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ةـتنمي

  داعـــاإلب

 

  

 

 التعليم أنظمة في كبيرة بأولوية غالبًا يحظى ال اإلبداع أن اآلباء يعلم

 بالفضول يتمتعون الذين أطفالهم دعم كيفية عن ويتساءلون الحالية،

 .ممكنة طريقة بأفضل العادية غير والقدرات اإلبداعية والمهارات
 

ا أصبح وقد بلدنا في قيمة   الموارد أعلى اإلبداع يُعد  اآلباء ويرى .التعليمية المناطق من العديد في شحيح 

 غير والنظام األفق ضيقة المناهج تُسببها التي والفكرية واالجتماعية العاطفية العواقب األمر المهتمون بهذا

 .األطفال عقول في والفنون اإلبداعي إدماج التفكير في الناجح

 

 االختبارات درجات رفع ضغوط مع التعامل أثناء التعليمية العملية في اإلبداع لدمج اليوم المعلمون يُكافح كما

ا األساسية المواد فهم من وتمكين الطالب  الجزء األحيان أغلب في األطفال يفقد لذلك، ونتيجة   .كامل   فهم 

ا األكثر ا المعلمون يحتاج .من قدراتهم تميُّز   اإلبداعية االحتياجات تُلبي التي والموارد الوقت لتوفير دعم 

 .للطلب

 

ل اآلباء وباعتبار ا يؤدون فهم أطفالهم، ُمعلمي أوَّ  من األطفال لدى الطبيعية اإلبداعية القوى لتمكين حيوي ا دور 

ل والخيال اإلبداعي والتفكير الفضول يُزهر حيث حياتهم، في التأثير الكامل  فقط وليس المنزل، في يُزهر ما أوَّ

خها التي القيم في ولكن - وفرص وأنشطة موارد من - توفره األسرة فيما  .تُرس ِّ

 

ا البدء األمور أولياء على يتعين  .الدراسة سنوات خلل ذلك ومواصلة ألطفالهم اإلبداعي النمو دعم في ُمبكر 

ا اإلبداعية قدراتهم على يحافظ شغفهم واتباع الخاصة لمواهبهم األطفال إن إدراك  في األولى األشهر من بدء 

 .بعدها وما الثانوية الدراسة مرحلة حياتهم وحتى

 

 اآلباء لدى الشائعة األسئلة
 

 اإلبداعية؟ طفلي قدرات دعم يمكنني كيف
 

 تها ونقاط األسرة اهتمامات تُناسب بحيث المنزلية األجواء تكييف  .قوَّ

 كتب إلى إضافة فنية مواد وجود. ُمحف ِّزة وأدوات عرض وأساليب ومستلزمات عمل أماكن توفير 

ير وأدوات ومطبوعات وتسجيلت  .لألطفال ذاتية وسِّ

 الُمخاطرة وتتحمل مختلف نهج اتباع وتحاول األخطاء في تقع يراك بأن لطفلك السماح. 

 الفكاهة روح ومشاركة والسعادة، الفضول إظهار. 

 واالستماع  والتخيُّل والشعور اللمس: وقدراتهم حواسهم جميع تُشرك بحيث أطفالك مع مشاريع تنفيذ

 .واالبتكار واالرتجال والكتابة والتركيب واالستشعار والتأليف

 اإلبداعي االستكشاف قدرات لتنمية بطفلك الخاص اليوم في مفتوح وقت تحديد. 

 المختلفة المعارف/المجاالت من ممكن عدد أكبر على طفلك تعريف. 

 ط فالطبيعة والتعلُّم، للستكشاف كمصدر الطبيعية البيئة على االعتماد  .الحواس جميع تُنش ِّ

 

 مثمرة أفكار

 
 هامة دعامة اإلبداعية الذات تطوير يُمثل »

 .الطفل حياة في وأساسية

 

 العديد في اإلبداع دعم إلى االفتقار ُرغم »

 فريد بوضع اآلباء يتمتع المدارس، من

 أطفالهم بإبداع االعتزاز على يساعدهم

 .للطفل اإلبداعي التعبير عن الكشف ودعم

 

 إلى والدعوة والمراقبة التوجيه يتضمن »

 مساعدته للطفل اإلبداعية المواهب رعاية

 أفكاره في والثقة الداخلية القوة تطوير :في

 .بالمرونة والتمتُّع

 

س »   اإلبداعية المهارات رائد كرَّ

 حياته للبحث » تورانس بول. إي «

 رعاية أهمية بشأن اآلخرين وتثقيف

 .األفراد جميع لدى اإلبداعية اإلمكانات

 
 لألطفال تورانس إبداع قائمة :اقرأ

Torrance’s Creativity 
Manifesto for Children  

www.torrancecentertulsa.org   على 

 
www.nagc.org 
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 المستوى على :المدرسة في تحديات يواجه عندما المبدع طفلي دعم يمكنني كيف

 ؟األكاديميو عاطفيوال االجتماعي
 

 أمثلة جمع. تُلحظها التي اإلبداعية السلوكيات ووصف الصور التقاط. اإلبداعية طفلك ألعمال بسجل االحتفاظ 

 .وكتاباته وابتكاراته ورسوماته من لوحاته

 احتياجات  استيعاب كيفية استكشاف حول حوار لبدء طفلك معلمي مع اإلبداعي السلوك على الدليل هذا مشاركة

 لمساعدتهم والمعلمين اآلباء شراكات خلل من المعلمين من العديد يتعاون .به الخاصة الُمختلفة التعلُّم وأساليب

 .الدراسية الفصول في اإلبداع على دمج

 مع  التعاون خلل من أو/و الدراسية الفصول في مواهبك مشاركة خلل من سواء   المساعدة، في الرغبة إظهار

 .بديلة وتكليفات مشاريع على للعمل المعلمين

 الفن باستوديوهات االهتمام. اإلبداعية طفلك اهتمامات تُفيد قد والتي مجتمعك في الُمتاحة الموارد استكشاف 

 والمهرجاناتالمجتمعية  والمراكز العمل وورش والمراصد والعلوم الفنون ومتاحف( والموسيقى والمسرح

 .التوجيهية والدورات

 

 واإلصرار؟ الذات وتقبُّل المرونة الطفل تعليم يمكنني كيف
 

 تنمية تدعم التي للصفات نماذج وضع خلل من كيانه ومعرفة يحبه ما الكتشاف لطفلك األساسية األجواء تهيئة

 :اإلبداع

 طفلك يُعب ِّرعنه وأينما يُظهره متى االبتكار، تشجيع. 

 ألوانه السابق والحكم واللوم النقد من حمايته وبالتالي ،)الهدَّامة وليست) البنَّاءة التعليقات إبداء طفلك تعليم. 

 الطفل لدى الكمال ورغبات باإلحباط والشعور األقران أحكام مع للتعامل التكيُّف مهارات الطفل تعليم. 

 الفوز أو العالية الدرجات أو اآلخرين تأييد على التركيز تقليل مع والشجاعة، المخاطرة بمحاوالت اإلشادة. 

 ا الطفل إعطاء  .والتوضيح والتحسين اإلنشاء وإعادة الكتابة وإعادة الرؤى وتنقيح األخطاء لتصحيح فرص 

 والمهرجانات والمعارض المسابقات مثل أعماله، أفضل مشاركة يمكنه بحيث لطفلك فعاليات عن البحث 

 .العامةواألماكن 

 

 من المعلومات لمزيد

 
Bronson, P., & Merryman, 

A. (2010, July 10). The 
creativity crisis. Newsweek. 

www.newsweek.com. 
 .اإلبداع( أزمة(

 

Edutopia.org–Search “Creativity” 
 بحث عن ) االبداع(

 

Shade, R., & Garrett Shade, P. 
 (2015). The creativity crusade: 

Nurturing & protecting your child’s 
creativity. Denver, CO: Curiosity  

Teaching 
 .)طفلك إبداع وحماية : رعاية اإلبداع حملة(

 

Smutny, J. F., & von Fremd, S. E. 
 (2009). Igniting creativity in gifted 
learners, K–6. Thousand Oaks, CA: 

Corwin Press 
 المرحلة الموهوبين، الطلبلدى  )تحفيز اإلبداع 

 .(االبتدائية

 

Zhao, Y. (2012). World class 
learners: Educating creative and 

entrepreneurial students. Thousand 
Oaks, CA: Corwin Press 

 الطلب تعليم :العالمي الطراز من طلب(

 (والرياديينالمبدعين 

1331 H Street, Suite 1001 

Washington, DC 20005 

202-785-4268 

www.nagc.org 

 


