد اهللالمدرسة االبتدائية ركينة _ ب

لهــذه المؤسســة اإلجماليةتقــدر المســاحة  ،م 1976، تأسســت  ســنة تقــع هــذه المؤسســة  فــي الطــاهير 

 .معلم ومعلمة 18تلميذ وتلميذة و 449حجرة  دراسية، تضم  15على ،تحتوي  2م50،2355ب 

  : الطاهيربلدية–المدرسة  االبتدائية عنان السعيد-ج

وتتربــع  هــذه  م1978ســنة ، تأسســت فــي منطقــة بوشــرقة التابعــة  لبلديــة الطــاهير تقــع هــذه المؤسســة

معلـم  21و تلميـذ وتلميـذة  632حجـرة، وتضـم  11تحتوي علـى  ،2م14450على مساحة  قدرها المؤسسة 

  .ومعلمة
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  :بلدية الطاهير_ بريغن  علي : المدرسة االبتدائية -د

، تقـــع  2006تأسســـت  ســـنة  ،بعـــة لبلديـــة الطـــاهيرافـــي منطقـــة  بوشرشـــور  الت تقـــع هـــذه المؤسســـة 

تلميـذ وتلميـذة    85م  دراسـية، تضـ حجـرات 6تحتوي علـى ،2م2000ـب  المؤسسةلهذه   اإلجماليةالمساحة  

  .معلم ومعلمة  07و 

  :المجال البشري  1-2

والمتمثلـة   ،الباحـث  دراسـتها  سـيهدفمجموع  المفردات  التي صد بالمجال البشري لهذه الدراسة ويق

 ثونو علم ومعلمة  حيث يتوزع  المبحم 41 عددهم باالبتدائية  المتزوجون  والمقدر في معلمي  المرحلة  

  : االبتدائية  كما يليحسب المدارس 

  .)ة(معلم  12: ناصري أحمدالمدرسة االبتدائية 

  .)ة(معلم  11: عبد اهللاركينة المدرسة االبتدائية 

  .)ة(معلم 13: عنان السعيدالمدرسة االبتدائية 

  .)ة(معلم  05: عليبريغن  المدرسة االبتدائية 

  :المجال الزمني 1-3

بدايـة  التفكيـر  بمشـكلة ، والـذي  بـدأ منـذ الدراسـة إلنجـازل الزمنـي الوقـت  المسـتغرق يقصد بالمجا 

وقـد تـم  ،شهر مـاي غاية نهاية  إلىأكتوبر من  بداية شهر  أي،غاية استخالص  النتائج  العامة إلىالبحث

  :مراحل الميدان على لىالنزوإل

م  مقابلة  مـدراء ، حيث ت2017أفريل  13، وذلك  يوم بالمؤسسات اتصال أولحيث كان:  األولىالمرحلة 

معهم عن هدفنا من الزيارة  والحصـول علـى الموافقـة مـن اجـل الدراسـة الميدانيـة   والتحدثهذه المؤسسات 

  .المؤسساتبهذه 

نا ل، وذلــك  بعــد حصــو 2017أفريــل  18يــوم للمؤسســات االبتدائيــة  كانــت ثــاني زيــارة لنــا:  المرحلــة الثانيــة

قمنـــا بزيـــارة   ،البتدائيةاالدراســـة الميدانيـــة بالمؤسســـات إلجـــراءعلـــى الموافقـــة مـــن رئـــيس قســـم علـــم االجتمـــاع 
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التعـرف  باإلضـافةإلى،أساسـية  حولهامعلومـات  وأخـذناا من خاللها على تلك المؤسسـات استكشافية  تعرفن

  .معهم الدراسة إجراءتم ين الذوهم المعلمون المتزوجون  الدراسةعينة أفرادعلى 

األسـتاذ  علـى حيث قمنا  بتوزيـع االسـتمارات  بعـد عرضـها  م،2017أفريل  27وكانت يوم :المرحلة الثالثة

بغــرض   البيانــاتجمــع النهــائي مــن أجــل  بشــكلهالتحكيمهــا، وضــبطها   األســاتذةالمشــرف ومجموعــة مــن 

غرقت  فتـرة اسـتالم است على المعلمين  بتلك المؤسسات المذكورة  سابقا، وقدبتوزيعها حليلها ، قمنا بعدها ت

أجـل بعد ذلـك تخصـيص الوقـت  المتبقـي مـن بعمل المعلمين ، ليتم  وف خاصةا، لظر يوم 12االستمارات 

  .بشكل نهائي تفريغها وتحليلها وتفسيرها واستخالص نتائج الدراسة

  : منهج الدراسة -2

عن السـؤال إجابـةيجد، كـأن يسير على نهجه الباحث يحقق الهـدف مـن بحثـه األسلوبيعتبر المنهج 

  .الفرض الذي يبدأ به بحثه يطرحه، أو يستطيع التحقق من الذي

والخطـــــــوات  والقواعـــــــدوالمبـــــــادئ العامـــــــة  األســـــــسمـــــــن ه بعـــــــض العلمـــــــاء بأنـــــــه مجموعـــــــة ويعرفـــــــ

، عن جوهر  الحقيقيةالدراسة للكشف الظاهرة موضوع خدمها الباحث لتفهم التي يست الفعليةوالطرق،المنظمة

  1.أوشكاحتمال  يأال يشوبها يقينيةقضاياإلQوالوصول 

حيــث أصــبح لكــل ظــاهرة  مــنهج  ، مناهجــه أدQإلQتعــددم االجتمــاع لــمواضــيع  عونظــرا لتعــدد وتشــعب 

على المــنهج  الوصــفيفــإن انســب مــنهج  يمكــن اعتمــاده  فــي دراســتنا هــو  األســاس، وعلــى هــذا مالئــم  لهــا

نوعية  أو في صورة  كيفية ،في ، سواء محددأو موضوع  لظاهرة دقيق  وتفصيل انه يهتم  بوصف  اعتبار

ة زمنيـة الذي توجد عليـه  الظـاهرة  فـي فتـر الوضع  القائمكما أنه قد يقتصر على وصف .، رقميةكميةصورة 

  2.زمنية  تطورية في فترات أومحددة

معلومـات  جمـع  يـقكميـا، عـن طر الظـاهرة  المدروسـة  وتصـويرها طريقـة  لوصـف هـو  :فالمنهج الوصـفي 

  3.الدقيقةللدراسة  وٕاخضاعهامقننة  عن المشكلة  وتصنيفها، وتحليلها  

                                                           

  .53، ص2003ة، مؤسسة شباب  الجامعة، اإلسكندري ، في مناهج العلوم: حسين عبد الحميد رشوان: 1

 2علي  غربي ، أبجديات  المنهجية  في كتابة  الرسائل الجامعية، دار الطباعة   والنشر  والتوزيع ، قسنطينة، 2009، ص84،83.
 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة ، ط المناهج االساسية  في البحوث االجتماعية: بلقاسم  سالطنية وحسان الجيالني   :3

  .133، ص2012
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  أدوات جمع البيانات  -3

علميــة  يعتقــد أنهــا تمثــل  ثــه  واختيــار العينــة ووفــق معــاييرمجتمــع بح بعــدما قــام الباحــث باختيــار 

التـي تختلـف  واألدواتالوسائل اوال من خاللها تحديدمح لى خطوة ثانيةينتقل إ تمثيال جيدا األصليالمجتمع 

  : في بحثنا نجدالتي اعتمدنا عليها  األدواتبين  طبيعة موضوع الدراسة، ومنباختالف 

  : المالحظة 3-1

أحيانـــا ال يمكـــن الحصـــول عليهـــا  بحيـــث تعطـــي  معلومـــات، جمـــع المعلومـــات وســـائل  إحـــدىوتعـــد 

عـــل  عـــن تفاوالمالحظـــة عبـــارة ) ، المقابلـــة، الوثـــائقســـتبانةاإل( لجمـــع المعلومـــات األخـــرىباســـتخدام الطـــرق 

معلومـات لجمـع أو المبحوث،  المستجيب واآلخرالباحث، بين شخصين أو أكثر أحدهما وتبادل المعلومات

  1.ويالحظ  أثنائها  ردود  فعل الباحث،معين محددة حول موضوع 

ردود فعــل المعلمــين   أثنــاء توزيعنــا االســتمارات احيــث الحظنــ فــي دراســتنا األداةاســتخدام هــذه وقــد تــم 

لهـم بـذلك  حال يسـم الوقـت أنعليها، بحجة واإلجابةاالستمارة   استالم ورفضواهتمامإذ منهم من لم يعيرنا ا

وقد يسبب ذلـك فـي نسـيانهم اإلجابـة علـى االسـتمارة أو عـدم  اهبين في رحالت مدرسية ليوم واحدوأنهم ذ، 

ي أنهــم أجــابوا  عــن أ ولكــن فــي المقابــل وجـدنا العكــسم مبــاالتهم بموضـوع بحثنــا ،عــدضـارها، مــا يفســر إح

  .عليهااإلجابةقبل األسئلةمعنا واستفسروا حتى عن وهم  استمارة

  : المقابلة 3-2

ة  وبـدون المقابلـ تعتبر من أهم الوسـائل البحثيـة لجمـع المعلومـات والبيانـات مـن الميـدان االجتمـاعي 

، وال والبيانـــات المتعلقـــة بموضـــوع البحـــثبقصـــد جمـــع الحقـــائق للمبحـــوث أي مواجهـــة الباحـــث أو المقابـــل 

يســاعده   علميــاأو تحليلهــا تحلــيال ويبهــا أو تصــنيفها يســتطيع  تبيســتطيع الباحــث التعــرف علــى الحقــائق وال 

  2.ية جوانبه المختلفةتعر و ستعملها  في كشف موضوع  الدراسة ل للنتائج النهائية التي يعلى التوص

مـدارس  االبتدائيـة  مـع مـدراء ال هذه المقابلـة ، ذلـك  أننـا  قمنـا باسـتخدامه في دراستنا وقد استخدمنا 

المرتبطة   على مختلف  المعلومات لحصول ، وأيضا لة بالمؤسساتالخاص بغية الحصول على المعلومات
                                                           

، دار صفاء للنشر والتوزيع )االسس النظرية والتطبيق العملي( أساليب البحث العلمي :  ربحي مصطفى عليان  وعثمان محمد غنيم 1

  .120، ص2008، 2عمان، ط 
  .247، ص2009، 2عمان، ط، دار وائل للنشر ، مناهج البحث االجتماعي: إحسان محمد  الحسن  2
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عليها   لإلجابةحرية لهم ات التي  لم تكن اإلجابمعرفة  كثر فياألوالتعمق ،وعدد معلميها وتطورها تاريخهاب

  .أخرى في أدوات بحث

  : االستمارة3-3

علـــى أنهـــا   الـــبعض ويعرفهـــا ،الرئيســـية فـــي جميـــع البيانـــاتألداةافـــي هـــذه الدراســـة تعتبـــر االســـتمارة  

أي التجريبـي االستقصـاء  موضوع  الدراسة عن طريق أبعاداكتشاف جموعة مؤشرات، يمكن عن طريقها م

ة  بــــين الباحــــث الرئيســــي االتصــــالوهــــي وســــيلة  داني علــــى جماعــــة محــــددة  مــــن النــــاسميــــ بحــــث إجــــراء

  1.من المبحوثص القضايا التي نريد معلومات عنها تخاألسئلةعلى مجموعة من والمبحوث، وتحتوي 

رئيســـية  كـــأداة رةاالســـتماوقـــد تـــم اعتمـــاد  ،وقــد تـــم اعتمـــاد االســـتمارة كـــأداة رئيســـية لجمـــع المعلومــات

  : التاليةمراحل لل االستمارة وفقابناء وقد تم البحث، فرضيات للجميع المعلومات، وقد تم بناء االستمارة وفقا 

عبـــارة مـــع أربعـــة أســـئلة تخـــص  36 األولفـــي  التـــي تضـــمنت األوليـــةمرحلـــة الصـــياغة :  األولـــىالمرحلـــة 

علـــى  مارة وترتيبهـــا فـــي محـــاور وتـــم عرضـــهااالســـت أســـئلةالبيانـــات الشخصـــية، وبعـــد االنتهـــاء مـــن صياغة

جزء البيانـات الشخصـية،وعبارات فـي المحـور فيما يخص  حها وزيادة أسئلتصحي المشرف ومن ثم األستاذ

فــي التواصــل االجتمــاعي  للطفــل وعبــارات ة مهــارات وتقويلألســرةاالجتماعيــة  الثــاني فيمــا يخــص الوظيفــة 

لـدى الطفـل  ة اإلبداعيـة  الخاصـوتنميـة الميوالت لألسـرةالـوظيفي التعليمـي لمحور الثالث والذي خص الدور ا

ـــــي  خلصـــــت  فـــــي و ، لعرضـــــها علـــــى  النهـــــائي لتصـــــبح  جـــــاهزة  بنـــــاء االســـــتمارة فـــــي شـــــكلهااألخيرٕالQالت

المعنــــون بالبيانــــات الشخصــــية  األولمــــن ثــــالث محــــاور، المحــــور االســــتمارة  مكونــــة  فأصــــبحتالمحكمين

لــى إ لــنخلص، ســؤال 1الثالــث تضــمن  والمحــور  ســؤال  13 لمحــور الثــاني تضــمن، واأســئلة  6 توتضــمن

  .عبارة 31في مجملها عدد العبارات 

لغـوي  الضـبط ال محكمـين ، والهـدف منهـاعلـى خمسـة أسـاتذة هـي مرحلـة عـرض االسـتمارة :المرحلة الثانية

لمتغيـــرات موضـــوع الدراســـة   وضـــبط  المفـــاهيم  والمؤشـــرات التـــي اســـتعملت  فـــي العبـــارات ومـــدى انتمائهـــا

  .وتوافقها مع ما جاء في صلب الموضوع

                                                           

  .77،ص2009، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، طأسس البحث العلمي: سالطنية بلقاسم وحسان الجيالني1
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بعـــض  مـــا اتفقـــا عليـــه ،الطفيفـــة مــن حـــذف وتعـــديل التعديالتبعضـــ إلىاالســـتمارة إخضـــاعحيــث تـــم 

  : كاآلتيوهي األساتذة

الخبـــــرة المهنيــــــة   حـــــذفتم( المتعلــــــق بالبيانـــــات الشخصـــــية  األولمـــــن المحـــــور  03العبـــــارة حـــــذفتـــــم _ 

  .)ال تخدم موضوع دراستنا ألنهاللوالدين بالمستوQالتعليميواستبدالها

حالــة الوالــدين واســتبدالها بالتخصــص المدرســي  حــذفتــم  حيــث(مــن نفــس المحــور  06العبــارة  حــذفتم_ 

  ).ال تخدم موضوع دراستنا ألنها

  ؟رأيه إلبداءتعطي البنك فرصة هل :كالتاليالمصاغة  10العبارة حذفتم _ 

ارات مهـــيـــة وتقو االجتماعيـــة لألســرة  المتعلــق بالوظيفـــةمــن المحـــور الثـــاني  11غة العبـــارة عادةصـــياتــم إ_ 

 وأصــبحتفـي كافـة الموضـوعات  وتناقشـهتتقبـل آراء الطفـل هـل (كانـت  االجتمـاعي للطفـل والتـي التواصـل

  .)التي يعبر عنها طفلك اآلراءمع تتعامل كيف 

) الحريــــة للطفــــل فــــي اتخــــاد القــــرارات الخاصــــة بــــههــــل تمــــنح (حيــــث كانــــت  13إعــــادة صــــياغة العبــــارة  -

  ).ماهي األمور التي تمنح فيها الحرية إلبنك في اتخاد القرارات الخاصة به(وأصبحت 

  ).هل تنظم لطفلك رحالت ميدانية(والتي مفادها  15تم حذف العبارة  -

لثقافيــة التــي هــل تقـوم  بممارســة  النشــاطات  ا( والتــي مفادهــا  14العبــارة   حـذفتــم  المحــوروفـي نفــس _ 

نــــــوع مـــــــن النشــــــاطات الثقافيـــــــة  أيلـــــــم نحــــــدد ألننــــــا)األســــــرةداخـــــــل ادة معــــــارف الطفــــــل فــــــي زيـــــــ تســــــاعد

  .) أسئلتهعلى  ما هل تجيب شيءطفلك  عندما يريد (على الشكل  التالي صياغتها إعادةتمذلكلو نقصدها

 لألبنــاءبرأيــك هــل تــوفير الحاجــات الماديــة ( مــن نفــس المحــور والتــي مفادهــا  19بــارة الع حــذفكمــا تم_ 

  ).08مع السؤال مكررة ألنهامواهبهم يساعد في تطوير 

بوظيفتها االقتصــادية يســمح بارتقــاء األســرةن قيــام بــأ هــل تــرى( التــي مفادهــا 21العبــارةإعــادة صــياغة تم-

حيث أصبحت عند قيام األسرة باإلنفـاق علـى أبنائهـا مـا مـدى مسـاهمة ذلـك فـي ارتقـائهم  ،األبناء اجتماعيا

  ).اجتماعيا

  ).أترى أن مستوى دخل األسرة له عالقة في اثبات ذات الطفل(والتي مفادها  22تم حدف العبارة  -
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هل (وأصبحت ) يههل تشجع ابنك على المطالعة والتعلم الذاتي لد(والتي مفادها  26وتم إعادة صياغة  -

  ).تشجع ابنك على مطالعة القصص

القصــص فــي البيــت  أســلوبهــل تســتعمل (مــن المحــور الثالــث والتــي مفادهــا  28العبــارة  حــذفكمــا تــم _ 

  ).18العبارة  معكررة مألنهاالرصيد عند الطفل  إلثراء

هل تساعد الطفل على ممارسة هواياته وعدم حرمه منها حتى يصبح ناجح ( 29صياغة العبارة  إعادة - 

 ).هل تساعد طفلك على ممارسة هواياته التي يرغبها(وأصبحت ) في هوايته المفضلة

) عند اكتشاف الهواية لدى طفلك هل تفـتح أمامـه آفـاق لتنميتهـا(حيث كانت  30اعادة صياغة العبارة  - 

 ).على االهتمام بها أكثرد اكتشاف الهواية لدى طفلك هل تساعده عن(وأصبحت 

هل تفتح المجال للطفل لتنمية مهاراته اإلبداعية بشكل (والتي مفادها  31كما تم إعادة صياغة العبارة  - 

 ).بممارسة هوايتههل قمت بتسجيل طفلك في مؤسسة خاصة (وأصبحت ) حر

أتعتقـد أن اهتمـام الوالـدين بأطفـالهم وطموحـاتهم (كانتـا حيثهمادمجو 35و  34صياغة العبارتين إعادة  - 

الوالـدين المسـتوى التعليمـي ألحـد هـل تعتقـد أن ( و) يتوقف على نوع التعليم الـذي تلقـاه هـذان الوالـدان 

هل تعتقد بأن إهتمام (وأصبحتا  )بالتقدم واإلرتقاء العلمي لألطفال وابراز ميوالتهم واتجاهاتهمله عالقة 

  ).أطفالهم وطموحاتهم يتوقف على المستوى التعليمي للوالدينالوالدين ب

  .من نفس المحور 37و 36 العبارة حذفوتم _ 

جاهزة،  أن أصبحت آخر تعديل وبعدبعدالميدان وتوزيعها  إلىالنزول بها  تم أينوالنهائية:  المرحلة الثالثة

  : كالتاليوكان شكلها النهائي 

  .أسئلة وضم ستة ،البيانات الشخصية: األولالمحور _ 

  .19لى الرقم إ 7سؤال من الرقم  13وتضمن ولQأبالفرضية  المتعلق: المحور الثاني_ 

  .31لى الرقم إ 20الرقم سؤال من  12وتضمن  المتعلق بالفرضية الثانية: المحور الثالث_ 

  : التاليةقمنا بالخطوات صحة االستمارة  منلتأكدامنوسعيا 
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  : صدق االستمارة

  .يضيفه وأ صنف بالفعل ما يود أن يقيسهي ا كان الباحث يقيس أوما إذ إلىالصدقيشير و 

المالئمـة للحصـول علـى  األدواتألنسـبونجاح البحث في تحقيق أهدافه يتوقـف علـى االختبـار الرشيد

مسـتوى  مـن  أعلـىوجعلهـا علـى  ،وتنقيحهـا األدواتالجهد الـذي يبذلـه الباحـث فـي تمحـيص هـذه ،و البيانات

 والتأكــدعليها المتحصــل ق درجــة معينــة مــن الثقــة فــي البيانــاتأن تتحقــه مــن الضــروري نــ، بمعنــى أالكفــاءة

لظـــاهرة المـــراد دراســـتها وال تقـــيس شـــيئا آخـــر ا ســـتخدمها فـــي القيـــاس تقـــيس فعـــالالتي ناألداةمـــن أنـــ بالفعـــل

  1.غيرها

محتــــوى (صــــدق المحتــــوى  علــــىال اســــتعما األكثــــروهــــو وقــــد اخترنــــا للتأكــــد مــــن صــــدق االســــتمارة 

ـــــة بالظـــــاهرة المدروســـــةاالعبارات أياالســـــتمارة ـــــة اســـــتطالع   )لمتعلق ـــــا مـــــن طريق وحسابصـــــدق المحتوQانطالق

  .يالوشمعادلة، وتم اعتمادالمحكمين

��_��

�
  )كل البند( صدق البند =

  أن  البند يقيس اعدد المحكمين  الذين  قالو :N1:حيث

N2 : ن البند  ال يقيسعدد المحكمين  الذين  قالوا  أ 

N:عدد المحكمين  

  :البنودع نقسمه على عدد و والمجم ثم نقوم بجمع صدق مجموعات البنود

وهي قيمة  كافيـة   68،0مة على قيتحصلنا  أعالهعلى المعادلة باالعتماد والحساب عد قيام بكاللخطواتوب

  .على الصدق االستمارة للحكم 
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  عينة ومجتمع الدراسة  -4

لـــى مجتمـــع العينـــة إدراســـة، حيـــث يشـــير مصـــطلح عينة الاســـتخدامضـــرورة البحـــث تقتضـــي علينا إن

أفـراد   مـنوعـة مجم تؤخـذانـه  بمعنـى هي تعتبر جـزءا مـن الكـلو  .منه البيانات الميدانيةتجمع  الدراسة الذي

أو نسبة معينـة مـن معين  هي جزء ذنإ، فالعينةعليها الدراسة لتجرىالمجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع

، كمـا أشخاصـاع  كلـه، ووحـدات  العينـة  قـد تكونعلـى المجتمـ الدراسـة ثم تعمم نتـائج األصليأفراد المجتمع

  .أو غير ذلك أو مدنا ا عأو شوار أحياء تكون 

  اســتحالةأي عنداالجتمــاعي  المســحبأسلوبالقيــام لباحــث لال يمكــن البحــث بالعينــة عنــدما أســلوب ويســتخدم 

فــي تكثــر  المســحيةن الدراســات فــإ الوقــت والتكلفــة، وعمومــا منهــاظــروف  لعــدةأفــراد المجتمــع  دراســة جميــع

  1.السكانية الدراسات 

بالمـدارس ) االبتدائي طورال معلمي(المرحلة االبتدائية تالميذ  ة على عينة من أولياءهذه الدراسأجريتلقد _ 

مــن وليــا  41والــذي قــدر عــددهم ب  ،علــيناصــري أحمــد، ركينــة عبــد اهللا، عنــان الســعيد، بــريغن : يــةالتال

  .القصدية، وكانت اعتمادنا في هذه الدراسة على العينة اإلحصائيمجموع  أفراد المجتمع 

 ، أواالســتطالعية التــي تتطلــب القيــاسعمومــا  فــي الدراســات ) الغرضــية(وعليــه تســتخدم العينــة القصــدية 

  إطار، وبالتــالي فـال يوجــدبعـاداألمضــبوط مجتمـع البحــث غيـر كــان ذا إاختبـار فرضـيات محــددة، وبخاصـة 

ذه البحوث يلجأ الباحث الختيار مجموعة  من الوحدات  همثل  يفف. العينة عشوائيا اربمن اخت دقيق يمكن

  2.بالعينة القصدية  أوأغراض بحثه ويسمى هذا النوع من العينات بالعينة الغرضية  تالءمالتي

فــي  ،دراســتنا هــدفوتخــدم  الموضــوع  تتماشــى مــع طبيعــة ألنهــااســتعملنا  العينــة القصــدية  نظــرا ولقــد _ 

فـي   ثيـراكاالبتدائيـة ،يسـاعدنا  درسون في المرحلةي أوالدلديهم الذين "األولياءينالمعلم" للمبحوثين فاستعمالنا

التـــي تحظـــى  ، فهـــي  اإلبداعيـــةومســـاهمتها  فـــي تنميـــة  قـــدراتهم   بطفلهـــا  األســـرةتـــربط  العالقـــة التـــيفهـــم 

ن ألاألخــرQللمؤسسـات فـي اكتشـاف هـذه القـدرات المتميـزة، وممــا يتـاح لآلبـاء أكثـر ممـا يتـاح األولQبالفرصـة 

                                                           

 3طالجامعية ، قسنطينة ، ، ديوان المطبوعات   منهجية  البحث العلمي في العلوم االجتماعيةتدريبات  على : رشيد زرواتي:  1

  .267، ص2008
القاهرة ،  ، دار الكتاب الحديث )أسس علمية  وتدريبات (   االجتماعية منهجية  البحث العلمي في البحوث: شيد زرواتي ر :  2

  .187،ص2004
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يمكــنهم ، ممـا هم وهــم يكبـرون فـي مختلـف مراحـل نمـوهمنأمـام أعيـ أطفـالهم مشـاهدةهـم الـذين يمكنهم اآلبـاء

  .أطفالهمعند  لإلبداعالمواصفات الشخصية والعقلية  إعطاءذلك 

  أساليب التحليل -5

  : تباع أسلوبين للتحليل همابإ قمنا

المتحصـل عليهـا مـن  واألجوبـةاستخدام األسلوب الكمي  فـي تكمـيم المعطيـات تم :  األسلوب الكمي 5-1

نســـبتها   وكـــذلك تـــم حســـابجابـــات حســـب عـــدد األســـئلة اإل دعـــدحيـــث تـــم حســـاب ،خـــالل اســـتمارة البحـــث 

  .جداولتم تمثيلها بواسطة  لمئويةا

النظري ، وباإلطار عبالواقوربطها في الجدول  فسير البيانات الواردةوتوهو تحليل :  األسلوب الكيفي 5-2

لفرضيات الدراسة التي تم تناولها  وتدعيم  البحـث   معرفة الصدق االمبريقيويهدف إلى  ،الذي تطرقنا إليه

 .اسوسيولوجيتحليال ات الكميةالمعطيورفع مستواه العلمي، بمعنى آخر تحليل 
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  : خالصة الفصل

قــــد حاولنــــا  فــــي هــــذا الفصــــل  توضــــيح أهــــم الخطــــوات المنهجيــــة التــــي تــــم اســــتخدامها فــــي هــــذا ل 

ع البيانـات وتحليلهـا والتعـرف علـى مجـاالت  فـي جمـ المنهجية التي اسـتخدمتاألدوات بتحديد  البحث،وذلك

علـــى التعـــرف علـــى مجتمـــع البحـــث واألســـاليب  فـــي هـــذا الفصـــل  ، كمـــا تعرجنـــاالمســـتخدمالدراســـة والمـــنهج 

اإلحصــائية المعتمـــدة  فـــي دراســـتنا، وكانـــت هـــذه العناصـــر مســـاعدة لنـــا فـــي تـــوفير البيانـــات المتنوعـــة عـــن 

  .يمن البحث الميدانٕالى المرحلة نا من المرور تمكن، و الدراسة

 



 : الفصاللخامس

  .عرضوتحليلبياناتموضوعالدراسة

  

  تمهيد

  تحليلبياناتموضوعالدراسة
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  تمهيد

في هذا الفصل ستناول تحليل البيانات الميدانيـة التـي جمعناهـا باعتمـاد أدوات جمـع البيانـات التـي 

جـداول متعلقـة بالبيانـات  5جـدوال،  29تم االستعانة بها فـي دراسـتنا هـذه، وشـمل العـدد اإلجمـالي للجـداول 

كلهــا علــى األســئلة التــي جــاءت فــي الشخصــية والجــداول الباقيــة مرتبطــة بفرضــيات الدراســة والتــي احتــوت 

االستمارة والتـي سـاعدتنا فـي التوصـل إلـى نتـائج نهائيـة، وبعـدها قمنـا بتحليـل البيانـات مـن أجـل التأكـد مـن 

 .مدى صدق الفرضيات والتساؤالت التي طرحناها في دراستنا
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  .البيانات الشخصية: المحور األول

  .راد العينة حسب الجنس والعمريبين توزيع أف): 01(جدول رقم 

  الجنس                      

  العمر

  المجموع  أنثى  ذكر

  %  ت  %  ت %  ت

  4.88  2  4.88  2  0  0  سنة 30أقل من 

  43.9  18  41.46  17  2.44  1  سنة 40سنة إلى أقل من  30من 

  39.02  16  34.14  14  4.88  2  سنة 50سنة إلى أقل من  40من 

  12.2  5  7.32  3  4.88  2  سنة فما فوق 50من 

 %100  41  87.8  36  12.2  5  المجموع

يتضح لنا أن جـنس أفـراد العينـة أغلبهـا إنـاث إذ بلـغ ) 01(من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 

، وهذا يعني أن نسبة %12.20أي بنسبة  05في حين بلغ عدد الذكور  %87.80أي بنسبة  36عددهم 

ـــر مـــن نســـبة اآلبـــاء  ـــدان دراســـتنا أال وهـــو المـــدارس األمهـــات أكث ـــى  مي ـــة دراســـتنا، وهـــذا راجـــع إل فـــي عين

ســنة أعلــى نســبة مــن  40ســنة إلــى أقــل مــن  30االبتدائيــة، كمــا يشــكل ســن أفــراد العينــة الــذي يتــراوح مــن 

ســنة  50سـنة إلـى أقــل مـن  40، وتليهــا نسـبة األمهـات مــن %41.46إجمـالي عـدد األمهــات حيـث بلغـت 

، ثــم نســبة األمهــات %7.32ســنة فمــا فــوق وقـدرت بـــ  50، ثــم تليهــا النسـبة مــن %34.14والتـي قــدرت بـــ 

سـنة ومـن  50سـنة إلـى أقـل مـن  40، أمـا اآلبـاء فشـكل سـنهم مـن %4.88سـنة وقـدرت بــ  30األقـل مـن 

ويـدل ذلـك علـى أن   %4.88سنة فما فوق وهي نفس النسبة للفئتين أعلى نسبة لديهم والتي قدرت بـ  50

ن المعلمين في المرحلـة االبتدائيـة هـم مـن فئـة الشـباب بسـبب تقاعـد نسـبة كبيـرة مـن المعلمـين نسبة كبيرة م

فــي هــذه المرحلـــة فــي الفتـــرة األخيــرة وأن أغلــبهم أمهـــات، ويرجــع ذلـــك إلــى أن ميــدان التربيـــة وخاصــة فـــي 

بكيفيـة تعـاملهم  المرحلـة االبتدائيـة يلتحـق بـه اإلنـاث أكثـر مـن الـذكور كـونهم األكثـر تحمـال وصـبرا ومعرفـة

  .مع الطفل في هذه المرحلة
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  .يبين توزيع أفراد حسب المستوى التعليمي للوالدين): 02(جدول رقم 

المستوى التعليمي 

  للوالدين
  النسبة المئوية  التكرار

  24.39  10  ثانوي

  73.17  30  جامعي

  2.44  1  ما بعد التدرج

  %100  41  المجموع

الخاص بتوزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمـي ) 02(الشواهد الكمية المتعلقة بالجدول رقم تبين

، تليهــا  %73.17للوالــدين، أن أعلــى نســبة هــي لــذوي المســتوى التعليمــي الجــامعي والتــي قــدرت نســبتها بـــ 

، فــي حــين لــم نجــد ســوى فــردا واحــدا مــن  %24.39نســبة ذوي المســتوى التعليمــي الثــانوي، والتــي قــدرت بـــ 

ذوي المستوى التعليمي  ما بعد التدرج، وقد يفسر ذلك  أن فئة ذوي المسـتوى التعليمـي الجـامعي هـي الفئـة 

األكثــــر تــــوافرا مقارنــــة بفئــــة ذوي المســــتوى التعليمــــي الثــــانوي وبالتــــالي يــــتم توظيفهــــا العتبــــارات اجتماعيــــة 

أي فــي (إلــى ذلــك طبيعــة البيئــة المكانيــة التــي أجريــت فيهــا الدراســة  اقتصــادية  أو حتــى سياســية، إضــافة

، وبما أن اإلحصائيات دلت على أن أغلب الوالدين هم من فئة الشباب هذا يعني أنهـم )المدارس االبتدائية

من خريجي الجامعات، ما يدل على أن ارتفـاع مسـتوى تعلـيم الوالـدين يسـاعد بشـكل أو  بـآخر فـي تحسـين 

والــدين مــع األبنــاء، إضــافة إلــى التوجــه العــام لــوزارة التربيــة حيــث مــؤخرا ســعت إلــى رفــع مســتوى تعامــل ال

األسـاتذة مــن خــالل شــرط شــهادة جامعيــة للتوظيــف أسـاتذة للتعلــيم االبتــدائي إضــافة إلــى زوال فئــة األســاتذة 

 .قالذين ال يملكون مستوى جامعي، مع خروج الكثير منهم إلى التقاعد أوالتقاعد المسب
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  .يبين عدد األوالد والقدرة على مساعدتهم لالهتمام بهوايتهم أكثر عند اكتشافها ):03(الجدول رقم 

المساعدة على االهتمام                          

  بالهواية أكثر

  عدد األوالد

  المجموع  ال  نعم

  التكرار
النســــــــــــــــــــــبة 

  المئوية
  التكرار

النســبة 

  المئوية
  التكرار

النســـــــــــــــبة 

  المئوية

    18  0  0  43.90  18  أبناء 3أقل من 

    22  0  0  53.66  22  أبناء 6أبناءإلى  3من

    1  0  0  2.44  1  أبناء فما فوق 6من 

  %100  41  0  0  %100  44  المجموع

المتعلــــق بعــــدد األوالد والقــــدرة علــــى مســــاعدتهم ) 03(تشــــير المعطيــــات المســــجلة بالجــــدول رقــــم 

يتبين لنا أن النسـبة األعلـى كانـت لصـالح األسـر الـذين تـراوح عـدد لالهتمام بهوايتهم أكثر عند اكتشافها، 

ــديهم القــدرة علــى مســاعدتهم لالهتمــام بهــوايتهم المفضــلة حيــث  6أبنــاء إلــى 3أوالدهــا مــن  أبنــاء والــذين ل

وهي نسبة متقاربة مقارنة بالنسبة األولى مـن األسـر  %43.90، في حين سجلت نسبة %53.66بلغت 

أبنــاء ولــديهم القــدرة علــى مســاعدتهم لالهتمــام بهــوايتهم، بينمــا نســبة  3دهــم أقــل مــن الــذين بلــغ عــدد أوال

أبنـاء فمـا فـوق والـذين يسـاعدونهم علـى االهتمـام  6ضعيفة جدا من األسـر الـذين تـراوح عـدد أوالدهـم مـن 

سر وعليه تبين معطيات الجدول أنه كلما قل عدد األبناء داخل األ% 2.44بهوايتهم أكثر حيث قدرت بـ 

كلما  أدى ذلك إلى زيادة اهتمام الوالدين بهم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها مما يـؤثر ذلـك بطريقـة 

ألبنـائهم لمـا فيهـا القـدرات اإلبداعيـة حيـث تعـد ) القدرات العقلية(أو بأخرى على مختلف الفعاليات العقلية 

يـة عنـد أبنائهـا وهـي مسـألة تقـع ضـمن مهـام األسرة المسؤولة األولى عن تنميـة المواهـب المواهـب اإلبداع

األمهـــات و األبنـــاء فـــي آن واحـــد، إذ تحتـــاج هـــذه العمليـــة إلـــى نـــوع مـــن االهتمـــام والقـــدرة للوصـــول إليهـــا 

واكتشافها وبالتالي االهتمام بها وتنميتها، وفي مقابل ذلك أي أنـه كلمـا زاد عـدد األبنـاء كلمـا قـل االهتمـام 

الطبيعــي أن عــدم قيــام األوليــاء بمتابعــة أبنــائهم وتشــجيعهم باســتمرار علــى بهــم مــن طــرف األوليــاء، ومــن 

  .ممارسة هواياتهم أدى ذلك بطبيعة الحال إلى قتل روح اإلبداع و االكتشاف لديهم



 عرضوتحليلبياناتموضوعالدراسة:                       لخامسالفصال 
 

88 

 

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص المدرسي): 04(جدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص المدرسي

  87.80  36  عربي

  12.20  5  فرنسي

 %100  41  المجموع

يتبـــين أن المعلمـــين األوليـــاء ذوي ) 04(انطالقـــا مـــن البيانـــات اإلحصـــائية فـــي الجـــدول أعـــاله رقـــم 

 ، فـي%87.80يشـكلون أعلـى نسـبة والتـي قـدرت بــ  36التخصص المدرسي العربي والذين قدر عددهم بـ 

يشــكلون أدنــى  5حـين نجــد أن المعلمـين األوليــاء ذوي التخصـص المدرســي الفرنسـي والــذين قـدر عــددهم بــ 

، وهــذا يرجــع إلــى أن اللغـة العربيــة هــي اللغــة الرســمية و األم فــي مجتمعنــا %12.20نسـبة والتــي قــدرت بـــ 

رس باللغــة العربيــة لــذلك التــي تعبــر عــن ثقافــة المجتمــع وباعتبــار أن جميــع المــواد فــي المنهــاج الدراســي تــد

خصصت ساعات طويلة لتدريسها وتقليص الحجم الساعي لتدريس اللغـة الفرنسـية مـن خـالل التوجـه العـام 

لــوزارة التربيــة، إضــافة إلــى ذلــك نجــد أن شــعبة اللغــات قليلــة التخصصــات مقارنــة بشــعبة اآلداب لــذلك نجــد 

  .ا مع سوق العملأغلب المتوجهين يختارون وبشكل كبير شعبة اآلداب تماشي

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب محل اإلقامة): 05(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  محل اإلقامة

  0  0  ريفي

  78.05  32  حضري

  21.95  9  شبه حضري

 %100  41  المجموع

والتـي تبـين مكـان إقامـة أفـراد العينـة أن نسـبة ) 05(من األرقـام اإلحصـائية فـي الجـدول رقـم  انطالقا

، فـي حـين نجـد أن نسـبة األوليـاء الـذين يقيمـون فـي منـاطق %0األولياء الذين يقيمون فـي الريـف معدومـة 
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ت بــــ بينمــا نجـــد نســبة األوليــاء الـــذين يقيمــون فـــي منــاطق شــبه حضـــرية قــدر  %78.05حضــرية قــدرت بــــ 

وهذا يعني أن األولياء الـذين يعيشـون فـي المنـاطق الحضـرية هـم األكثـر ممارسـة لمهنـة التعلـيم  21.95%

ــــى الظــــروف االقتصــــادية  ــــذين يعيشــــون فــــي المنــــاطق الشــــبه حضــــرية، وهــــذا راجــــع إل ــــاء ال مقارنــــة باألولي

ــيم فــي البيئــة الحضــرية، كمــا أن تــوفر مختلــف الخــدمات االجتماعيــة والتطــور  الحاصــل واالجتماعيــة التعل

خصوصـا فــي الجانــب التكنولــوجي فــي البيئــة الحضــرية سـاعدها علــى تزويــد المجتمــع بــالمعلمين وأيضــا قــد 

يرجع ذلك إلى أن االستقطاب يرتكز بشكل كبير على أصـحاب المنطقـة الحضـرية ،ألن أغلـب المؤسسـات 

على   أصحاب الحضر تكون على مستواها، على عكس باقي المناطق ، وبالتالي يكون االنتقاء بالتركيز 

أكثر منها على أصحاب الشبه حضري ألن هؤالء يواجهون عوائق منها عائق المسافة ما جعلهم ينقطعون 

  . عن الدارسة وعدم متابعتها والمكوث في البيت والفرق واضح وكبير في بيانات الجدول أعاله

 .اإلجتماعي للطفل الوظيفة االجتماعية لألسرة وتقوية مهارات التواصل : المحور الثاني

يبــين توزيــع أفــراد العينــة حســب أولويــة اإلهتمــام برعايــة الطفــل اجتماعيــا قبــل االهتمــام  ):06(الجــدول رقــم 

  . بأمور أخرى

 االحتماالت التكرار النسبة المئوية االحتماالت التكرار النسب المئوية

  تخصيص وقت له 26 40.63

 دائما 32 78.05
 دراستهمساعدته في  18 28.12

 دعمه ماديا ومعنويا 20 31.25

 المجموع الجزئي 64 100%

  أحيانا  9  21.95  /  /  /

 أبدا 0 0  /  /  /

 المجموع 41 100%  /  /  /

والــذي مفــاده أولويــة االهتمــام برعايــة الطفــل  ) 06(تشــير الشــواهد اإلحصــائية المتعلقــة بالجــدول رقــم 

قبــل االهتمــام بــأمور أخــرى بــان نســبة كبيــرة مــن إجمــالي إجابــات المبحــوثين أجــابوا بــأنهم يعطــون  اجتماعيــا

وقـــد تباينـــت  %78.05األولويـــة لرعايـــة الطفـــل اجتماعيـــا دائمـــا قبـــل االهتمـــام بـــأمور أخـــرى وذلـــك بنســـبة 
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مـــن %31.25مـــن يتفرغـــون للطفـــل بتخصـــيص وقـــت لـــه و %40.63اإلجابـــات حـــول ذلـــك حيـــث وجـــدنا 

مــــن يقــــدمون لــــه الــــدعم المــــادي والمعنــــوي، فــــي حــــين نجــــد %28.12ن بمســــاعدته فــــي دراســــته، و يقومــــو 

من يهتمون برعاية الطفل اجتماعيا بعض األحيان قبل اهتمامهم بأمور أخرى ، ونسبة معدومة  21.95%

غلـب من الذين ال يهتمون على اإلطـالق برعايـة الطفـل اجتماعيـا قبـل اهتمـامهم بـأمر أخـرى ، وبهـذا فـإن ا

المبحـوثين إن لـم نقــل كلهـم يقومــون برعايـة الطفــل أوال قبـل االهتمــام بـاألمور األخــرى ،وقـد يرجــع ذلـك إلــى 

المستوى التعليمي للوالدين وبحكـم عملهـم فـي المجـال التربـوي فـإنهم علـى علـم بـأن دور لهـم دور كبيـر فـي 

ل كامـل عليـه ، وذلـك لزيـادة عالقتـه تقديم الرعاية الالزمة للطفل وتخصيص الوقت الكافي لـه للتركيـز بشـك

بهـــم وتقويـــة شخصـــيته ، فمـــن المعلـــوم أنـــه لتربيـــة األوالد تربيـــة ســـليمة يجـــب قضـــاء الوقـــت الكـــافي معهـــم 

ومساعدتهم في أمورهم وخاصة إنجاز واجبـاتهم الدراسـية وال يكـون ذلـك إال بالـدعم المـادي أو المعنـوي مـن 

م  وزيادتها ، حيث يكون فهمه واستيعابه داخل القسم بشكل سهل طرف أولياء األمور ، وذلك لتنمية قدراته

وســريع كونــه قــام بتحضــير واجباتــه بــالمنزل مــع والديــه اللــذان علــى درايــة بمــا عليــه أن يفهمــه وهــذا يســاعد 

بشكل كبير ي إيصال المعلومة لديه، وعليه فإن مشاغل الحياة والمسؤوليات مهما كانت ال يمكن أن تحـل 

  .م بالطفل ،وهذا األخير يوضع في أولويات أولياء األمور لإلهتمام بكل ما يحتاجهمحل اإلهتما

 .يبين توزيع أفراد العينة حسب مراعاة حاجات الطفل للتعبير عن أفكاره ):07(جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  97.56  40  نعم

  2.44  1  ال

  %100  41  المجموع

أن األغلبيـة السـاحقة ألفـراد العينـة يراعـون حاجـات ) 07(تبين الشواهد الكمية المتعلقة بالجدول رقـم 

فـي حـين نسـبة األفـراد الـذين ال يراعـون %97.56الطفل للتعبير عن أفكاره ،وهذا بنسبة كبيرة حيـث بلغـت 

ذلــك يتبــين لنــا بــأن  وخــالل %2.44حاجــات الطفــل للتعبيــر عــن أفكــاره فكانــت ضــعيفة جــدا، إذ ال تتعــدى 

البيئـــة المنزليـــة للطفـــل تلعـــب الـــدور الكبيـــر بالنســـبة لـــه فـــي طـــرح أفكـــاره وٕابـــداء رأيـــه فـــي مختلـــف المســـائل  

والمواضــيع التــي يتلقاهــا مــن غيــره ، وذلــك بتــوفير اإلمكانيــات والمنــاخ المناســب للطفــل ، وتهيئــة الظــروف 

ة بمجــاالت التفكيــر التــي تعينــه علــى اســتغالل قدراتــه المالئمــة لــه وٕاحاطتــه بكثيــر مــن المثيــرات ذات العالقــ
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العقلية ومواهبه الكامنة ، وبالتالي فهي تكون ذكاءه الذي يـؤدي بـه إلـى النجـاح العملـي والمسـتقبلي ،وعليـه 

فتحقيـق حاجـات لطفـل وتشـبيع رغباتـه مـن طـرف والديــه يـؤدي بـه إلـى االكتشـاف  والتجريـب وبالتـالي بنــاء 

 .له سعيا منه للكسب والنجاح مستقبله الذي يطمح 

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب افساح المجال للطفل للحوار مع أفراد األسرة): 08(جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  97.56  40  نعم

  2.44  1  ال

  %100  41  المجموع

أن األغلبيـة السـاحقة ألفـراد العينـة يفسـحون مجـاال ) 07(الشواهد الكمية المتعلقـة بالجـدول رقـم  تبين

، ثـم تليهـا نسـبة األفـراد الـذين ال يتيحــون  %97.56للطفـل للحـوار مـع أفـراد األسـرة حيـث قــدرت نسـبته ب 

ة دراسـتنا تقتصـر ، وقـد يعـود ذلـك إلـى كـون عينـ%2.44مجاال للطفـل للحـوار مـع أفـراد األسـرة وقـدرت ب 

على المعلمين وهم أكثر دراية وٕاطالع بكيفية تربية األبنـاء والتعامـل معهـم وذلـك بحكـم تخصصـهم التربـوي 

التــي اشــتملت علــى األمهــات أكثــر ولــذلك يتيحــون فرصــة لهــم للنقــاش وطــرح األســئلة فــي شــتى المواضــيع 

... ن الثقافــة ، العلــوم، الفنــون، التــاريخ والمجــالت ســواء كانــت متعلقــة بالطفــل ، األســرة ، المجتمــع، الــدين

وغيرها حبا منهم لالكتشاف وتوسـيع الخيـال، وكـل هـذا لتنميـة أفكـارهم وتطويرهـا وكـذلك تكـوين شخصـيتهم 

منــذ الصــغر مــن خــالل تعزيــز ثقــتهم بنفســهم ومســاعدته علــى تحمــل المســؤولية فــي المســتقبل ، وعليــه فإننــا 

ر كبير في النهوض بمستقبل األبناء نحو األفضل والحـوار األسـري هـو نستنتج بان ثقافة الوالدين تلعب دو 

الوســـيلة األكثــــر للتفـــتح الســــريع لقــــوى الطفـــل اللغويــــة والتعبيريــــة ، بحيـــث تكــــون لديــــه القـــدرة علــــى الكــــالم 

 .والتواصل وتبادل اآلراء مع اآلخرين
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  .يبين توزيع أفراد العينة حسب التعامل مع اآلراء التي يعبر عنها الطفل  ):09(جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  0  0  عدم االهتمام

  14.63  6  االستماع فقط

االستماع واألخـذ بهـا 

  أحيانا 
35  85.37  

  %100  41  المجموع

أفـراد العينـة يتعـاملون مـع اآلراء التـي يعبـر وأغلبيـة ) 09(تبين الشواهد الكمية المتعلقة بالجدول رقم 

، وتلتها نسبة األفـراد الـذين يسـتمعون فقـط %85.37عنها الطفل باالستماع واألخذ بها أحيانا وذلك بنسبة 

، فيمـا تبقـى نسـبة معدومـة مـن المبحـوثين الـذين ال %14.63ألراء الطفل وعدم األخذ بها والتي قـدرت ب 

نها الطفل ، وقد يعـود ذلـك إلـى وظـائف وثقافـة الوالـدين، ومـن خـالل معطيـات يهتمون باآلراء التي يعبر ع

الجــدول يتبــين لنــا أن أغلــب األوليــاء المعلمــون يعطــون الطفــل حقــه فــي االســتماع أثنــاء اإلعــراب عــن أرائــه 

ويأخذون بها أحيانا وذلك لتشجيعه علـى تكـوين رأي حـر لديـه وتغـرس فيـه روح احتـرام الـرأي األخـر وتقبلـه 

وعليه قد يؤدي إنصات الوالدين لحديث الطفل واالستماع إليـه ومناقشـته بأسـلوب مـرن ومناسـب لعقلـه وعـد 

 .إهماله إلى زرع الثقة في نفسه ويجعله يتكلم بصراحة مع والديه في أي موضوع يصادفه في حياته
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  .اإلبداعية الخاصة لدى الطفل الدور الوظيفي التعليمي لألسرة وتنمية الميوالت: المحور الثالث

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب دفع االبن إلقامة عالقات اجتماعية مع أقرانه): 10(جدول رقم 

 االحتماالت التكرار النسبة المئوية االحتماالت التكرار النسب المئوية

  االندماج في المجتمع 26 66.67

 نعم 39 95.12
 تكوين الشخصية 12 30.77

 معرفة الصح من الخطأ 1 2.56

 المجموع الجزئي 39 100%

 ال 2 4.88  /  /  /

 المجموع 41 100%  /  /  /

فيمــا يخــص دفــع االبــن إلقامــة عالقــات " بــنعم"أن أغلــب المبحــوثين أجــابوا ) 10(يتبــين مــن الجــدول

، وقــد تباينــت إجابــات مــن إجمــالي إجابــات المبحــوثين %95.12اجتماعيــة مــع أقرانــه، حيــث قــدرت بنســبة 

 %66.67المبحوثين فيما يتعلق سـبب دفـع أبنـائهم إلقامـة عالقـات اجتماعيـة مـع أقرانـه، حيـث نجـد نسـبة 

لمعرفـــة الصـــح مـــن الخطـــأ   %2.56لتكـــوين الشخصـــية، و %30.77لالنـــدماج فـــي المجتمـــع، بينمـــا نجـــد 

هم إلقامــة عالقــات اجتماعيــة مــع تمثــل المبحــوثين الــذين ال يــدفعون أبنــائ %4.88بينمــا نالحــظ أن نســبة 

أقرانـــه، وهـــذا مـــا يؤكـــد لنـــا أهميـــة إقامـــة الطفـــل للعالقـــات االجتماعيـــة مـــع أقرانـــه،  والتواصـــل مـــع محيطـــه 

االجتماعي حيث كلما احتك الطفل أكثـر بأقرانـه وربـط صـداقات وديـة معهـم، وشـارك اآلخـرين سـاعده ذلـك 

بشكل مباشر، إضافة إلـى ذلـك فتنميـة المهـارات القياديـة على التعرف على المجتمع و االندماج فيه أكثر و 

لديـــه، وتبـــادل الخبـــرات والمعـــارف، مرهـــون بمـــدى اندماجـــه فـــي المجتمـــع، ألن ذلـــك يـــؤدي إلـــى إيجـــاد روح 

األخــوة و التفــاهم والتعــارف والتــرابط بينــه وبــين أقرانــه، وســاعده ذلــك فــي تكــوين شخصــيته وتكــوين عــادات 

وقضــاء وقـت الفــراغ بصــورة مفيـدة ومســاندة، فتواصـل الطفــل مـع غيــره، يســاعد  واتجاهـات اجتماعيــة سـليمة

فــي معرفــة شخصــيته، إضــافة إلــى ذلــك فالطفــل الــذي لــم يبنــي شخصــيته فــي الصــغر ســيواجه مشــاكل عنــد 

الكبر ولن يعرف الصـح مـن الخطـأ ألن المجتمـع يبحـث عـن الشـخص االجتمـاعي ذو الشخصـية المتوازنـة 

هامــة فــي المجتمــع، تعــود عليــه وعلــى صــاحبها بالمنفعــة، وقــد يفســر عــدم دفــع بعــض ليحتــل مركــزا ومكانــة 

  .المبحوثين أبنائهم إلقامة عالقات اجتماعية مع أقرانهم خوفا عليهم من مخالطة رفقاء السوء واالنحراف
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القـرارات يبين توزيـع أفـراد العينـة حسـب األمـور التـي تمـنح فيهـا الحريـة لالبـن فـي اتخـاذ ): 11(جدول رقم 

  .الخاصة به

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  63.41  26  اختيار لباسه

  12.20  5  مشاهدة البرامج

  24.39  10  اختيار أقرانه

 %100  41  المجموع

مجمـوع أفـراد العينـة والتـي  مـن%63.41أن نسـبة ) 11(تبين الشواهد الكميـة المتعلقـة بالجـدول رقـم 

من يمنحون حرية لالبن في اختيار %24.39تمثل أعلى نسبة يمنحون حرية لالبن في اختيار لباسه، أما 

من مجموع أفراد العينة والتي تمثـل أخفـض نسـبة مـن يمنحـون لـه الحريـة  %12.20أقرانه، في حين نسبة 

ء فرصـة للفـرد فـي االعتمـاد علـى الـذات منـذ الصـغر في مشاهدة البـرامج التلفزيونيـة، وهـذا راجـع إلـى إعطـا

بالتدرج لبناء شخصيته وتحمل المسؤولية في اختيار مالبسه واتخاذ القرارات التي تخصه وبما يتناسـب مـع 

سنه طبعا، ولكن على الوالدين وخاصة األم وألن االبن يقضي معها وقت محدد بالبيـت بـأن تعطيـه بعـض 

وب كل بديل لذلك، وبعدها إعطاءه الحرية في اتخاذ قراره النهائي، ويتماشى اإلرشادات وتوضيح مزايا وعي

التي توصل فيها إلـى الـدور الـذي تلعبـه البيئـة التـي يعـيش فيهـا المبتكـرون " مكينون وهول" هذا مع دراسته

الحريـة التامـة والتي تتميز باحترام اآلباء لألبناء وثقتهم بهم وبضرورة القيام بالعمل المناسب لهم وٕاعطـائهم 

 .في اكتشاف عالمهم واتخاذ قراراتهم
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يبـين توزيـع أفـراد العينـة حسـب اإلجابـة علـى األسـئلة الطفـل فـي حـال مـا إذا أراد معرفـة ): 12(جدول رقم 

  .شيء ما

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  56.10  23  دائما

  43.90  18  أحيانا

  0  0  أبدا

 %100  41  المجموع

والـــذي مفـــاده توزيـــع أفـــراد العينـــة حســـب ) 12(توضـــح البيانـــات اإلحصـــائية المتعلقـــة بالجـــدول رقـــم 

اإلجابة على أسئلة الطفل في حال ما إذا أراد معرفة شيء ما أن أغلبيـة المبحـوثين يقومـون باإلجابـة علـى 

أفـراد عينـة الدراسـة  ، تليهـا نسـبة%56.10أسئلة الطفل في حال إذا أراد معرفة شيء ما وقدرت نسـبتهم بــ 

، وأخيــرا نســجل نســبة معدومــة فــي 43.90الــذين يجيبــون فــي بعــض األحيــان فقــط، والتــي قــدرت نســبتهم بـــ 

، يــدل ذلــك علـى أن األســرة هــي المصــدر األول لمعلومـات الطفــل تشــجعه علــى طــرح )%0(االحتمـال أبــدا 

توســيع معارفــه ومداركــه وتنميــة مــا األســئلة، ألن هــذا ســيعلمه طــرح أســئلة عنــدما يكبــر، ممــا يســاعده علــى 

ــذاتي لديــه واالســتقاللية  لديــه مــن اهتمامــات و ميــوالت، إضــافة إلــى ذلــك تســعى إلــى تنميــة مهــارة الــتعلم ال

حرية الفكر وتوسـيع خيالـه، ودعمـه علـى مواصـلة البحـث واالكتشـاف والتجريـب بغـرض الـتعلم ومعرفـة مـا و 

يدور حوله، أيضا قد نجد أن التدعيم األسري هو البارز اتجـاه أطفالنـا خاصـة بعـد اسـتجابتهم وهـذا لتعزيـز 

بات إيجابيـة مـن قبـل سلوكهم وحثهم علـى مواصـلة المعرفـة، ألن التـدعيم األسـري يـؤدي إلـى حـدوث اسـتجا

األطفــال مــا يعــزز لــديهم الثقــة بــالنفس، وهــذا مــا أشــارت إليــه نظريــة الــتعلم االجتمــاعي حيــث تنظــر إلــى أن 

التطور البشري كتأثير متراكم لمجموعة من التجارب التعليمية المتداخلة لتكـون الشخصـية وهـذا يحـدث فـي 

بعد االستجابة يؤثر  في االحتماالت بأن يزيد مـن  نموذج التعلم االجتماعي، فالتدعيم األسري الذي يحدث

، ألن أي مـــدعم مرغـــوب بـــه يحـــدث بعـــد )االســـتجابة اإليجابيـــة( احتمـــال االســـتجابة التـــي ســـتحدث ثانيـــة 

االستجابة، ويزيد من احتماالت بأن االستجابة سوف تتكرر، كما أن نظرية التعلم االجتمـاعي تعتـرف بـأن 

معلومات واألفكار التي يحصلها الفرد بعـد والدتـه مـن خـالل تفاعلـه مـع بيئتـه اكتساب العادات والخبرات وال

االجتماعية التي يعيش فيهـا، إضـافة إلـى ذلـك أنـه فـي بعـض األحيـان ولـيس دائمـا ال يجـب اإلجابـة  علـى 
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أسئلة الطفل إذا أراد معرفة شيء مـا، وقـد يرجـع ذلـك إلـى أن بعـض األطفـال يقومـون بطـرح أسـئلة محرجـة 

مستوى المرحلة العمرية التي يمرون بها، فعلى الوالدين هنا أن ينتبها إلى ما يـدور فـي ذهـن أطفـالهم  تفوق

و أن يعرفا كيف يغيرا السـؤال المحـرج بطريقـة غيـر مباشـرة، باعتبـار مرحلـة الطفولـة مرحلـة حساسـة يكـون 

 .فيها الطفل وعاء فارغ يستقبل كل ما هو مفيد وضار

  .توزيع أفراد العينة حسب أخذ الطفل في نزهات خارج المنزليبين ): 13(جدول رقم 

  التكرار  االحتماالت
النسب 

  المئوية
  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  95.12  39  نعم

  58.98  23  مرة في األسبوع

  20.51  8  مرة في الشهر

  20.51  8  خالل العطل الدراسية

  0  0  مرة في السنة

  0  0  نادرا جدا

  %100  39  المجموع الجزئي

  /  /  /  4.88  2  ال

  /  /  /  %100  41  المجموع

المتعلــق بأخــذ الطفــل  فــي نزهــات خــارج المنــزل أن أعلــى نســبة ) 13(خــالل الجــدول رقــم  مــننالحظ

فيمـا يتعلـق  و قـد تباينـت إجابـاتهم %95.12حيـث قـدرت بــ " نعـم"من إجمالي إجابات المبحوثين أجابوا بــ 

مــرة فــي الشــهر وخــالل %20.51مــرة فــي األســبوع، بينمــا %58.98مــدى حصــول ذلــك، حيــث نجــد نســبة 

 %4.88العطل الدراسية، في المقابل سجلت نسـبة معدومـة مـرة فـي السـنة ونـادرا جـدا، بينمـا نالحـظ نسـبة 

ذلـك إلـى كـون األوليـاء  تمثل المبحوثين الذين ال يقومـون بأخـذ الطفـل فـي نزهـات خـارج المنـزل، وقـد يرجـع

لديهم الوقت الكـافي لـذلك، والظـروف االجتماعيـة و االقتصـادية تسـمح بأخـذهم ألطفـالهم فـي نزهـات خـارج 

البيــت، و إلــى معــرفتهم الكبيــرة بأنهــا تفيــد الطفــل فــي الجانــب الترفيهــي وتبعــده عــن روتــين الدراســة الممــل 

اكتشـــاف عالمـــه المحـــيط بـــه وتوســـيع معارفـــه  والتنفـــيس عـــن ضـــغوطاتها، إضـــافة إلـــى مســـاعدة الطفـــل فـــي

وٕادراكــه للحقــائق، أيضــا تشــجعه علــى الــتعلم الــذاتي مــن خــالل مــا يالحظــه وتنمــي لديــه الفضــول المعرفــي 
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أيضـــا تصـــحح معارفـــه الخاطئـــة عـــن بعـــض  األشـــياء وتوجههـــا وتنمـــي فيـــه القـــدرة علـــى االنتبـــاه والتركيـــز 

طريقة في حياته اليومية، أما تفسير أخذ الطفل في نزهـات مـرة والتفكير بعمق ما يمكنه من استخدام هذه ال

فــي الشــهر وخــالل العطــل الدراســية، فقــد يعــود ذلــك إلــى كــون األوليــاء لــيس لــديهم الوقــت الكــافي، أو وقــت 

عملهم ال يتناسب مع وقت النزهات، إضافة إلى عدم قدرتهم المادية وضعف الدخل األسري مـع كثـرة عـدد 

بعض األســــر، ألن بعــــض األمــــاكن الخاصــــة بالنزهــــات تحتــــاج إلــــى تكــــاليف، كالمســــارح األبنــــاء مقارنــــة بــــ

مما يتعذر عليهم تلبية رغبات أطفالهم، وهي مـن بـين ... ومعارض الكتب وزيارة السينما وحديقة الحيوانات

  .األسباب التي تجعلهم يرفضون أيضا أخذهم في النزهات

يبين توزيع أفراد العينة حسب االعتقاد بأن النزهات تسمح بتنمية قدرات الطفل للتواصل ): 14(جدول رقم 

  . مع أقرانه

  

و الــذي يمثــل توزيــع أفــراد العينــة حســب االعتقــاد بــأن النزهــات تســمح ) 14(تكشــف بيانــات هــذا الجــدول رقــم 

بنســـــبة "  نعـــــم" بتنميـــــة قـــــدرات الطفـــــل للتواصـــــل مـــــع أقرانـــــه، حيـــــث نجـــــد أن أغلـــــب المبحـــــوثين أجـــــابوا بــــــ 

من %4.87عادل أي ما ي" ال"مبحوث، في حين نجد أن مبحوثين فقط أجابوا بـ  39وكان عددهم 95.12%

إجمالي إجابات المبحوثين، ويفسر ذلـك أن النزهـات قاعـدة أساسـية مـن قواعـد التربيـة السـليمة والشـاملة التـي 

يركز عليها اآلباء في تربيتهم للطفل وتمكينه من تكوين صدقات مع أقرانه و التعرف على المجتمع و البيئة 

مكـن أن يجنيهـا الفـرد مـن النزهـات حيـث تـدعم الجوانـب المحيطة به، أيضـا قـد يرجـع ذلـك إلـى الفائـدة التـي ي

التربويــة  لــدى الطفــل مــن حيــث تنميــة العالقــات االجتماعيــة ومعــاني األخــوة  والتفــاهم والتعــارف مــع أقرانــه 

ــــروابط  ــــنهم، وٕان دل هــــذا فإنــــه يــــدل علــــى أن النزهــــات تعــــزز ال ــــآلف والمحبــــة بي وغــــرس روح التعــــاون و الت

قدرات الطفل من خـالل اكتشـاف المجتمـع و البيئـة المحيطـة بـه واختيـار األصـدقاء والعالقات وتسمح بتنمية 

التــي يجــب التواصــل معهــم، وباعتبارهــا تعــزز الشــعور باالنتمــاء إلــى المجتمــع والتعــرف أكثــر فــإن ذلــك يعــود 

كة الطفــل علــى التعــاون والتــرابط و العمــل الجمــاعي مــع أقرانــه وتنمــي فــي نفســه روح البــذل والعطــاء ومشــار 

اآلخرين، كما وتكسبه مهارات التعامل مع اآلخرين والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية في حياته فيتحقق 

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  95.12  39  نعم

  4.87  2  ال

  %100  41  المجموع
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التفاعل بينه وبين أقرانـه، لكـن قـد نجـد أحيانـا أن النزهـات ال تسـمح بتنميـة قـدرات الطفـل للتواصـل مـع أقرانـه 

المفيـد منهـا، وعـدم وضـع األهـداف مـن طـرف ويرجع ذلك إلى عـدم الدقـة فـي اختيـار األصـلح مـن النزهـات و 

 .الوالدين التي ينبغي على الطفل أن يحققها من خالل قيامه بالنزهة

ــم  يبــين توزيــع أفــراد العينــة حســب مســاهمة البــرامج التلفزيونيــة بالبيــت فــي تكــوين الطفــل ): 15(جــدول رق

  .معرفيا

  النسبالمئوية  التكرار  االحتماالت

  4.88  2  دائما

  92.68  38  أحيانا

  2.44  1  أبدا

  %100  41  المجموع

ـــة بالجـــدول رقـــم  ـــة أجـــابوا بأنـــه فـــي بعـــض ) 15(تبـــين الشـــواهد الكميـــة المتعلق ـــب أفـــراد العين أن أغل

تليها نسـبة   %92.68األحيان تساهم البرامج التلفزيونية بالبيت في تكوين الطفل معرفيا وقدرت نسبتهم بـ 

وذلــك " أبــدا " ، أمــا بقيــة المبحــوثين فأجــابوا بـــ %4.88والتــي قــدرت ب " دائمــا "الــذين أجــابوا بـــ  المبحــوثين

وهـي نسـبة ضـعيفة جـدا، وقــد يعـود ذلـك إلـى نـوع البــرامج التـي تعـرض فـي التلفـاز، فهنــاك  %2.44بنسـبة 

علـى عـوالم جديـدة  برامج تساهم  في تزويد الطفل بالمعلومات  وتساهم في تطوير الخيال لديـه، و التعـرف

وربما اللغـات، وتشـجعه علـى التـذكر و التحليـل واالنتبـاه والتـدقيق ممـا يـؤدي إلـى تنميـة المعـارف  المتعلقـة 

بمهارات كالكتابة والقراءة والتعبير عن النفس، وبالتـالي تكـوين عقلـه وارتقائـه معرفيـا، وفـي مقابـل ذلـك نجـد 

دة منها، وعليه على الوالـدين االهتمـام بمضـمون البـرامج التـي البرامج التي يقتضي بها الطفل وقته دون فائ

تقـــدم لألطفـــال وتـــوجيههم لمشـــاهدة البـــرامج التـــي تنقـــل لهـــم مـــثال المفـــاهيم و المهـــارات واألنمـــاط الســـلوكية 

 .وتكسبهم خبرات مفيدة لحياتهم
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ستخدم داخـل األسـرة لتنميـة يبين توزيع أفراد العينة حسب عالقة الوسائل التثقيفية التي ت): 16(جدول رقم 

  .مهارات التواصل لدى الطفل

 االحتماالت التكرار النسبة المئوية االحتماالت التكرار النسب المئوية

  الحوار 33 23.91

 نعم 40 97.56

 الكتب 28 20.29

 القصص 19 13.77

  التلفاز  17  12.31

  الحاسوب  21  15.21

  الرحالت  20  14.49

 المجموع الجزئي 39 100%

 ال 1 2.44  /  /  /

 المجموع 41 100%  /  /  /

أن األغلبيـة السـاحقة مـن إجماليإجابـات ) 16(يتضح من خالل األرقـام اإلحصـائية فـي الجـدول رقـم 

أي أن الوســائل التثقيفيــة التـي تســتخدم داخــل األسـرة لهــا عالقــة بتنميــة " نعــم " كانــت إجــابتهم بــ  المبحـوثين

، حيث تباينت اإلجابات حول الوسائل األكثر تثقيفا %97.56مهارات التواصل لدى الطفل والتي قدرت بـ 

الكتــــب بنســــبة وتليهــــا مباشــــرة  %23.91ووجــــدنا أن أعلــــى نســــبة مســــجلة كانــــت للحــــوار والتــــي قــــدرت بـــــ 

بينمــا نســبة القصــص فقــدرت بـــ %14.49، والــرحالت بـــ %15.21، وبعــدها الحاســوب بنســبة 20.29%

، وفــي مقابــل ذلــك وجــدنا نســبة قليلــة جــدا مــن المبحــوثين الــذين %12.31، فــي حــين التلفــاز بـــ 13.77%

وتنميـة مهـارات التواصــل يعتقـدون بأنـه ال توجـد عالقـة بــين الوسـائل  التثقيفيـة التـي تسـتخدم داخــل األسـرة  

لـــدى الطفـــل، ومـــن المالحـــظ أن أغلـــب المبحـــوثين يـــوفرون ألبنـــائهم الوســـائل التثقيفيـــة حيـــث وجـــدنا أنهـــم 

يستخدمون الحوار كوسيلة تثقيفية أولية لتنمية مهارات تواصل الطفل مع مـن يصـادفهم وقـد يعـود ذلـك إلـى 

لك يفسـحون لهـم مجـاال للحـوار مـع أفـراد األسـرة، أن هؤالء المبحوثين على وعـي بأهميـة الحـوار األسـري لـذ

، وكذلك يغرسون في نفوس األطفال حب القراءة كونهم يـوفرون الكتـب )08(وهذا ما دل عليه الجدول رقم 

والقصــص لهــم وأخــذهم إلــى المكتبــات ومعــارض الكتــب مجــاال للحــوار مــع أفــراد األســرة، وهــذا مــا دل عليــه 
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فــي نفــوس األطفــال حـب القــراءة كــونهم يــوفرون الكتــب والقصــص لهــم ، وكــذلك يغرســون )08(الجـدول رقــم 

وســبب ذلـــك إثــراء ملكـــاتهم ) 23(وأخــذهم إلــى المكتبـــات ومعــارض الكتـــب والــدليل علـــى هــذا الجــدول رقـــم 

اللغوية وعالمهم الفكري، فخالل القراءة يحصلون على معاني ومصطلحات ومفردات وصـيغ وتعـابير كثيـرة 

اآلخرين ممن يصادفوهم بكل سهولة ويسر خاصة أثناء أخذهم في رحـالت وبالتـالي تفيدهم في النقاش مع 

يصبحون على قدرة التواصل مع أقرانهم مثال وتفـاعلهم معهـم، كمـا وجـدنا مـا للحاسـوب والتلفـاز مـن أهميـة 

 لــدى المبحــوثينقي تنميــة مهــارات تواصــل أبنــائهم، وقــد يرجــع ذلــك إلــى تــركهم لهــم باســتخدام البــرامج لكــال

الوســـيلتين ولكـــن مـــع القيـــام بمتـــابعتهم وتـــوجيههم باختبـــار البـــرامج المهمـــة والمفيـــدة والتـــي تســـهم فـــي تنميـــة 

قدراتهم الذهنية وزيـادة حصـيلتهم اللغويـة، وبالتـالي توسـيع مـداركهم وتنميـة ثقـافتهم حتـى تكـون لـديهم القـدرة 

  .على السماع لآلخر والتفاعل معه

  .اد العينة حسب القيام بشراء لعبة للطفل إذا أراد شرائهايبين توزيع أفر  :17جدول رقم 

النسب   التكرار  االحتماالت

  المئوية

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  

  نعم

  

37  

  

  

90.24  

  56.41  22  فائدتها

  35.90  14  تلبية الرغبة

  7.69  3  أنه واجب عليك

 %100  39  المجموع الجزئي

  

  

  ال

  

  

4  

  

  

  

9.76  

  75  3  الرفض

  0  0  التقبل

  25  1  العقوبة

  0  0  التجاهل

 %100  4  المجموع الجزئي

  /  /  /  %100  41  المجموع

المتعلـــق بالقيـــام بشـــراء لعبـــة للطفـــل إذا أراد شـــرائها، حيـــث )17(تكشـــف بيانـــات الجـــدول أعـــاله رقـــم 

الــذين يقومــون بشــراء اللعبــة للطفــل، حيــث نجــد  مــن إجمــالي إجابــات المبحــوثين% 90.24ســجلت نســبة  
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ألنـه واجـب عليكفـي % 7.69، في نجـد %7.69لفائدتها، أما تلبية للرغبة فسجلت نسبة % 56.41نسبة 

تمثل المبحـوثين الـذين ال يقومـون بشـراء اللعبـة، مـع اخـتالف كيفيـة تعـاملهم % 9.76المقابل نالحظ نسبة 

يتعــاملون بالعقوبــة ، فــي المقابــل % 25لرفض، بينمــا نجــد نسـبة يتعـاملون بــا% 75مـع الطفــل، حيــث نجــد 

سجلت نسبة معدومة فيما يخص التقبل والتجاهل، وتبرر النسبة األعلى بأن اللعبة لها تأثير كبير في بناء 

شخصية الطفل، وتنشيط عقله وتحفيـزه علـى التفكيـر وتنميـة الـذكاء لديـه، وتطـوير قدراتـه اإلبداعيـة إضـافة 

ة قدرتــه علــى االنتبــاه واالســتنباط واالســتدالل، أيضــا الفائــدة التــي تتركهــا لــدى الطفــل، فهــي تعمــل إلــى زيــاد

على توسيع خياله الخصب وترتيـب أفكـاره المبعثـرة فـي قالـب مـنظم، يسـاعده علـى إيجـاد الحلـول اإلبداعيـة 

ي شــرائها، وقــد يرجــع لمشــاكله أيضــا إشــفاء غليلــه فــي حــق امتالكهــا واللعــب بهــا، وتلبيــة لرغبتــه الشــغوف فــ

ذلــك إلــى أن الطفــل الــذي يحــرم مــن أبســط األشــياء فــي حياتــه، ســيؤدي ذلــك إلــى إحساســه بالحرمــان والنبــذ 

وعــدم محبــة الوالــدين لــه، وبالتــالي ســيؤثر ذلــك فــي نفســيته ويكــره والديــه وتقــل محبتــه لهمــا، أيضــا فاألوليــاء 

الطفــل  ماهتمامــات فلــذات أكبــادهم، ألن اهتمــامســؤولون عــن تربيــة رعيــتهم، وواجــب علــيهم تلبيــة رغبــات و 

بلعبة ما سيكشف ذلك مستقبال توجهاته، وتفسر النسبة القليلـة مـن المبحـوثين الـذين ال يقومـون بشـراء لعبـة 

ألطفــالهم إلــى عــدم إمكــانيتهم ماديــا شــرائها، أو إلــى اعتبارهمــا بأنهــا غيــر مفيــدة للطفــل فــي أي جانــب مــن 

يضا قد يرجع سبب رفضهما لذلك في كونهما يفضالن وسيلة أخـرى غيـر اللعبـة جوانبه، ومضيعة للنقود، أ

كالكتاب أو القصة مثال في إثراء معـارفهم وتنميـة قـدراتهم اإلبداعيـة أو تكـون اللعبـة تحتـوي علـى رسـومات 

  .وأشكال غير يصير عليها الطفل فيلجأ األولياء إلى معاقبته

ة حســب مســاهمة قيــام األســرة باإلنفــاق علــى أبنائهــا فــي ارتقــائهم يبــين توزيــع أفــراد العينــ :18الجــدول رقــم 

  اجتماعيا

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  63.41  26  بدرجة كبيرة

  34.15  14  بدرجة متوسطة

  2.44  1  بدرجة ضعيفة

  %100  41  المجموع

أن أغلــب أفــراد عينــة الدراســة أجــابوا بــأن قيــام ) 18(الشــواهد الكميــة المتعلقــة بالجــدول رقــم  توضــح

وتلتهـا %63.41األسرة باإلنفاق على أبنائها يسهم بدرجة كبيرة فـي ارتقـائهم اجتماعيـا، حيـث قـدرت بنسـبة 
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، وهـذا %2.44، وتلتهـا بدرجـة ضـعيفة حيـث قـدرت بنسـبة % 34.15بدرجة متوسطة حيث قـدرت بنسـبة 

يــدل علـــى أن قيــام األســـرة برعايــة أبنائهـــا ماديــا يســـاهم فــي نجـــاحهم العملــي الحـــالي والمســتقبلي وٕاعـــدادهم 

للمراكــز االجتماعيــة التــي يســتلموها عنــد البلــوغ والتــي تــتالئم ومســتواهم الدراســي، إضــافة إلــى ذلــك فعنايــة 

ى مـا يطمحـون إليـه بكـل سـهولة ويسـر األسرة باألبناء وتوفير مختلف الخـدمات لهـم يـؤدي بهـم للوصـول إلـ

فالمناخ األسري يلعـب دور كبيـر فـي مسـاعدة األبنـاء علـى تحقيـق أهـدافهم المنشـودة ليصـبحوا فـي أمـاكنهم 

المناســبة ذو شخصــيات لهــا مكانتهــا االجتماعيــة، يحتلــون أدوار ووظــائف فــي المجتمــع، ظــف إلــى ذلــك أن 

أهميـة وكلمـة مسـموعة فـي المجتمـع عكـس غيـره ال يعـاني الواقع يثبت أن الشخص  المرموق إجتماعيـا لـه 

النبـــذ والتهمـــيش اإلجتمـــاعي، وال يمكـــن أن يتـــأتى ذلـــك، إال بمســـاعدة األهـــل ألبنـــائهم ومســـاندتهم والوقـــوف 

بجانبهم ماديا وقت الحاجة، ألن ذلك يعمل أيضا على إكساب األبناء مستقبال قيمة شخصية تساعدهم في 

ليل علــى ذلــك نجــد نظريــة الــدور اإلجتمــاعي تؤكــد علــى أن يخــتص ســلوك الفــرد تســيير أمــور حيــاتهم والــد

بوظيفــة معينــة فــي الجماعــة، حيــث يعــرف لنتــون الــدور االجتمــاعي أنــه مجموعــة مــن األنمــاط التــي تــرتبط 

ـــيم والســـلوك التـــي يصـــفها المجتمـــع لكـــل فـــرد يحتـــل هـــذا  بمركـــز معـــين، وبـــذلك تتضـــمن االتجاهـــات و الق

الجتماعي هو الجانـب الـديناميكي للمركـز، أيضـا تؤكـد علـى أن السـلوك االجتمـاعي يشـمل المركز،والدور ا

عناصــــر اجتماعيــــة وشخصــــية تــــدل علــــى صــــاحبها، أي أن كــــل دور يقــــوم بــــه الفــــرد مســــتقبال يعبــــر عــــن 

شخصــيته ومكانتــه االجتماعيــة، ألن البنــاء االجتمــاعي يتــألف مــن شــبكة مراكــز وتنــدرج هــذه المراكــز فــي 

 14الجتماعية تتبعا لما تتضمنه من خدمات تقدم لألفراد، أما بالنسـبة للـذين أجـابوا بدرجـة نجـد أن القيمة ا

أشخاص فقط بالمدرسة يقرون أن إنفاق األسرة علـى أبنائهـا يسـاهم بدرجـة متوسـطة فـي ارتقـائهم اجتماعيـة 

عي يأخــذ بعــين االعتبــار قيــام وٕان دل هــذا إنمــا يــدل مقارنــة بالــذين أجــابوا بدرجــة كبيــرة أن االرتقــاء االجتمــا

 .األسرة باإلنفاق على أبنائها
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  .يبين توزيع أفراد العينة حسب العمل على تعليم اإلبن كيفية االعتماد على نفسه دراسيا  ):19(جدول رقم

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  46.34  19  دائما

  53.66  22  أحيانا

  0  0  أبدا

  %100  41  المجموع

مــن أفــرد العينــة يعملــون فــي %53.66أن نســبة ) 19(تبــين الشــواهد الكميــة المتعلقــة بالجــدول رقــم 

بعض األحيان على تعليم ابنهم كيفية االعتماد على االعتماد على نفسه دراسيا، أما نسبة المبحوثين الذين 

هم  نسبة معدومـة، وتبـين ، بينما نسبة المبحوثين الذين ال يعلمون ابن%46.34يعلمون ابنهمدوما فقدرت بـ

لنــا أن الجــو األســرى لــه دور كبيــر فــي تعلــيم الطفــل كيفيــة االعتمــاد علــى نفســه فــي كــل أمــوره وخاصــة فــي 

دراسته، ألن الطفل الذي يتعود على اإلتكالية منذ الصغر فسيبقى على هـذا الحـال عنـد الرشـد لـذلك غـرس 

درا على  خدمة نفسه  باإلضـافة إلـى أنـه عنـد االعتماد على النفس يكون منذ الصغر حتى ينشأ شخص قا

تـــرك الطفـــل يعتمـــد علـــى نفســـه فـــي الدراســـة تترســـخ  فـــي ذهنـــه المعـــارف التـــي يكتســـبها بمجهـــوده الخـــاص 

  .  ويصبح على معرفة بكل ما درسه ويستحضرها في الوقت الذي يحتاجها

ن وعـدم التوقـف عنـد تعلـم المنـاهج يبين توزيع أفراد العينة حسب القيام بتنمية مهارات االب :20جدول رقم 

  .الدراسية

  

  

  

 

والمتعلــق بالقيــام بتنميــة مهــارات االبــن ) 20(توضـح األرقــام اإلحصــائية المتصــل عليهــا فــي الجــدول 

% 95.12وقـدرت نسـبتهم بــ " نعـم" المبحوثين أجابوا بوعدم التوفيق عند تعلم المناهج الدراسية أن أغلب 

ويمكــن أن نرجــع ذلــك % 4.88وقــدرت بـــ " ال" وتقابلهــا بنســبة ضــعيفة جــدا مــن المبحــوثين الــذين أجــابوا بـــ 

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  95.12  39  نعم

  4.88  2  ال

 %100  41  المجموع
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إلـــى أن األســـرة وكمـــا نعـــرف أنهـــا المحضـــن األول للطفـــل وأول مجتمـــع يقضـــي فيـــه حياتـــه لـــذلك ال يمكنـــه 

ــــة، والحســــاب وجــــل تطــــوير مهاراتــــه دون التشــــجيع أ ــــدعم مــــن طرفهــــا كــــتعلم مهــــارات القــــراءة، والكتاب و ال

المشكالت في المواقف اليومية المتعلقة بحياته، وقيامهـا بتـوفير فـرص وأنشـطة تعليميـة ألبنائهـا وتعزيـز مـا 

تعلمــوه فــي المدرســة وذلــك مــن خــالل الــدروس اإلضــافية المثيــرة ذهنيــا، والــرحالت العلميــة والثقافيــة كزيــارة 

لمكتبــات والمتــاحف مــا يــؤدي باألبنــاء إلــى المناقشــة والتحــدث والتعبيــر عــن آرائهــم المدرســية واهتمامــاتهم ا

وأفكارهم، ومن كل هذا نتأكـد بـأن أغلـب هـذه األسـر تحـرص علـى كـل مـا يـؤدي إلـى النهـوض بأبنائهـا لمـا 

تصــر وقــتهم علــى التحصــيل فيــه خيــرهم، وذلــك بمعرفــة مهــاراتهم وهويــاتهم واهتمامــاتهم وتطويرهــا وأن ال يق

 .الدراسي فحسب بل أيضا ممارسة هوايتهم واهتماماتهم األخرى

يبين توزيع أفراد العينة حسب مساعدة االبـن علـى تعلـم المهـارات وأخـذ دورات تدريبيـة فـي  :21جدول رقم 

 .كل ما يبني مستقبله العلمي والشخصي

النسبة   التكرار  االحتماالت

  المئوية

النسب   التكرار  االحتماالت

  المئوية

  

  

  

  نعم

  

  

  

38  

  

  

  

92.68  

  35.64  31  الرياضة

  40.22  35  اللغات

بــرامج الحاســب 

  اآللي

16  18.39  

  5.75  5  الفنون

المجموع 

  الجزئي

87  100% 

  /  /  /  7.32  3  ال

  /  /  /  %100  41  المجموع

مســاعدة االبــن علــى تعلــم المهــارات ) 21(صــل عليهــا فــي الجــدول حتوضــح األرقــام اإلحصــائية المت

وأخـــذ دورات تدريبيـــة فـــي كـــل مـــا يبنـــي مســـتقبله العلمـــي والشخصـــي، أن نســـبة كبيـــرة مـــن إجمـــالي إجابـــات 

المبحوثين أجابوا بـأنهم يسـاعدون ابـنهم علـى تعلـم المهـارات وأخـذ دورات تدريبيـة فـي كـل مـا يبنـي مسـتقبله 
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، وقـد تباينـت اإلجابـة حـول المهـارات التـي يريـد المبحـوثين مـن % 92.68لك بنسبة العلمي والشخصي وذ

وتليهــــا % 40.22أبنـــائم أن يتعلمهـــا حيــــث وجـــدنا النســــبة األكبـــر كانــــت لصـــالح اللغــــات والتـــي قــــدرت بــــ 

إلــى أن نجــد نســبة مــن المبحــوثين الــذين يــردون مــن ابــنهم أن يــتعلم % 35.64الرياضــيات وكانــت النســبة 

وهـي قليلــة مــن المبحــوثين % 5.75، فــي حـين نجــد نســبة %18.39الحاســب اآللــي والتـي قــدرت بـــ بـرامج 

الذين يساعدون ابنهم على تعلم الفنون بأنواعها المتعددة والمختلفة، وفي المقابل ذلك نجد النسبة قليلـة مـن 

ـــم وأخـــذ دورات تدريبيـــة فـــي كـــل مـــا يبنـــي  مســـتقبله العلمـــي المبحـــوثين الـــذين ال يســـاعدون ابـــنهم علـــى تعل

وهــذا نالحــظ بــأن أغلــب .والشخصــي وقــد يعــين ذلــك أنهــم ال يولــون أهميــة ألنبــائهم فــي تعلــم تلــك المهــارات

المبحــوثين يســاعدون أبنــائهم ويشــجعونهم علــى تعلــم المهــارات وأخــذهم دورات تدريبيــة للنهــوض بمســتقبلهم 

ع أبنــائهم علــى تعلــم اللغــات وذلــك العلمــي والشخصــي، ووجــدن بــأن هــؤالء المبحثــين ركــز أكثــر علــى تشــجي

كونها ألصبحت مهمة وضرورية في مجتمعنا وهـذا كونهـا تسـتغل فـي جميـع المجـاالت وكـذلك ركـزوا علـى 

الرياضيات وذلك لما فيها من فوائد علـى صـحتهم وألنهـا تعـود علـيهم بالمنفعـة فـي حيـاتهم ويكـون التشـجيع 

، إضافة إلـى )27(ا هذا كما يشير إليه الجدول رقم على ممارستها بأخذهم وتسجيلهم بمؤسسات خاصة به

ذلك نجد المبحوثين الذين يشجعون أبنائهم على برامج الحاسب اآللي لما يعود عليهم بالفائدة في المستقبل 

التي أصبحت تشكل جزء ال يتجزء من " برمجيات األلعاب التعليمية" ومن أكثر برمجياته التي يهتمون بها 

ك لعبهم هو أفضل وسائل تحقيـق النمـو الشـامل المتكامـل، ففـي أثنـاءه يمارسـون عمليـات حياة األطفال وذل

عقليــة مهمــة كــالفهم والتحليــل والتركيــب، ويكــون لــديهم كــذلك القــدرة علــى حــل المشــكالت والمرونــة والتخيــل 

فـة، وال يكــزن كــل وهـذا يــؤدي بهـم إلــى إثـراء إمكانيــاتهم العقليــة والمعرفيـة واكتســابهم لمهـارات التفكيــر المختل

هذا إال بمتابعة من أولياء وتوجيههم، وفيما يخص الفنون وجدنا نسبة قليلة وذلك أن المبحوثين ال يهتمـون 

  .بهذا المجال كثيرا، ومن المالحظ أنه ال يؤثر بشكل كبير على مستقبلهم العلمي والشخصي
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  .ى مطالعة القصصيبين توزيع أفراد العينة حسب تشجيع االبن عل :22جدول رقم 

النسبة   التكرار  االحتماالت

  المئوية

النسب   التكرار  االحتماالت

  المئوية

  

  

  

  نعم

  

  

  

40  

  

  

  

97.56  

ــــراء رصــــيده  إلث

  اللغوي

36  35.64  

لمعرفـــــة مجـــــال 

  اهتمامه

11  10.90  

  26.73  27  الرتقائه معرفيا

  26.73  27  لتوسيع خياله

المجموع 

  الجزئي

101  100% 

  /  /  /  2.44  1  ال

  /  /  /  %100  41  المجموع

أن األغلبيـــة مـــن إجمـــالي إجابـــات المبحـــوثين ) 22(توضـــح الشـــواهد الكميـــة المتعلقـــة بالجـــدول رقـــم 

الذين ال  منالمبحوثين% 2.44بالمقابل نجد % 97.56تشجيع االبنها على مطالعة القصص بنسبة قدرها 

يشـــجعون أبنــــائهم علـــى مطالعــــة القصــــص، تباينـــت إجابــــات المبحـــوثين فيمــــا يخــــص الغايـــة مــــن مطالعــــة 

ـــا % 26.73إلثـــراء رصـــيده اللغـــوي بينمـــا نجـــد % 35.64القصـــص، حيـــث ســـجلت نســـبة  الرتقائـــه معرفي

األوليـاء لمعرفـة مجـال اهتمامـه، وقـد يفسـر ذلـك إلـى أن أغلـب % 10.90وتوسيع خياله، في المقابل نجـد 

يهتمــون بالجانــب التثقيفــي والتعليمــي ألبنــاء وتشــجيعهم لهــم علــى توســيع قــدراتهم الفكريــة والمعرفيــة، وتنميــة 

اســتعداداتهم، والعمــل علــى توســيع مــداركهم إضــافة إلـــى ذلــك اعتبــار األوليــاء أن المطالعــة تجعــل األبنـــاء 

مـع توسـيع المهـارات اللغويـة التـي يلتقطهـا  يقضون وقت فراغهم فيمـا يفيـدهم ويـنفعهم فـي حيـاتهم الدراسـية،

الطفــل بشــكل أســرع، أيضــا قــراءة القصــص يســاعد علــى تعلــم اللغــة تلقائيــا وزيــادة المكتســبات اللغويــة، فهــي 

بنك الكلمات والمصطلحات والتعابير والجمل الجديـدة، وعـالم مـن األفكـار، ويمكـن أن نرجـع سـبب مطالعـة 

وســيع خيالــه، فهــي تمكــن الطفــل مــن نمــو فعاليتــه العقليــة مــن إدراك القصــص فــي ارتقــاء الطفــل معرفيــا وت

فالمعرفة التي تتناقل عبر السؤال والجواب توصل الطفل للكثيـر مـن الحكمـة التـي ... وتذكير وتخيل وانتباه
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سيكون ذات يوم بحاجته، إضافة إلى أنها قـد تسـاعده علـى تنظـيم أفكـاره وتطويرهـا وتهيـئ الطفـل لممارسـة 

التفكيـــر العلمـــي، كمـــا تســـاعد المطالعـــة علـــى البحـــث عـــن الحقـــائق والمعـــارف، ممـــا يـــدعم قدراتـــه أســـاليب 

اإلبداعية، ويزداد ذكاءه ويحفز خياله الخصب ويشكل لدريه ما يسمى بالحدس، وذلك ألن الخيال مطلـوب 

العمــل  فــي حيــاة الطفــل، يمثــل مصــدر طاقاتــه المنفجــرة يجــد مــن خاللــه مادتــه الخصــبة التــي تســاعده علــى

والتفكيــر، إضــافة إلــى تخفيفــه للطفــل عــن روتينــين الدراســة الجــادة المملــة وجعلــه ينتقــل إلــى حيــاة الصــفاء 

والراحة الفكرية، أيضا إدراك الطفـل للحقـائق عـن الطريـق الخيـال واسـتفادته منـه مسـتقبال فـي إيجـاد الحلـول 

اهتمـــام الطفـــل، ألن معرفـــة ميولـــه  االبتدائيــة لمشـــكلة إضـــافة إلـــى ذلــك فمطالعـــة القصـــص قـــد تبـــرز مجــال

واهتمامه ضروري يساعد على توجيهه مستقبال، وهذا ما تشير النظرية الجشطالتية حيث تؤكد على أهميـة 

وقيمــة الحلــول اإلبداعيــة، ألـــن الفكــرة التــي تتضــمن الحــل بشــكل جديــد ومبــدع هــي التــي تطهــر فجــأة علــى 

  .المنطقي أساس من الحدس العميق ال على أساس من التفسير

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب اصطحاب األطفال إلى المكتبات ومعارض الكتب :23جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  78.05  32  نعم

  21.95  9  ال

  %100  41  المجموع

ـــة بال ـــة المتعلق ـــين الشـــواهد الكمي ـــم تب ـــةالمبحوثينأ أن) 23(جـــدول رق ـــى  غلبي ـــال إل يصـــطحبون األطف

، ثـــم تليهـــا نســـبة أفـــراد العينـــة الـــذين ال % 78.05المكتبـــات ومعـــارض الكتـــب حيـــث قـــدرت نســـبتهم بــــ 

وهي نسبة قليلـة اذا % 21.95يصطحبون األطفال إلى المكتبات ومعارض الكتب والتي قدرت نسبتهم ب 

ما قرنت بالذين يصطحبون، هذا يدل على أن نسبة كبيرة من أولياء األمور يغرسون في نفـس الطفـل حـب 

القراءة بطريقة غير مباشرة، وذلك من خـالل أخـدهم للمكتبـات ومعـارض الكتـب، فيشـعر الطفـل بـأن الكتـب 

فــي اختيــار الكتــب أو القصــص التــي  مرغوبــة مثــل الســلع التــي تشــترى للمنــزل وٕاعطــاءه فرصــة للمشــاركة

يرغبهــا ســواء كانــت مطبوعــة أو مقــروءة آليــا، بحيــث يمتــزج فيهــا الخيــال بــالواقع الــذي بحيــاة، فتــوفر الكتــب 

التـي يميـل إليهـا الطفــل تجعلـه يقبـل علـى مطالعتــه أكثـر، وكـذلك قـد يعــود اصـطحاب الطفـل إلـى المكتبــات 

المدرسية، وذلـك لمـا لهـا مـن أهميـة فـي اكتسـاب المعـارف وٕاثـراء  العامة إلى ترغيبه في التردد على المكتبة
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رصــيدهم اللغــوي بشــكل كبيــر فــي مجــال دراســته، فتتكــون لــديهم طالقــة فكريــة تتمثــل فــي انتــاج أكبــر قــدر 

  .ممكن من األفكار والتي يتم توظيفها أثناء التعبير عن موضوع معين يطرح له في وحدة زمنية محددة

  .توزيع أفراد العينة حسب مساعدة الطفل على ممارسة هواياته التي يرغبهايبين  :24جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرار  االحتماالت

  97.56  40  نعم

  2.44  1  ال

  %100  41  المجموع

توضح البيانات اإلحصائية في الجـدول الخـاص بمسـاعدة الطفـل علـى ممارسـة هواياتـه التـي يرغبهـا 

يســاعدون الطفـــل علــى ممارســة هواياتــه التـــي يرغبهــا، فــي حــين الـــذين ال  منــالمبحوثين%97.56أن نســبة

وقد يعود ذلك إلى أن األسـرة الواعيـة تسـعى الكتشـاف % 2.44يساعدونه نسبق قليلة جدا والتي قدرت ب 

وتقـــوم بمتابعتـــه وتشـــجيعه علـــى االســـتمرار فـــي   مواهـــب الطفـــل وتشـــجيعها بمعنـــى تـــوفير وســـائل تطويرهـــا

المفضــلة،  وهــذا يــدل علــى دور البيئــة التــي يعــيش فيهــا الطفــل وتأثيرهــا المباشــر فــي تنميــة ممارســة هوايتــه 

مواهبــه وهواياتــه وتطويرهــا، وذلــك بتــوفير األجــواء المالئمــة واإلمكانيــات المناســبة وتــوفير مختلــف األنشــطة 

وصـلت إليـه مـن مـن خـالل مـا ت" يسـرية سـليمان"التي تعمل على توسيع مداركه، وهذا ما دلت عليه دراسـة 

ـــة القـــدرات  ـــة وأنهـــا يمكـــن تنمي ـــة لألســـرة والقـــدرات اإلبتكاري ـــين األســـرة والبيئـــة الثقافي نتـــائج بوجـــود عالقـــة ب

اإلبتكارية عن طريق المستوى الثقافي لألسرة وتهيئة البيئة لها، كما نجـد بـأن التشـجيع المسـتمر مـن طـرف 

أن يكـون بشـكل مـادي، حيـث نجـد التعزيـز والـذي األولياء والـدعم األسـري يكـون بشـكل معنـوي، كمـا يمكـن 

يعتبر مكافئة للطفل حتى يكرر ممارسة هوايته ويتشجع هو نفسه على القيام بها والدليل على نظرية التعلم 

االجتمـاعي التـي حثـت علــى طريقـة تـتم عبــر إعـادة التـدعيم األسـري، أي أن التــدعيم حـدث بعـد االســتجابة 

فــأي ) وهــي اســتجابة إيجابيــة(د مــن احتمــال االســتجابة التــي ســتحدث ثانيــة ويــؤثر فــي االحتمــاالت بــأن يزيــ

  .مدعم مرغوب به يحدث بعد االستجابة ويزيد من احتماالت بأن االستجابة سوف تتكرر

 

 

  يبين توزيع أفراد العينة حسب القيام بتسجيل الطفل في مؤسسة خاصة بممارسة هوايته :25جدول 
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  المئويةالنسبة   التكرار  االحتماالت

  60.98  25  نعم

  39.02  16  ال

  %100  41  المجموع

نالحظ أن نسـبة المبحـوثين الـذين قـاموا بتسـجيل أطفـالهم ) 25(حسب معطيات الجدول الجدول رقم 

وهـــي نســـبة مرتفعـــة نســـبيا، فـــي حـــين بلغـــت نســـبة %60.98فـــي مؤسســـة خاصـــة بممارســـة هـــوايتهم بلغـــت 

وهي نسبة معتبرة، وقد يرجع ذلك إلى كون الوالدين يهتمـون  %39.2الذين لم يقوموا بتسجيلهم  المبحوثين

بميوالت واهتمامات أطفـالهم ويعملـون علـى تيسـير وتهيئـة المكـان المناسـب لهـم لممارسـة هـوايتهم المفضـلة 

... ثقافيـة واللقـاءاتوذلك من خالل تسـجيلهم سـواء فـي المراكـز أو المنتـديات أو الجمعيـات أو األمسـيات ال

كــل حســب هوايتــه الخاصــة بــه، ألنهــم يحبــون ممارســة هــوايتهم المفضــلة بشــغف باعتبارهــا المتــنفس الوحيــد 

لــديهم حيــث يجــدون بهــا راحــتهم النفســية، لــذلك نجــد الوالــدين يهتمــون بالجانــب النفســي لألطفــال ويقومــون 

الى لجل الناس، وندرة كامنة مودعة في األعماق بتسجيلهم ألنهم يدركون أن الموهبة واإلبداع عطية اهللا تع

تنمو وتثمـر غـدا مشـرقا، وأيضـا قـد يرجـع السـبب النشـغال وقـت الفـراغ فيمـا يفيـد أطفـالهم ويـنفعهم مسـتقبال 

ـــدين أن المؤسســـات الخاصـــة بممارســـة  ـــار الوال ـــد، أيضـــا اعتب ـــدا عـــن مضـــيعة الوقـــت فـــي شـــيء ال يفي بعي

القــدرات اإلبداعيــة للطفــل، وهــذا يــدل علــى أن الوالــدين داخــل األســرة الهوايــات هــي التــي تعمــل علــى تنميــة 

" عبد الحليم محمود السـيد"يهتمان بتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى أطفالهم، وهذا ما ذلت عليه دراسة 

بعنــوان األســرة وٕابــداع األبنــاء حيــث أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود عالقــة بــين جوانــب الســياق النفســي 

جتمــاعي لألســرة وقــدرات اإلبــداع لــدى األبنــاء، أي أن األســرة التــي تهــتم برعايــة أطفالهــا نفســيا ، يســاعد واال

بعنـــوان " مكينـــون وهـــول"ذلـــك فـــي إقبـــالهم علـــى ممارســـة هـــوايتهم بكـــل أمـــن واطمئنـــان، كمـــا دلـــت دراســـة  

لها أفراد العينة،حيث المبدعين من بين المهندسين المعماريين وسمات الشخصية والظروف التي نما في ظ"

أشارت نتائج  الدراسة أن البيئة التـي عـاش فيهـا المفتكـرون والتـي تتميـز بـاحترام اآلبـاء لألبنـاء وثقـتهم بهـم 

وبضــرورة القيـــام بالعمـــل المناســـب لهــم وٕاعطـــائهم الحريـــة التامـــة فـــي اكتشــاف عـــالمهم أدى ذلـــك إلـــى عـــدم 

ظريــة البنائيــة الوظيفيــة فــي دراســتها لألســرة موضــحين إحساســهم بــأنهم مرفوضــين، هــذا مــا أشــارت إليــه الن

أهميــة العمليــات الداخليــة فــي األســرة والعالقــات التــي تــربط بــين نســق األســرة واالتســاق االجتمــاعي األخــرى 

، أي أنـه علـى األسـرة أن تتصـل )نقصد هنا تكامل دور األسرة مع المؤسسات الخاصـة بممارسـة الهوايـات(
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يخـــص منفعـــة أطفالهـــا، وبالتـــالي فالبيانـــات اإلحصـــائية التـــي فـــي الجـــدول تثبـــت بالمؤسســـات األخـــرى فيمـــا 

  .صحة ذلك أكثر من الذين ينفون صحة ذلك

ــم  ــيم المســتمر مــن طــرف األســرة فــي أخــذ   :26الجــدول رق يبــين توزيــع أفــراد العينــة حســب مســاهمة التعل

  .المسار الدراسي لألبناء

  النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت

  75.61  31  جدا كبير

  19.51  8  كبير

  4.88  2  متوسط

  0  0  ضعيف

  0  0  ضعيف جدا

  %100  41  المجموع

الخـــاص بمســـاهمة التعلــيم المســـتمر مـــن طــرف األســـرة فـــي أخـــذ ) 26(يبــين لنـــا الجـــدول أعــاله رقـــم 

تقــر بشــكل كبيــر جــدا مســاهمة التعلــيم المســتمر مــن  المســار الدراســي لألبنــاء أن أغلــب إجابــات المبحــوثين

كبيـر  %19.51فـي مقابـل  %75.61طرف األسرة في أخذ المسار الدراسي لألبنـاء الـذي تراوحـت نسـبته 

ضــعيف وضــعيف جــدا، وهــذا يعنــي أن قيــام األســرة بوظيفتهــا التعليميــة يســاهم  %0متوســط و %4.88و 

بنســبة كبيــرة جــدا فــي تنميــة قــدرة األبنــاء علــى التفكيــر العلمــي وٕاثــراء رصــيدهم المعرفــي وخلــق لــديهم ميــل 

ي وشغف كبيرين نحو الدراسة، إضافة إلى زيادة قدرة استيعاب األبناء لما يقدم لهم داخل المدرسة ممـا يـؤد

بهم إلى حب االستطالع والعطاء واإلصرار على مواصلة الدراسة وتحسـين مسـتواهم الدراسـي، إضـافة إلـى 

أن قضــاء األســرة معظــم وقتهــا فــي مســاعدة األبنــاء فــي عمــل الواجبــات المدرســية وفــي االســتذكار وتــوفير 

فــي أخــذ توجهــات  فــرص وأنشــطة تعليميــة ألبنائهــا تعــزز بشــكل كبيــر مــا تعلمــوا فــي المدرســة، وتســاعدهم

 .دراسية تناسب ميولهم واهتماماتهم، وقد تساعدهم على ذلك بشكل متوسط
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يبـين توزيـع أفـراد العينـة حسـب االعتقـاد بـأن اهتمـام الوالـدين بأطفـالهم وطموحـاتهم يتوقـف  :27جدول رقم 

  على المستوى التعليمي للوالدين

النســـــــــــــــــــــبة   التكرار  االحتماالت

  المئوية

  النسبة المئوية  رارالتك  االحتماالت

  

  

  

  نعم

  

  

  

30  

  

  

  

73.17  

  40.48  17  اإلرتقاء العلمي

  11.90  5  إبراز ميوالته

  19.04  8  تنمية إبداعه

  28.58  12  تطوير مهاراته

  %100  42  المجموع الجزئي

  /  /  /  26.8  11  ال

  /  /  /  %100  41  المجموع

يتبين أن نسبة كبيرة من إجمالي إجابـات ) 27(خالل تحليل البيانات اإلحصائية في الجدول رقم من

المبحوثين الذين يعتقدون بأن اهتمام الوالدين بأطفالهم وطموحاتهم يتوقف على المستوى التعليمـي للوالـدين 

ثر فيهـــا المســـتوى ، وقـــد تباينـــت إجابـــات المبحـــوثين فيمـــا يخـــص الجوانـــب التـــي يـــؤ %73.17تقـــدر بنســـبة 

 %28.58يســاعد علــى االرتقــاء العلمــي، بينمــا نجــد نســبة  %40.48التعليمــي للوالــدين، حيــث نجــد نســبة 

تمثـل المبحـوثين الـذين  ال يهتمـون بطموحـات  %26.8يساهم فـي تطـوير مهاراتـه، بينمـا نالحـظ أن نسـبة 

عـــال كلمـــا كـــان االهتمـــام باألطفـــال أطفـــالهم ، وهـــذا يـــدل علـــى أنـــه كلمـــا كـــان المســـتوى التعليمـــي للوالـــدين 

وطموحاتهم أكبر، على عكس الوالدين ذو المستوى التعليمي المتدني تكـون اهتمامـاتهم بطموحـات أطفـالهم  

مـا يقابـل  %73.17المتعلق بالمستوى التعليمي يتبـين أن ) 03(ضئيلة نوعا ما وبالرجوع إلى الجدول رقم 

أو بـآخر فـي تحسـين تعامـل الوالـدين مـع األبنـاء ، إضـافة  مبحوث ذو المستوى الجـامعي سـاعد بشـكل 30

ذلــك فالمســتوى التعليمــي لــه أهميــة فــي معرفــة طموحــات الطفــل واالهتمــام بهــا، وذلــك مــن خــالل اكتســاب 

الوالدين لمعارف وقراءات كثيرة ومتنوعة تمكنهم من ذلك وكذلك اطالعهم على مختلف البحوث والدراسات 

م بهـــذه الطموحـــات وتنميتهـــا ودعمهـــا، أمـــا فيمـــا يخـــص اختيـــار االرتقـــاء العلمـــي التـــي تبـــين كيفيـــة االهتمـــا

كأفضل احتمال من بين االحتماالت، قد يرجع ذلـك إلـى الوالـدين وتـأثير المسـتوى التعليمـي لهمـا فـي تنميـة 

ذي مهارات التفكير العلمي لـدى الطفـل والعمـل علـى تشـجيعه علـى الـتعلم الـذاتي والنمـو المعرفـي العلمـي الـ
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يفيــده فــي تحصــيله وتفوقــه الدراســي، كمــا يــدل ذلــك علــى أن الجانــب العلمــي للطفــل هــو الجانــب المهــم فــي 

حياتــه ومســتقبله  متوقــف عليــه، أمــا فيمــا يخــص اختيــار تطــوير مهارتــه، فهــذا يفســر أن الموهبــة والمهــارة 

اء حياته، أما من ناحية إبراز عطية اهللا تعالى يجب اإلهتمام بها وتنميتها قصد استفادة الطفل منها  في بن

الميــول وتنميــة اإلبــداع فهــذا يعنــي أن لكــل طفــل ميــوالت واهتمامــات خاصــة بــه يجــب العمــل علــى إبرازهــا 

وتحديدها حتى يمكن ذلك مـن تنميتهـا كموهبـة إبداعيـة، فالطفـل الـذي يمتلـك القـدرات اإلبداعيـة مـن طالقـة 

توفر فيه صفات وخصـائص المبـدعين، وجـب علـى الوالـدين ومرونة وأصالة ويتميز بالقدرة على التأليف وت

العمل على تعزيزها لديه ودعمها، للوصول به إلى ما يطمـح إليـه ، وهـذا مـا أشـارت إليـه النظريـة السـلوكية 

في اإلبداع على تعزيز االستجابات المرغوب فيها واستبعاد االسـتجابات غيـر مرغـوب فيهـا، أي أن الطفـل 

ولكنــه يحتــاج ) إيجــاد ارتباطــات بــين المثيــرات واالســتجابات(يســتجيب اســتجابة مبدعــة لديــه القــدرة علــى أن 

إلـــى التعزيـــز الفـــوري لإلســـتجابة المبدعـــة المرغـــوب فيهـــا، ومـــن هنـــا يتضـــح دور اآلبـــاء والمحيطـــين بـــالفرد 

أو المبــدع مــن حيــث قــدرتهم علــى التــأثير بالســلب أو باإليجــاب علــى إبــداعات وأفكــار أطفــالهم اإلبداعيــة 

  .عدم مباالة األولياء وٕاهمالهم لقدرات أطفالهم" ال " قيادته نحو التفكير اإلبداعي، بينما تفسر  اإلجابة

ــم  يبــين توزيــع أفــراد العينــة حســب اإلعتقــاد أن التربيــة األخالقيــة مطلوبــة فــي شخصــية  ):28(الجــدول رق

  .الطفل المبدع

  النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت

  97.56  40  نعم

  2.44  1  ال

  %100  41  المجموع

المعنــون بــأن التربيــة األخالقيــة مطلوبــة فــي شخصــية الطفــل ) 28(نالحــظ مــن خــالل الجــدول رقــم 

 %97.56وهــذا بنســبة قــدرت " نعــم "المبــدع أن األغلبيــة الســاحقة مــن أفــراد عينــة الدراســة أجــابوا باإلجابــة 

، وهـذا يـدل علـى أن %2.44وهـي نسـبة ضـعيفة حيـث بلغـت " ال"الـذين أجـابوا بــ  مقارنة بنسـبة المبحـوثين

للتربيــــة األخالقيــــة إســــهامات فعالــــة فــــي بنــــاء شخصــــية الطفــــل المبــــدع وتنميتهــــا مــــن طــــرف األســــرة، ألن 

األخالقيــات التــي أودعهــا اهللا فــي اإلنســان  وكرمــه بهــا عــن ســائر مخلوقــات األرض مطلوبــة فــي شخصــية 

فقيــام األســـرة بهــذه المهمـــة مــن شـــأنها أن يــؤدي ذلـــك إلــى إنتـــاج مبــدعين نـــزيهين مســـتقبال   الطفــل المبـــدع

خلــوقين مــؤدبين ألن األمــم فــي حاجــة إلــى مبــدعين ذو أخــالق ســامية، فــإذا ذهبــت أخالقهــم ذهبــت األمــم 
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راد بأكملهــا، إضــافة إلــى ذلــك نالحــظ أن األخــالق مــن شــمائل القــرآن الكــريم التــي تســاهم فــي ســلوكات األفــ

  .مستقبال وتجعلهم أفراد صالحين في المجتمع

علـــى ) التربيـــة األخالقيـــة(يبـــين توزيـــع أفـــراد العينـــة حســـب كيفيـــة تـــأثير هـــذه التربيـــة  ):29(الجـــدول رقـــم 

  .شخصية الطفل مستقبال

  النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت

  47.76  32  يصبح إنسان نزيه

  19.40  13  يصبح إنسانمقبول اجتماعيا

  32.84  22  يصبح إنسان ناجح

  %100  67  المجموع

المتعلـق بكيفيـة تـأثير التربيـة األخالقيـة علـى ) 29(تشير الشـواهد اإلحصـائية المتعلقـة بالجـدول رقـم 

شخصية الطفل مستقبال أن إجمالي إجابات المبحوثين الـذين أجـابوا بأنـه يصـبح إنسـان نزيـه بلغـت نسـبتهم 

 %32.84الــذين أجــابوا بأنــه يصــبح إنســان نــاجح حيــث بلغــت نســبتهم  ، تليهــا نســبة المبحــوثين47.76%

وهـذا  %19.40تلتها نسبة المبحوثين الذي أجابوا بأنه يصبح إنسان مقبول إجتماعيا، حيث بلغ نسبتهم بـ 

يعني أن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل الحازمة في حياة الطفـل حيـث يـتم فيهـا وضـع البـذور األولـى 

إضافة إلى رسـم مالمـح شخصـية الطفـل مسـتقبال، ضـف إلـى ذلـك أن فـي هـذه المرحلـة تكسـب لشخصيته، 

القــيم األخالقيــة واالتجاهــات وتكــون العــادات والميــول واالســتعدادات التــي تــؤثر بــدورها الحقــا فــي ســلوكهم 

إنسـان ذو كأفراد صالحين في المجتمع ألننا مطـالبون بـأن نربـي أطفالنـا  لزمـان غيـر زماننـا، وهـذا ليصـبح 

خلـــق طيـــب ونزيـــه يتصـــف بالمبـــادئ الســـامية والفضـــائل الســـلوكية والمشـــاعر الوجدانيـــة، إضـــافة إلـــى ذلـــك 

  .فالتربية األخالقية للطفل لها دور فعال في نجاحه مستقبال واحتالها مكانة مقبولة اجتماعيا

  



 : الفصل السادس

 مناقشة نتائج الدراسة

  

  تمهيد

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فروضها -1

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة -2

  النتيجة العامة -3

  القضايا التي أثارتها الدراسة -4
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  : تمهيد 

بعد ما تعرضنا له في اإلطار النظري من إشكالية ومختلف تصورات النظرية حول موضوع اإلبـداع 

إضافة إلى ما تم تقديمه في اإلطار الميداني وفق خطوات منهجية  ،وكذا الدراسات التي عالجت الموضوع

قصد اختيار فـروض الدراسـة ، سـعينا للكشـف عـن األدوار الوظيفيـة لألسـرة وعالقتهـا بإبـداع طفـل المرحلـة 

ومناقشـة نتائجهـا  ،تمكنا للوصول إلـى نتـائج الدراسـة مـن خـالل توضـيح مـدى صـدق الفرضـيات.االبتدائية 

  .سات السابقة وصوال إلى النتيجة العامةفي ضوء الدرا
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  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فروضها: أوال 

يسعى كل بحث علمـي إلـى تحقيـق مجموعـة مـن األهـداف مـن خـالل النتـائج المتوصـإلليها ، ونحـن 

رحلــة االبتدائيــة  مــن خــالل دراســتنا المتمثلــة فــي معرفــة هــل لــألدوار الوظيفيــة لألســرة عالقــة بإبــداع طفــل الم

  .حيث تمكنا من الوصول إلى بعض النتائج المتصلة بالفرضيات

  :مناقشة الفرضية الجزئية األولى-1

  .تؤدي الوظيفة االجتماعية لألسرة إلى تقوية مهارات التواصل االجتماعي للطفل

هـا ، وقـد ولقد حاولنا من خـالل هـذه الفرضـية التطـرق إلـى بعـض المؤشـرات التـي لهـا عالقـة وثيقـة ب

  .قمنا بصياغتها إلى أسئلة فرعية التي من شأنها أن تثبت صحة الفرضية

علـى ومن خالل ما تبينه الشواهد الكمية المتحصل عليها ، ومـن خـالل تحليلهـا وتفسـيرها وٕاسـقاطها 

توصـــلنا إلـــى أن الفرضـــية تحققـــت بدرجـــة كبيـــرة وهـــذا مـــن خـــالل النتـــائج الموضـــحة فـــي  ،الفرضـــية األولـــى

  :الجداول التالية حيث بينت أن

من مجموع أفراد العينة يهتمون برعاية الطفل اجتماعيا قبل االهتمام بأمور أخرى % 78.05نسبة -

  .)06(كما يشير الجدول رقم 

ن حاجــات الطفــل للتعبيــر عــن أفكــاره كمــا يشــير مــن مجمــوع أفــراد العينــة يراعــو % 97.56نســبة -

  .)08(الجدول رقم 

من مجموع أفراد العينة يفسحون المجال للطفل للحوار مع أفـراد األسـرة كمـا يشـير % 97.56ونسبة 

  .)09(الجدول رقم 

مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة يؤكـــدون تعـــاملهم مـــع اآلراء التـــي يعبـــر عنهـــا الطفـــل % 85.37 ونســـبة-

  .)10(باالستماع واألخذ بها أحيانا كما يشير الجدول رقم 

جتماعيـة مـع أقرانـه كمـا بـن إلقامـة عالقـات امن مجموع أفـراد العينـة يـدفعون اإل% 95.12ونسبة -

  .)14(يشير الجدول رقم 
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ـــة قـــدرات الطفـــل مـــن م% 95.12ونســـبة - ـــأن النزهـــات تســـمح بتنمي ـــة يعتقـــدون ب جمـــوع أفـــراد العين

  .)14(للتواصل مع أقرانه كما يشير الجدول رقم 

من مجموع أفراد العينة يؤكدون بأن للوسائل التثقيفية التي تستخدم داخل األسرة % 97.56ونسبة -

  .)16(عالقة بتنمية مهارات التواصل لدى الطفل كما يشير الجدول رقم 

يقومـــون بممارســـة وظيفــــتهم ) الوالـــدين(مـــن خـــالل النتـــائج المتوصــــل إليهـــا يتضـــح أن أفـــراد العينــــة 

االجتماعية التي تؤدي إلى تقويـة مهـارات التواصـل االجتمـاعي للطفـل ، وذلـك مـن خـالل االهتمـام بالطفـل 

، قصــص ، تلفــاز انــت كتــب مــن عــدة جوانــب ورعايتــه اجتماعيــا وتــوفير مختلــف الوســائل التثقيفيــة ســواء ك

إلثراء ملكاته اللغوية وعالمه الفكري ، والتي تساهم في تنمية مهارات التواصل االجتمـاعي لديـه  ...،حوار 

  .من خالل تكوين رأي حر لديه واحترام وتقبل الرأي اآلخر أثناء تكوين صداقات وعالقات مع أقرانه

  :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية-2

  .يسهم الدور الوظيفي التعليمي لألسرة في تنمية الميوالت اإلبداعية الخاصة لدى الطفل

من خالل نتائج الفرضية الثانية والتي ترى أن الـدور الـوظيفي التعليمـي لألسـرة تلعـب دور فعـال فـي 

جـــد تنميـــة الميـــوالت اإلبداعيـــة الخاصـــة لـــدى الطفـــل وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه المعطيـــات اإلحصـــائية حيـــث ن

التوقـف عنـد تعلـم المنـاهج الدراسـية  مبـن وعـدالعينة يقومون بتنمية مهـارات اال من مجموع أفراد% 95.12

ويعود ذلك إلى أن األسرة تحرص على تنمية وتطوير كـل مـا يـؤدي إلـى ) 20(والموضحة في الجدول رقم 

ى توسـيع قـدراتهم الفكريـة ألن ذلـك يـؤدي إلـ...النهوض بأبنائهـا مـن مهـارات وهوايـات وميـوالت واهتمامـات 

والمعرفية، وزيادة قدرتهم علـى تركيـز االنتبـاه ممـا يـنعكس ذلـك إيجابـا علـى تحصـيلهم  وكـذلك مـا جـاء فـي 

مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة يقومـــون بتشـــجيع االبـــن علـــى % 97.56حيـــث تشـــير نســـبة ) 22(الجـــدول رقـــم 

ديــه القــدرة علــى وتوســيع خيالــه  فتصــبح ل ،مطالعـة القصــص ، وذلــك إلثــراء رصــيده اللغــوي وارتقائــه معرفيــا

  .هتمامهاإلبداع في مجال ا

ــــم كمــــا  ــــي الجــــدول رق ــــا أن نســــبة ) 23(جــــاء ف ــــث الحظن ــــراد ا% 78.05حي ــــة مــــن مجمــــوع أف لعين

يصــطحبون أطفــالهم إلــى المكتبــات ومعــارض الكتــب ، وذلــك لغــرس فــي نفوســهم حــب القــراءة ، خاصــة إذا 

  .ساعده ذلك في تنميتها وتطويرها أكثركانت موهبة الطفل قراءة الكتب فسي
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مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة يســـاعدون الطفـــل علـــى ممارســـة هواياتـــه التـــي يرغبهـــا  % 97.56ونســـبة 

باكتشــافها مواهــب الطفــل  والــذي تفســر نتائجــه التحليليــة أن األســرة عليهــا) 24(ويتبــين ذلــك مــن خــالل رقــم 

علمه كيفيـة االسـتفادة منهـا فـي حياتـه المسـتقبلية  كمـا وتشجيعه على االستمرار في ممارستها، ألن ذلك سـي

  .توضح النتائج تأثير البيئة األسرية المباشر على تنمية مواهبه وهواياته وميوالته اإلبداعية

مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة يقومـــون % 60.98حيـــث الحظنـــا أن نســـبة ) 25(كمـــا جـــاء فـــي الجـــدول 

حيــث يتضــح مــن خــالل ذلــك أن الوالــدين يهتمــون  ،اتــهبتســجيل الطفــل فــي مؤسســة خاصــة بممارســة هواي

  .تهم المفضلةالمكان المناسب لهم لممارسة هوايبميوالت واهتمامات أطفالهم ويعملون على تيسير وتهيئة 

ــيم المســتمر مــن % 75.61 ونســبة مــن مجمــوع أفــراد العينــة يقــرون بشــكل كبيــر جــدا مســاهمة التعل

وفــي ) 26(ويتضـح ذلــك مـن خـالل معطيــات الجـدول رقـم ،طـرف األسـرة فــي أخـذ المسـار الدراســي لألبنـاء 

لتعليميـة ألهمية الكبيرة التي تحتلها األسرة فـي حيـاة الطفـل ، فلـوال قيامهـا بوظيفتهـا الضوء تحليلها ، وذلك 

  .اتجاه الطفل لما ساعده ذلك على أخذ توجهاته الدراسية التي تتناسب وميوله واهتماماته

مــن مجمــوع أفــراد العينــة يعتقــدون بــأن % 73.17الحظنــا أن نســبة ) 27(وأيضــا فــي الجــدول رقــم 

ؤكد أهميـة يرة توهي قيمة كب .ليمي للوالدين اهتمام الوالدين بأطفالهم وطموحاتهم بتوقف على المستوى التع

يـر العلمـي لديـه وٕابــراز المسـتوى التعليمـي فـي معرفـة طموحـات الطفـل واالهتمـام بهـا ، وتنميـة مهـارات التفك

  .متها في حياته المستقبليةيكموهبة إبداعية لها ق ميوله أكثر حتى يمكن ذلك من تنميته

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: ثانيا 

ا في الجانب النظري إلى طرح اإلشكالية ومختلف األطر النظريـة التـي تناولـت موضـوع بعدما تطرقن

أتي إلـى عـرض نـ الدراسة ، وبعد قيامنا بعرض النتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها في ضـوء فروضـها

مــا توصــلت إليــه الدراســات الســابقة حــول نفــس الموضــوع ومــا هــو مالحــظ أن هنــاك تقــارب فــي أجــزاء بــين 

  :نتائج دراستنا ونتائج الدراسات ، كما تختلف في أجزاء منها ويمكن إجماعها فيما يلي 

  :المنهج -1

باســتثناء دراســة ،فــي دراســتنا علــى المــنهج الوصــفي وهــذا مــا يتوافــق وأغلــب الدراســات  عتمــدنالقــد ا

  .الذي اعتمد على المنهج التجريبي)فريمن(
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عتمدنا على الكشف عن هذا ما يلتقي ودراستنا حيث ا يرينفالغالب كان الكشف عن عالقة بين متغ

لهـذا كــان المــنهج الوصـفي هــو األنســب و االدوار الوظيفيـة لألســرة وعالقتهـا بإبــداع طفــل المرحلـة االبتدائيــة 

  .من بين المناهج األخرى في دراستنا

  :أدوات الدراسة -2

وتفسيرهامستخدمين ا وقمنا بتحليلها البيانات ميداني اعتمدنا في دراستنا هذه على أدوات جمع وتحليل

إذ نجــد أن دراسـة واحـدة اتفقـت مــع دراسـتنا مـن حيـث اســتخدامها ألداة ) المالحظـة ، المقابلـة ، االسـتمارة (

حيـث  ي اسـتخدامها لـألدوات مـع دراسـتنا ،في حين لم تتفق باقي الدراسات ف،) فريمن(المقابلة وهي دراسة 

باإلضافة إلى اسـتخدامه أسـلوب  ،استخدام االستبانة كأداة للدراسة) الشعيل سعود عبد اهللا (نجد في دراسة 

  .spssإحصائي دعم به نتائج دراسته لضمان مصداقية أكبر ، وهو نظام 

  .أما الدراسات األخرى فقد استخدمت مقاييس واختبارات كل حسب متغيرات دراسته

  :العينة -3

أما بالنسبة لعينة الدراسة فلقـد اختلفـت عـن عينـة الدراسـات السـابقة ، حيـث تمثلـت عينـة دراسـتنا فـي 

معلـــم ومعلمـــه ، فـــي حـــين تمثلـــت عينـــة أغلـــب  41وكـــان عـــددهم  ،المعلمـــين األوليـــاء بالمـــدارس االبتدائيـــة

  .اختالف عددهمالدراسات في تالميذ المدارس االبتدائية مع

  :نتائج الدراسة -4

ـــم تـــتم دراســـته كموضـــوع لـــه عالقـــة بـــاألدوار  اختلفـــت الدراســـات فـــي تناولهـــا لموضـــوع االبـــداع إذ ل

الوظيفيـــة لألســـرة ، فقـــد حاولنـــا فـــي هـــذه الدراســـة ربـــط اإلبـــداع بعـــدة متغيـــرات ذات عالقـــة باألســـرة ، ولكـــن 

المرحلـة االبتدائيـة الدراسـات مـع دراسـتنا تنميـة الجانـب االبـداعي للطفـل فـي الجانب الذي تتفق عليه أغلب 

  .ومحاولة االرتقاء به ،من طرف األسرة

إن قيــام األســرة بالوظيفــة االجتماعيــة يــؤدي إلــى تقويــة مهــارات التواصــل االجتمــاعي للطفــل مــن -1

 وجهة نظر المعلمين األولياء بميدان الدراسة كانت عالية حيث أن نسـبة مـوافقتهم بـذلك كانـت عاليـة وأبـدوا

ة االجتماعيـــة هـــي التـــي يـــتم االعتمـــاد عليهـــا طبقـــا لتجـــارب ومواقـــف ؤشـــرات الوظيفـــرأيهـــم فـــي أن أغلـــب م
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أين توصلت لنتائج منهـا وجـود عالقـة ) يسرية سليمان(عايشوها ، ولعل ما يتقارب مع هذا المنطلق دراسة 

عـــن طريـــق والبيئـــة الثقافيـــة لألســـرة والقـــدرات االبتكاريـــة وأنهـــا يمكـــن تنميـــة القـــدرات االبتكاريـــة  األســـرةبـــين 

  .المستوى الثقافي لألسرة وتهيئة البيئة له 

التــي خلصـــت إلـــى ارتبــاط بـــين ذكـــاء األوالد ) عبـــد الحلــيم محمـــود الســـيد(فــي حـــين نجـــد فــي دراســـة 

ومعـــاملتهم داخـــل األســـرة أي أن الوظيفـــة االجتماعيـــة لألســـرة هـــي التـــي ســـاعدت علـــى تنميـــة ذكـــاء األوالد 

  .عيكمهارة تفيدهم في تواصلهم االجتما

أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اتجاهــات أفــراد ) ســعود عبــد اهللا الشــعيل(كمــا نجــد دراســة 

عينــة الدراســة حــول أثــر التفاعــل األســري علــى الطلبــة الموهــوبين ، الجوانــب االقتصــادية لــدى أســر الطلبــة 

  .الموهوبين 

أكثـــر قـــدرة علـــى التكيـــف كشـــفت أن فئـــة المبـــدعين كانـــت أكثـــر أصـــدقاء و ) فـــريمن(كمـــا نجـــد دراســـة 

كمـــا أشـــارت هـــذه الدراســـة أيضـــا أن أســـر األفـــراد  .العـــاطفي االجتمـــاعي وهـــذا مـــا أثبتتـــه اختبـــارات الـــذكاء

المبــــدعين كــــانوا يصــــغون لبعضــــهم الــــبعض فــــي النقاشــــات العائليــــة أي كانــــت تهــــتم بالجانــــب االجتمــــاعي 

  .التواصلي للطفل 

بداعية الخاصة لدى اإل في تنمية االتجاهات والميوالت إن إسهام الدور الوظيفي التعليمي لألسرة-2

صـطحاب أبدوه بآرائهم حول مؤشرات الوظيفة التعليميـة منهـا االطفل بميدان الدراسة كانت عالية وذلك بما 

األطفال إلى المكتبات ومعارض الكتب ومساعدتهم على ممارسة هواياتهم التـي يرغبونهـا ومسـاهمة التعلـيم 

ة القصـــص واتخـــاذ األســـرة فـــي أخـــذ المســـار الدراســـي لـــديهم وتشـــجيعهم علـــى مطالعـــالمســـتمر مـــن طـــرف 

الدراســات التــي تــم عرضــها حــول هــذه النقطــة إذ  بعــضهــم وغيرهــا ، إذ تتفــق دراســتنا و القــرارات الخاصــة ب

إلــى الــدور الــذي تلعبــه البيئــة يعــيش فيهــا المبتكــرون والتــي تتميــز بــاحترام ) وهــول نمكينــو (توصــلت دراســة 

اآلباء لألبناء وثقتهم بهم وبضرورة القيام بالعمل المناسب لهم وٕاعطائهم الحرية التامة في اكتشاف عـالمهم 

  .واتخاذ قراراتهم

ســوده القــيم كالصــراحة وكــذلك كشــفت هــذه الدراســة أن أســر المبــدعين الــذين تربــوا فــي وســط أســري ت

واحتـرام الميـول الفنيـة أظهـرت أن هـؤالء المهندسـين ،واحترام اآلخرين والعمل والحث على النجـاح والطمـوح 

) نـونيكم(سـن مبكـرة ، لقـد وجـد كانوا تالميذ قد أظهروا مهارة فائقـة فـي الرسـم واسـتخدام األلـوان منـذ  الذين



مناقشة نتائج الدراسة:                                                  الفصل السادس  

 

121 

 

رونــة العقليــة والحساســية الجماليــة واالصــالة كســمات شخصــية عالقــة موجبــة بــين اإلبــداع واالســتقاللية والم

  .لدى المبدعين

توضــح وجــود عالقــة بــين األســرة والبيئــة الثقافيــة لألســرة والقــدرات ) يســرية ســليمان(كمــا نجــد دراســة 

االبتكارية الخاصة لدى الطفل وأنها يمكن تنمية هذه القدرات عـن طريـق المسـتوى الثقـافي التعليمـي لألسـرة 

بداعيــة لــدى الطفــل مرهــون إلــى حــد كبيــر بالــدور أن تنميــة االتجاهــات والميــوالت اإليئــة البيئــة لــه أي وته

  .التعليمي لألسرة

  النتيجة العامة : ثالثا 

توصـــلت إليـــه الفرضـــيات الجزئيـــة إن التوصـــل للنتيجـــة العامـــة للدراســـة يكـــون مـــن خـــالل عـــرض مـــا 

  :يلي كما

  .إلى تقوية مهارات التواصل االجتماعي للطفلتؤدي الوظيفة االجتماعية لألسرة -1

بداعيــة الخاصــة لــدى فــي تنميــة االتجاهــات والميــوالت اإليســهم الــدور الــوظيفي التعليمــي لألســرة -2

  .الطفل

ومنــه فقــد تحقــق هــدف الفرضــية الرئيســية مــن خــالل تحقــق الفرضــيات الجزئيــة والتــي مفادهــا تســاهم 

المرحلــة االبتدائيــة ، حيــث أوضــحت الشــواهد الكميــة انطالقــا مــن  األدوار الوظيفيــة لألســرة فــي إبــداع طفــل

ـــة  مؤشـــرات تـــدل علـــى أن األدوار الوظيفيـــة لألســـرة لهـــا أهميـــة بالغـــة وفعالـــة فـــي إبـــداع الطفـــل فـــي المرحل

جــل تحســين وذلــك مــن خــالل تــوفير بيئــة أســرية مالئمــة ومشــجعة لمواهــب وهوايــات الطفــل مــن أ،االبتدائيـة 

وتحقيــق النتــائج المرجــوة لهــا ، وليــتم ذلــك ال بــد مــن وجــود أوليــاء يقومــون ،بداعيــة تــه اإلدائــه وتنميــة قدراأ

بـــوظيفتهم االجتماعيـــة والتعليميـــة علـــى أكمـــل وجـــه ، وقـــد اتضـــح جليـــا االســـهام الفعـــال وااليجـــابي لـــألدوار 

لفرضــية الرئيســية للقــول بــأن ا بنــا الوظيفيــة لألســرة وعالقتهــا بإبــداع طفــل المرحلــة االبتدائيــة وهــو مــا يــدفع

  .تحققت بدرجة عالية من خالل تحقق الفرضيات الجزئية
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  .ةالقضايا التي أثارتها الدراس: ا رابع

حلـة االبتدائيـة والتـي المر  وعالقتهـا بإبـداع طفـل لألسـرة ةدراستنا هذه حول األدوار الوظيفيـ من خالل

هنــاك بعــض المســائل فيمــا يخــص عمليــة توصــلنا مــن خاللهــا إلــى النتيجــة العامــة للدراســة ، تبــين لنــا أن 

ثقافيـة و بيئيـة  االبداع تستدعي المزيـد مـن البحـث ودراسـة معمقـة حولهـا ، والـدليل علـى ذلـك وجـود معيقـات

تعرقل سيرورة اإلبداع ، ومن بين القضايا التي أثارتها الدراسة والتـي يمكـن أن تكـون نقطـة انطـالق للكثيـر 

التــي تثــار حــول هــذه العمليــة ت مرتبطــة بعمليــة االبــداع والقضــايا مــن الدراســات نقــدمها علــى شــكل تســاؤال

  :منها

  بداع؟غ ما بلغته الدول المتطورة في اإلهل تسعى الدولة لالرتقاء بعملية االبداع وبلو -

  هل تساهم البيئة األسرية في اكتشاف مواهب الطفل ؟-

  هل نجاح عملية اإلبداع مرتبط بالمعاملة الوالدية ؟-

  اع عالقة بالتفوق الدراسي للطفل؟هل لإلبد-
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  :خاتمةال

فر اإلبداعيــــة للطفــــل، وذلــــك ألنهــــا تــــو  لـــألدوار الوظيفيــــة لألســــرة أهميــــة بالغــــة فــــي تنميـــة القــــدرات  

اإلمكانيات و المنـاخ المناسـب للطفـل، و تحيطـه بكثيـر مـن المثيـرات ذات  العالقـة بمجـاالت التفكيـر التـي 

تعينــه علـــى اســتغالل قدراتـــه العقليـــة و مواهبــه الكامنـــة، ممــا يخلـــق لديـــه ميــل و شـــغف كبيــرين نحـــو حـــب 

تمـام الوالـدين بحاجــات اإلسـتطالع و العطـاء و اإلصــرار علـى مواصـلة البحــث و اإلكتشـاف، فعلـى قــدر اه

، وعلـى قـدر مـا تتميـز بـه األسـرة مـن خصـائص ة التـي يـتم تلقينهـا للطفـلالطفل و ميوالته وعلى قدر التربيـ

ف ر ولـة مـن طـذووظائف يتم تكوين شخصية الطفل و تنمية قدراته اإلبداعية، ولكن بالرغم من الجهـود المب

اإلبداعيــة ألطفالهــا إال أن اإلهتمــام بفئــة المبــدعين األســرة و ســعيها المســتمر فــي تنميــة و تطــوير القــدرات 

الجهــود ســواء مــن طــرف األســرة أو مــن طــرف الدولــة التــي  تضــاعفعلــى العمــوم يبقــى بحاجــة ماســة إلــى 

فئة المبدعين كاألندية التي تعطي دروسا في هذا المجال هذا لمساعدتهم بيجب عليها توفير مراكز خاصة 

يـــاتهم، لخلـــق فـــيهم روح المنافســـة تشـــجيعهم علـــى مواصـــلة ممارســـة هواو  ،علـــى تنميـــة مـــواهبهم وصـــقلها

حـــب العطـــاء، كمـــا يجـــب علـــى األســـرة احتـــرام كيـــان الطفـــل المبـــدع ككيـــان مســـتقل و تشـــجيع واإلكتشـــاف و 

الكتب التي تنمي رصيده المعرفي و توسع خياله و من المفيـد أيضـا تقالليته وحثه على قراءة القصص و اس

سخرية من مواهب الطفل و اعتبارها مضيعة للوقـت ألن الشـيء الـذي ال تعطيـه أهميـة و ال االستهزاءعدم 

هــذا الموضــوع نــب صــغير مــن جوانــب ليــه إال نقطــة أو جاو يبقــى مــا توصــلنا إ ،سيدهشــك مســتقبال بإنجــازه

 .الالحقة بحث و التقصي في الدراساتيستدعي المزيد من ال
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  خاصة باستمارة بالمحكمين:  )01(الملحق رقم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 

  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  :استمارة بعنوان

  

  

  

  

  الماستر في علم االجتماع تحصص تربيةمذكرة مكملة لنيل شهادة 

  :تحية طيبة وبعد

يشرفني أن أضع بين أيديكم إستمارة البحث الميداني من متطلبات الحصول على شهادة الماستر في علم 

  .اجتماع تخصص تربية والموضحة أعاله

إجاباتكم  في الخانة المناسبة ونأمل أن تكون) ×(نرجو منكم التفضيل باإلجابة وذلك بوضع عالمة  

تساهم في خدمة البحث العلمي، وأحيطكم علما أن المعلومات المدونة في اإلستمارة ال تستعمل إال 

  .ألغراض البحث العلمي

  .شكرا على حسن تعاونكم        

  

  م2016/2017السنة الجامعية 

األدوار الوظيفية لألسرة وعالقتها بإبداع 

 طفل المرحلة االبتدائية
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  البيانات الشخصية: المحور األول

  ذكر                              أنثى     :  الجنس -1

  سنة                          30أقل من  - :         السن -2

  سنة40سنة إلى أقل من 30من  -                   

 سنة50سنة إلى أقل من 40من  -                  

 سنة فما فوق  50من  -                  

  سنوات10أقل من :   المهنيةالخبرة -3

  سنة 20سنوات إلى أقل من  10من 

  فما فوق20من 

  أبناء 3أقل من   - :  عدد األوالد -4

  أبناء 6أبناء إلى  3من  -                   

  أبناء فما فوق  6من  -                   

  ريفي                   حضري            شبه حضري :     اإلقامة محل -5

  يعيشان معا            منفصلين:    حالة الوالدين -6

  .الوظيفة االجتماعية لألسرة وتقوية مهارات التواصل االجتماعي للطفل: المحور الثاني

  ل االهتمام بأمور أخرى ؟هل األولوية بالنسبة إليك االهتمام برعاية طفلك اجتماعيا قب -7

    أبدا         حيانا         أ                 دائما

  إذا كان الجواب بدائما، كيف تكون عنايتك بطفلك؟- 

  تخصيص وقت له             مساعدته في دراسته                 دعمه ماديا ومعنويا
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  هل تراعي حاجات طفلك للتعبير عن أفكاره؟                                -8

  نعم                                    ال               

  هل تفسح مجاال للطفل للحوار مع أفراد األسرة؟ -9

  نعم     ال  

  ؟ هل تعطي البنك فرصة البداء رأيه - 10

  دائماأحيانانادرا

  ؟هل تتقبل آراء الطفل وتناقشه في كافة الموضوعات - 11

  نعم                                   ال 

  هل تدفع إبنك إلقامة عالقات اجتماعية  مع أقرانه؟ - 12

  نعم                                    ال    

  ؟ما سبب دفعك لهإذا كانت إجابتك بنعم، - 

  في المجتمع             تكوين الشخصية           معرفة الصح من الخطأ  اإلندماج

  في اتخاذ القرارات الخاصة به؟ للطفلالحرية  هل تمنح - 13

  نعم                        ال 

 ؟ هل تقوم بممارسة النشاطات الثقافية التي تزيد من معارف الطفل داخل األسرة- 14

  نعمال

  لطفلك رحالت ميدانية؟هل تنظم  - 15

  نعم                   ال 
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  هل تأخذ طفلك في نزهات خارج المنزل ؟ - 16

  نعم                                      ال   

  :           ــــ في حالة اإلجابة بنعم، ما مدى حصول ذلك

  مرة في األسبوع  - 

  مرة في الشهر  - 

  خالل العطل الدراسية - 

  مرة في السنة - 

  نادرا جدا                                                                                   - 

  هل تعتقد بأن هذه النزهات تسمح بتنمية قدرات الطفل في التواصل مع أقرانه ؟  - 17

  نعم                                      ال

  ترى بأن البرامج التلفزيونية بالبيت تساهم في تكوين الطفل معرفيا ؟ هل - 18

  دائما                أحيانا                 أبدا 

برأيك هل الوسائل التثقيفية التي تستخدم داخل األسرة لها عالقة بتنمية مهارات التواصل لدى الطفل - 19

  ؟

  ال   نعم 

  الوسائل األكثر تثقيفا؟في حالة اإلجابة بنعم، ما هي 

  الحوار - 

  الكتب  - 

  القصص - 
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  التلفاز - 

  الحاسوب - 

  الرحالت - 

  برأيك هل توفير الحاجات المادية لألبناء يساعد في تطوير مواهبهم؟ - 20

  نعم                                   ال 

  إذا أراد طفلك شراء لعبة ما هل تقوم بشرائها له؟ - 21

  نعم                                ال 

  :في حال شرائها، هل يعود ذلك إلى

  فائدتها                     تلبية الرغبة             أنه واجب عليك

  في حال عدم شرائها وأصر طفلك عليها، كيف تتعامل معه؟

  لتجاهل الرفض               التقبل             العقوبة             ا

  اجتماعيا؟ ءبناوظيفتها االقتصاديةيسمح بارتقاءاألقيام األسرة بهل ترى بأن - 22

  نعمال

  أترى أن مستوى دخل األسرة له عالقة في إثبات ذات الطفل؟ - 23

  نعم                                  ال

  االبداعية الخاصة لدى الطفل الدور الوظيفي التعليمي لألسرة وتنمية الميوالت: المحور الثالث

  هل تعمل على تعليم إبنك كيفية االعتماد على نفسه دراسيا؟   - 24

  دائما                         أحيانا                    أبدا  
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  هل تقوم بتنمية مهارات إبنك وعدم التوقف عند تعلم المناهج الدراسية؟  - 25

  ال                    نعم                        

  هل تساعد إبنك على تعلم المهارات وأخذ دورات تدريبية في كل ما يبني مستقبله العلمي؟  - 26

  نعم                                            ال

  :في حال اإلجابة بنعم، أي هذه المهارات تريده أن يتعلمها

  اللغات  - الرياضة   - 

  الفنون  -آللي                 ابرامج الحاسب - 

  ؟والتعلم الذاتي لديه مطالعة الهل تشجع إبنك على  - 27

  نعم           ال

  هل تصطحب أطفالك إلى المكتبات ومعارض الكتب ؟ - 28

  نعم                                          ال

  القصص إلثراء الرصيد اللغوي عند الطفل؟ هل تستعمل أسلوب - 29

  نعم                                          ال

  ؟وعدم حرمه منها حتى يصبح ناجح في هوايته المفضلةعلى ممارسة هواياته  طفلالهل تساعد  - 30

  نعم                                          ال

  ؟تفتح أمامه آفاق لتنميتهااكتشاف هواية لدى طفلك هل  عند - 31

  نعم                                         ال

  ؟تفتح المجال للطفل لتنمية مهاراته اإلبداعي بشكل حر هل - 32

  نعم                                         ال
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  طرف األسرة في أخذ المسار الدراسي لألبناء؟ كيف يسهم التعليم المستمر من - 33

  كبير جدا           كبير            متوسط            ضعيف             ضعيف جدا

  ؟نوع التعليم الذي تلقاه هذان الوالدانأن اهتمام الوالدين بأطفالهم وطموحاتهم يتوقف عل[تعتقد أ - 34

  نعم         ال  

براز قدم واالرتقاء العلمي للألطفال وإ المستوى التعليمي ألحد الوالدين له عالقة بالتهل تعتقد أن - 35

  ؟ ميوالتهم واتجاهاتهم

  نعم                       ال

  هل غرس الصفات األخالقية في شخصية الطفل له عالقة في تنمية إتجاهاتهم؟ - 36

  نعم       ال

نعم       هل تعتقد أن التربية الحسنة مطلوبة في شخصية الطفل المبدع؟                               - 37

  ال
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  األولياء المعلمينخاصة باستمارة : )2(الملحق رقم 

  البحث العلميوزارة التعليم العالي و 

  -جيجل–جامعة محمد الصديق بن يحي 

  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  :استمارة بعنوان

  

  

  

  صص تربيةخشهادة الماستر في علم االجتماع تمذكرة مكملة لنيل 

  :تحية طيبة وبعد

يشــرفني أن أضــع بــين أيــديكم إســتمارة البحــث الميــداني مــن متطلبــات الحصــول 

  .على شهادة الماستر في علم اجتماع تخصص تربية والموضحة أعاله

في الخانة المناسـبة ونأمـل ) ×(بوضع عالمة  وذلك اإلجابةالتفضيلب نرجو منكم 

أن تكــون إجابــاتكم تســاهم فــي خدمــة البحــث العلمــي، وأحــيطكم علمــا أن المعلومــات 

  .المدونة في اإلستمارة ال تستعمل إال ألغراض البحث العلمي

  .شكرا على حسن تعاونكم        

 

  م2016/2017السنة الجامعية 

األدوار الوظيفية لألسرة وعالقتها بإبداع 

  طفل المرحلة االبتدائية
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  البيانات الشخصية: المحور األول

  أنثىذكر                               :الجنس-1

  سنة 30أقل من  -          :السن-2

 سنة40سنة إلى أقل من 30من  -                   

 سنة50سنة إلى أقل من 40من  -                  

  سنة فما فوق50من  -                  

  ما بعد التدرج        ثانويجامعي:  المستوى التعليمي للوالدين-3

  أبناء 3أقل من   - :  عدد األوالد -4

  أبناء 6أبناء إلى  3من  -                   

  أبناء فما فوق 6من  -                   

  عربي                                         فرنسي: التخصص المدرسي -5

  ريفي                   حضري            شبه حضري :     اإلقامة محل -6

الوظيفة االجتماعية لألسرة وتقوية مهارات التواصل االجتماعي : المحور الثاني

  .للطفل

  ؟ هل األولوية بالنسبة إليك االهتمام برعاية طفلك اجتماعيا قبل االهتمام بأمور أخرى-7

    دائماأحياناأبدا

  إذا كان الجواب بدائما، كيف تكون عنايتك بطفلك؟- 

  تخصيص وقت له             مساعدته في دراسته                 دعمه ماديا ومعنويا

  نعم    ال   ؟تراعي حاجات طفلك للتعبير عن أفكارههل  -8
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  ؟تفسح مجاال للطفل للحوار مع أفراد األسرةهل  -9

  نعم                                     ال 

  ؟ كيف تتعامل مع اآلراء التي يعبر عنها طفلك- 10

  عدم االهتمام   اإلستماع فقطاإلستماع واألخذ بها أحيانا

  ؟مع أقرانه عالقات اجتماعية  مةتدفع إبنك إلقاهل - 11

  نعم                                    ال

  ؟ما سبب دفعك له، إجابتك بنعمإذا كانت - 

  اإلندماج في المجتمع             تكوين الشخصية           معرفة الصح من الخطأ 

  ؟ماهي األمور التي تمنح فيها الحرية البنك في اتخاذ القرارات الخاصة به- 12

  اختيار لباسه - 

  مشاهدة البرامج التلفزيونية - 

 اختيار أقرانه - 

  ؟عندما يريد طفلك معرفة شيء ما هل تجيب على أسئلته - 13

  دائماأحيانا                          أبدا

  ؟ تأخذ طفلك في نزهات خارج المنزلهل  - 14

  نعم         ال

  

  :، ما مدى حصول ذلكنعمباإلجابةفي حالةــــ 

  مرة في األسبوع  - 
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  مرة في الشهر  - 

  خالل العطل الدراسية - 

  مرة في السنة - 

  نادرا جدا - 

  ؟  تواصل مع أقرانههل تعتقد بأن هذه النزهات تسمح بتنمية قدرات الطفل في ال- 15

  نعم                      ال

  ؟ هل ترى بأن البرامج التلفزيونية بالبيت تساهم في تكوين الطفل معرفيا- 16

  دائما                أحيانا أبدا

هل الوسائل التثقيفية التي تستخدم داخل األسرة لها عالقة بتنمية مهارات التواصل  برأيك- 17

  ؟ لدى الطفل

  ال            نعم

  في حالة اإلجابة بنعم، ما هي الوسائل األكثر تثقيفا؟

  الحوار - 

  الكتب  - 

  القصص - 

  التلفاز - 

  الحاسوب - 

  الرحالت - 

  تقوم بشرائها له؟إذا أراد طفلك شراء لعبة ما هل  - 18
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  نعم                                ال 

  :في حال شرائها،هل يعود ذلك إلى

  فائدتها                     تلبية الرغبة             أنه واجب عليك

  في حال عدم شرائها وأصر طفلك عليها، كيف تتعامل معه؟

  التقبل             العقوبة             التجاهل                الرفض

  عند قيام األسرة باإلنفاق على أبنائها ما مدى مساهمة ذلك في ارتقائهم اجتماعيا؟- 19

  بدرجة كبيرة                         بدرجة متوسطة                       بدرجة ضعيفة

بداعية الخاصة الدور الوظيفي التعليمي لألسرة وتنمية الميوالت اال: المحور الثالث

  لدى الطفل

  ؟هل تعمل على تعليم إبنك كيفية االعتماد على نفسه دراسيا- 20

  دائما                         أحيانا                    أبدا 

  ؟وعدم التوقف عند تعلم المناهج الدراسية هل تقوم بتنمية مهارات إبنك - 21

  نعم               ال

  ؟تساعد إبنك على تعلم المهارات وأخذ دورات تدريبية في كل ما يبني مستقبله العلميهل  - 22

  نعم               ال

  :في حال اإلجابة بنعم، أي هذه المهارات تريده أن يتعلمها

  اللغات  - الرياضة- 

  لفنون  ا -الحاسب اآللي          برامج  - 

  ؟تشجع إبنك على مطالعة القصصهل  - 23
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  نعم              ال

  ؟،لماذا تشجعهنعمفي حال اإلجابة ب

  إلثراء رصيده اللغوي                     - 

  لمعرفة مجال اهتمامه                                                  - 

  معرفيا الرتقائه - 

  لتوسيع خياله - 

  ؟هل تصطحب أطفالك إلى المكتبات ومعارض الكتب  - 24

  نعم            ال

  ؟تساعد طفلك على ممارسة هواياته التي يرغبهاهل  - 25

  نعم            ال

  ؟عند اكتشاف هواية لدى طفلك هل تساعده على اإلهتمام بها أكثر - 26

  نعم          ال

  ؟بتسجيل طفلك في مؤسسة خاصة بممارسة هوايتههل قمت  - 27

  نعم                                         ال

  

  ؟كيف يسهم التعليم المستمر من طرف األسرة في أخذ المسار الدراسي لألبناء- 28

  كبير جداكبيرمتوسط ضعيفضعيف جدا

  ؟على المستوى التعليمي للوالدين تعتقد بأن اهتمام الوالدين بأطفالهم وطموحاتهم يتوقفهل- 29

 نعم                 ال
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  :، هل تعتقد بأن المستوى التعليمي للوالدين يمكن الطفل مننعمباإلجابة في حال 

  اإلرتقاء العلمي          إبراز ميوالته          تنمية إبداعه            تطوير مهاراته

  ؟مطلوبة في شخصية الطفل المبدعتعتقد أن التربية األخالقية هل - 30

  نعم        ال

  ؟على شخصية الطفل مستقبال) التربية األخالقية(كيف تؤثر هذه التربية - 31

  يصبح إنسان نزيه  يصبح إنسان ناجح      يصبح إنسان مقبوال اجتماعيا
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