


شكر وتقدير

الحمد الله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لو  أن هدانا الله ,
فالحمد لله والشكر أو  وأخيرا على فضله وكرمه وبركته الذي
انعم علي بالتوفيق بانجاز هذا العمل ليضاف إلى ميادين البحث
العلمي  واللما واللمم على سيد المرسلين وإمام المتقين
سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين .ويطيب لي عرفانا
بالجميل أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أولئك الذين

وقفوا بجانبي أوال فترا دراستي ولم يبخلوا علي بملاعدا أو
إرشاد أو توجيه , وأخص بالذكر أستاذي المشرف بلعربي عبدد
القادر الذي قدم لي الدعم وابرشاد مما دفع بهذه الرسالة إلى
النور وأتقدم بوافر التقدير وعييم ا متنان للجنة المناقشة

اطفاضل الذين شرفوني بقبول مناقشة الدراسة ودورهم الكبير
في إثراء الدراسة من عملهم وخبرتهم . وكما أتقدم بالشكر
والجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد على انجاز هذه

. الدراسة

.إلى هل ء اهدي هذا العمل المتواضع

بلعربي ليلى: الطالبة 
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:الهإداء

تبارك الذي أهدانا نعمة العقل وأنار سبيلنا بنور العلم ومهد لنا
أريق النجاح بكل تقديرد وعرفان

أهدي عملي هذا المتواضع إلى والدتي الكريمة وإلى إخواني
 وأخواتي اطعزاء حفيهم الله

 إلى اطستاذ المشرف أسمى التحية والتقدير الجزيل

 إلى كل من شجعني ولو بكلمة أيبة

إلى كل اطهل واطقارب واطحباب

جزاكم الله خيرا

 وشكرا
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 :ملخص

اطأفال رياض  بدور  المعنونة   الدراسة  هذه  خمل  من  حاولنا 
في تنمية الفكر اببداعي لدى الطفل ماقبل التمدددرس تلددليط
الضوء على دور رياض اطأفال في تنمية إبداع وتفكددير الطفددل
وذلك من خمل التطرق إلى إشكالية دور هذه الملسلددات في
اكتشاف مواهب اطأفددال المهاريددة والتفكيريددة وإبددراز ميدداهر
اببداع لدى هذه الفئة، إضافة إلى الدور المددرجعي لسسددرا في
تنميددة شخلددية اطأفددال وا شددتراك مددع الروضددة في تنشددئة

اطبناء.

بتطبيق المنهج الوصفي التحليلي ركزنا في هددذه الدراسددة على
إجراء مقابمت مع عينة من مربي ومربياتد روضددة عين تددادلس
و يدة ملددتغانم لتعليم أأفددال مددا قبددل التمدددرس، إضددافة إلى
حضددور الحلددص التعليميددة والترفيهيددة وممحيددة واكتشدداف

مياهر اببداع والتفكيرد المهاري لدى اطأفال.  

وخللددت الدراسددة إلى أن الروضددة لهددا دور مهم في اكتشدداف
اطأفددال ذو المددواهب والمهددارات التفكيريددة من خمل بددرامج
وأنشددطة متنوعددة تتمثددل غالبددا في أنشددطة الخددط والكتابددة
والقدددراءا والتعبددديرد المنطدددوق ، وبعض اطنشدددطة ذات البعدددد
التفكيريد المهاري المتمثلة في اطشغال اليدوية والرسم وانجاز

المشاريع اللغيرا ذات البعد التربوي التعليمي.

وهنددا يددبرز دور اطسددرا كثدديرا في ملدداعدا اطبندداء على انجدداز
مشدداريعهم وواجبدداتهم خددارج الروضددة ممددا يلكددد على فرضددية
الدور المهم لسسرا في تدعيم دور الروضددة في تنميددة التفكدديرد

اببداعي لدى اطأفال ما قبل التمدرس.
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Abstract:

Through this study, entitled The role of the crèche in the development
of creative thinking in preschool children,  we tried to highlight the
role of the crèche in the development of creativity and of the child's
thinking by examining the problem of the role of these institutions in
the discovery of the skillful and intellectual abilities of children and
highlighting the aspects of creativity in this category. In addition to
the reference role of the family in the development of the personality
of the children and the participation with the crèche of children in the
education of children.

Applying the descriptive analytical approach, we focused in this study
on conducting interviews with a sample of educators from AinTadles
crèche, Mostaganem province, to teach children about preschool, and
take educational and recreational courses, and observe and discover
aspects of creativity and skillful thinking in children.

The study concluded that kindergarten has an important role to play in
discovering children with skills and thinking skills through various 
programs and activities, often represented in calligraphy, writing and 
reading activities. and operational expression, and certain activities 
with a qualified intellectual dimension of crafts and drawing and the 
realization of small projects with an educational dimension.

Here, the role of the family is very important in helping children to 
carry out their projects and their tasks outside the crèche, which 
confirms the hypothesis of the important role of the family in 
supporting the role of the crèche in development. of creative thinking 
in preschoolers.
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مدخل إلى الدرااة

يعتبر اطبناء واطفراد أساس المجتمع ,وهم صناع الغد
والملتقبل , ولذلك وجه المجتمع وابسمم اهتمامهما نحوهم ,

وطن اطبناء من أثمن اطشياء التي ينالها ابنلان من الله
تعالى , فقد توجب عليه المحافية على هذا الكنز الثمين ,
وإعطائهم جل وقته , واهتمامه طنهم بناا الملتقبل ولكي

يربى اطبناء تربية كاملة , فمبد من تنميتهم على الدين واطخمق
. حيث اهتمت التربية ابسممية بالطفولة وأولتها مكانة عالية ,

وذلك لما لها من تأثير في ملتقبل الفرد وبالتالي ملتقبل
الجماعات , لذلك أنشئت عدا ملسلات تربوية اعتنت

بالطفولة , ومن بين أهم هذه الملسلات على ابأمق هي
روضة اطأفال والتي تلاعد الطفل على النمو الفكري
وا جتماعي وتحضره لحياته الملتقبلية وا جتماعية منها

والدراسية خاصة , أي التحاق الطفل بالروضة تنمي فيه الكثيرد
من المهارات والللوكات ا جتماعية مما تلهل عليه ا ندماج
بلرعة في التمتع والتكيفد اللريع مع زممئه داخل القلم ,

فالروضة لها اثر كبير في إبداع الطفل من حيث البرامج
التربوية والترفيهية , فمرحلة ماقبل المدرسة هي من المراحل
المهمة في حياا الطفل , فهي تتيح له الفرصة  كتلاب العديد
من المهارات , فهي غنية بالنشاأات والخبرات المتنوعة التي

يتفاعل معها الطفل وتلاعده على تنمية قدراته اببداعية سواء
في مجال الخط أو الرسم أو اطشغال اليدوية, وقد تناولنا في

                        : هذه المذكرا أربع فلول

لقد كان الفلل اطول بعنوان ا قترابد المنهجي والتي
تضمن فقرات حددنا فيها ابشكالية والفرضيات بابضافة إلى

أسباب اختيار الموضوع وأهدافه وأهميته وضبط المفاهيم
الواردا في الموضوع , وتحديد الدراسات اللابقة , أما الفلل
الثاني فكان بعنوان الروضة والطفل حيث تعرفنا على ماهية
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الروضة ولمحة عن نشأتها وتطورها بابضافة إلى أهداف رياض
اطأفال والخلائص النمائية لطفل الروضة , والفلل الثالث

بعنوان اببداع والذي تضمن تعريف والعوامل

الملثرا في اببداع بابضافة إلى الملتويات واطنواع ومراحلد
العملية اببداعية التي يمر بها اببداع , وتناولنا في الفلل

الرابع الدراسة الميدانية والتي تناولت في هذا الجانب تعريف
ميداند البحث وتحليل معطيات الفرضية , وانهينا بحثنا هذا

. بخاتمة
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الفصل اسول: الطار المنهجي للدرااة

ابشكالية -

الفرضيات -
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تحديدد مفاهيم الدراسة -

الدراسات اللابقة -

صعوبات الدراسة -
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:الشكالية -1

لقد أثارت ظاهرا اببداع اهتمام الكثيرين من التربويين
والباحثين في المجتمعات المختلفة خمل اللنوات اطخيرا من
القرن العشرين , والذي يتميز بالتغير اللريع في جوانب الحياا
المتعددا ,فاببداع شكل من راق من أشكال النشاط ابنلاني

وصورا خلبة من صور الللوك البشري , طنه هو الطريق
لتطوير البشرية ونمو ابنلانية وتقدم العالم بأسره , والمبدع
إنلان تهيأت له اليروف لينمي وييهر إبداعه , فنحن نعيش
في علر تتدفق فيه المعلومات من كل صوب , فم نجد يوما
يمر إ  وسنجد هناك اختراعا أو ابتكارا جديدا ظهر مما جعل

الدول تعيش صراعا تكنولوجيا ملتمرا  ستثمار أاقات أبناءها
البشرية إلى أقلى درجة ممكنة , فاببداع أصبح مطلبا رئيليا
وهاما لتطوير اطمة وتقدمها ولرقيها لكل الملتويات وفي كل
الجوانب , فكل عمل جديد يلتطيع ابنلان صغيرا أو كبيرا أن
يفعله هو إبداع , وقد نلمس في وقتنا هذا استخدامد مثل هذه

البرامج التنموية التي تلاعد على تنمية بعض اللمات
والمهارات عند اطأفال , حيث نجد من الملسلات التربوية
الروضة فهي التي ينشأ منها الطفل للدخول المدرسي وهذا
مادفعها إلى تكوين وتربية اطأفال وتوفير أنماط جديدا من

الللوك التي تعززها لديهم , فالروضة هي اطم الثانية للطفل ,
فمن خمل تفاعله مع المربييند يلتطيع أن يكتلب العادات

الخاصة بالرعاية والعمقات ا جتماعية وإدراك واقع العالم من
حوله , واكتشافه بعض المهارات واطنشطة التي تحتاج إلى
اهتمام وتنمية من أرف الروضة عن أريق الروح واللعب
والليطرا على حركاته وأنشطته , وهذه اللفات جوهر

اكتلاب المعرفة وتنمية إثارا الدهشة وجوانب اببداع لديه ,
فالطفل شخص خيالي إلى أبعد مدى , يمارس أنشطته الخيالية

بدون حدود , وفي هذا اللياق نلجل التلاؤل الرئيلي
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التالي: ماهو دور رياض اطأفال في تنمية التفكير اببداعي
لدى الطفل ؟

:  ويندرج ضمن هذا التلاؤل التالي ثمثة أسئلة فرعية -

ماهي البرامج التي تعتمدها الروضة في تنمية التفكير -1
اببداعي للطفل ؟

ماهي مياهر اببداع لدى أفل الروضة ؟ -2

ماهي مجا ت التعاون بين الروضة واطسرا في تنمية إبداع -3
الطفل ؟

 : وفي هذا اللياق نحاول ابجابة علىفرضيات الدرااة -2
بعض اطسئلة على شكل فرضيات

الفرضية العامة : لرياض اطأفال دور كبير في تنمية التفكير
. اببداعي لدى الطفل

:الفرضيات الفرعية

الروضة تعتمد على برامج تربوية , ترفيهية متعدداد في تنمية -1
. التفكير اببداعي للطفل

يبدعد أفل الروضة في عدا مجا ت منها : مجال الخط -2
. والرسم واطشغال اليدوية

تقدم اطسرا الدعم المادي والمعنوي المكمل لنشاط الطفل -3
.في اببداع

3 -: أاباب اختيار الموضوع 
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يعد أسباب اختيار موضوع البحث من أهم اطمور التي تشغل
الباحث وتوقعه في الحيراد , وذلك نيرا لتعدد مجا ت البحث
العلمي وتعدد مواضيعها, فيعرف البحث العلمي بأنه البحث

الذي يقوم به الباحث من اجل تقديم الملاهمة وإضافة جديدا
للبحث العلمي , كما أن هناك أسباب تزيد رغبة الباحث في
 .القيام بها وتختلف هذه اطسباب بين الذاتية والموضوعية

أسباب ذاتية: الرغبة في دراسة موضوع التفكيرد اببداعي -1
لدى الطفل ومفاهيمه اطساسية, ومعرفة دور رياض اطأفال

.في تنمية مهارات التفكير اببداعي لدى الطفل

: أسباب موضوعية -2

إعطاء صورا كافية للموضوع من خمل معرفة دور رياض *
. اطأفال في تنمية الفكر اببداعي لدى الطفل

. معرفة مدى انعكاس اثر برامج الروضة على الطفل *

الرغبة في التعرف على مواهب وقدرات أفل الروضة في *
 . اببداع

 : أهإداف الموضوع -4 

يتمثل الهدف الرئيلي في الدراسة في محاولة التعرف على
دور روضة اطأفال في تنمية التفكير اببداعي لدى الطفل

: وبشكل أكثر تحديدا فان الدراسة تهدف إلى

 .التعرف على القدرات الذهنية التي يمتلكها الطفل في اببداع*

. التعرف على اثر الروضة لدى الطفل *

 . معرفة هل لسسرا دور في إبداع الطفل بشكل كبير *
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: أهإمية الموضوع -5 

تكمن أهمية الموضوع في إثراء المعلومات حول التفكير
اببداعي لدى الطفل ومعرفة دور رياض اطأفال في تنميته

ومعرفة عمقة التفكيرد اببداعي بأسر الطفل من خمل معرفة
مواهبه وقدراته العقلية والذهنية التي يتميزد بها في أريقة

إبداعه .

: تحديد المفاهإيم -6

: رياض اسطفال -1

التعريف النيري : هي ملسلات تربوية تلتقبل اطأفال من
( سنوات وتلعى إلى توفير الشروط التربوية6-3عمر )

المناسبة والجو الممئم لرعاية القوى الكاملة للطفل بغية
إيقاظها من النواحي الجلدية والعقلية والنفلية وا جتماعية

1 . جميعها

التعريف ابجرائي : هي ملسلات تربوية تلتقبل اطأفال ذو
اللن الثالثة حتى الخاملة من العمر وتهيئهم للدخول

. المدرسي

: البداع -2

التعريف النيري : حلب الموسوعة الفللفية تعريف اببداع
على انه إنتاج شيء جديد أو صياغة عناصر موجوداد بلورا

جديداد في احد المجا ت كالعلوم والفنون وادداب , أما
الموسوعة البريطانية الجديداد فتعرف اببداع على انه القدرا

مجلد   ,      ,    ,  1 دمشق جامعة مجلة تطويرها وآفاق اطأفال رياض مكتلبات واقع مرتضى سلوى ,24الدكتورا
9ص,2008
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على إيجاد شيء جديد كحل لمشكلة ما أو أداا جديدا أو اثر
2.فني أو أسلوب جديدد

التعريف ابجرائي : هو قدرات ذهنية والموهبة التي تأتي من
. عقل الطفل

- الطفل :3

التعريف النيري :  مفهوم الطفل حلب علماء ا جتماع هو
الطفل الذي قد اختلف في نطاقه عن ذلك الذي نادى به

الفقهاء القانونيون , وأخذت به التشريعات الجنائية , فعندهم
هو اللغير منذ و دته والى أن يتم نضجه ا جتماعي والنفلي

وتتكاملد لديه مقومات الشخلية وتكوين الذات ببلوغ سن
3الرشد دونما ا عتماد على حد أدنى أو أقلى للن الطفل .

التعريف ابجرائي : هو الينبوع الذي خلق من أرف الوالدين
وهو الفرد الذي تمتلكه اطسرا .

 : الدرااات السابقة -7

تعتبر الدراسات اللابقة مجموعة الدراسات واطبحاث التي
تناولت الموضوع الذي يقوم الباحث بدراسته وتلعب هذه

الدراسات دورا كبيرا في إعطاء فكرا عامة للباحث عن البحث
الذي يقوم به وعن مراحل تطوره . وفي هذا اللياق سيتم

:التعرض إلى هذه الدراسات اللابقة والتي تناسب مع دراستنا

الدراسة اطولى : هناك عداد دراسات اهتمت بموضوع رياض
: اطأفال ونذكر هذه الدراسة

2             , التليير  الماجلتر شهادا لنيل تخرج مذكرا تنافلية ميزا الملسلة اكتلاب في اببداع دور اطخضر حراز
دولية  ,   , مالية تخلص للملسلات 30ص,2011الدولي

دكتوراه   ,        ,   3 لنيل رسالة المقارن والقانوني الجزائري التشريع في للطفل الجنائية الحمائية فخار إبراهيم حموبن
جنائي   ,   , قانون تخلص الحقوق في 23-22ص,2015علوم
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م : وتكمن أهمية هذه 1990دراسة عزاد خليل عبد الفتاح  -
والنشاط الحر لدى  اللعب الدراسة في التأكيد على أهمية

 اطأفال, ودوره الفعال في عمج بعض المشكمت التقاربية
والتباعدية , وقد أجرت الباحثة الدراسة على عينة مكونة من

 مجموعات تجريبية ,يبلغ عدد 4 أفم قامت بتقليمهم إلى 128
سنوات6و4 أفم وكانت أعمارهم تتراوح بين سن 32كل منهما 

, أي سن ماقبل التمدرس وكان ا ختبار الملتخدم في 
الدراسة هو اختبار "دبمبلير" ,وهو اختبار أعد خليلا
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لعدد من الدراسات قامت بها "دبمبلير" لدراسة عمقة اللعب
بحل المشكمت , وقد توصلت الباحثة إلى بعض التوصيات التي

: تلاعد في تحقيق نتائج الدراسة ومنها

تطوير برامج رياض اطأفال بما يتناسب مع احتياجات -
اطأفال للعب الحر المدروس بعناية باعتباره المناخ اطكثر
.ممئمة للطفل في تعلم الكثير من خلائص البيئة المحيطة

توفير الخامات واطدوات المتنوعة لسأفال داخل الروضة -
وإتاحة استخدامها , وتناولها بحرية وذلك من خمل مواقف
4.الخامات واطدوات المتعددا وإنتاج تركيبات أخرى جديداد

في ملر بعنوان "برنامج مقترحد:م1991دراسة أمين ماهر  -
لتنمية ا ستعداد للقراءا لدى أأفال الروضة "حيث هدفت
هذه الدراسة إلى تعرف أهم مهارات ا ستعداد للقراءا لدى

اطأفال في

 سنوات من تلميم الباحثة , وبرنامج6 .4.5المرحلة العمرية 
 أشهر على3تجريبي قامت بتلميمه الباحثة وتطبيقه مدا 

أأفال المجموعة التجريبية . وقد كشفت الدراسة عن وجود
فروق ذات د لة إحلائية للالح المجموعة التجريبية أظهرها
مقياس ا ستعداد للقراءا بعد تطبيق البرنامج مما يدل على

 :فاعليته , وخرجت الدراسة بعدا توصيات منها

ضرورا قياس استعداد الطفل للقراءا عندد بداية ا لتحاق
برياض اطأفال , وذلك لمعرفة مدى استعداد الطفل للقراءا ,
5.وتعرف اللعوبات والعوامل التي يمكن أن تلثر في استعداده

جامعة     ,       ,    ,4 تربوي ا جتماع علم ماستر اجتماعيا الطفل تنشئة في اطأفال رياض دور أمينة بوقطاية هجيرا حلوي
 8ص,2017ملتغانم ,

مجلة  ,              ,  55 الروضة أأفال لدى للقراءا ا ستعداد المهارات بعض تنمية في اطأفال رياض معلمات دور علي خضر
المجلد  ,   دمشق 12-11ص,  2017,33جامعة
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: صعوبات الدرااة -8

لقد واجهت مجموعة من اللعوبات من خمل قيامي لهذا
البحث العلمي المتعلق بمذكرا التخرج ,مما أعاق مهمتي التي
واجهتها من خمل قيامي هذا البحث , ومن أبرز هذه اللعوبات

:

قلة الملادر والمراجع المتعلقة بالبحث ,فهذه من أهم -1
المعوقات التي وقفت في أريقي نيرا لغلق المكتباتد

الخاصة بالكتب والمطالعة بلبب ضيق الوقت وتعذر اليروف
نيرا لهذا الوباء وبالتالي لم أجد مجموعة كبيرا من الدراسات

اللابقة التي تناولت هذا البحث , كوني لم أتحلل على
معلومات كافية لبحثي هذا إ  من الملادر الثانوية كالمجا ت

  . العلمية والتقارير والمواقع ا لكترونية والمذكرات

صعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة :فهذه المشكلة من -2
أهم وأبرز اللعوبات ,حيث اعتمدتد على ملسلة واحدا وهي
موجودا في منطقتي نيرا ليروف التعذر بلبب الوباء كغلق
جميع الملسلات التربوية المتعلقة بروضة اطأفال , وضيق

. الوقت ,وغياب وسائل النقل

ضيق الوقت : فيعد ضيق الوقت من أهم اللعوبات -3
والمشكمت التي واجهتها أثناء قيامي بهذا البحث , مما أنجزت
هذا البحث في سرعة كبيرا طسباب مختلفة وهذا أثر بشكل

. سلبي على جودا البحث

عدمد امتمكي للمعلومات الكافية حول موضوع البحث -4
العلمي الذي قمت به مما أدى إلى عدمد قدرتي على حل هذا

. الموضوع بشكل أمثل وإجراء البحث بطريقة صحيحة
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 الروضة والطفل:الفصل الثاني 

تمهيد -

تعريف روضة اطأفال -

نشأا وتطور رياض اطأفال -

أهداف رياض اطأفال -

الخلائص النمائية لطفل الروضة -

معلمة رياض اطأفال وخلائلها -

دور المربية في تنمية استعداد الطفل للتعليم والتعلم -

الدور التربوي لرياض اطأفال -

خمصة الفلل -
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: تمهيد

لقد اهتمت الدول في الوقت الحاضر اهتماما كبيرا بتربية
وحضانة الطفل لمعتباراتد الكثيراد , منها العمقة الوثيقة بين
التنمية وتربية الطفل وإيمانا منها بان ملتقبل اطمم يتوقف

على بناء أجيال الطفولة وإعدادهم للحياا المعاصرا ,  ن أي
تنمية اقتلادية واجتماعية  بد وان ترتكز على أساس متين من
التنمية البشرية , فبدون ابنلان القادر على اببداع  وجود طي

تنمية إ  في الخيال لذلك كان  بد من تعبئة الجهود الفكرية
والروحية والمادية لرعاية وتنمية الطفل , إن من أهم اطمور

التي يجب مراعاتها حتى يتوفر للطفل الرعاية الممئمة
واليروف التربوية المناسبة هو التدخلد في التعليم المبكر من

خمل ا لتحاق برياض اطأفال باعتبارها البيئة التربوية التي
تخدم حاجات الطفل الجلمية ,العقلية , الللوكية من خمل
ماتقدمه الروضة بحيث تراعي خلائص نمو الطفل في هذا

.المرح
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الفلل الثاني                                                              
 الروضة والطفل

: تعريف روضة اسطفال -1

هي تلك الملسلات التربوية ا جتماعية التي يلتحق بها
اطأفال في اللن مابين الثالثة واللادسة من العمر , وتعرض

في كثير من البمد بمدارس أو مراكز الرعاية النهارية , أو
6. رياض اطأفال

: تعتبر رياض اطأفال ملسلات تربويةرياض اسطفال  -2
واجتماعية تلعى إلى تأهيل الطفل تأهيم سليما لملتحاق

بالمرحلة ا بتدائية وذلك حتى  يشعر الطفل با نتقال المفاجئ
من البيت إلى المدرسة , حيث تترك له الحرية التامة

فممارسة نشاأاته واكتشاف قدراته وميوله وإمكانيته وبذلك
فهي تلعى إلى ملاعداد الطفل في اكتلاب المهارات

والخبرات الجديداد , وتتراوح أعماراطأفال في هذه المرحلة
بين عمر الثالثة واللادسة ويحتاج اطأفال في هذه المرحلة

إلى التشجيع الملتمر من معلمات هذه الرياض من اجل تنمية
حب العمل الفريقي لديهم , وغرس روح التعاون والمشاركة

7 .ا يجابية وا عتماد على النفس والثقة فيها

هي ملسلات تربوية تلتقبل اطأفال :رياض اسطفال  -3
( سنوات وتلعى إلى توفير الشروط التربوية6-3من عمر)

المناسبة والجو الممئم لرعاية القوى الكامنة للطفل بغية
إيقاظها من النواحي الجلدية والعقلية والنفلية وا جتماعية

8. جميعها

تيزو   ,      ,    ,   6 جامعة وا جتماعية ابنلانية العلوم مجلة اطأفال رياض في والتعليم التربية مخاأري أالح نليرا
العدد , 2ص,2017,31وزو

التربوية    ,       ,     , 7 ابدارا في ماجلتر اطأفال رياض في المدرسين كفاءا تطوير إستراتيجية غزا صاع أبو خديجة
40ص,2014

ص    ,      ,   8 اللابق المرجع نفس تطويرها وآفاق اطأفال رياض اكتلبات واقع مرتضى سلوى 9الدكتورا
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: نش]ة وتطور رياض اسطفال -2

لقد كان الهدف اطساسي من إنشاء رياض اطأفال في بادئ
اطمر احتضان ورعاية أأفال النلاء اللواتي خرجن إلى العمل
في الملانع على اثر الثورا اللناعية التي عرفتها أوربا إلى

 , ثم تطور اطمر من مجردد حضانة ورعاية إلى تربية19القرن 
شاملة ترمي إلى تنمية قدرات اطأفال وتلهيل نموهم في

مرحلة هامة من مراحلد حياتهم , ولقد مر إنشاء رياض
: اطأفال بعدا مراحل نوجزها  فيمايلي

1796م ,عام 18يرجع انتشار رياض اطأفال إلى أواسط القرن 

عندماد أنشا جون فردريك

أأفال في منطقة ا لزاس اللورين , وهي برلين أول روضة
منطقة شبه جرداء في الشمال الشرقي من فرنلا وكان

يهدف من وراء ذلك ملاعدا سكان هذه المنطقة التي كانت
تعاني من الفقر , وسوء اطحوال اللحية وا قتلادية , وكان
يلكد على أهمية اللنوات اطولى من حياا اطأفال , لذلك

انشأ في كل بقعة سكينة دار متلعة المجرات وعين لكل دار
مديراد كان يدفع أجرها من ماله الخاص , ويقوم على تعليم
اطأفال مربيتاند ,واحدا تختص بالتعليم والترفيه واطخرى

تختص بالتدريب على المهارات اليدوية , أما في انجلترا فقد
تلببت الثورا اللناعية حيث ازدادت ا حتياج إلى اطيدي

العاملة وساءت اطمور فيما يتلل بوضع اطأفال , حيث كانوا
يجندون للعمل في الملانع ابتداء من الخاملة من عمرهم ,
ونيرا  ن هذا سوف يجعل في انجلترا أجيال من اطمييند ,

( وقام بافتتاح مدارس هذا اطحد1811,1735ظهر روبرت ريكس )
, وكانت تجمع اللغار وتمدهم بقدر من التعليم على يد

وفي ألمانيا جاء فريدريك ويليام, معمليين يدفع أجورهم بنفله 
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فروبل وتقوم أفكار فروبل على أسس فللفية وسيكولوجية
وكان من أهم اطسس التي تقوم
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تنمية الحواس عندد الطفل , اللعب: عليها الروضة عندد فروبل 
أمر ضروري , ا هتمام بالناحية الخلفية للطفل , أما في البمد
العربية فان ا هتمام بالطفل وفي تأسيس رياض اطأفال فقد

جاء متأخرا , إ  انه وفي اللنوات اطخيراد ظهرت اتجاهات
رسمية وغير رسمية سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو

العام بنشاء دور الحضانة أو رياض اطأفال وهي تضم على
اطكثر أبناء الطبقات الغنية أو أبناء الطبقات الوسطى , على

أساس أن الغاية اطساسية واطولى هي عملية استثمارية مادية
9. أكثر منها تربوية

ص   ,      ,     9 اللابق المرجع نفس اطأفال رياض في والتعليم التربية مخطاري أالح 6نليرا
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: أهإداف رياض اسطفال -3

ترتكزد أهداف رياض اطأفال على احترام ذاتية اطأفال
وفرديتهم واستشارا تفكيرهم اببداعي الملتقل وتشجيعهم

على التغير دون خوف , ورعاية اطأفال بدنيا وتعويدهم
العادات اللحية اللليمة, وملاعداتهم على المعيشة والعمل
واللعب مع ادخرين وتذوق الموسيقى والفن وجمال الطبيعة
وتعويدهم التضحية ببعض رغباتهم في سبيل صالح الجماعة

ومع أن منهاج رياض اطأفال  يقوم على أساس أكاديمية أو
خبراتد محددا وإنما يقوم على توفير مختلف الخبرات

والتجارب التي تخدمد الطفل وتكلبه الخبرا المزمة وتعمل
على تنميته في مختلف مجا ت النمو وهذا اطمر مختلف من
روضة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى وهذا المطلب الملح
والضروري بان تقوم الجهات الرسمية المللولة بوضع منهج

موحد يعمم على الجميع ويجب ا عتناء بمعلمات رياض
اطأفال وتحلن أدائهن المهني وعمل دورات تدريبية لهن
وتحلين رواتبهن حتى يتماشى مع أبيعة رسالتهن في بناء

10. اللبنات اطولى في حياا اطجيال القادمة

اطردن  ,    ,  , 10 والطفل والمعلم الروضة الناشف 61ص,2004هدى
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: الخصائص النمائية لطفل الروضة -4

 :الخصائص الجسمية

النشاط الزائد، والليطرا الجيدا على الجلم.

إجادا الحركات التي تحتاج إلى الدقة

                                                                                  :الخصائص الجتماعية

تزايد أهمية رفاق اللعب في حياا الطفل

يعطي وقتا أأول للتعاون مع رفاقه

يكون الطفل مرنا وقادرا على اللعب مع معيم أأفال الروضة

:لخصائص النفعاليةا
يميل إلى التعبير عن انفعا ته بحرية وصراحة.

يشعر بالغيرا نيرا لحاجته الشديداد للعب في هذا العمر،
ويحب اطشياء واطشخاص بقوا . 

: الخصائص العقلية
  .  يزداد حجم ذخيرته اللغوية

التخيل وا بتكار في القمة لديه.
ينمو لديه ا ستقمل الذاتي عندماد يلمح له بعمل مايقدر عليه

.ويتم تشجيعه

11.لديه ولع شديد با ستطمع

الروضة    ,            11 أفل لدى البيئي الوعي نشر في اطأفال رياض إدارا لدور تقويمية دراسة عراج أمين عبير
ص,     , , سوريا المذقية الطفل تربية قلم 28-27ماجلترفي
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:- معلمة رياض اسطفال وخصائصها 5 

إن ا هتمام بشخلية المعلمة  يقل عن ا هتمام بدورها
وعملها ومهاراتها الفنية فشخلية المعلمة في الروضة تتحدد
بدرجة كبيرا ما سوف يحققه الطفل من نمو تحت إشرافها

وتوجيهها , ويرتبط نمو الطفل في الروضة بالمهارات
والكفاءات التربوية التي تحملها والطرق واطساليب التي

.تلتخدمها لتحقيق ذلك

 - : الكفاءات المهنية الواجب توافرها في مربية رياض اطأفال

1-:كفاءة إعداد النشاط 

 .  تحديد اطهداف

                                                                                  . اختيار النشاط  

.اختيار واستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية

                                                                      :الكفاءات العلمية والمهنية -2

                                                                                  . إتقان المادا العلمية

                                                                 .   متابعة الجديدد في مجال التخلص

                                                                     . متابعة الجديد في مجال التربوي

                                       .  ا ستفادا من خبرات الزممء , وتبادل ادراء معهم

                          . ا لتزام بالمواعيدد , تحمل المللولية وتقبل التوجيهات

                                                                           . ابعدادد المهني قبل العمل

.العملي و ا ستعداد للنمو المهني 

3-كفاءات العققات النسانية والنظام :

. تكوين عمقات أيبة مع اطأفال
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            . المحافية على النيام وتناول المواقف غير المتوقعة

                                                     .تقبل أراء اطأفال وتوجيههم وإثارا اهتمامهم

:كفاءة التقييـم

-4

                                                              . استخدام اطساليب المناسبة في التقييم

                                                                   . معالجة نقاط الضعف في اطأفال

               .تفلير نتائج التقييم

الحرص على استخدام مراحلد التقييم في المواقف المختلفة
. )التشخيص التتبعي , القبلي , النهائي (

12. التقييم الذاتي للمعلمة

سن  ,            12 في للطفل النمائية الخلائص مع الروضة تناسب مامدى ارغنومية دراسة سارا سنوات6الى3بخة
البواقي,            ,   ,   أم العمل النفس علم البشرية الموارد وتليير العمل النفس علم في الماستر شهادا لنيل كاملة مذكرا

62-61ص, 2012,
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دور المربية في تنمية ااتعداد الطفل للتعليـم -6
:  والتعلم

تشكل المربية جزءا مهما من عالم الطفل لدى مباشرتها
العمل مع اطأفال وتضع حدا  حتكار الوالدين له , وتعرف
جميع اطمهات مدى تطابق أأفالهن مع معلماتهن , خلوصا

في المراحل المبكرا من حياتهم , فإذا قالت المعلمة شيئا فهو
صحيح بالنلبة للطفل , ويمثل الحقيقة المطلقة هذا إن كان
معنيا بما تقوله معلمته , وقد بينت عداد دراسات أن سلوك

المعلمة يلثر على نحو قوي وفعال في الجو ا جتماعي
وا نفعالي لللف , كما يلثر في العمقات القائمة بين اطأفال
ويلثر في سلوكياتهم أيضا على الللوك الفردي للطفل وعلى
اتجاهتها اطخمقية وملتوى أدائه العقلي و يقتلر اثر المعلمة
في المدرسة ا بتدائية على الطفل التي توجه انتباهها نحوه

فقط بل يلثر أيضا على اطأفال الذين يمحيون سلوكها هذا ,
فإذا تنازلت المعلمة عن شيء من سلطتها وقوتها , وكان
تقبلها لسأفال متلعا ومنتشرا بحيث  يقتلر على القلة

)اطحبة (فلتكون قادرا على زيادا التفاعل ا جتماعي الفكري
بين تمميذها وعلى تخفيض اللراع والقلق عندهم , فالللوك

الديمقراأي يلتشير عادات العمل المشغل , والتفكير
13. الملتقل , ومعنى المللولية اطخمقية

ص  ,    13 اللابق المرجع نفس سارا 63بخة
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لدور التربوي لرياض اسطفالا -7  :

تنمية شخلية الطفل من النواحي الجلمية والعقلية والحركية
    .واللغوية وا نفعالية وا جتماعية

. ملاعدا الطفل على التعبيرد عن نفله بالرموز الكممية

. ملاعدا الطفل على التعبيرد عن خيا ته وتطويرها

تلاعد الطفل على ا ندماج مع اطقران .
     . تنمية احترامد الحقوق والملكيات الخاصة والعامة

  . تنمية قدرا الطفل على حل المشكمت

تأهيل الطفل للتعليم النيامي وإكلابه المفاهيم والمهارات
الخاصة بالتربية الدينية واللغة العربية

14. والفنون والموسيقى والتربية اللحية وا جتماعية

ص    ,     14 اللابق المرجع نفس غزا صاع أبو 64-63خديجة
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: خقصة

إن الطفولة المبكرا أو مرحلة ما قبل التمدرس تعد فترا بالغة
اطهمية من حياا الطفل , حيث تتميز بالنشاط والحيوية , إذا

يلتثمر فيها الطفل أاقته  كتشاف العالم المحيط به , وفيها
يكتلب خبرات جديداد ومتنوعة تلمح له بالتمؤم والتكيف مع

                                      .بيئته

وتعتبر الروضة المكان التربوي المنيم , والبيئة اطدبية
المناسبة لنمو قدرات الطفل المختلف , خاصة العقلية منها

إلى جانب نضجه الحلي وا نفعالي ونموه ا جتماعي والخلقي
.                           

36



الفصل الثالث :البداع

تمهيد -

تعريف اببداع -

العوامل الملثرا في اببداع -

ملتويات اببداع -

أنواع اببداع -

مراحلد العملية اببداعية -

التفكيرد اببداعي -

مكونات التفكير اببداعي -

خلائص التفكيرد اببداعي -

أرق تنمية التفكيرد اببداعي -

اببداع في مرحلة الطفولة -

المبادئ التي يمكن إتباعها لملاعدا اطأفال الوصول إلى -
مرحلة اببداع

خمصة الفلل -

37



: تمهيد

يعد اببداع من أبرز القدرات التي يراها الفرد ما  يلتطيع
ادخرين رؤيتها , فهو ينير للشيء بطريقة ما   ينير بها غيره

من حيث اطسلوب المميز والجديد , فاببداع أهمية كبيرا
للمجتمع والفرد , وفي هذا الفلل نتطرق الحديث إلى ماهية

اببداع وأهم المبادئ التي يمكن إتباعها لملاعدا اطأفال
للوصول إلى مرحلة اببداع , وماهي أهم العوامل الملثرا في

اببداع ؟

38



: تعريف البداع -1

 :ابتداء الشيء أو صنعه على غير مثال سابق , إذ جاءلغويا -
تعبير "بديع اللموات واطرض " في القران الكريم في كل من

سورتي البقرا واطنعام . قال الله تعالى : )بديع اللموات
واطرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ( "البقرا "

, وقال تعالى :)بديع اللماوات واطرض أنى يكون له ولد117
ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم (

101"اطنعام "   .        

اصطمحا :  يوجد تعريف جامع لمفهوم اببداع , وقد يرجع -
سبب ذلك إلى أن اببداع ظاهرا متعددا الجوانب , فضم عن

اختمف وجهات نيرالباحثين لببداع باختمف مدارسهم الفكرية
15 . ومنطلقاتهم النيرية

واببداع من ابصمحات الغامضة في البحوث النفلية إلى ما ,
كما أنها أكثر غموضا لعموم الناس وقد اختلف العلماء في
معنى اببداع باختمف اطأر النيرية والمدارس التي ينتمي
إليها كل عالم حيث يقول "ماكينون "في هذا اللدد : ) إن
اببداع ظاهرا متعدداد اطوجه أكثر من كونها مفهوما نيريا

16 .محدد التعريف (

جامعة   ,  , ,   ,    , 15 والنفلية التربوية البحوث مجلة التنمية وسبل المراحل اطبعاد المفهوم اببداع الكعبي مطشر سهام
العدد ,   2ص,2013,36بغذاذ

شهادا  ,        ,    16 لنيل مقدمة مذكرا الطفل لدى اببداعية اللمات ظهور في اطسرا ملاهمة مريم غضبان
ا جتماعي ,    , النفس علم فرع 29ص,2006الماجلتر

39



: العوامل المؤ�رة في البداع -2

:  شك بان ابنلان يرث عقله وجهازه العلبيالورا�ة  -1
وكل شيء عن والديه وأجداده أوما يعرف  بالشيفرا الوراثية ,
 . والوراثة تلعب دورا في الموهبة التي لها عمقة ايجابية باببداع

 :هي الطريقة التي يعتمدها الوالدين في تنشئةاسارة -2
أبنائهم له دور كبير في ظهور اببداع عندهم, فالوالدين

الديمقراأياند اللذان يلمحان للطفل بالتعبير عن مشاعره
وحاجاته يلاعدهم ذلك عن ظهور إبداعاتهم ويعطيهم الفرصة

لذلك , أو الوالدان الديكتاتورياند اللذان يقمعان الطفل و 
يلمحان له بالنمو اللليم والتعبير عن نفله , فم شك ذلك
يحبط من قدراتهم وثقتهم بأنفلهم وغير ذلك من اطساليب

اطسرية التي تلثر على اببداع عندد اطأفال مثل أسلوب
الرفض

.أوابهمال أو التجاهل أو التمييز بين ابخوا

3-  : الثقافة اللائدا في المجتمع تلعب دورا هاما فيالثقافة
نمو اببداع , فإذاماكانت الثقافة متزمتة وتميل إلى ابيمان

واللحر والشعوذا وبالفكر الميتافيزيقي والخرافي فانه  شك
سيموت اببداع طنه في هذه الحالة  يتوفر له الجو المناسب

   . للنمو واليهور

:  ابداع بدون تعلم أو نضج , إن العملالنضج والتعليم  -4
اببداعي يحتاج أن يلاحبه النضج والنمو العقلي اللليم , طنه
 يوجد هناك عمل إبداعي من معاق عقليا أو جاهل , إن النضج
النفلي والعقلي ضروري للعملية اببداعية , فالعملية اببداعية
تحتاج إلى التفكيرد اللليم حتى يلتطيع الفرد أن يبدعد أو يخترع
شيء جديد , كما يلعب التعليم دورا كبيرا في تربية نمو اببداع
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وتطوره كما انه يلاعد الشخص المبدع على القراءا عنه
والتدريب وا ستعداداتد اببداعية تنطلق
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من القوا إلى الفعل أو التحقق وعموا على ذلك فالتعليم هو
.الملدر المعرفي الذي يلاعد المبدعد إلى إنتاج إبداعاته

 : إن التزام الشخص المبدع وإصراره علىاللتزام -5
ا ستمرار في العملية اببداعية ودافعيته المتوقداد وميله

للمثابرا كلها عوامل مطلوبة من اجل التقدم الفني في أريقة
العملية اببداعية بنتاج عمل إبداعي فالشخص الغير ملتزم بأي

عمل لن تكون لديه القدرا على انجاز ذلك العمل ,حيث أن
  . القدرا على ا لتزامد هي صفات اطشخاص المبدعين

 : إن الشخص الذي يعيش ببيئة ثرية بالمثيراتالبيئة -6
والخبرات الملاعدا تلاعده على التفاعل مع كل مافيها من
تجارب ومواقف وخبرات ومثيرات ,حيث تقدح هذه زناد عقله

وتجعله يفكر في كل المعطيات التي تثير اهتمامه وتدفعه
 استشاراأفكاره وجمع المعلومات عن مايهتم به وتنييم

أفكاره وتحليلها , ومن ثم ا حتفاظ بها لفترا أويلة أو قليرا
إلى أن تلمع تلك الشرارا في دماغه التي تمكنه من استعراض

مراحلد الحل ومن ثم إصراره على البقاء مع أفكاره وحلوله
واستمراره في البحث إلى أن يتم تحققه من صحة ماأبدى
والنتيجة أن العوامل البيئية من مثيرات تفكيرية هي التي

تلتشير عقل المبدع نحو العمل اببداعي عن أرق التفكيرد
17 . اببداعي

لقلم   ,         ,    17 مقدمة ماجلتر رسالة غزا محافية أأفال لدى اببداع لتنمية مقترح برنامج فعالية أهل محمد أماني
علم              , النفلية اللحة في الماجلتر درجة لنيل تكميلي كمتطلب ابسممية بالجامعة التربية بكلية النفس علم

النفلية   , اللحة 33ص,2009النفس
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: مستويات البداع -3

:ويكون المرحلة اطساسية وهو تعبيرالمستوى التعبيري 
 إن جوهرية ,ملتقل ذو أصالة ونوعية في ابنتاج ليلت

اللمة اطساسية لهذا اببداع تكونها التلقائية والحرية كاببداع
. التعبيري الذي يمثله الرسم التلقائي للطفل

: يتضمن وضع المواهب وا ستعداداتالمستوى المنتج 
المنيورا موضع العمل والليطرا عليها حينما تنمو مهاراتهم

بحيث يللون بنتاج اطعمال الكاملة وابنتاج يكون إبداعياد حينما
يلل الفرد ملتوى معينا من ا نجاز وعلى هذا فانه ينبغي أن

.يكون هذا ابنتاج ملتوحيا من عمل ادخرين

:يتميز من خمل تكوين عمقات جديداالمستوى البتكاري 
.واستخدام أصيل للخبرا المكتلبة

 ويتضمن تغييرا مهما لسسس أو:المستوى التجديدي 
المبادئ التي يقوم عليها ميداند من الميادين ويتطلب هذا
الملتوى استنادا مفاهيميا بارزا وقدرا قوية على التلور

التجديديد الذي يتولد عندما تكون المبادئ اطساسية مفهومة
.فهما كافيا, مما ييلر للمبدعد تحلينها وتعديلها

وهو أعلى صورا من صور اببداع :المستوى البزوغي
ويناسب تلور المفاهيم اطساسية وفي هذه المرحلة تتطور

أو فرضيات جديداد تماما إلى أعلى ملتوى تجريدي مبادئ
18. وحولها تكون مدارس حقيقة في العلم والفن

رشد     ,          /  18 ابن التربية كلية في العربية اللغة قلم لطلبة اببداعي التفكير ملتوى التميمي أحمد لله عبدا ضياء
العدد,   , ادداب كلية 14ص,78مجلة
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: أنواع البداع -4

وهو اببداع الذي يتمالبداع على مستوى الفرد :- 1
التوصل إليه من قبل احد اطفراد الذين يمتلكون قدرات

وسمات إبداعية ومن بين خلائص الفرد المبدعد والتي تكون
عادا فطرية :         المعرفة :  حيث يبذل الفرد وقتا كبيرا

بتقان عمله .                                       

التعليم : وهو يلكد على أن المنطق يعيق اببداع .

الذكاء : ابنلان المبدعد ليس بالضرورا عالي الذكاء ولكنه
يتمتع بالقدرات التفكيرية على تكوين 

عمقات مرنة بين اطشياء.

الشخلية :يحب الشخص المبدع روح المخاأرا , وهو ملتقل
ومثابر وعالي الدافعية ومتشك ومنفتح على ادراء الجديداد

وقادر على التعامل مع العزلة وعالي الفكاهة.       

الطفولة :أفولة اتلمت بالتنويع.
العادات ا جتماعية :ابنلان المبدعد ليس منطويا على نفله

بل هو يميل إلى التفاعل وتبادل ادراء مع ادخرين .

2- :هو اببداع الذي يتملبداع على مستوى الجماعة ا
تحقيقه أو التوصل إليه من قبل الجماعة )قلم ,إدارا أو

.لجنة ..الخ(

: إن اببداع فيالبداع على مستوى المؤاسات  -3
الملسلات المعاصرا على اختمف أنواعها  يعد ملألة ترف

أو شيئا كماليا وإنما هو أمر ضروري  غنى عنه إذا ازدادت
الملسلة البقاء وا زدهار وعليها أن تجعل منه أسلوب عملها

19. وممارستها اليومية

19      ,       , التلييرد  الماجلتر شهادا لنيل تخرج مذكرا تنافلية ميزا الملسلة اكتلاب في اببداع دور اطخضر حراز
دولية  ,   , مالية تخلص للملسلات 44-43ص,2011الدولي
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: مراحل العمليـة البداعية -5

: حيث يقوم الفرد في هذه المرحلة بتحديدمرحلة العداد
المشكلة ومعرفة جميع الجوانب المرتبطة ومقارنتها مع
المشاكل التي تشابهها والتعرف على أرق حلها اللابقة

.لمستفادا منها في توليد حلول للمشكلة الراهنة

: وتلمى بمرحلة ا ختمار حيث يتركمرحلة الحتضان 
الفرد موضوع المشكلة وينلرف إلى نشاط آخر ليترك المجال
طفكاره لكي تختمر في ذهنه , وهي نشاط غير ظاهر يلمى

.ماقبل ا ستبلار ويتلف بتشتت ا نتباه

:حيث تلمع فكراد عن حلمرحلة الشراق أو التنوير 
المشكلة في ذهن صاحبها , وهي عبارا عن شرارا تقدح زناد
فكرا لتخبره بالحل ويأتي ذلك بشكل مفاجئ , حيث يتملك

الفرد بها وا ستفادا منها لكي   تفلت منه طنها قد   تعود إليه
مرا أخرى ,وهذه المرحلة يمكن وصفها با ستبلار وإعادا

.تنييم الخبرا وإعادا صياغة المشكلة وبناء اطفكار

: وهي مرحلة اختيار الحل والتأكدمرحلة التحقق أو التنفيذ
منه ,أو الوصول إلى ابنتاج الذي يتم التوصل إليه في ضوء
الحقائق المعروفة والمنطقية أو في ضوء نتائج التجارب ,
وترى الباحثة أن هذه المراحل تحتاج من الفرد إلى جهد
للوصول إلى الفائدا المطلوبة , طنها مراحل متللللة

20.ومتراكمة

ص   ,         ,    20 اللابق المرجع نفس غزا محافية أأفال لدى اببداع لتنمية مقترحة برنامج فعالية أهل محمد 33أماني
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: التفكير البداعي -6

من المفكر  الجزء  وهو  العقل  عمليات  من  الهام  الجزء  هو 
فإذا ما عرفنا, ationalizing paot ofr mindالعقل أو الجزء المتعقل 

أن العقل يتضمن بعض العمليددات اطخددرى والددتي يطلددق عليهددا
 وماقبددددلunconsciousالعمليددددات العقليددددة المشددددعورية 

والتي هي محور العمليات والوظددائف preconsciousالمشعورية  
اببداعية.

فالتفكيرد اببداعي هو تفكير منطلق أو متشعب يملك التجديد
والتأمل وا ختراع وا بتكار , فهو باختلار العملية التي ينتج
عنها حلول أو أفكار , يخرج عن ابأار المعرفي للفرد سواء
بالنلبة للمعلومات اللائدا في البيئة, وذلك بهدف ظهور

21.الجديد من اطفكار

للتجليددالفني     ,     ,  ,    , 21 الهناء دار ابسكندرية اطأفال عند اببداع تنمية الكافيد عبد الفتاح عبد ص ,2009إسماعيل م
29-30
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: مكونات التفكير البداعي -7

 :تعني قدرا الطفل على النير للللال أو الموضوعالمرونة
من زوايا متعدداد أو صياغة مشكمت مع إنتاج حلول متشبعة لها
وتدل كذلك على التنوع في ا ستجابات واطفكار وعدد الفئات
التي يقدمها الطفل أثناء ابجابة على سلال ما .كما تحيل على

.ا ستراتيجياتد الملتخدمة لحل مشكلة معينة

: تعني الجودا أو النوعية في اطفكار , أي  إنتاجاسصالة  
الطفل طفكارأوأعمال فريدا من نوعها مختلفة أو غير متوقعة ,
واطفكاراطصيلة اطولى من نوعها تتطلب ابقدام والدخول في
مخاأراتد كبرى وبالمعنى ابحلائي تعني اطصالة استجابات
قليلة التكرار داخل الجماعة التي ينتمي إليها الطفل , أيما

زادت:"     يمكن التعبير عنه بالليغة التالية  الفكرا شيوع درجة قلت كلما
أصالتها  ." درجة

 :وهي قدرا الطفل على استدعاء اكبر عدد ممكنالطققة
من ا ستجابات المناسبة تجاه مشكلة أو وضعية وذلك في
فترا زمنية محدداد , فالطمقة تشير إلى كمية الحلول أو

القدرا على توليد عددد كبير من اطفكار , فالكم يعطي فرصة
. للجودا في الحلول

 :أي القدرا على توسيع وشرح اطفكار , بإعطاءالتوايع
. اطأفال تفاصيل جديدا تلاهم في تطوير اطنشطة القديمة

وهو الوعي بوجود مشكمت أو :الحسااية للمشكقت 
حاجات أو عناصر ضعف في البيئة أو الموقف , وهي أول

عناصر حل المشكلة وتحدد المشكلة بشكل واضح مع وضع
فرضيات أو حلول أولية لها , وتجربة هذه الحلول ثم مباشرا

22. تنفيذد هذا الحل

علوم-   ,       ,       22 كلية تلدرها متخللة علمية مجلة الطفل لدى اببداعي والتفكير اطسرية البيئة باعدي الحلن د
العدد ,    –  , ) البيضاء الدار الثاني الحلن جامعة 32-31ص( ,10-9التربية
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:خصائص التفكير البداعي - 8 

يفلح التفكير اببداعي عن نفله في شكل إنتاج جديدد يمتاز
بالتنويع والقابلية للتحقق ويتلف بالفائدا, ويمكن تحديدد أهم

: خلائص التفكير اببداعي كمايلي

                                                                  .انه عملية عقلية وليس إنتاجا عقليا

انه عملية عقلية هادفة إما إلى تحقيق صالح الفرد أو صالح
. المجتمع

انه عملية تلدي إلى إنتاج أشياء جديدا مختلفة ومتمايزا
. وبالتالي تكون فريدا بالنلبة للشخص المبدع

يأتي التفكيرد اببداعي من التفكير المنطلق ولكن تأتي
الملايرا والقدرا على المشاكل العادية من

                                                                                       .التفكيرد المحدود

اببداع هو احد أرق التفكير ابنلاني وليس مرادفا للذكاء
الذي يتضمن قدرات عقلية بابضافة إلى التفكير اببداعي هو

تفكيرد نوعي أي انه يرتبط بمجا ت مختلفة فهناك إبداع لفيي
23. وإبداع ملور أو فني أو موسيقي

ط   ,   , ,    ,  23 والتوزيع للنشر الثقافة دار عمان اببداع إلى المدخل العزيز عبد 163ص,2009, 2سعيد
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: طرق تنمية التفكير البداعي -9 

يلتطيع المعلم أو المدرب تنمية التفكيرد اببداعي عند الطلبة
- : بالطرق التالية

تقبل اطنشطة واطفكار غير المألوفة وتعزيزها وعدمد نقدها
       .واللخرية منها )حرية التعبير(د

. توفير الجو ادمن والهادئ والدافئ للطلبة

إشاعة جو من المرح والفكاهة واللماح بملاحة معينة من
. العليان

. إتاحة الفرصة للحوار والنقاش

إثراء البيئة اللفية بالخبرات المتنوعة سواء كانت لغوية أو
ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو علمية ..الخ

                                                           .تنمية ظاهرا حب ا ستطمع لدى الطلبة

                                                                  .احترامد الطلبة احتراما غير مشروط

                                                                            .التعامل مع الطلبة بأصالة

                                                                 . مراعاا الفروق الفردية لدى الطلبة

                   . تفريد التعلم للتعرف على حاجات وميول ورغبات الطلبة

                .تشجيع فرص المنافلة بين اطفراد بثارا دافعيتهم لمبتكار

24 .اغناء الملادر التعليمية في المدرسة لتعي احتياجات الطلبة

ص   ,   ,    ,24 اللابق المرجع نفس اببداع إلى المدخل عبدالعزيز 11سعيد
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: البداع في مرحلة الطفولة -10 

يختلف التفكير اببداعي في مرحلة الطفولة المبكراد خاصة
ولديه استعداديولد عنه في المراحل اطخرى للنمو , فالطفل 

لببداعد بدرجة ما حينما يبدأ في اللعب باطشياء المتواجدا حوله
                                                                                . ويعتبر ذلك بداية لببداع

ويشير العلماء إلى أن اببداع الحقيقي لبنلان الناضج هو نتاج
لعملية أويلة يكون فيها إبداع اللغار حلقة أولى وفي هذا
اللدد فان " تورانس"يرى بان سنوات الطفولة المبكرا
والمرحلة اطساسية تمثل اللنوات الذهبية لتنمية التفكير
اببداعي وتطوره , كما يشير العلم إلى أن اللغار يكفيهم

التأليف بين اطفكار بغض النير عن صنع اطشياء بطريقة أفضل
, وبهذا المعنى فان عمل لوحة أو كتابة قلة هو عملية مثيراد
ومشبعة للطفل في حد ذاتها وهي تهزه مثلما يحدث للراشد
تماما عندما يتوصل إلى شيء جديدد . أما بالنلبة للراشد فان

العملية ا بتكارية الكاملة تلبب له التوتر في العمل وبذل
الجهد , فإذا كانت ا بتكارية تعرف عموما بأنهاإنتاج ناتج جديد

غير عادي وذو قيمة اجتماعية عالية فهل يمكن أن نطالب
للطفل بكل هذه المعايير حتى يمكن اعتبارهد مبدعا ؟     الواقع
أن مثل هذا التعريف اللابق قد يللح في نير بعض العلماء

للحكم على ابتكارية  الراشد طنه محجف بحق الطفل اللغير ,
لذلك يرى "مورون " انه في دراسة اببداع خمل مرحلة

الطفولة المبكراد قد يكون من المفيد أن نقلر مفهوم المجتمع
في التعريف اللابق على مجتمع اطأفال في مرحلة معينة لذا
يمكن أن يكون ابنتاج ذو قيمة لمجتمعهم اللغير .   ولقد اتفق
كثير من علماء النفس المهتمين بالتفكيرد اببداعي في مرحلة

الطفولة المبكراد على ضرورا التمييز بين ابتكارية الراشد
25.وابتكارية الطفل

ص  ,        ,     25 اللابق المرجع نفس الطفل لدى اببداعية اللمات ظهور في اطسرا ملاهمة مريم 71غضبان
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المبادئ التي يمكن إتباعها لمساعدة اسطفال -11
: الوصول إلى مرحلة البداع

                                                     .تقوية الخيال وابحلاس -

توجيه المشاعر نحو اطهداف -

تنمية الفكر والثقافة والمعلومات -

                                . تبليط الحياا وعدم ا نشغال بهمومها كثيرا -

اكتشاف النيام في اطشياء التي  نجد فيها نياما في النيرا -
     . اطولى

ملاعدا الطفل على تقديم الجديد دائما وتعويده على -
محاسبة نفله عند الميل الدائم للمحاكاا والملايراالمحافية
على الوقت من التبديدد وضياعه بما يرقى بالفرد إلى اببداعية.

 مطالعة الكتب والقلص واطشعار التي توسع ادفاق اببداعية–
.  26

ص   ,  , ,   ,    26 اللابق المرجع نفس التنمية وسبل المراحل اطبعاد المفهوم اببداع الكعبي مطشر 18سهام
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: خقصة

وبهذا نكون قد استخللنا من هذه الدراسة والذي تطرق إلى
تعريف اببداع , حيث تم تناوله لغويا واصطمحا والعناصر

الملتويات التي يقوم عليها اببداع , والعوامل الملثرا في
اببداع ومعرفة هذه الجوانب أمر ضروري  غنى عنه , ولكل
من يهتم بمجال اببداع , فإذا عرف المربون مفهوم اببداع
وتنميته لدى اطأفال سينشأ جيم صالحا ومنتجا ومبدعا , لذا
كان هذا الفلل بمثابة القاعداد اطساسية التي ستبنى عليها
إسهامات روضة اطأفال في تنميتها ببداع لدى اطأفال ,

وبهذا يكون الفلل قد حاول ابجابة عن اطسئلة التي تناولتها
                                                                .هذه الدراسة
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 الطار الميداني للدرااة:الفصل الرابع 

تمهيد -

حدود الدراسة -

منهج الدراسة -

تعريف بميدان البحث -

خلائص المبحوثين -

الدراسة التحليلية -

54



          

:تمهيد

من خمل هذا الفلل سنتطرق إلى الجانب الميداني للدراسة
الذي التجأنا إليه أثناء القيام بالدراسة الميدانية  كتلاب العديد

من المعلومات في الجانب التطبيقي , فمن خمل الدراسة
الميدانية يلتطيع الباحث اكتشاف جوانب مهمة في البحث
العلمي  يلتطيع اكتشافها من خمل الدراسات النيرية ,
بحيث تلاعد الدراسة الميدانية الباحث في الوصول إلى

الحقيقة بشكل أسرع .وفي هذا الفلل قدمنا بالتعريف مكان
إجراء البحث وذكر أهم خلائص المبحوثين المتمثلة في اللن
والجنس والملتوى التعليمي للمربيات وكذا عمقاتهم بتنمية
اببداع لدى اطأفال في الروضة , وكذا تلريحات المبحوثين
من خمل المقابمت التي قمنا بها لمعرفة دور رياض اطأفال

.في تنمية الفكر اببداعي لدى الطفل ماقبل التمدرس
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: حدود الدرااة -1

 أبقت الدراسة على عينة من مربيات الروضة:الحد البشري
حيث تم اختيار عينة قلدية وذلك

4العدد باستخدام أداا المقابلة والممحية بدقة وجيزا,  .  

:أجريت الدراسة بدائراد عين تادلس التابعةالحد المكاني 
في مركز روضة استقبال اطأفال إداريا لو ية ملتغانم .

الى2020يناير23أبقت هذه الدراسة مابين :الحد الزماني 
2020فبراير28غاية .

في الدراسة هو المنهج : المنهج المتبع منهج الدرااة -2
الوصفي فهو أبرز المناهج المهمة الملتخدمة في الدراسات
وذلك لجمع المعلومات والبيانات التي تتعلق بياهرا البحث

.وصو  إلى  النتائج المرجوا

3-:تعريف ميدان البحث

لقد أجرينا هذا البحث في ملسلة تربوية وهي مركز استقبال
روضة اطأفال تقع في عين تادلس و ية ملتغانم أريق حي

, تاريخ فتح الملسلة:2م40 , الملاحة :2 سكن , القاعدا :50
م ,  النمط : حضاري2009  .  
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: خصائص المبحو�ين -4

مدة
الخبرة
في

الميدان

المستوى
التعليمي

السن الجنس المقابق
ت

3انوات جامعي 28 أنثى مقابلة 1
انتين جامعي 25 أنثى 2 مقابلة
انتين جامعي 27 أنثى 3 مقابلة
4انوات جامعي 31 أنثى 4 مقابلة

يبين توزيع المبحو�ين على الفئات العمرية : :
الجدولرقم 1السن , الجنس , المستوى التعليمي .

5الدرااة التحليلية: -

: عرض وتحليل معطيات الدراسة -1

: عرض وتحليل معطيات الفرضية اطولى -

: الروضة تعتمد على برامج تربوية , ترفيهيةالفرضية اطولى
متعدداد , في تنمية التفكيرد اببداعي

. لدى الطفل 

من خمل المقابمت التي أجريتها داخل الميدان  توصلت أن
الروضة تعتمد على برامج تربوية وترفيهية عديداد مما تلاهم
في تنمية اببداع لدى الطفل اللغير, فروضة اطأفال تهتم
بتربية الطفل وإعدادهد اجتماعيا وجلميا وعقليا ليكون عضوا
فعم في المجتمع , وما تضمنته التربية في رياض اطأفال في

. مناهجها وبرامجها

الفلل الرابع                                                              
                ابأار الميداني للدراسة
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: عرض وتحليل معطيات الفرضية الثانية -

: يبدع أفل الروضة في عدا مجا ت منهاالفرضية الثانية 
. مجال الخط والرسوم واطشغال اليدوية

أثناء إجراء المقابمت توصلت إلى أن هناك ابرز المجا ت التي
يبدعد فيها الطفل سن ثمث وأربع وخمس سنوات من العمر
وذلك من خمل إمدادهد بالعديد من المهارات والمعارف التي

تعينه على تحقيق ذلك , وهذه المجا ت تشمل الخط والرسم
والتلوين واطلعاب مما لها اثر كبير على تزويد المهارات

. والمكتلبات التعليمية للطفل

 : عرض وتحليل معطيات الفرضية الثالثة -

: تقدم اطسرا الدعم المادي والمعنوي المكملالفرضية الثالثة 
. لنشاط الطفل في اببداع

من خمل إجرائي المقابمت مع المربيات وأرحي عليهم بعض
اطسئلة المتعلقة حول اطسرا ودعمها المادي والمعنوي

لسأفال توصلت إلى نتائج تثبت أن اغلب اطسر تدعم أبنائها
ماديا ومعنويا , فم تلتطيع أي ملسلة عامة أن تقوم بدور
اطسرا في المراحل اطولى من احتضان الطفل و يتاح لهذه

الملسلات مهما حرص على تجويد أعمالها أن تحققه ماتحققه
. اطسرا لدعم أبنائها

: عرض مناقشة نتائج الفرضيات -2

من خمل ماتم التوصل إليه من نتائج دراسات الفرضيات
:سنقوم بالتحقق من كل فرضية على حدا
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بالنلبة للفرضية اطولى : والتي تنص بأن "الروضة تعتمد -1
على برامج تربوية , ترفيهية متعددا في تنمية التفكيرد اببداعي
لدى الطفل " , وللتأكد والتحقق من هذه الفرضية كان  بد من

اللجوء مباشرا إلى النتائج المتحلل عليها من خمل إجراء
المقابمت والممحيات التي توصلت إليها أن الروضة اعتمدتد

على برامج تربوية وتعليمية وترفيهية ببداع الطفل مما
ساهمت في تنمية إبداعه وعليه يمكن القول بأن الفرضية

. تحققت نلبيا

بالنلبة للفرضية الثانية : القائلة بأن " يبدعد أفل الروضة -2
في عدا مجا ت منها مجال الخط والرسم واطشغال اليدوية "

ومن خمل ما أظهرته نتائج الفرضية هو أن الطفل يبدع في
مجا ت عديداد , كما أن هناك العديد من الدراسات أثبتت بان
معيم البرامج واطنشطة والمجا ت التي يتم تقديمها لسأفال
تشمل مجال الخط والرسم واطشغال اليدوية , هذا ما دعمته

كل ماسبق ذكره نتائج الدراسة وبهذا تكون قد تحققت
. الفرضية الثانية نلبيا

بالنلبة للفرضية الثالثة : والتي تنص بأنه : "تقدم اطسرا -3
الدعم المادي والمعنوي المكمل لنشاط الطفل في اببداع "
وللتحقق من هذه الفرضية كان  بد من التوجه إلى النتائج
المتحلل عليها من خمل إجراءات المقابلة مع المربيات

فكانت معيم أجوبتهم أن اطسرا تدعم أبنائها ماديا ومعنويا ,
فاطسرا لها دور كبيرا في تعليم الطفل وتطوره في مرحلة

الطفولة المبكراد , كما يلكد الباحثون المهتمون بتحلين
معد ت التعلم على أهمية البرامج التي تنطلق من أسلوب
التعلم عبر اطجيال في تعليم المهارات القرائية والكتابية ,
. فحلب هذه النتائج تكون الفرضية الثالثة تحققت نلبيا
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: الخاتمة

من خمل دراستنا لموضوع دور رياض اطأفال في تنمية الفكر
اببداعي لدى الطفل ماقبل التمدرس أدركنا بان الروضة هي
مرحلة من أهم المراحل المهمة التي يمر بها الطفل في بداية
حياته وتعرفه على العالم الخارجي مما تلاهم في تقوية ذات
الطفل وتعزيز نيرته ا يجابية عن نفله وملاعدته في النقل
من الذاتية المركزية إلى الحياا ا جتماعية المشتركة مع أقرانه
وتقدم كل شي مفيد يلعد هذا الطفل عن أريق البحث عن
كل شيء مفيدد يلعد هذا الطفل عن أريق البحث عن كل
شيء جديد ومبتكر . مما تهيأ الطفل وتلاعده على تنمية
. إبداعه في كافة المجا ت والبرامج التربوية والترفيهية

وفي اطخير نرجو أن تكون دراستنا قد أعطت فكرا واضحة
عن دور رياض اطأفال في تنمية الفكر اببداعي لدى الطفل

. ماقبل التمدرس
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:قائمة المصادر والمراجع 

قائمة الكتبأ -  :

سعيد عبد العزيز , المدخل إلى اببداع , عمان , دار الثقافة -1
2009 , 2للنشر والتوزيع , ط

إسماعيل عبدد الفتاح عبدد الكافي , تنمية اببداع عندد اطأفال -2
2009, ابسكندرية , دار الهناء للتجليد الفني , 

هدى محمود الناشق , الروضة والمعلم والطفل , اطردن , -3
2004

-قائمة المجالتب     :  

نليرا أالح مخاأري , التربية والتعليم في رياض اطأفال , -1
مجلة العلوم ابنلانية وا جتماعية , جامعة تيزي وزو , العدد

31 ,2017

الدكتورا سلوى مرتضى , واقع مكتلباتد رياض اطأفال -2
2008 , 24وآفاق تطويرها , مجلة جامعة دمشق , مجلد 

خضر علي , دور معلمات رياض اطأفال في تنمية بعض -3
مهارات ا ستعداد للقراءا لدى أأفال الروضة , مجلة جامعة

2017, 33دمشق , المجلد 

د-الحلين باعدي , البيئة اطسرية والتفكيرد اببداعي لدى -4
الطفل , مجلة علمية متخللة تلدرها كلية علوم التربية ,

10-9جامعة الحلن الثاني , الدار البيضاء , العدد 

سهام مطشر الكعبي , اببداع المفهوم , اطبعاد , المراحل -5
وسبل التنمية , مجلة البحوث التربوية والنفلية , جامعة

2013 ,36بغداد , العدد 
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ضياء عبد الله  أحمد التميمي , ملتوى التفكير اببداعي -6
لطلبة قلم اللغة العربية في كلية التربية / ابن رشد , مجلة

78كلية ادداب , العدد 

قائمة المذكراتج -  :

حلوي هجيرا , بوقطاية أمينة , دور رياض اطأفال في -1
تنشئة الطفل اجتماعيا , ماستر علم ا جتماع التربوي , جامعة

2017ملتغانم , 

عبيرد أمين عراج , دراسة تقويمية لدور إدارا رياض اطأفال -2
في نشر الوعي البيئي لدى أفل الروضة , ماجلتر في قلم

تربية للطفل , المذقية , سوريا

بخة سارا , دراسة ارغنوميةمامدى تناسب الروضة مع -3
سنوات ,مذكراد6الى 3الخلائص النمائية للطفل في سن 

كاملة لنيل شهادا الماستر في علم النفس العمل وتليير
2012الموارد البشرية , علم النفس العمل , أم البواقي , 

خديجة أبو صاع غزا , إستراتيجية تطوير كفاءا المدرسين -4
2014في رياض اطأفال , ماجلتر في ابدارا التربوية , 

غضبان مريم , ملاهمة اطسرا في ظهور اللمات اببداعية -5
لدى الطفل , مذكراد مقدمة لنيل شهادا الماجلتر , فرع علم

2006النفس ا جتماعي , 

أماني محمد أهل , فعالية برنامج مقترحة لتنمية اببداع لدى -6
أأفال محافية غزا ,رسالة ماجلتر مقدمة لقلم علم

النفس بكلية التربية بالجامعة ابسممية كمتطلب نيل درجة
2009الماجلتر في اللحة النفلية علم النفس ,
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حراز اطخضر , دور اببداع في اكتلاب الملسلات ميزا -7
تنافلية , مذكرا تخرج لنيل شهادا  الماجلتر التليير الدولي

2011للملسلات , تخلص مالية دولية , 

قائمة
المقحق 

63



: دليل المقابلة

: الروضة تعتمد على برامج تربوية ,الفرضية اسولى 
ترفيهية , متعدداد في تنمية الفكر اببداعي لدى الطفل

: ماهي أهمية الروضة في حياا الطفل ؟1س

1ج :....................................................................................
. 

: هل تتلقون صعوبات أثناء أداء عملكم مع اطأفال ؟2س

2ج :....................................................................................
..

:هل تعتمدون على برامج تربوية مع اطأفال داخل3س
الروضة من ناحية إلقاء بعض الدروس عليهم ؟

3ج :....................................................................................
..

: هل تتبعون نفس البرنامجد مع اطأفال من حيث تعليمهم4س
وتربيتهم وترفيههم ؟

4ج :....................................................................................
..

: يبدعد أفل الروضة في عدا مجا تالفرضية الثانية 
منها : مجال الخط , مجال الرسم ,واطشغال اليدوية

:ماهي البرامج واطنشطة التي يتم تقديمها لسأفال في5س
تنمية الفكر اببداعي ؟

5ج :.................................................................................
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:ماهي مختلف العوائق التي يواجهها الطفل أثناء إبداعه6س
لهذه المجا ت )مجال الخط , مجال الرسم , اطشغال

اليدوية (؟

6ج :....................................................................................
. 

:هل يلتغرق الطفل مدا أويلة  ستيعاب هذه النشاأات7س
؟

7ج :....................................................................................
..

: تقدم اطسرا الدعمالفرضية الثالثة 
المادي والمعنوي المكمل لنشاط الطفل في

اببداع
:هل تخضع اطسرا لدفع تكاليف كثيرا مقابل تربية أبنائها8س  

؟

8ج :....................................................................................
.. 

: هل تقدم اطسرا لدعم أبنائها معنويا ؟9س

9ج :....................................................................................
..

:ماهي مختلف العوائق التي يواجهها الطفل أثناء إبداعه6س
لهذه المجا ت )مجال الخط , مجال الرسم , اطشغال

اليدوية (؟

6ج :....................................................................................
. 
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:هل يلتغرق الطفل مدا أويلة  ستيعاب هذه النشاأات7س
؟

7ج :....................................................................................
..
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