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قصص عبدالتواب يوسف، منهاا عا اى سابايال الاماياال  الا اياال  ىتتعدد القيم اإلبداعية ف
الواسع، الدقة والطالقة ال فظية، التفكير باالستعارة، حب االستطالع، است دام المعرفة الماوواودة 

المدركات الا ااصاة واألفاكاار ال،ا اصاياة، الاتاحارر ما  الاتاسا اط  ىقاعدة ألبنية وديدة، اليقة ف
وال ضوع، عدم ال وف م  اال تالف، حب الم اطرة، النفور م  القمع، تأكيد الذات، اساتاقاالل 

، الاىالاواما ىباالازما ، الاوعا ىل ذات، الوع مووبالفكر، التركيز لفترات طوي ة، تكوي  مفهوم 
التفكير والحكم.. وغيرها الكيير م  القيم. إال أ  الدراسة ست تاار  ى، االستقالل فىاالنفتاح الفكر

ع،ر قيم م  السالف ذكرها؛ تأطيًرا لحدود الدراسة، وتعميًقا ل بحث، وسياعاتاماد اال اتاياار عا اى 
(، ويطا اع عا اياهاا عا اماا  05     9مرح ة البطولة ) ىسمات المرح ة العمرية محل الدراسة، وه

 (.                      pre-adolessenceالنفس مصط ح قبل المراهقة )

عند قرا ة القصة يتم ممارسة ال يال، وتوزئته، وم،ااهادتاه، ولاهاذا الساباب فا   األدب 
؛ ألنه يذكرنا بصورة دائمة أننا لادياناا إماكااناياات غايار ىوصح ىموتمع قو ىأ ىف ىوز  أساس

محدودة؛ أل  ال يال له قدرة غير محدودة ع ى   ع ح ول ممكنة ومتنوعة ما   االل الاتافاكايار 
المديارة  Chrisline Kimberley 1996". ى"كمبرل لقتهوالتأمل، يؤكد ذلك وز  م  حديث أ

بموهاباتايا ،  ىهذا العالم نأتى  . "عندما نأتThe institute Creativityالسابقة لمعهد اإلبداع 
ولادناا فاياه، وكاذلاك  ىبغض النظر ع  المكا  الذ Dreamsواألحالم  Applesهما  الووود 

الظروف االقتصادية، وهاتا  الهبتا  و، ىنوع اليقافة، وكل م  الونس، والدي ، والتكوي  السياس
، وبهاتي  الموهبتي    قاناا لاناعايا  ىمتعادلتا  بالضرورة، وبريئتا  و اليتا  م  ال طأ األ الق

ونحيا..."
 (0)

. 

 القيم اإلبداعية فى قصص عبدالتواب يوسف 

 
 د. شرين عبدالحميد أحمد الخطيب 
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الادور إلاى   استهدفت بحث العالقة بيا  اإلباداع والا اياال ى"وت،ير نتائج الدراسات الت
إماكااناياات الاتاصاور   ال اص بتن،يط كل ىاإلبداع، فالن،اط العق  ىيساهم به ال يال ف ىالمهم الذ

بووه عام، فوظيفة الا اياال عاباارة عا    إيرا  عم ية اإلبداع ىوال يال هو ن،اط ،ديد األهمية ف
تن،اياط الاتاناباياه  ىعم ية كيميائية لمعالوة عق ية، حيث تتفاعل القوى الفكرية واالنفعالية وتسهم ف

" ىو  ع العمل اإلبداع
 (5 )

مايال اساتاياارة م،ااركاة   اتواهات  يالية مرغوبة، ة تحفزالقص وأل .  
تقوم القصة بتقديمها له. ا تاارت الادراساة أ  تاكاو   ىالطفل العاطفية لنماذج الس وك المبدع الت

 أول قيمة إبداعية ل تطبيع. "الخيال"قيمة 

هذه المرح ة "يزداد إتقا  الطفل ل مهارات ال غوياة، وتازداد مافارداتاه، ويادرك اال اتاالف،  ىوف
الاماواردة، مايال  ى، ويدرك الماعااناىوالتباي  القائم بي  الك مات كما يدرك التمايل والت،ابه ال غو

الكذب، والصدع، واألمانة، والحرية"
 (3 )

أوا ر هذه المرح ة ع ى الماهاارات  ى."ويسيطر الطفل ف
الرموز ال غوية المقرو ة، يم االستوابة لما فيها واست ادام األفاكاار  ىالقرائية األساسية وفهم معان

المست  صة م  القرا ة ك ما ظهرت الحاوة إليها"
 (4 )

، "وب،كل عاام تاظاهار الاطاالقاة الا افاظاياة، 
، وأ  ياعابار عا  نافاساه باطاالقاة دو   اوف أو ىالن،اط ال،فو ىفيستطيع الطفل أ  ي،ارك ف

ت عيم.."
(5)

. 

 ".والطالقة اللفظية الدقةت ك السمات ال غوية ا تارت الدراسة قيمة " إلى واستناًدا

"وتتسع دائرة الطفل االوتماعية، فهو يتصل اتصاال مبا،ًرا بغيره م  األطفال، وكذلك باالاكاباار  
المرح ة السابقة م  طفولته، ويتصل باماوضاوعاات الاعاالام  ىم  غير الذي  تعود االتصال بهم ف

المادية والمعنوية، كالحع، والواوب، مع ازديااد احاتاكااك الاطافال باوامااعاات الاكاباار  ىال ارو
ال طأ والصواب والضميار" ىمعان ىومعاييرهم واتواهاتهم وقيمهم، كما يع

 (6 )
. وهاذه الاطاباياعاة 

ما وع ت الدراسة ت ص ت ك المرح ة باالاباحاث،  ىاالوتماعية األكير انفتاًحا ع ى عالم الكبار، ه
بالقيم اإلبداعية ربًطا منطقًيا. و"يبدأ طفل هذه المرحا اة   –تحديًدا  -كما أظهرت ربط هذه المرح ة

 ىويتحرر م  التمركز حول الذات، يتو ى ذلاك فا  اعتباره، ىوضع ووهات النظر األ رى ف  ىف
التفكير ب،كل مانااساب ما   االل إساتاراتاياواياات  ىالن،اطات المتسمة بالمرونة والتنوع. فيبدأ ف

بدروة كبيرة  ىتزدهر وترتق ىوأساليب متتابعة ومتكام ة، وهذه األ،كال الوديدة م  التفكير  والت
 الل مرح ة المراهقة تمك  الطفل وم  بعده المراهع والرا،د م  اكتساب قواعد التفكيار..".
   (7)

 

 ." ى"االنفتاح الفكرت ك السمات االوتماعية ا تارت الدراسة قيمة  إلىواستناًدا 

مرح ة الطفولة الماباكارة،  ىهذه المرح ة عما كانت ع يه ف ىف ى"وتقل سرعة النمو العق 
النضج م  حيث التفكير والتذكر واالناتابااه، وياتا اذ تافاكايار  إلى طريقها ىوإ  كانت مستمرة وف

الطفل بعًدا وديًدا، فبعد أ  كا  محدًدا وضيًقا ومتمركًزا حول الذات نوده أكير مرونة، ويت  اص 
كاياياًرا  ىم  سيطرة مدركاته المحدودة، فهو يدرك الموضوعات ال اروية بوصفها كالاً، وال يعن

تتركب منها الموضوعات، ويدرك العالقات الساباباياة؛ إذ إناه ياكاو  قاد اواتااز  ىبالوزئيات الت
اليانية ع،رة...." ىتقع ف ىمرح ة التفسير الت إلى تقع فى س  اليامنة ىمرح ة الوصف الت

 (8)
. 

استخدام المممفمرفمة المممو مود  السمات سالفة الذكر ا تارت الدراسة قيمة" إلى واستناًدا 

 ".قاعد  ألبنية  ديد 
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"ويستطيع طفل هذه المرح ة إدراك المدلوالت الزمنية، بينما نود أ  استيعااب األطافاال  
ل حوادث التاري ية قبل التاسعة والعا،رة ال يتعدى حفظ تواريخ ت اك الاحاوادث، دو  أ  تاكاو  

وربط هذه األدوار ربًطا يدل ع ى إدراك يتضم  معنى   لديهم القدرة ع ى تتبع األدوار التاري ية،
" . يدل ع ى التطور ىالذ ىالتتابع الزمن

 (9 )
 ى"الوعمت ك السمة ا تارت الدراسة قيمة  إلى واستناًدا 

 " .بالزمن

عاقاب والدتاه،  ىاإليارة الومالية ل طفل تبدأ مناذ ال،اهاور األولا إلى أ  يذهب الع ما و" 
وذلك بأ  نحيطه باأل،كال واأللعاب... الممتعة له بصرًيا، وسمعًيا، وحسًيا ...إلخ، إال أ  الاعامار 

يسير وفًقا لبرامج ع ماياة مادروساة ياكاو  هاو سا   ىالمنظم الذ ىالتدريب الرسم  المناسب لبد 
السادسة أو السابعة،..."
 (01  )

اكتسااب قاياماة  التدريب ع ى والسابعة بدايةأ. وإ  كا  س  السادسة 
( أقدر ع ى استيعاب وتاذوع الاواماال، لاذلاك ا اتاارت 05    9الومال، ف   مرح ة الدراسة م  )

 ". الىال م ى"الوعالدراسة قيمة 

 وطرح أسئ ة تنم ع  حب االستطالع تتادرج ما  "لامااذا"  ىويبدأ طفل هذه المرح ة ف" 
الامارحا اة  ىالاد اول فا إلاى "ماذا" و"م " حتاى يصال الاطافال باالساؤال عا  كايافاياة األ،اياا 

....."الفكرية
(00)

 "حب االستطالع"... ولهذا ا تارت الدراسة قيمة 

وم  المعروف أ  طفل هذه المرح ة ال يمل ال عب وال يتوقف ع  الانا،ااط والاحاركاة  " 
وي،ارك ضاما  الاماواماوعاة  ىحيث تنمو مهاراته الحركية، وتظهر متعته الزائدة بالن،اط الحرك

 ىتكوي  ، صية الطفل وفا ىالمهارات الحركية عامال مهًما ف ىوي ضع لنظامها، ويعد التفوع ف

"القيادة.. ىالمدرسة وف ىنواحه ف
 (05)

 ."اللفب"ذلك ا تارت الدراسة قيمة إلى  . واستناًدا

 ىدف  القبول، و االستوابة الاودودة ماعاه، فاهاو فا ىإ،باع حاوته إل إلى ويحتاج الطفل
 أ  يكو  مقبوال م  اآل ري  محبوًبا منهم بغض النظر ع  ونسه ولد أو بنت. ىحاوة إل

ميدا  م  مياديا  حايااتاه إال  ىأكيدة؛ فال يتقدم الطفل فرغبة   األم  ىإ  رغبة الطفل ف
،ئونه الحيوية، وإذا فقد الطفل األم  أصابه تكوي  عالقات اوتماعية  ىإذا اطمأ  و،عر باألم  ف
اآل ري ، كما يفتقد القدرة عا اى ضاباط دوافاعاه والاتاحاكام  ىنفسه وف ىغير صحيحة لعدم يقته ف

فيها ... 
 (03 )

وم  يم كا  تكوي  مفهوم مووب ل ذات يرتبط بأ  يعي  الطفل األم ، وأ  ياتاعا ام  

 " لتكو  ضم  القيم الم تارة."تكوين مفهوم مو ب للذاتالحب، ولذلك ا تارت الدراسة قيمة 

طا اب  ىس  الحادية ع،رة واليانية ع،رة، يزداد إحساس الطفل بذاته، ويمعا  فا ى"وف 
إيباتها، ويهتم بعواطفه ال اصة به وبغيره، وياباحاث عا  الاقايام، ويانافاتاح عا اى الاعاالام وياهاتام 

بم،كالته..." 
(04)

 ".التفكير والحكم ىاالستقالل فذلك ا تارت الدراسة قيمة "ى واستناًدا إل 

 وع ى ما سبع ا تارت الدراسة القيم التالية بترتيب ا تيارها  

 ال يال.  -0

 الدقة والطالقة ال فظية.  -5

 .ىاالنفتاح الفكر -3
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 است دام المعرفة المووودة قاعدة ألبنية وديدة. -4

 بالزم . ىالوع -5

 .الىالوم ىالوع -6

 حب االستطالع. -7

 ال عب. -8

 تكوي  مفهوم مووب ل ذات. -9

 التفكير والحكم. ىاالستقالل ف -01

 : أسس تصنيف قصص الدراسة

هناك تصنيفات كييرة لقصص األطفال  منها ما يعاتاماد عا اى أسااس ماحاتاواه  قصاص 
قصاص  اياال    - ارافاياة  –،عبياة   – يالية   –بوليسية   –هية افك  -دينية   –واقعية   –تاري ية ) 

قصاة ى )، ومنها ما يعتمد ع ى أساس عناصر البنا  الافانا( قصص بطولة ومغامرات...  –ى ع م
، ماع ماالحاظاة عادم وواود حادود ( قصة ال، صية  ـ قصة األسا اوب  –قصة الحبكة  –الفكرة 

هية أو بولياساياة، كافاص ة بي  عناصر كل تصنيف، فالقصة الواقعية ع ى سبيل الميال قد تكو  ف
بها هو الفكرة.  ىوكذلك قصة الفكرة ميال ال ت  و م  الحبكة وال، صيات إال أ  أبرز عنصر فن

حصر كل ما كتب دا ل حدود الدراسة واساتاياعااباه  ىوقد رأت الباحية بعد عدد م  المحاوالت ف
االعاتاباار هاذا الاقادر  ىماع األ اذ فا ىأ  يتم التصنيف ع ى أساس القيم الم تارة ل تطبيع العم 

م  التدا ل بي  عناصر التصنيف، وقد تم هذا اال تيار لسببي    أولهماا ماراعااة ع يه المتعارف 
م  تصنيفات الادراساات السااباقاة، ويااناياهاماا  عددالتصنيف، فال يت،ابه مع  ىعنصر األصالة ف

 .مراعاة ربط التصنيف بموضوع الدراسة
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 تصنيف الدراسة للقصص المختارة

 (5 دول رقم )

 يوضح أنواع القصص من خالل تصنيفها على أساس القيم 

 تس يلها هنا :  ىومن المالحظات التى ينبغ

أ  م  القصص ما ي،مل أكير م  قيمة، وما يحث ع ى أكير م  س وك إباداعاى، ولاعال 
قصة( ع  عدد قصاص عاياناة الادراساة  595الودول السابع ) ىهذا سبب زيادة عدد القصص ف

 قصة. فع ى سبيل الميال تم تصنيف قصص    511

، واست دام المعرفة الساباقاة قااعادة ألباناياة واديادة، ىضم  قصص االنفتاح الفكرالبئر والدلو: 
 وتكوي  مفهوم مووب ل ذات.

، واست دام المعرفة السابقة قاعادة ألباناياة واديادة، ىضم  قصص االنفتاح الفكر الكر  الحائر :
 وال عب.

الاتافاكايار  ى  ضم  قصص لغوية، وتكوي  مفهوم مووب ل ذات، واالستاقاالل فايسقط ففل األمر
 والحكم.

 ، وحب االستطالع. ىضم  قصص االنفتاح الفكرالكمبيوتر الف وز: 

، واست دام المعرفة السابقة قاعدة ألبنية وديدة، ى  ضم  قصص االنفتاح الفكرملك القمح ىأمين
 التفكير والحكم. ىاالستقالل ف

 

 م
 النسبة المئوية الفدد القصصأنواع 

 %58.5 57 قصص است دام المعرفة قاعدة ألبنية وديدة 0

 %58 56 قصص االستقالل فى التفكير والحكم 5

 %53.5 47 قصص االنفتاح الفكرى 3

 %50 45 قصص  يالية 4

 %06.5 33 قصص تكوي  مفهوم مووب ل ذات 5

 %05 31 قصص حب االستطالع 6

 %5 01 قصص لغوية 7

 %4 8 قصص الوعى الومالى 8

 %5.5 5 قصص ال عب 9

%5 4 قصص الوعى بالزم  01  
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 ضم  قصص  يالية، تكوي  مفهوم مووب ل ذات.  ساق وحيد :

   ىوستقدم الدراسة عرًضا مووًزا  لمضمو  القيم الم تارة كما ي 

 

         قيمة الخيال ( 1)

ما  ـا  سااباقاة   قائمة عا اى  ابارات  –إن،ا  عالقات وديدة  ىإ  القدرة ع ى الت يل تعن
صور وأ،كال ال  برة ل فرد بها م  قبل، وم  توهم عوالم يمك  أ  تحدث. وع ى هذا فاالا اياال 

ينمو عند الفرد، وم  يم البد م  الت،ويع ع ياه ماناذ  ىمهارة تكتسب تحتاج  ممارسة وتدريب لك
ماقادماتاهاا الاقاصاص؛ أل  "قصاص  ىالصغر عبر أنواع ووسائط م ت فة ألدب األطفال تقاف فا

..."..األطفال م  أكير األنواع األدبية اعتماًدا ع ى ال يال
 (05)

. 

وستتناول الدراسة قيماة "الا اياال" الرتابااطاهاا باأول مابااده اإلباداع، وهاو )األصاالاة 
Originalityارتابااط قاياماة الا اياال  ى( م  ناحية، وألهميتها م  ناحية أ رى. وع  السبب فا

الواز   ىفـ وستتعرض الدراسة بالتح يل  ،ىباألصالة أ  ت ك القيمة تست زم انحراًفا عما هو تق يد
عا اياهاا صافاة  ىإلى القصص التى تيير الموضوعات غير التق يدياة، وهاو ماا يضافاى ـ  التطبيق

طبيعة الموضوع بالنسبة ل طفل أو م  حيث التعرض لمصط حات أكير اتساًعا  ىاألصالة سوا  ف
العم ية اإلبداعية إلى الحد  ىم  ،أ  قيمة ال يال ف ـم  أميال إي يوت  ـبالنسبة له. وُيع ى البعض 

 ، فقد كتب  ]أ  اإلباداع هاو تا ايال أو ناباو  ىيرى معه أ  ال يال واإلبداع هما نفس ال، ىالذ
 ورا  قيمة معينة أو حرفة معينة[.  ىالسع ىيظهر ف

 (0  )Creativity is imaginativeness or ingenuity manifested in 
any valued pur suit. 

 كما يقول إ  ]كونك تواصل الت يل..... إذ  فأنت مبدع[. 

(5 )[To proceed imaginatively is ….. to be creative]
(06)

. 

المعروف باول  ىحياة الطفل والكاتب مًعا، نود كاتب األطفال األلمان ىوألهمية ال يال ف
ياناايار  8  ىمبنى اإلذاعة والت يفزيو  باالاقااهارة فا ى( عند إلقائه محاضرة فPaul Maarمار )
لتنمية م كات الطفل الذهنية  ى، ركز ع ى موضوع ال يال المبدع، واعتبره المفتاح السحر0994

ـ  الاكاتااباة لا اطافال ىعند ال،روع ف ـهذا السياع هو أنه يود نفسه  ىوالنفسية. فم  بي  ما قاله ف
ي عب لعبة ماذا يحدث لو؟ ماذا يحدث لو استطاع اإلنسا  الطيرا  ميل الطيور؟  ماذا ياحادث لاو 

الما  وليس ع ى األرض؟ ماذا لو استطعت بواسطة ونية طيبة أ  تصاباح  ىاستطاع أ  يعي  ف
لك السيادة ع ى العالم؟  ماذا يحدث لو.... وهكذا إلى ما ال ناهااياة. وتساتامار هاذه السا اسا اة ما  

األسئ ة أ  ت،وع ع ى   ع واستدعا  ال يال، ف ذا ما تصورنا أننا نفعل نفاس  ىاألسئ ة. والمهم ف
ال،ى  أمام الطفل، فسوف نساعده أيًضا ع ى االستمتاع بهذا ال يال، وسوف يعتااد عا اى تا ايال 

عوالم أ رى وواقع آ ر ي ت ف ع  عالمنا وواقعنا
 (07 )

 ىعا ام الضاو " الاتا ى. ميال قصاص "فا
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لقاً  مت ياالً بايا   ىالطيرا " وتحك ىتحكى لقاً  مت يال بي  الحس  ب  الهييم وإسحاع نيوت  و"ف
صنع الساعة" وتحكاى لاقااً  ماتا اياالً بايا  ابا  ياوناس  ىعباس ب  فرناس واأل وي  رايت و"ف

، وك ها م  ىارفهطب الق ب" وتحكى لقاً  مت يالً بي  اب  النفيس ووليم  ىووالي يو و"ف ىالمصر
س س ة ال قا  الفريد. حيث تدور فكرة الس س ة ع ى ت يل لمقاب ة عالم ما  ال،ارع ماع عاالام ما  

ا تالف الب د، وربما القارة التى  إلىالغرب قد يكو  مر ع ى وفاتهما مئات السني . هذا باإلضافة 
نافاس  ىيعي  فيها كل منهما، مما يوعل تقاب هما محض  يال، إال أ  ما يومعهما هو عم هاماا فا

 الموال أو ا تراعهما لم ترعات تقاربت استعماالتها.

        الطالقة اللفظيةالدقة و ( قيمة2) 

مضمار تكوي  ال، صية المبدعة ل عالقة الوطيدة  ىاالهتمام بتنمية القدرة ال غوية ف ى"يأت
والمبا،رة بي  ال غة والفكر، وتتضح لنا أبعاد هذه العالقة إذا ربطنا بي  توريدية الفكر وحقيقة أ  
 .نظام ال غة يعمل ع ى مستوى المفاهيم والموردات م  ماقاوالت وعاالقاات وساماات وتاقااباالت

وال غة وسي ة اإلنسا  إلدراك ظواهر ينائية "الزما  والمكا " ينائية الووود الحاكاماة، وباالاتاالاى 
ى تاعابار فا ىإدراك ظواهر الكو  م  حوله، فنح  نست،عر حركة الزما  م   الل الا اغاة، وها

والحاضر والمستقبل، وع  ال،روع واالنقضا ، وع  التوقف واالستئنااف،  ىمنيتها ع  الماضز
والتقطع واالستمرار، ونست،عر المكا  حولنا م   الل ال اغاة، وهاى تاعابار كاذلاك عا  الاباعاياد 

 وعا والقريب، وع  الغائب والحاضار، وعا  الاماحادود وال،اائاع، وعا  االماتاال  والافارا .. 
فال غة هى إبداع الكاتب، و يال ال،اعر، وابتكار العالم، وتح يل الانااقاد" ى، وبالتال... اليقافة 

 (08 )
 .

 .إطار الحديث ع  تربية اإلبداع ىوع ى هذا يأتى االهتمام بال غة وتنمية القدرة ال غوية ف

 ىماواال اإلباداع( عا اى أسااس أ  أ ىاالهتمام بال غة وتنمية القدرة ال غوية )ف ىكما ُيبن
واوفاه  ىإال وياباطا  فا ىحضارة إنسانية البد وأ  تصاحبها نهضة لغوية، وما م  صراع ب،ر

 ى، حتى قيل إنه يمك  صياغة تاريخ الب،رية ع ى أساس م  صراعاتها ال غوية. وفًيالغو اصراعً 
حضارة عصرنا وا ت تكنولوويا المع ومات والهندسة الورايية لتضع الا اغاة عا اى قاماة الاهارم 

، ولتصبح ال غة رابطة العقد ل  ريطة المعرفية، والركيزة األساسية لف سفة الع م، وما م  ىالمعرف
، وما م  فرع م  فروع الافا  إال وي،اارك الا اغاة كاياياًرا ما  ىإال وله ،قه ال غو ىمذهب ف سف

سماتها، وما م  فرع م  فروع الع م إال وله ص ته بال غة
(09)

. 

إيارا  اإلباداع ساوا  تام ذلاك ما   االل الاماناهاج  ىولهذا فقصص ال غة عنصر مهم فا
تميل ت ك القيمة س سا اة "قصاص لاغاوياة"  ىأو القرا ة التيقيفية. وم  أمي ة القصص الت ىالدراس

 ىقصص تتنوع قضاياها بي  ال،عر والنير، وس س ة" لغتنا الوامايا اة" وتضام ياماانا ىوتضم يمان
قصص تتنوع موضوعاتها بي  الحروف والنحو وعالمات الترقيم، وم  القصص " يساقاط فاعال 

 العالم". ى" أغنى طف ي  ف " نبع ال،عر"، "مع م العربية"، األمر"، "قصة قصيدة"،

       ى( قيمة االنفتاح الفكر3)

هذه القيمة تقبل ا تالف ووهات النظر، فال يضيع صدر اإلنسا  حتاى ال يساماع  ىوتعن
باأ  الامار  ياحاتاكار لانافاساه  الباط ااعتقادً  الذى ي،كل التعصب االنفتاح نقيضإال وهة واحدة. و

عقبة كئاود  بذلك هووالحقيقة أو الفضي ة، وبأ  غيره يفتقرو  إليها، وم  يم فهم دائًما م طئو ، 
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؛ إذ ي غى التعصب التفكايار الاحار، ىووه العقل والتفكير الع م ىتعترض طريع اإلبداع، وتقف ف
 ىوالقدرة ع ى التساؤل والنقد، وي،وع قيم ال ضوع والطاعة واالندماج، وهى قايام ال تصا اح فا

 إلاىالقدرة ع ى إناتااج األفاكاار الاواديادة والانازوع  ىموال اإلبداع بكل ما يتط به م  أصالة تعن
التوديد، والمرونة بما تعنيه م  قدرة ع ى التغيير ك ماا تاغايارت الاماواقاف، وما  ناباذ لا اواماود 

....ىالفكر
 (51)

. 

أال يفترض الفرد أ  ع ى اآل ري  أ  يفكروا مايا اه تامااًماا، وأ   ىيعن ىواالنفتاح الفكر
معناه أال ينغ ع الفرد ع ى أفكاره، وأال يتعامل وووهة النظر الوحيدة الصحيحة،  ىووهة نظره ه

إبادا  أرائاهام  ىمع أفكار وآرا  اآل ري  بطريقة استعالئية فوقية، وأال يرفض حاع اآل اريا  فا
اعتقدوا صاحاتاهاا، وياظال  ىالتعبير ع  أفكارهم وع  أرائهم الت ىبحرية، فال يصادر حرياتهم ف

التعبير واال تالف، وقد عبر )فولتير( عا  حاال  ىع ى استعداد دائم ل دفاع ع  حرية اآل ري  ف
سابايال  ىع ى استعداد أل  أموت فا ى، إال أنىالرأ ىالمتسامح فكرًيا حي  قال "قد ا ت ف معك ف

حرية رأيك"
(50)

. 

االمتناع ع  است دام القوة والقهر والغطرسة، ى موال الفكر يقول وو  لوك  "ينبغ ىوف
إنسا  أ  يستس م لاطااعاة أولائاك الاذيا  يا اقاو  عا اياه الاعاظاات  ىوم  هذه الزاوية فال يحع أل

 ىواألوامر، ولك  يستس م لما هو مقتنع به، ذلك أ  كل إنسا  هو السا اطاا  األول والاماطا اع فا
إنسا  آ ر ليس م  ،أنه ذلك" ىإصدار األحكام بنفسه، وسبب ذلك أ  أ

(55)
. 

سبيال إلرسا  هذه القيمة، فقادم لافطافاال  ىوقد ات ذ عبد التواب يوسف م  المد ل الدين
هاداياة الابا،ارياة،  ىواوباه فا  –بروح االنفتاح   –م   الل عدد م  السالسل كيف أدى اإلسالم 

دفع الظ م عنها، حتى لم يبع ل ظ م والفساد س طة تعسفية عا اى فارد أو  ىوكيف نهض بتكاليفه ف
تأليف األوناس واأللوا ، ويمك  ل قصة أ  تدعم  ىوماعة، وكيف كا  ل تسامح اإلسالمى آياره ف

بالقواسم الم،تركة بي  األديا  والاحاضاارات  ىهذه القيمة إذا ما تناولت لغة الحوار، وتنمية الوع
ت  يص األطفال م  النزعة العدوانية وكاره  ىاالستفادة م  ع م النفس ف إلىواليقافات، باإلضافة 

وال وف م  كل ،ى  وديد أو غريب. كما يمك  استغالل بعض موضوعات الاقاصاص  ىاألونب
 ىتوويه الطفل إلى إدراك ما يورى  ارج حدود بالدنا، وت  يص فاكاره ما  الاماقاوالت الاتا ىف

تاعابار  ى. وم  أمي ة القاصاص الاتاىالغرب، وأدانته باالنحالل األ الق ىا تزلت اآل ر  اصة ف
ع  هذه القيمة "الوقت المطاط" "ا تبار ذكا "، "لاعاباة الاتافاكايار"، "الاوارار الاتاذكاار"، "طافال 

 ". ىمنغول

 ( قيمة استخدام المفرفة المو ود  قاعد  ألبنية  ديد 4)  

ربط  المع ومات أو المفاهيم النظرية أو واواناب   ت،ويع الطفل ع ى ىتتميل هذه القيمة ف
 ىبمواالت وديدة، مع الحث ع ى تصور الم،اكاالت الاتا ـم   الل القصص  ـالمعرفة الم ت فة 

تواوه ذلك االمتداد. وتعتبر هذه القيمة مبدأً حاكًما لعم ية اإلبداع عا اى  االف قايام أ ارى مايال 
ف   هناك تواوًدا   المدركات ال اصة واألفكار ال، صية" فع ى الرغم م  أهميتها، ى"قيمة اليقة ف

است دام المعرفة المووودة قااعادة  " رغم غيابها، إال أ  قيمة ـبعض الحاالت  ىف ـلعم ية اإلبداع 
 ال يمك  أ  تتم عم ية اإلبداع بدونها. "ألبنية وديدة
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تبنى ماناه ماادة اإلباداع والافاكار، ولاكا   ىالنسيج األساسى الذ ىفال برات المتراكمة ه
 ـ ما   االل أدباهام ـاإطار ترسيخ هذه القيمة هو  هل نمد أطفالاناا  ىيطرح نفسه ف ىالسؤال الذ

المدارس؟ وهل نحيهم ع ى است دام ت ك  ىبالمعرفة بطريقة مرنة أم بطريقة تع يم الكتب الدينية ف
الحقائع المرتبطة بهاا، أم أناناا ناحاياهام عا اى  ىمناق،تها، والتأمل ف ىالمعرفة بقدر م  الحرية ف

ان فاض حظهم م  الاقادرة عا اى  ى إلىتناولها؟ مما يؤد ىااللتصاع بت ك المعرفة دو  الحرية ف
ماواال  ىفوائد عاما اياة و،ا اصاياة فا ى إلىترابط وديد يؤد ىتكوي  عناصر ال برة وت،كي ها ف

قدرتهم ع ى تكوي  ترابط وديد م  عناصر معاروفاة لا اواماياع،  ىاإلبداع حيث "يتفاوت الناس ف
اإلبداع واإلصابة. ويمك  تاقاديار  ىوبمقدار ارتفاع حظ ال، ص م  هذه القدرة، تزداد فرصته ف

أيبتت صحتهاا،  تىهذه ال اصية م   الل عدد م  المقاييس ال ىالفروع الفردية بي  األ، اص ف
 المي ، يط ب فيها م  األ، اص أ  يقدموا تداعيات متكررة لمنبه واحد ىالت ىميل مقاييس التداع

ط ب ذكر أكبر قدر م  الك مات أو التداعيات التى ترتبط بك اماة حاب أو زهارة أو لايال.. إلاخ، 
ومنها مقاييس تقوم ع ى تقديم عدد م  المنبهات، أو الك مات غير المترابطة ظاهرًيا، ويط ب م  

األ، اص التأليف بينها تأليًفا وديًدا ومالئًما"
(53)

. 

ا م  األسائا اة نهايات بعض القصص التى طرح فيها عددً  ىكما فعل عبدالتواب يوسف ف
 التى تعتبر مقياًسا لهذه القدرة ميل قصة "لعبة التفكير". 

أما ع  س بيات قيمة "است دام المعرفة المووودة قاعدة ألبنية وديدة" لدى الطفل، فتكما  
إطار واحد، بمعنى ووود نظام يابت م  التفكيار لادى باعاض األ،ا ااص،  ىاعتياد التفكير ف ىف

تفسير عالم ال برة. فالكييرو  ال يستاطاياعاو  أ   ىيدفعهم إلى االحتفاظ بعناصر يابتة وتق يدية ف
يتصوروا أ  نفاية م  الورع، أو قطعة م  الزواج قد تص حا  لع،رات األغراض والاماقااصاد، 

تكو  عناده األفاكاار ماتاراباطاة  ىس ة المهمالت، وذلك أل  "ال، ص الذ ىوليس مورد إلقائها ف
موال ت صصه، قد يعوز ع  أ  يتحول بت ك األفاكاار إلاى عانااصار  ىترابًطا وظيفًيا بأ،يائها ف
كايايار ما   ىنظام يابت م  العادات الذهنياة؛ لاهاذا ناواد أ  اإلباداع فا ىوديدة بسبب وضعها ف

الميدا ، ولاعال هاذا يافاسار الساباب  ىم  لم يعم وا طويال ف ىمواالت الت صص يظهر ع ى أيد
يوعل األ، اص المبدعي  هم م  بي  صغار ال،باب" ىالذ

(54)
. 

تعتمد ع ى هذه القيمة س س ة "حكايات غايار ،اعاباياة"؛ وما   ىوم  عناوي  السالسل الت
ما اك ى " أمايانا  "الاطا اماباة"،  " البئر والدلاو"،  "،ورة الكتب"،  أسما  القصص "مذكرات ت ميذ"،

 القمح".

 بالزمن ى( قيمة الوع5) 

يقافتنا )الاوقات  ىالعالم المتقدم )الوقت مال( وهو ما يعبر عنه ف ى"م  األقوال ال،ائعة ف
م  أهمية استغالله لا اكاساب فاقاط، بال لاتاحاقاياع ذات اإلنساا   ىم  ذهب( وأهمية الوقت ال تأت

هو توسيد ل عقل ول تفكير، ومزيد م  ال بارة والاماهاارة واإلناتااج،  ىبتحصيل مزيد م  الع م الذ
التطور والتقدم وصنع الحاضر والاماساتاقابال، وهاذا  ىوبالتالى المساهمة ضم  الحدود الممكنة ف

الموتمع" ىبدوره ينعكس ع ى نظرة اإلنسا  لدوره ويقته بنفسه وتحديد مكانته ف
(55)

. 

 ىبالزم ، والتوظيف األميل ل وقت بنظرتي  م ت فتي  إحاداهاماا تار ىوترتبط قيمة الوع
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 ير ما  الاحااضار،  ىأ  الماض ىبصعوده، واأل رى عكس ذلك تر ىالزم  س ًما صاعًدا نرتق
الحاضر والمستقبل إذا كا  ذلك ممكًنا. "واإلنسا   ىف ىوأ  ع ينا أ  نحاول إعادة تركيب الماض

المبدع .. البد أ  يمت ك رؤية ديناميكية ل زما ، والبد أ  ينظار إلاى الازماا  عا اى أناه ماتاوادد 
  بصيرورتها الدائاماة، والباد أ  ياكاو  ىباستمرار، وأنه أرضية متحركة يتحرك ويتغير كل ،

تنظيمه وبرموته والت طيط له" ىل زم  دوره، وأهميته عنده، وم  يم فم  الضرور
(56)

. 

باناا   ى(  أ  الزم  هو أحد األبعاد الياالياة ألى)مالك ب  نب ىوقد ذهب المفكر اإلسالم 
؛ ذلك أ  "م،ك ة الحضارة تنحل إلى يالث م،كالت أولاياة، م،اكا اة اإلنساا ، م،اكا اة ىحضار

نقيم حضارة ال يكو  ذلك بأ  نكدس المنتوات، وإنما بأ  نحل هذه  ىاألرض، م،ك ة الوقت، ف ك
الم،كالت م  أساسها"
 (57 )

بالزم  وباقاياماة الاوقات لاه مادلاولاه وقاياماتاه  ىأ  الوع ى. وذلك يعن
 .الحضارية 

نفس الطفل با رهااف إحسااساه تاوااه  ىوتستطيع القصة أ  تغرس ت ك القيمة اإلبداعية ف
 "س س ة  تاريخ مصار"، ، س س ة "ال قا  الفريد" ىكما حدث ف ىالصحيح بالماض ىالتاري  ىالوع

نفسه ق ًقا ونزوًعا  ىوبتوويه إحساسه ل حاضر ع  طريع عرض ما يعترضه م  م،كالت تيير ف
ر لا اطافال قاياماة "الاوعا وس س ة "هيا نفكر"،  ىواهتماًما كما حدث ف  ىتستطيع القصة أ  ُتصادر

هاذا  ىبالزم " م   الل عرض كيفية استغالل وقت الفرا ؛ إذ الفرا  هو صانع الحضارات وف
قاد يابادو  ىيحتاج منا إلى رعاية هو هذا الوانب الاذ ىالسياع ُيذكر قول )ويته(  "إ  الوانب الذ

نفعه أعنى وانب العمل، فذلك مضمو   ىال ،ك ف ىوكأنه بغير نفع لنا، أما الوانب م  الحياة الذ
له أ  يتولى رعاية نفسه"
 (58 )

بالزم  "الوقت المطااط "،"  ى. وم  أمي ة القصص ع ى قيمة الوع
 سيف الوقت"،" القرار الحاسم"، "زارع الذرة". 

 الى( قيمة الوعى ال م6)

ويعنى ذوع الومال "االستوابة الوودانية لماؤيارات الاواماال الا اارواياة، وهاو اهاتازاز 
 ،تكو  فيها العالقات عا اى مساتاوى ياتاحارك لاهاا الاووادا  باالاماتاعاة ىالمواقف الت ىال،عور ف

نفس الوقت يعنى الذوع استهوا  القبح ولفظه، والتحرك نحو تحوي ه إلى واماال  ىواالرتياح، وف
ُيمتع اإلنسا "
(59)

. 

أ  "الذوع قوة إدراكية لاهاا ا اتاصااص  ىك،اف "اصطالحات الفنو " ل تهانو ىوا  ف 
وواهاة ما  الاناظار تاقاتارب كاياياًرا ما  الارؤياة  ىب دراك لطائف الكالم ومحاسنه ال فاياة، وها

تربطه أكير بعم يات اإلدراك وما يرتبط بها م  اكاتا،ااف  ىالسيكولووية المعاصرة ل تذوع، والت
 ل محاس  واألضداد".

"وذكر )أديسو ( أ  معظم ال غات تنقل هذه االستعاارة الا ااصاة باماواال األطاعاماة أو  
تاقاوم  ىم  أول التعبيار عا  الاما اكاة الاتا ىالم،روبات )التذوع الومالى( إلى موال الس وك الفن

ف )أديسو ( هذه الم كة ع ى  بتمييز كل األ طا  الظاهرة، وكل مظاهر االكتمال الدقيقة، وقد عرَّ
أنها )م كة الروح( التى تتنبه إلى مظاهر الومال، وتستويب لها بال،عور، وبالسرور، وتنتبه إلاى 

عالمات النقص لديه وتستويب لها م   الل النفور، واعتقد أديسو  أ  الذوع قابل ل تيقيف"
(31)

. 
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الومالى يوب أ  يتم لدى الطفل م  القريب  ىُيقصد به تنمية الوع ىإال أ  هذا التيقيف الذ
المألوف إلى البعيد غير المألوف، وم   الل التدرج ال المفاوأة، "فم  المهم أ  ياعارف الاطافال 

،اكا اه  ى،ك ه البسيط قبل أ  ياعارفاه فا ىال،عر ف ىـكل حسب مستواه االرتقائ ـ وكذلك المراهع
أ،كالها التق يدية التى تعتمد ع ى  ىالمركب أو المعقد، والقصة وكذلك الفي م والمسرحية وغيرها ف

والنزعات السريالية والتوريدية وال،يئية وما  ىالبداية والوسط والنهاية، قبل أ  يعرف تيار الوع
 ىأ،كالها الطبيعية التميي ية قبال أ  ياعارفاهاا فا ى،ابه ذلك، وم  المهم كذلك أ  يعرف ال وحة ف

أ،كالها التوريدية، وم  المهم ربط الطفل بيقافته المح ية ال اصة قبل أ  يرتبط بيقافته العامة أو 
العالمية أو اإلنسانية"
(30)

. 

تكوي   ابارات وعاالقاات بايا  األطافاال  ىوع ى ما سبع تستنتج الدراسة دور القصة ف
وقت مبكر، عا اى أ  تابادأ تا اك الاعاالقاات ب،اكال  ىوالموضوعات واألعمال الفنية والومالية ف

محسوس، يم تنتقل تدريوًيا إلى المنطقة الوسطى بي  المحسوس والمورد، يم تاتاحارك باعاد ذلاك 
 نحو المناطع األكير توريدية، بما يتفع مع مراحل الطفولة.

باإلنسا  إلى أ  تصاباح لاه ى ألنه ينته  ويرتبط التذوع الومالى باإلبداع ارتباًطا مبا،ًرا؛
الاحايااة ما  حاولاه؛  ىرؤية  اصة به تميزه ع  غيره، وتوع ه يقبل أو يرفض أ،يا  وأوضاع ف

ماواماوعاه  ىأل  "الف  ب،تى فروعه م  موسيقى وتصوير ونحت وعاماارة، فاهاو وإ  ياكا  فا
 ىتعزز ت ك الفنو ، إال أنه يعود فيصباح ماؤياًرا قاوًياا فا ىانعكاًسا ألذواع الوماعات الب،رية الت
، وما  يام كاانات ماعااي،اة اإلنساا  ..... وقفاتهم اليقافية ىف ىت،كل ووهات النظر عند األفراد أ

تكوينه، يوع ه مستريًحا لاماا  ىبه إلى ميزا  دا  ى ف ىل مبدعات الفنية المحيطة به، البد أ  تنته
أو رافًضا لها أو باعاباارة أ ارى  هإنه يوع ه قابال ألوضاع الحياة م  حول ىيراه أو نافًرا منه؛ أ

توع ه ذا وقفة يقافية لها طابعها المميز"
(35)

. 

تنمية قادرة الاطافال  ىومما سبع يبرز دور األدب باإلضافة إلى دور األسرة والمدرسة ف
ع ى االستوابة ل ومال والتأير به؛ أل  الومال يحتاج  قدرة ليدركه اإلنسا  وينفعل باه. وياظاهار 

 ىتقرياب الاماعاانا ىتحم ها األ،يا  م  حوله، وف ىالت ىتدريب الطفل ع ى المعان ىدور القصة ف
تعكسها، وأ  ينظر إلى األ،يا  م  حوله بعيًدا ع  المألوف لايارى فاياهاا عاالقاات  ىالرمزية الت

وديدة. ميل قصص "ذات الردا  األ..." ، "السندباد لام يا ارج أباًدا ما  باغاداد"، "اإلماباراطاور 
 العريا "، "كالم الناس"، "سندريال تيورع ى حكايتها". 

 

 ( قيمة حب االستطالع7)

االستطالع ترتبط بالعديد م  القيم ميل الت،ويع، واإلحساس  بالاما،اكاالت، إ  قيمة حب 
نظام  ىالقصور، والبحث ع  إوابات وح ول، ولهذا يصعب ترسيخ هذه القيمة ف ىبنواح ىوالوع
يعتمد ع ى الت قي ، وال يحترم م  الوظائف العق ية إال تنمية القدرة عا اى الاتاذكار الاقارياب.  ىأدب

وم  يم، تحتاج ت ك القيمة إلى مؤلفي  يتمتعو  ب يارة الما،اكاالت الاعاقا اياة، والاتاسااؤل، والاياقاة 
 بالنفس.
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بأسئا اة تسااعاد  ىتنته -محل الدراسة  –عدًدا م  األعمال القصصية  الباحيةوقد الحظت 
يايايارهاا هاذا  ىع ى تنمية اإلحساس بالم،كالت، وروح االساتاطاالع مايال  ماا الاما،اكاالت الاتا

سارت عا اياه؟ ماا  ىالموضوع ؟ ما الذى يحدث لو أ  األمور أ ذت ،كال م ت ًفا غير ال،كل الذ
يحدث لو أننا وميًعاا ما  أنصاار  ىتترتب ع ى الحقائع والمع ومات المتقدمة؟ ما الذ ىالنتائج الت

 م  الدراسة . ىالوز  التطبيق ىهذه الظاهرة أو ت ك؟  وسيتضح ذلك تفصي ًيا ف

 ىباناواحا ىوتنبع قيمة حب االستطالع نتيوة طبيعية لقيمة الحساسية ل ما،اكاالت والاوعا
 ىالموقاف الاواحاد. فاهاو ياعا ىالقصور، "فال، ص المبدع يستطيع رؤية الكيير م  الم،كالت ف

وال ،ك أ  األ، اص الذي  تزداد   النقص، ويحس بالم،كالت إحساًسا مرهًفا. ىاأل طا ، ونواح
المواقف العق ية واالوتماعاياة تازداد فارصاتاهام  ىحساسيتهم إلدراك أووه القصور والم،كالت ف

إلدراك الح ول، ف ذا قاموا بذلك، ف   االحتمال سايازداد أمااماهام ناحاو اإلباداع الا االع. وتابايا  
إدراك  ىالدراسات ع  الع ما  واألدبا  والفناني  أنهم بالافاعال ما  ذوى اإلحسااس الامارهاف فا

القصور، وبداية م  هذا اإلحساس تنط ع إمكانياتهم نحو سد اليغرات، أو فهم  ىالتغيرات، ونواح
الغموض، إما برواية، أو نظرية ع مية، أو قصة.. إلخ"
(33)

. 

لدى الطفل، فهو ياقارأ  ىتنمية حب االستطالع والفضول المعرف ىو"ل قصة دور كبير ف 
ع  أ،يا  و، صيات وموضوعات يعرف بعضها، وال يعرف بعضاهاا اآل ار، فاياساتاماتاع باماا 

...  ىذهنه تساؤالت وعالمات استفهام حول ما ال يعرفه. وهذا الن،اط الاذهانا ىوتظهر ف  يعرفه،
تانا،اياط  اياالاه  ىزيادة معارف الطفل ومع وماته وأيًضاا فا ىل معرفة ن،اط مهم ف ىاالستطالع

ب،كل  اص" ىاإلبداع
(34)

. 

م  هنا تنبع ضرورة ت،ويع الطفل ع ى طرح األسئ ة حتى لو لم نوب عناهاا كا اهاا، أو 
حتى لو لم نوب ع  السؤال م  كل ووانبه، ليظل الت،ويع دافًعا ل طفل الستكمال بحث ماا بادأناا 

 اإلوابة عنه.

كما تستند ت ك القيمة إلى إر،اد الطفل إلى عدد م  الوسائل البحيية دو  تفضيال وسايا اة 
 .ع ى أ رى؛ أل  ذلك سيقوم به الطفل حسب ، صيته وقدرته ع ى التعامل مع هذه الوسائل

وحب االستطالع لدى األطفال، أ  يتمتع األدب الموواه  ىويتط ب تنمية الفضول المعرف
م  اليقافة، بحيث يسمح  ليس فقط ب ،باع فضول الاطافال، بال وياعا اماه كاياف ياطارح   لهم بقدر

يرهف حواسه ويدربها ع ى ومع المع اوماات عاماا  ىاألسئ ة، ويرهف مصادر حصوله ع يها، أ
إذ إ  "ماوارد   ألنه ال إبداع بغير قاعدة معرفية عريضة صاحاياحاة ودقاياقاة؛ حوله وعم  حوله؛

ووود العي  ل طفل قد يضم  لنا أنها تنظر، ولكنه ال يضم  لنا أناهاا تارى، وماوارد وواود أذ  
ل طفل قد يضم  لنا أنها تسمع الصوت آتًيا م  مصادره، ولكنه ال يضم  لنا تركيز االنتباه فاياماا 

ي ت ف فيه أو يت،ابه فيه صوت وصوت، وم  يم تحتاج حواس الطفل إلى إرهاف وتدريب
 (35  )

 .
أغنى طف ي  "ميل قصص" الفرا  العريض"، "مهروا ... بدو  مهرج"، "صيد الفأر واألفكار"، 

 العالم"، "قطرة الما ".  ىف

 ( قيمة اللفب8)

 ىالعام لإلبداع ي تص باإل،ارة إلى مراوع تك،ف أهمية ال عب ف ىإ  التراث السيكولوو
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تست ادم عا اى ناطااع  ى، .... وفكرة ال عب دا ل األدب السيكولووىالمقدرة ع ى التفكير اإلبداع
تنمية العم ية اإلبداعية لكل م  الكبار واألطفال ىواسع ف

 (36 )
 ى، ولاذا فا   قصاص األطافاال الاتا

اتاوااه دعام وت،اواياع  ىتحفزهم ع يه تؤير تأييًرا إيوابًيا ف ىيدور موضوعها حول ال عب، أو الت
 اإلبداع عند األطفال.

هذا الموضوع هاو هال كال لاعاب باالضارورة لاعاب  ىيطرح نفسه ف ىولك  السؤال الذ
 ىقضيأ  ال عب ليس بالضرورة إبداعًيا؛ أل  "الطفل الرضيع ميال  ى، واإلوابة تت  ص فىإبداع

 أل   دو  أ  يميز بي  الحقيقة والاوهام. وال ُيساماى ذلاك إباداًعاا؛ ىال عب الوظيف ىوقًتا طويال ف
األفكار والس وكيات واألفعاال.. كاماا أ  باعاض  ىاإلبداع يست زم بالضرورة بعض االستبصار ف
ال عب عند األطفال له مضمو  عالى التق يد"
 (37 )

، وإ  كا  التق يد أساًسا م  أسس اإلبداع إال أنناا 
ولعب الاماحااكااة،  ىال يمك  أ  نعتبره إبداًعا. وع ى ذلك ي رج م  موال الدراسة ال عب الوظيف

التنمية ال، صية والقاب ية االوتامااعاياة، إال أ  كاو   والىم ىوإ  كا  هذا ال يق ل م  ،أنهما ف
نظًرا ألووه ال،اباه  ؛أ  يكو  بعضه إبداعًيا بدروة عالية ىال عب ليس بالضرورة إبداعًيا، ال ينف

بي  ال عب واإلبداع م  حيث االنفتاح ع ى اإلمكانيات المتاحة، مماا ياواعال الاتاعارض لا ابارات 
تتط ب استوابات غير مقننة م  المحتمل أ  تادعام إباداع أكايار لادى األطافاال عابار  ىال عب الت

 أن،طة كييرة.

 ىوالانافاسا ىنموها وتطورها، بل يتأيار الاناماو الاعاقا ا ىحيث "تتأير القدرات اإلبداعية ف
الطفل م  حرية ال عب والن،اط والحاركاة"؛ وناتاياواة لاهاذا تاناماو   ك ه بمدى ما يتمتع به ىوالبدن

قدرات الطفل اإلبداعية وينمو عق ه بصفة عامة بواسطة ال عب؛ أل  "الطفل حايا  يا اعاب يا ا اع 
هاذا الاعاالام م،ااعاره،  ىعالًما م  ال يال، وهو يتعامل مع هذا العاالام تاعااماالً وااًدا، ويضاع فا
الاتاوارباة  ى  ماهام فاىوعواطفه، وانفعاالته، وينفصل ع  الواقع. وال عب بأ،كاله الم اتا افاة ،ا

حياة  ىحياة اإلنسا ، وم  الع ما  م  يرى أ  ال عب واإلبداع لهما نفس الوظيفة ف ىاإلنسانية وف
اإلنسا ، وهما يحمال   صائص م،تركة كييرة، ويمك  القول إ  المبدع يتحول م  ال اعاب إلاى 

اإلبداع"
(38)

. 

وم  أمي ة القصص التى ترتكز ع ى قيمة ال عب "الكرة الحائرة"، "لعبة التفكير"، "ناحا  
 يوسف يدفع يم  المرح". ""، ىالمرح"، "يوسف ي بس التاج الم كإلى  حاوة ىف

 ( قيمة تكوين مفهوم مو ب للذات9)

بكينونة الفارد.... وتاتاكاو  باناياة  ى"ال،عور والوع ىال، صية، وه ىحور الزاوية ف ىالذات ه
الذات نتيوة ل تفاعل مع البيئة، وت،مل الذات المدركة، والذات االوتامااعاياة، والاذات الاماياالاياة.. 

وتنمو نتيوة ل نضج والتع م"
 (39 )

. "وتتسم ال، صية المبدعة بأنها تعتز بذاتها، كما تتاسام باتاقاديار 
نه الفرد ع  ذاته إنما ينتج ع  تفاع ه مع بيئته االوتماعية، الت تكاويا   ىتسهم ف ىالذات، وما ُيكور

وتحديد هذا المفهوم ع  الذات.."
   (41 )

ناماو الاذات،  ى، ولعم ية التوحد أوالتقمص أهمية كابايارة فا
باه  ىتكوي  مفهوم مووب عنها؛ أل  الطفل ي تار دائًما ، ًصا باعتباره ميالً أعا اى ياحاتاذ ىوف

ويق ده ويتع م منه، ويحاكى س وكه وحتى م،اعره. ولهذا ف   االهتمام بتقديم نماذج وايقة ألبطاال 
تكوي  مفهوم الذات لديه. وذلك أل  "الناس لديهم حااواة نافاساياة  ىقصص الطفل، يكو  مؤيًرا ف

باده األمر م   االل  ىأ  ي،بهوا األ، اص الذي  يحبونهم ويقدرونهم، وهذه الحاوة تن،أ ف إلى
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األصدقا  بمرور الزم " إلى تق يد األطفال لوالديهم وتقمصهم لهم.. يم ينتقل األمر م  اآلبا 
(40)

. 

لتكوي  مفهوم مووب لا اذات عاناد األطافاال تاقاديام نامااذج  ىوم  هنا كا  م  الضرور
لم يعد صاالاًحاا، وقاادرة عا اى الاتاغايايار  ىالذ ىالتمرد ع ى المنهج التق يد ىل، صيات راغبة ف

التفكير وحل الم،كالت، وتتمتع بالاماروناة الافاكارياة  ىوالتوديد، ومحبة لتواوز األطر التق يدية ف
التفكير والاحاكام، وحاب الاما ااطارة  ىوالتسامح وقبول اآل ر، ولديها اعتداد بالذات، واستقالل ف

 باآل ري .  ىووع ،واليقة بالنفس

" ساع وحيدة"، "زارع الاذرة"، "يساقاط  "الوزير الصغير"، "السنديانة"، كما فى قصص
 فعل األمر". 

 التفكير والحكم ى( قيمة االستقالل ف11)

التفكير والحكم، ى والمهارات المرتبطة به االستقالل ف ىم  القيم الميسرة ل تفكير اإلبداع
تواوز المألوف م  األفكار، وطرح أفكار تتسم بالتميز والواودة،  ىيعن ىف ذا كا  التفكير اإلبداع

الاماماارساة عادم ماوااراة  ىفا ىهذه األفكار ع ى غير نموذج سابع، وإذا كاا  ياعانا ىبحيث تأت
الحقيقة ما تتيحه قيمة االستقالل ىأس وب تفكيرهم، ف   ذلك ف ىاآل ري  ف

(45)
قيمة تصنعها  ىوه 

 األسرة، ويدعمها األدب، ويكفل استمراريتها التدريب والت،ويع ع يها.

، لاهالطفل المبدع ع يهم أ  يظهاروا احاتاراًماا كاباياًرا  ىوالد" وم  الودير بالمالحظة أ 
فهم يمنحونه بذلك قدًرا كبيًرا م   تالى  الصحيح، وبالىقدرته ع ى فعل ال، ىمعبري  ع  يقتهم ف

تتسم باالستقاللية والنضج. وهو  ىارتياد العالم وي،وعونه ع ى القيام باألن،طة الت ىاالستقاللية ف
مزيًدا م  التسامح وق يال م  التحكم" ىما يعن

(43)
. 

الاتافاكايار والاحاكام إذا أ،اباع  ىويستطيع األدب أ  ُيكسب الطفل القدرة ع ى االستقالل ف
التقدير، ووع ه ي،عر بأ  وووده ووهوده الزما  ل محيطي  به؛ أل  الطفال بافاطارتاه  إلىحاوته 
تحمل بعض المسئولية، يم  إلىاالستقالل واالعتماد ع ى النفس، وهو يحتاج  إلىنموه  ى"يصبو ف

ال،عور بالحرية واالستقالل وتسيير أموره بنفسه دو  إلى   تحمل المسئولية كام ة، ويحتاج الطفل
معونة م  اآل ري ، مما يزيد يقته بنفسه.."
 (44)

. 

وُيعي  القصة ع ى تكوي  القدرة ع ى االستقالل وتحمال الاماسائاولاياة أ  تاغارس رؤياة  
أل    م ت فة ل تعامل مع األ طا  وتحمل اإلحباط، واإلصرار ع ى النواح وع ى با او  األهاداف؛

ع يه، والاعا او فاوع   دروة اإلبداع واإلصرار ى"الناس وميًعا مبدعو ، واال تالف بينهم يكم  ف
سبيل ب و  الغايات" ىالتناقضات، وتحمل اإلحباطات، والصبر ف

(45)
. 

كما ُيعي  القصة ع ى تمكي  ت ك الاقاياماة ما  ،ا اصاياة الاطافال ت،اواياعاه عا اى الاتاوارياب 
والممارسات االستك،افية الوديدة، وت فيف أطر الحماية الزائدة، وقيود ال اوف، وأ  يصاباح 

النهاية  ىإليه ذلك ف ى، وما يؤدىبما تحاصره به األسرة م  األوامر والنواه ىالطفل ع ى وع
ى عوز متع م مكتسب م  ضغوط البيئة األسرية والبيئة االوتماعية المحيطة، كما حدث فا إلى

م ك القماح"، "أيساوب"، "الاقارار  ى"الفأر القارض ل ،عر"، "أمين ، "يسقط فعل األمر قصص
 الحاسم"، "طارد الطيور".
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