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 ملخص البحث 

لم ٌعد خافٌا ان العالم ٌشهد تؽٌرات جدرٌة تكاد تعصؾ بثوابت الشعوب وموروثها الحضاري واالجتماعً ، وللحد من 

إدا أعدت  -التأثٌر السلبً لهده المتؽٌرات البد من القدرة علً الفعل والمبادرة ، وفً هدا الخضم ٌأتً دور العقول المبدعة 

 لمتوقعة لوضع الحلول الناجحة لها او تقلٌص أضرارها الً أدنً حد ممكن . فً التصدي للمشكالت القائمة وا -جٌدا 

ولقد كرمت جمٌع األدٌان السماوٌة عملٌة االبداع واالبتكار حفاظا علً نعمة العقل التً كرمنا هللا عز وجل بها ، ولهدا 

نطور منها ، فاالبداع وال سٌما االبتكار كان علٌنا ان نستثمر ما أودعه هللا فٌنا من طاقات وقدرات ومهارات ابداعٌة وان 

 أصبح مطلبا رئٌسٌا وهاما لتطور االمم وتقدمها ورقٌها .

ولقد أرتبط نمو الوعً التصمٌمً فً العدٌد من الدول بالتطور فً آلٌات الصناعة والتكنولوجٌا ، وقد أؼفل االهتمام 

 عند األطفال. وال سٌما  -فً المجاالت األخري  -بجوانب االبداع واالبتكار 

وتمثل مرحلة الطفولة أهم المراحل فً حٌاة االنسان نظرا لما تتمٌز به من مرونة وقابلٌة للتعلٌم ونمو للمهارات والقدرات 

المختلفة ، ومنها ان االطفال ٌمٌلون للتخمٌن واالستكشاؾ والتجرٌب ، وٌعد االبتكارواالبداع أهم االشكال الراقٌة للنشاط 

ان التقدم ال ٌمكن تحقٌقه بدون تطوٌر للقدرات االبتكارٌة واالبداعٌة. وفً هده الظروؾ تبرز الحاجة الً االنسانً حٌث 

من ٌقدمون إضافات وٌدفعون عملٌة التطور قدما الً األمام ، فتصبح العملٌات االبداعٌة واالبتكارٌة واستثارة األفكار 

 الً مركز مرموق علً الصعٌد الدولً.الجدٌدة بمثابة األمل للمجتمعات التى تطمح للوصول 

وادا كان اإلبداع سمة فردٌة ، فان االنتاج فً مجال فنون الحرؾ التراثٌة ال ٌكون فردٌا، وٌأتً دور التفكٌر االبداعً 

واالبتكار فً ان ٌدفع المبدع الً االنتقال من مرحلة النمطٌة التشكٌلٌة الفطرٌة ، باعتبارها اتجاها عاما فً الحرؾ 

تراثٌة ، الً ما هو أعمق من دلك ، وأكثر تعقٌدا مما هو مألوؾ وقائم ، بحٌث ٌكون المبدع قادرا علً صٌاؼة نؽمة ال

 تتضافر مع تفاعل مفردات البناء العام للحرؾ التراثٌة .  -وخامات جدٌدة واسالٌب جدٌدة-تشكٌلٌة جدٌدة  

 أهداف البحث

 تطورة الخاصة بعملٌة الكشؾ عن وتطوٌر وتنشٌط ملكة االبداع ٌهدؾ البحث الً توضٌح المفاهٌم الحدٌثة وال

 سنة . 23سنوات ( الً سن  6واالبتكار عند األطفال من سن دخول المدرسة ) 

  التعرؾ علً عالقة التفكٌر االبداعً واالبتكاري لدى الطفل المصري بمتؽٌرات المستوي االجتماعً واالقتصادي

 والثقافً .

 ممٌزات االبداع واالبتكار فً مجاالت الفنون والحرؾ التراثٌة بؽرض حث وتشجٌع المسئولٌن بٌان وتوضٌح الهمٌة و

 والمهتمٌن بالتطوٌر علً االهتمام بها.

 أهمية البحث

 تتمثل أهمٌة البحث فً النقاط التالٌة ;

WORK
Typewritten Text
Daliafouad48@yahoo.com

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                              جلة العمارة والفنون           م

131 

  تركٌز الضوء علً أهمٌة تنمٌة االبداع واالبتكار فً الفنون والحرؾ التراثٌة 

 ركٌز علً قضٌة هامة لها تأثٌرها فً تدعٌم االقتصاد القومً وهً االهتمام باالبداع واالبتكار من الصؽر االهتمام والت

 .-الشرٌحة الرئٌسٌة فً المجتمع والمؤثرة فٌه بدرجة كبٌرة جدا  -، وتقدٌم برامج تنموٌة لالطفال 

 فنون الحرؾ التراثٌة لدي االطفال.ضرورة تحدٌد الوسائل المناسبة لتنمٌة القدرات االبداعٌة واالبتكارٌة ف ً 

  وتنمٌة وتطوٌر -حٌث ان أطفال الٌوم هم شباب الؽد وبناة المستقبل -توجٌه أنظار المسئولٌن الً االهتمام باألطفال

 بعض الجوانب االبداعٌة لدٌهم . 

 منهجية البحث

سوؾ ٌسلك البحث المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل االضطالع علً المشكلة وتحدٌد معالمها ، وصٌاؼة الفرضٌات ، 

 واستنباط ما ٌترتب علٌها لتحدٌد ما وصل الٌه هدا المجال الً اآلن . 

  : لتراثٌةاالبداع عند االطفال ، الحرؾ التراثٌة ، تنمٌة االبداع ، االرتقاء بالحرؾ اكلمات مفتاحية  

Abstract: 

 It is no longer a secret that the world is witnessing grave changes that are almost trampling 

on peoples' principles and their cultural and social heritage, To reduce the negative impact of 

the variables, it is necessary to be able to act and initiative, In this context comes the role of 

creative minds - if prepared well - in addressing the problems existing and expected to 

develop successful solutions or reduce the damage to the minimum possible. 

All religions have honored the process of creativity and innovation in order to preserve the 

grace of the mind that God honored us with, and we had to invest in what we have invested in 

the energies, abilities and creative skills that we develop. Creativity, especially innovation, 

has become a major and important demand for the development of the nations and their 

advancement. 

The growth of design awareness in many countries has been linked to the evolution of 

industry and technology mechanisms, and has neglected the attention to creativity and 

innovation - in other areas - especially in children. 

Childhood is the most important stage in human life because of the flexibility, the ability to 

learn and the growth of different skills and capacities, including that children tend to guess, 

explore and experiment, Innovation and creativity are the most important forms of human 

activity, as progress cannot be achieved without the development of creative and innovative 

capabilities. 

In these circumstances, there is a need for those who add additions and push the process 

forward. Creative and innovative processes and new ideas are the hope for societies aspiring 

to reach an international status. 

If innovation is an individual trait, production in the field of traditional art is not individual. 

The role of creative thinking and innovation comes in pushing the creative to move from the 

primitive form of plasticity, as a general trend in traditional crafts, to deeper, more 

complicated Which is familiar and existing, so that the creator is able to formulate a new tone 

- new colors and new methods - combined with the interaction of the vocabulary of the 

construction of the traditional character. 

• Keywords: creativity in children, heritage crafts, creativity development, upgrading 

heritage 
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 المقدمة 

ٌشهد العالم فى عصرنا الحاضر بعض التؽٌرات الجدرٌة، التى تؤدى الى تراجع الثوابت والموروثات اإلجتماعٌة والثقافٌة 

د من مواجهة دلك للحد من هدا التأثٌر السلبى، فمن هدا المنطلق تأتى أهمٌة االعداد الجٌد للعقول لالمم ، ومن ثم فالب

الخالقة المبدعة، لكى تقوم بدورها فى حل المشكالت القائمة او المستقبلٌة ووضع حلول مالئمة تسهم فى الحفاظ على 

بعملٌة االبداع فى كل المجاالت الحٌاتٌة، ودلك تكرٌما  الموروثات االجتماعٌة، وخاصة أن جمٌع األدٌان السماوٌة أهتمت

لنعمة العقل التى آثرنا بها هللا عز وجل دون جمٌع مخلوقاته، ومن ثم فكان على االنسان ان ٌستثمر هده المهارات 

من المطالب والقدرات والطاقات االبداعٌة التى حبانا بها هللا دون سائر المخلوقات، وعلٌه فان عملٌة االبداع أصبحت 

 األساسٌة الهامة لالرتقاء بالدول وتطورها او رقٌها لتطوٌر الدول المتخلفة.

ان تطور التكنولوجٌا دفع الى تطوٌر المجاالت الصناعٌة التى ارتبطت ارتباطا وثٌقا بتطور الوعى التصمٌمً، ولكن دون 

رحلة الطفولة من أهم مراحل نمو االنسان سواء االهتمام باكتشاؾ او تطوٌر نواحى االبداع عند األطفال، حٌث تعتبر م

جسدٌا او فكرٌا، ألنها تتمٌز بالمرونة والنمو للمهارات والقدرات الفردٌة والجماعٌة وسرعة القابلٌة للتعلم، ودلك الن من 

ٌر صفات هده المرحلة العمرٌة المٌل الى حب االستطالع واالستكشاؾ والتجرٌب، وتعد عملٌة اكتشاؾ وتنمٌة وتطو

القدرات االبداعٌة وسٌلة هامة لتحقٌق التقدم فى جمٌع المجاالت المختلفة، مما ٌستدعى االهتمام بالطفل من أجل التطور 

والرقى، لدلك أصبحت فكرة استثارة االفكار الجدٌدة، واستثمار عملٌات االبداع  هى ؼاٌة الشعوب إلعداد أجٌال مبدعة، 

لة المصرٌة باعتبار أن الطفل ٌملك نشاطا حركٌا ٌدفع عملٌات االبداع بالمبدعٌن فى ضوء دلك ٌجب تعدٌل منظومة الطفو

الى تؽٌٌر التفكٌر التشكٌلى النمطى الفطرى، وباعتبار أن االتجاه االساسً فى الحرؾ التراثٌة، ٌعمل على أن ٌكون المبدع 

عام للحرؾ التراثٌة، فمن هدا المنطلق ٌحاول قادرا علً صٌاؼة نؽمة تشكٌلٌة جدٌدة، تتضافر مع تفاعل مفردات البناء ال

 الباحث أن ٌستفٌد من القدرات االبداعٌة لدى الطفل فى مجال الحرؾ التراثٌة.

 مشكلة البحث

ٌظهر االبداع بشكل أساسى فى مرحلة الطفولة، حٌث ٌتمتع األطفال فطرٌا بالدكاء الدى ٌنتج عنه الشؽؾ الستكشاؾ كل 

للمعرفة والفهم والتجرٌب والتعلم من االخطاء، مما ٌساعده على اكتساب الخبرات المختلفة حتى ما ال ٌعرفه والشؽؾ 

 ٌتكٌؾ مع بٌئته من خالل التعرؾ على كل ما ٌحٌط به من المهارات والقواعد العامة.

ر ان مجال الحرؾ وان فلسفة التربٌة فى مرحلة الطفولة تؤكد على ان الطفل لدٌه استعداد فطرى لممارسة الفن، وباعتبا

التراثٌة قائمة على ممارسة الفنون المختلفة، فهناك عالقة وثٌقة تربط بٌن ممارسة الفن ومجال الحرؾ التراثٌة، مما ٌجب 

إتاحة الفرص للطفل أن ٌدخل الواقع الملموس للحرؾ حتى ٌتم تكوٌن الخبرة، التى تمكنه من النمو فى هدا االتجاه وٌكون 

 مبدعا.

حثٌن والتربوٌٌن لم ٌلقوا الضوء على دلك، ومن هنا ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث فى التساؤل التالى; كٌؾ ٌمكن أن إال ان البا

 تكون الحرؾ التراثٌة مجاال إبداعٌا للطفل المصرى؟

 فرض البحث

 أن الحرؾ التراثٌة تعد مجاال ابداعٌا للطفل المصرى.

 أهداف البحث

 فى مجال الحرؾ التراثٌة. التعرؾ على القدرات االبداعٌة للطفل .2

 الكشؾ عن أنواع الحرؾ التراثٌة التى ٌمكن ان ٌبدع فٌها الطفل. .3

 العمل على استثمار ابداع الطفل فى مجال الحرؾ التراثٌة. .4
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 حدود البحث

تقتصر حدود البحث على بعض مجاالت الحرؾ التراثٌة وهى أشؽال الحفر على الخشب، الفسٌفساء، لطفل المرحلة 

 سنة. 23; 8االبتدائٌة من سن 

 أهمية البحث

 تتمثل أهمٌة البحث فً النقاط التالٌة ;

 تنمٌة القدرات االبداعٌة لدى الطفل فى مجال الحرؾ التراثٌة. .2

 تدعٌم االقتصاد القومى من خالل الطفولة فى مجال الحرؾ التراثٌة. .3

 العلمى.طرح آفاق جدٌدة الستثمار ابداعات الطفل فى مجال البحث  .4

 منهجية البحث

 ٌتناول البحث المنهج الوصفى التحلٌلى فى إطار نظرى من خالل المحاور التالٌة;

 أوال; عالقة االرتباط بٌن فنون األطفال والحرؾ التراثٌة.

 ثانٌا; أسس مراحل العملٌة االبداعٌة.

 ثالثا; سمات ومقومات االبداع عند الطفل.

 جال الحرؾ التراثٌة.رابعا; وسائل تنمٌة االبداع فى م

 خامسا; النتائج والتوصٌات. 

 أوال: عالقة االرتباط بين فنون الطفل ومجال الحرف التراثية 

تنتقل الفنون والحرؾ من جٌل الى آخر، وترتبط ببٌئة معٌنة نابعة فى األصل من عادات وتقالٌد الشعوب واحتٌاجاتهم من 

حتٌاجات األساسٌة مع االهتمام  بالمظاهر الجمالٌة، وقد كانت جمٌعها فى خالل توافر الخامات التى ٌتم تطوٌعها لسد اال

األصل حرؾ ٌدوٌة، نظرا لعدم وجود اآلالت الحدٌثة او المتطورة، وبعض هده الحرؾ التراثٌة قد تطورت صناعتها 

 . على مر العصور نتٌجة التطور التكنولوجى وبعضها ما زال ٌدوٌا وبعضها اضمحل او انتهى نهائٌا

وقد تعددت أنواع الحرؾ التراثٌة فى مصر على مر العصور، فمنها الصناعات النسجٌة المختلفة، مثل صناعة السجاد 

بأنواعه والمعلقات النسجٌة، واعمال التطرٌز والتلى واشؽال الخرز والخٌامٌة، ومنها الصناعات المعدنٌة مثل النقش على 

ملون المعشق بالرصاص، ومنها الصناعات الخشبٌة مثل المشؽوالت الخشبٌة، المعادن ) النحاس والفضة (، او الزجاج ال

والخشب المطعم والتكفٌت والترصٌع والخرط والحفر على األخشاب، ومنها الصناعات المرتبطة بالعمران، وأعمال 

وؼٌرها، وقد الفسٌفساء والجص والمشربٌات، والصناعات األخرى مثل تشكٌل الزجاج ونحت العظام والخزؾ والفخار 

، ومن الجدٌر بالدكر ان 3128إنضمت مدٌنة القاهرة الى شبكة المدن اإلبداعٌة التابعة لمنظمة الٌونسكو فى أواخر عام 

دولة مختلفة، وقد حظٌت مصر بان تكون لها دور بمدٌنة  83مدٌنة فقط على مستوى العالم من  291هده الشبكة تضم 

، مما ٌؤدى الى الحفاظ على الحرؾ الٌدوٌة، التى أشرفت على 3116مند عام أسوان اٌضا التى انضمت الى الشبكة 

االندثار، مما أدى دلك الى توفٌر االمكانٌات لالرتقاء بالمهارات الفنٌة والصناعٌة فى تلك الحرؾ والتشجٌع على مزاولتها 

 ، وتسوٌق منتجاتها محلٌا وعالمٌا.

 متطلبات الحرف التراثية -1

 حرؾ التراثٌة بعض المتطلبات التى تخص كل حرفة تراثٌة التى تتمثل فٌما ٌلى;تتطلب ممارسة ال

 التدرٌب المتقن على استخدام األدوات واألجهزة .أ 



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                              جلة العمارة والفنون           م

134 

 االلمام بممٌزات وعٌوب الخامات المختلفة .ب 

 العمل على توافر المدربٌن دو الخبرة العالٌة .ج 

 االهتمام باستثمار التراث الحرفى .د 

 للحرؾ التراثٌةاستمرارٌة الدعم االقتصادى  .ه 

 

 التدريب المتقن على استخدام األدوات واألجهزة - أ

ان كل حرفة أو صناعة ال سٌما وان كانت حرفة تراثٌة تعتمد فى ممارستها على استخدام مجموعة من األدوات واآلالت 

البسٌطة مند بداٌة نشأتها، ولكن مع ظهور التكنولوجٌا الحدٌثة تطورت هده االدوات او اآلالت البسٌطة لتكون أكثر 

حدٌثة فى تطوٌر الحرفة نفسها وتطوٌعها لمتطلبات العصر، وعلى جدوى، حٌث أصبح من الضرورى استخدام التقنٌات ال

فى أشؽال الخشب والتفرٌػ، مما ٌنتج عنه سرعة فى االنتاج  CNCسبٌل المثال ال الحصر، فٌمكن استخدام ماكٌنة ال 

ب على هده االجهزة وجودة عالٌة فى المنتج، وهدا ٌتطلب من أجهزة الدولة المعنٌة اقامة الورش التدرٌبٌة الدائمة للتدرٌ

  الجدٌدة التى تخدم كل حرفة مع كٌفٌة االستفادة منها، باالضافة الى توفٌر االعتمادات والقروض المالٌة البسٌطة المٌسرة.

 االلمام بمميزات وعيوب الخامات المختلفة  –ب 

فى البٌئة، ولكن مع التطور  تعتمد الحرؾ تراثٌة فى تشكٌلها على خامة واحدة او مجموعة من الخامات المتوفرة عادة

المستمر وظهور خامات جدٌدة، تستحدث الخامات ومدى مالئمتها لطبٌعة الحرفة وكٌفٌة تطوٌعها، ودلك لرفع كفاءة 

المنتجات حتى تتمكن من المنافسة عالمٌا، فٌجب على الجهات المعنٌة مثل ؼرفة صناعة الحرؾ الٌدوٌة التابعة لوزارة 

  ت المحلٌة، وبدائلها عالٌة الجودة بأسعار مناسبة لدعم المنتج المصرى فى مقابل المنتجات األخرى.الصناعة توفٌر الخاما

 العمل على توافر المدربين دو الخبرة الكفء –ت 

ان انشاء مراكز إلحٌاء الحرؾ التراثٌة واالستعانة بعناصر من أمهر صناع هده المهن للتدرٌب تحت اشراؾ المؤسسات 

نٌة، ٌسهم فى الوقوؾ على أسرار ومقتضٌات هده الحرؾ والحفاظ علٌها من االندثار، وٌمكن استقطاب الصناعٌة والف

طالب كلٌات الفنون بالمشاركة فى الدعوة إلحٌاء الحرؾ التراثٌة، الن تعلم هده الحرؾ تسمح بوضع خطوات التطوٌر 

حرفٌٌن التقلٌدٌٌن البداع تصمٌمات فنٌة حدٌثة فٌها وفق دراستهم، ومن الضرورى تفاعل الفنانٌن االكادٌمٌٌن مع ال

  متطورة للحفاظ على المالمح األصٌلة للحرفة التراثٌة.

 االهتمام باستثمار التراث الحرفى  –ث 

إن االهتمام بالحرؾ التراثٌة من الجهات المعنٌة بالدولة مثل وزارة الثقافة والفنون ووزارة اآلثار ووزارة الشئون 

االجتماعٌة ووزارة الصناعة، عن طرٌق عمل كتٌبات توعوٌة، وورش عمل تدرٌبٌة، باالضافة الى إقامة الورش 

، مع األسواق المدعومة من الدولة لتسوٌق هده المنتجات والمصانع الصؽٌرة، تساعد فى فتح فرص عمل جدٌدة للشباب

التراثٌة، مما ٌحول الدولة من مستهلكة الى دولة مكتفٌة باالنتاج المحلى وبالتالى ؼنٌة من عائد التصدٌر للدول األخرى، 

لثقافى كدولة دات كما تعتبر أٌضا عامل جدب سٌاحى لتفرد وتمٌز هده المنتجات الٌدوٌة، إضافة الى رسوخ مبدأ البعد ا

إرث حضارى ٌجعلها تصمد أمام الدول المتقدمة بمٌزتى االبداع التراثى والتنافسٌة، كما ٌمكن انشاء مواقع على شبكة 

االنترنت مدعومة من قبل الدولة لعرض المنتجات من الحرؾ التراثٌة والتعرٌؾ بها، لٌس فقط للبٌع محلٌا وانما لفتح 

 أسواق جدٌدة لها عالمٌا. 
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 استمرارية الدعم االقتصادى للحرف التراثية   -ج 

ٌسهم الدعم االقتصادى فى توافر فرص العمل ورأس المال األقل نسبٌا من الصناعات االخرى وقابلٌتها الستٌعاب أٌدى 

عاملة بمؤهالت تعلٌمٌة منخفضة، حتى تعتمد أؼلب الصناعات والحرؾ التراثٌة على الموارد والخامات المحلٌة، 

االضافة الى مساهمة المرأة فى ممارسة الحرفة فى بٌتها كربة منزل لزٌادة دخل األسرة دون المساس بمسئولٌاتها ب

األخرى تجاه األسرة، من خالل استخدام التقنٌات الصناعٌة البسٌطة واألدوات البسٌطة مما ٌجعل من التدرٌب علٌها أمرا 

ع المناطق من قرى ومدن ، حتى تصبح المجتمعات لها انتاجٌة جدٌدة فى سهال ومنخفض التكالٌؾ، لتحقٌق التنمٌة فى جمٌ

مناطق نائٌة، مع مرونة التؽٌٌر والتطوٌر فى هده الحرؾ التراثٌة تبعا للمواد األولٌة والخامات ، وتبعا الحتٌاجات 

حرؾ التراثٌة الى المتعلمٌن المستهلك المحلى او احتٌاجات السٌاحة، وإمكانٌة استمرار وتبادل الخبرات من أصحاب هده ال

 والمتدربٌن ودلك بأقل التكالٌؾ.

 أسس تخطيط الحرف التراثية   -2

ان العصر التكنولوجً الدى نعٌش فٌه اآلن ٌزخر بالعدٌد من خطط التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة ومنها التخطٌط 

ة التنسٌق بٌن االجهزة المعنٌة عن طرٌق لمستقبل الحرؾ التراثٌة، مع ضرورة مساٌرتها للعصر، ودلك ٌتطلب ضرور

 التخطٌط، الدى ٌتطلب االرتكاز على بعض النقاط التالٌة;

 ضرورة تؽٌٌر المفهوم السائد عن الخامات البٌئٌة الدراك نواتجها االبداعٌة. - أ

 خر.ضرورة دراسة الثقافة البٌئٌة التراثٌة للوقوؾ على أسباب ضمور واضمحالل بعضها أوعدم تطور البعض اآل - ب

 ضرورة األخد فى االعتبار عند التخطٌط الوعى الكامل باالستفادة من التكنولوجٌا المعاصرة. - ت

 ضرورة التعاون بٌن االجهزة التعلٌمٌة والثقافٌة والصناعٌة واالعالمٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملة. - ث

 ٌن الثقافات المختلفة.ضرورة زٌادة الوعى بأهمٌة الفنون والحرؾ التراثٌة للحفاظ على الهوٌة والتمٌز ب - ج

 1ضرورة التخطٌط التسوٌقى من خالل وضع بعض الخطط التنموٌة حسب احتٌاج السوق المحلى والسٌاحى.  - ح

 ثانيا: أسس مراحل العملية االبداعية 

دٌد، تعتبر عملٌة االبداع من العملٌات االنسانٌة، التى تتفاعل فٌها الخبرات والممارسات المختلفة التى تدفع الى منتج ج

وٌمكن تعرٌؾ االبداع على انه هو القدرات واالستعدادات االنسانٌة المتفاعلة بدون تدخل خارجى، ٌسعى لحل مشكلة 

 تواجه الشخص المبدع.

وهناك تعرٌؾ آخر انه استعداد الفرد وقدرته على الخروج عن المألوؾ او التسلسل الطبٌعى، الى ما هو ابعد واستعدادة 

جدٌدة، وهو القدرة الشخصٌة على رؤٌة ما ال ٌراه اآلخرون من أجل حل مشكلة ما، بعناصر  لخلق نواتج او أفكار

ومفردات بسٌطة قد تكون موجودة فى األصل وٌعاد ترتٌبها او استخدامها باسلوب مختلؾ، لتطوٌر وتحسٌن الشكل او 

م، وٌظهر االبداع نتٌجة لالحساس بمشكلة األداء او المواصفات امنتج موجود بالفعل، ومفهوم االبداع هو مفهوم أشمل وأع

ما او استنتاج بعض التؽٌٌرات، والشعور بضرورة حلها او استنباط بعض الفرضٌات الجدٌدة لها، او اعادة صٌاؼة 

معطٌاتها للتوصل الى نواتج مرضٌة، وبعد تعرٌؾ االبداع سوؾ نتعرض النواع عملٌة االبداع التى تتكون من االبداع 

 (2البداع االبتكارى، واالبداع التخٌلى، واالبداع المنتج شكل)التعبٌرى، وا

                                           
1
  255انّ ص  253ص  –انقبٌرة  –انٍيئت انمصريت انعبمت نهكتبة  –انفىُن انشعبيت بيه انُاقع َانمستقبم  –(  1997ٌبوّ ابراٌيم جببر )  -  
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 ( رسم تخطيطى يوضح أنواع االبداع1شكل رقم )

ان االبداع له أنواع متعددة سواء بتطوٌر وتجدٌد فكرة قائمة بالفعل او انتاج فكرة جدٌدة كلٌا او تخٌل فرضٌة او اثبات 

مبدأ او نظرٌة، وكل هده االنواع ٌمكن ان تأتى مجتمعة او منفصلة مما ٌفرض علٌنا دراسة أبعاد االبداع، التى تعتمد على 

 ل المرونة وعامل االسهاب وعامل األصالة. أربعة عوامل هى عامل الطالقة وعام

 أبعاد العملية االبداعية  -1

; ٌعنى عامل الطالقة االهتمام بالكم، أى مقدرة الفرد على انتاج كم من األفكار الكثٌرة بسرعة وسهولة   عامل الطالقة - أ

 من عدمه.  لحل مشكلة ما، وال ٌستلزم مقٌاس الطالقة على قابلٌة هده الحلول للتطبٌق او نجاحها

; ٌعنى هدا العامل مقدرة الفرد على االستجابة لمعطٌات معٌنة، الخراج أفكار جدٌدة متمٌزة وأصٌلة، عامل األصالة - ب

 2والبد ان تكون مختلفة عن أفكار أقرانه من حٌث تنوعها وجدتها، أى ان الفٌصل ٌكون هو الكٌؾ ولٌس الكم. 

; ٌهتم هدا العامل بالكٌؾ وبالتنوع أٌضا، أى ٌعنى قدرة الفرد الدهنٌة على التفكٌر بطرق مختلفة حسب  عامل المرونة - ت

تؽٌر الموقؾ او المشكلة، ومحاولة حل المشكلة من نواحى متعددة، أى هى القدرة على انتاج أكثر من فكرة حسب 

المرونة من اهم عوامل العملٌة االبداعٌة النه عكس المتؽٌرات والمثٌرات التابعة لهده المشكلة، وبهدا نجد ان عامل 

 3الجمود الفكرى والتقولب فى افكار وأشكال نمطٌة. 

;" ٌعنى هدا العامل قدرة الفرد على استحداث او اضافة تفاصٌل واحتماالت جدٌدة على فكرة قائمة عامل اإلسهاب - ث

لفكرة كلٌا او جزئٌا، واٌضا ٌعمل على االهتمام بالفعل، من حٌث تطوٌر الفكرة وقد ٌنتج عن هده االضافة تؽٌٌر ا

 4بالتفاصٌل الدقٌقة الؽٌر مألوفة عادة. 

                                           
2
ص  – االمبراث انعربيت انمتحدة –انعيه  –دار انكتبة انجبمع  –انطبعت االَنّ  –االبداع مبٌيتً َاكتشبفً َتىميتً  –(  2004زيد انٍُيدِ)  - 

28 ،117 ،118 
3
  164ص  –االردن  –دار انثقبفت نهىشر َانتُزيع  –انطبعت االَنّ  –انمدخم انّ االبداع  –( 2006سعيد عبد انعسيس ) -  

4
  119ص  –انقبٌرة  –دار َائم نهىشر  –انطبعت األَنّ  –مقدمت فّ االبداع  –( 2002وبديب ٌبيم سرَر )  -  

• االبداع 
 االبتكارى 

• االبداع 
 التخيلى 

• االبداع 
  التعبيرى

• االبداع 
 المنتج 

وهو كيفية التوصل 
الى نتيجة دات 

جودة عالية وعلى 
سبيل المثال تطوير 
 الة ما او عمل فنى 

وهو تطوير فكرة 
ما وال يشترط فى 
دلك الجودة او 
النوعية ومثال 

على دلك الرسوم 
 العفوية لالطفال

وهو البراعة فى 
استخدام الخامات 

والمواد فى 
استخدامات غير 
مألوفة لها على 
 غير ما اعتدنا 

وهو النجاح فى 
الوصول الى نظرية 
جديدة او مبدأ او 
فرضية جديدة مما 
يترتب عليه ظهور 
مدارس او حركات 

 بحثية جديدة 
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 مراحل العملية االبداعية  -2

تمر العملٌة االبداعٌة بعدة مراحل متتابعة حتى تتكامل وتحقق الهدؾ المنشود وهى مرحلة االعداد ومرحلة االحتضان 

 تجعل من عملٌة االبداع منطلق اٌجابى فى مجال الحرؾ التراثٌة.ومرحلة االشراق ومرحلة التحقٌق التى 

   preparationمرحلة اإلعداد  - أ

تعتمد مرحلة االعداد على تحدٌد المشكلة، ومحاولة معرفة المشاكل التى تشابها فٌما قبل ومقارنة هده المشاكل ببعض، مع 

 ل للمشكلة الراهنة.التعرؾ على الطرق السابقة لحلها، حتى الوصول الى استنتاج حلو

   Incubationمرحلة اإلحتضان  - ب

ٌطلق على مرحلة االحتضان فى بعض المراجع مرحلة "اإلختمار"، وهى ترك المشكلة لفترة من الزمن كى ٌنتج العقل 

 حلوال لها ٌستحضرها العقل وكأنها ولٌدة اللحظة عند التفكٌر فى المشكلة آنفا.  -الشعورٌا  -الباطن 

   illuminationق أو ظهور الفكرة مرحلة االشرا - ت

 تعتبر مرحلة االشراق هى ظهور فكرة او عدة أفكار متصلة لحل المشكلة القائمة قد تكون قابلة او ؼٌر قابلة للتطبٌق.

   verificationمرحلة التحقق او التنفٌد  - ث

مرحلة التحقٌق هى مرحلة اختٌار أحد الحلول التى توصل الٌها المبدع فى مرحلة االشراق او التنوٌر، وٌأتى دلك بعد 

 5تجربة او استٌضاح كل الحلول الممكنة، والتأكد من صحة أحد هده الحلول وقابلٌتها للتحقق او التطبٌق. 

 عالقة االبداع بالدكاء والموهبة عند االطفال -3

الدكاء أحد الركائز األساسٌة للعملٌة االبداعٌة، ولكن ال ٌشترط ان تكون نسبة الدكاء عالٌة، فالرؼبة فى االنتاج ٌعتبر 

المبدع مع العمل الدؤوب والتجربة والخطأ والتعلم والتمرٌن المستمر، ٌنتج عمال مبدعا فى كثٌر من األحٌان، والفارق بٌن 

لدكاء دائما تتطلب اجابة صحٌحة واحدة فقط لكل سؤال، ٌمكن ان تكون متطابقة فى االبداع والدكاء كبٌر، الن اختبارات ا

جمٌع االحٌان، وانما االبداع هو كٌفٌة اٌجاد عدد من االجابات المختلفة والجدٌدة لنفس السؤال، اما الموهبة فهى جزء من 

هبة تولد مع االنسان وال تكتسب، وانما تنمى االبداع ونجد ان العمل االكثر ابداعا ٌخرج من الفرد االكثر موهبة، والمو

 وتثقل بالتعلم والتمرٌن، لدلك نجد ان هناك عالقة مباشرة وارتباط وثٌق بٌن االبداع والدكاء والموهبة.  

ان القدرات االبداعٌة تنمو وتتؽٌر معتمدة اعتمادا كبٌرا على النمو العمرى عند األطفال والراشدٌن، ووجد ان اول 

الواضحة والملحوظة فى طرٌقة التفكٌر االبداعى تظهر فى الصؾ الرابع االبتدائى اى فى سن التاسعة تقرٌبا التؽٌرات 

وٌستمر منحنى التؽٌرات فى الصعود سرٌعا الى سن الرابعة عشر، ثم ٌستمر المنحنى فى الصعود ولكن بسرعة أقل حتى 

ٌجة الن مرحلة الطفولة الى سن الرابعة عشر تقرٌبا ٌكون سن الثالثٌن، وما بعد دلك بسرعة أكثر بطءا، وٌنتج دلك نت

الفرد اكثر اكتشافا لما حولة وأكثر جرأة وال ٌعبأ بالنتائج وال ٌتقٌد بقوانٌن ثابتة، وانما المٌل نحو التجرٌب والفعل ومعرفة 

من  -تاج الى اهتمام وتوجٌه تح -االسباب او النتائج هو المحرك االساسً لهده الفئة العمرٌة، ونجد ان كل هدة السمات 

عوامل اظهار العملٌة االبداعٌة، مما سبق نجد انه ٌمكن تدرٌب الطفل علً االبداع وتنمٌته، مند الصؽر عن طرٌق تشجٌع 

األطفال على ابداع أفكار مختلفة وجدٌدة، حتى وان كانت فى بعض االحٌان ؼٌر مفهومة او ؼامضة، والطفل الدى ٌنتج 

ى مجال ٌعتبر ممٌز ولم ٌتقولب فى التفكٌر النمطى بل ٌملك ملكة االبداع والبد من الحفاظ علٌها وتنمٌتها فكرة جدٌدة فى ا

حتى تنتج، عن طرٌق التشجٌع واالهتمام بالتوجٌه، وعدم االصراؾ فى النقد وانما مناقشة الفكرة ومعرفة ما وراءها من 

 تسم بالحرٌة واالنطالق واالبداع دون أى قٌود.أسباب ودوافع، من خالل الوعى والفهم، الن الطفولة ت

                                           
5
 168، 167ص  –االردن  –دار انثقبفت نهىشر َانتُزيع  –انطبعت األَنّ  –انمدخم انّ االبداع  –(  2006سعيد عبد انعسيس )   -  
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 العوامل المؤثرة فى تنمية االبداع عند األطفال -4

هناك الكثٌر من العوامل التى تؤثر إٌجابٌا وسلبٌا على إبداع الطفل، وٌمكن حصرها فى محورٌن هما العوامل السلبٌة  .أ 

االٌجابٌة فى تنمٌة السلوك االبداعى عند الطفل، مع مراعاة والعوامل االٌجابٌة، وٌعد مجال الحرؾ التراثٌة من العوامل 

 السمات الشخصٌة فى تلك المرحلة، وتتم عملٌة االبداع من خالل مجموعة من العوامل هى ما ٌلى;

 ادراك المقصود بعملٌة االبداع، مع تشجٌع السلوك االبداعى. .ب 

 الطفل واالهتمام وعدم االستهانة. السماح لألطفال بحرٌة إبداء الرأى مع إتاحة الحرٌة لتساؤالت .ج 

 تشجٌع الطفل ومكافأته عند طرحه ألفكار جدٌدة. .د 

 عمل مواقؾ تستثٌر االبداع عند األطفال تسمح لهم بالتجرٌب واالستكشاؾ. .ه 

 السماح للطفل بقدر من الحرٌة أثناء العمل. .و 

 ائى فقط.التركٌز على العملٌة االبداعٌة واالداء أثناء العمل، ولٌس على المنتج النه .ز 

 عدم مقارنة منتج طفل بطفل آخر، أو القول بان هناك عمال مثالٌا. .ح 

 إقتراح خٌارات متعددة وترك الحرٌة لألطفال فى اتخاد القرارات النهائٌة ألعمالهم الفنٌة. .ط 

 تجنب التقوٌم والتوجٌه المبالػ فٌه. .ي 

 6ماعٌة.تشجٌع التعبٌر الفردى، وكدلك التعبٌر الجماعىفى أنشطة فردٌة وأنشطة ج .ك 

 ثالثا: سمات ومعوقات االبداع عند األطفال

ٌتمٌز االطفال عموما بالفضول والخٌال الواسع، والبساطة والوضوح فى التعبٌر، واالنفتاح والمرح، كما ٌتمٌزون 

ونة بالحماسة المفرطة، ولدٌهم قدرة طبٌعٌة هائلة على التخٌل وتصدٌق ما ال ٌصدق، والثقة بالنفس والشوق لفعل ما ٌحب

من هواٌات او نشاطات او ؼٌره، وكل هده الصفات انما هى أرض خصبة لتنمٌة ملكة االبداع، وٌمكن االستفادة من هده 

العوامل فى تعلٌم األطفال وتدرٌبهم على بعض المهارات الحٌاتٌة الجدٌدة وممارستها، ومنها التعرؾ على الحرؾ التراثٌة 

 لحرؾ.وطرق تنفٌدها والتفاعل مع منتجى هده ا

 سمات الطفل المبدع -1

 ونجد ان الطفل المبدع له عدة خصائص تمٌزه عن أقرانه وهى;

 تنوع اهتماماته .أ 

 حب االستطالع والمٌل الى التساؤل والمساءلة .ب 

 االنهماك الشدٌد فى العمل والشؽؾ الى التجرٌب ومعرفة النتائج .ج 

 عدم االستسالم او الشعور باالحباط  .د 

 العمل واالنتماء له والدفاع عنهاالستقاللٌة فى التفكٌر وفى  .ه 

 االحتفاظ باالتجاه والتركٌز على موضوعات بعٌنها وعدم التشتت عنها .و 

 حب الحرٌة ورفض القٌود المفروضة علٌه سواء فى التفكٌر او فى العمل  .ز 

 7الحاجة للدعم واالهتمام والثناء  .ح 

                                           
6

ص  –انقبٌرة  – 2012 –دار انكتبة انحديث  –انتربيت انحسيت فّ مرحهت انطفُنت انمبكرة " انتشكيم انفىّ ببنعجبئه"  –حىبن عبد انىبّ انسيد  -

163 – 164  
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 معيقات االبداع عند األطفال -2

بالفطرة ووظٌفتنا هى البحث عن نوعٌة الموهبة ومجالها، ثم ثقلها وتطوٌرها  كما سبق وان دكرنا فان االطفال موهوبون

وتنمٌتها ودعمها. وفى أؼلب االحٌان فان عملٌة تنمٌة االبداع تقابل ببعض المعوقات مما ٌقضى علٌها وٌعوق نمو التفكٌر 

 مجتمع المحٌط به.االبداعى، منها معوقات شخصٌة لدى الطفل نفسه، او معوقات فى المدرسة، او فى ال

 معيقات االبداع شخصية - 3

 ضعؾ الثقة بالدات .أ 

 الخوؾ الدائم من العقاب .ب 

 قلة وجود التحدى والحافر على الفعل .ج 

 8النقد الدائم  .د 

 معيقات االبداع فى المدرسة  - 4

 طرق التدرٌس التقلٌدٌة .أ 

 المناهج المكتظة بما ال ٌالئم الفئات العمرٌة المختلفة  .ب 

 التى تعتمد على حفظ ما تم تلقٌنهأسالٌب التقوٌم  .ج 

 9 عدم مراعاة الفروق الفردٌة لدى االطفال .د 

 عدم االهتمام بالهواٌات واعتبارها ؼٌر دات نفع  .ه 

 معيقات االبداع فى المجتمع -5

 عدم االنفتاح على البٌئات والمجتمعات األخرى  .أ 

 انتشار االمٌة والجهل والبطالة .ب 

 راد واالهتمام بالجماعة  إهمال المواهب والقدرات الشخصٌة لالف .ج 

 10مقاومة التجدٌد  .د 

نخلص من دلك ان جمٌع المعوقات التى دكرت مسبقا تعٌق ظهور العملٌة االبداعٌة ولكنها باألخص تؤكد على دور 

المجتمع والبٌئة المحٌطة فى القضاء على االبداع، وان الطفولة ال ٌمكن لها ان تزدهر وان تتطور ابداعٌا خارج فضاؤها 

 التربوى السلٌم.

 رابعا: وسائل االبداع فى الحرف التراثية

ان االنتقال من التربٌة الحرفٌة التقلٌدٌة الى التربٌة الحرفٌة المعاصرة، هو أمر شدٌد التعقٌد والصعوبة، النه أمر ٌحتاج 

ة المحاكاة لكل ما هو الى االنتقال من ظاهرة كاملة من األسالٌب الموروثة الى ظاهرة عصرٌة، اى االنتقال من ثقاف

موروث الى ثقافة االبداع واالستلهام، اى الى ثقافة معرفٌة تكنولوجٌة خواصها التجدٌد والتحدٌث، وهى أمور تعود الى 

التربٌة االبداعٌة، وعلى الشخصٌة المتفردة وعلى الجماعة الخالقة، وتأكٌدا على دلك فقد سبق وان كانت االشكال التربوٌة 

مجال الحرؾ التقلٌدٌة، تدور حول إعداد الصبٌة بالمحاكاة والتوقؾ عند مالمح الحرفة الشائعة والمتعارؾ  والتدرٌبٌة فى

                                                                                                                                    
7
انّ  113ص  –االردن  –دار انفكر نهطببعت َانىشر  –انطبعت االَنّ  –االبداع مفٍُمً َمعبييري َمكُوبتً  –(  2002فتحّ عبد انرحمه )  -  

116 
8
 126انّ ص  123االردن ص  –دار انثقبفت نهىشر َانتُزيع  –انطبعت األَنّ  –انمدخم انّ االبداع  –(  2006سعيد عبد انعسيس )  -  

9
 105ص  –االردن  –دار انفكر نهطببعت َانىشر  –انطبعت االَنّ  –االبداع مفٍُمً َمعبييري َمكُوبتً  –(  2002فتحّ عبد انرحمه مرَان )  -  

10
 128ص  –االردن  –دار انثقبفت نهىشر َانتُزيع  –انطبعت االَنّ  –انمدخم انّ االبداع  –(  2006سعيد عبد انعسيس )  -  
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علٌها، وفى حدود خصائصها االنتاجٌة الوراثٌة. أما مع أدوات العصر التكنولوجٌة والبرمجة العلمٌة فى حٌاة المجتمع، 

لتربٌة الحدٌثة حتى تكتمل الظاهرة ككل. وعلى هدا فان التأكٌد على فالبد وان تنتقل التربٌة من موضوعها التقلٌدى الى ا

أهمٌة التربٌة الحرفٌة المعاصرة هو دفع عنصر االبداع كقوة ترقى عند أبنائنا، لٌتواجد بٌن صفوفهم المجددون المبدعون 

فا جدٌدا صحٌحا بصٌاؼة بنائٌة القادرون على االستلهام من ثقافتهم األصٌلة، والمتمكنون من توظٌؾ مواد االستلهام توظٌ

 مصرٌة، ودلك من خالل النقاط التالٌة ;

 تنمية التدوق الفنى عند األطفال -1

من أهم ما توصلت له االبحاث السابقة ان القدرة االبداعٌة لٌست قاصرة على انسان دون اآلخر، وانما هى موجودة عند 

ى ما ٌبدله من جهد فى التعلم والتدرٌب، وعلى هدا برزت كل فرد بدرجات متفاوتة تعتمد على مٌوله وقدراته ومد

ضرورة تنمٌة التدوق الفنى لدى االطفال من سن مبكرة، وٌتم دلك بعدة طرق منها زٌارة المتاحؾ واالماكن األثرٌة، 

التراثٌة وتوضٌح أوجه القوة والجمال فى التصمٌمات والتقنٌات المختلفة لمعرفة قٌمة األعمال األصلٌة لمختلؾ الحرؾ 

ومشاهدتها عن قرب، وتعرٌؾ االطفال بموروثاتهم الفنٌة وتشوٌقهم لمعرفة طرق صناعتها بشرح سهل وبسٌط، ومحاولة 

ممارسة تلك الفنون او الحرؾ بصورة مصؽرة، الزٌارات المٌدانٌة المستمرة الرباب هده الحرؾ التراثٌة ورؤٌة المراحل 

 ة المزٌد او الشؽؾ للتجرٌب.االنتاجٌة مما ٌنمى لدٌهم الشؽؾ لمعرف

 شرح النمادج الجيدة -2

ان االطفال بطبٌعتهم شؽوفون للمعرفة وحب االستكشاؾ، وبالتالى فعند رؤٌة الطفل الى نمودج فنى جٌد فالبد من شرح 

قٌمة هدا االبداع جمالٌا ووظٌفٌا ومحاولة اشراك الطفل فى الشعور بجمال التراث عن طرٌق شرحه بطرٌقة بسٌطة 

وشٌقة، واجتٌاز دلك الى شرح تفاصٌل هدا النمودج واختٌار الخامات وااللوان، والتطرق الى امكانٌة تؽٌٌر جزء من هدا 

النمودج لٌصبح عمال آخر بقٌمة جمالٌة ووظٌفٌة أخرى، مما ٌحفز الطفل على إعمال عقله ومحاولة التفكٌر فٌه وفى كٌفٌة 

 او طرٌقة أخرى، وتبدأ بهده الطرٌقة رحلة االبداع لدٌه. تطوٌره ربما بخامات أخرى او ألوان أخرى

 أهمية التجريب -3

ضرورة التشجٌع على التجرٌب للعمل او النمودج،  ودلك من شأنه التشجٌع على ابتكار تصمٌمات جدٌدة او استخدام 

ى االشؽال العملٌة على خامات مختلفة او العمل باسلوب مختلؾ واعادة صٌاؼة الفكرة بصورة جدٌدة، وأال ٌقتصر العمل ف

األداء المدرسً المنهجى المحدد بتمارٌن معٌنة فقط، وانما اتاحة الفرصة للتجرٌب المستمر الؽٌر مشروط بمعرفة النتٌجة 

 مسبقا.

 اكتشاف المواهب لالرتقاء بالصناعات التراثية -4

حرفة او صناعة، وعلى هدا وجب االهتمام دائما ما نالحظ تعدد صور الخلق الفنى ولكنه فى أؼلب األحٌان ٌكون مقرون ب

باالشؽال العملٌة فى المدارس، ولٌس المقصد من دلك هو تعلٌم حرفة ما كحرفة النجارة على سبٌل المثال لٌصبح التالمٌد 

فٌما بعد نجارٌن، وانما ٌعتبر دلك وسٌلة للتوجٌه المهنى وتنمٌة القدرات والمهارات واكتشاؾ المواهب، حٌث تقدم لهم 

الفرص لشتى المعارؾ ، فٌتعرفون على العدد واآلالت وطرق العمل بها والعملٌات الصناعٌة المختلفة، كما تقدم لهم 
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فرص الكتساب المهارات الصناعٌة والترؼٌب فٌها والتوجه نحو العمل الٌدوى، وتقدٌره واالعتزاز به، وهى االتجاهات 

 11فٌما بعد االلتحاق باحد الكلٌات الهندسٌة او الصناعٌة أو الفنٌة.  الالزمة فى العمل الصناعى، إدا ما اختار الطالب

 وضع برامج ارشادية فنية وصناعية -5

ٌعرؾ البرنامج االرشادى الفنى او الصناعى على انه خطة عمل مدروسة من قبل المختصٌن فى هده المجاالت، تعتمد 

توضٌح المفاهٌم المختصة بحرفة معٌنة مثال، بؽٌة الوصول على إٌجاد وتطوٌر المهارات المنظمة بطرٌقة متدرجة، بهدؾ 

الى مجموعة من النقاط التى تساعد على التطوٌر او التحسٌن فى تلك الحرفة او نواتجها االبداعٌة، ودلك عن طرٌق 

 المساعدة على تطوٌر القدرات الشخصٌة خالل البرنامج وزٌادة الوعى بالعوائق والمشكالت القائمة.  

 يقة التى يجب ان يقوم عليها البرنامج االرشادى الطر -6

 ٌجب ان تقوم البرامج االرشادٌة على طرٌقة االرشاد الجمعى لما لها من مزاٌا كالتالى; 

 ترشٌد االستهالك فى المصارٌؾ والوقت والجهد  .أ 

االستفادة من روح التعاون فى التعلٌم الجمعى ، مما ٌكسب المتمرن صفات كثٌرة منها التفاعل البناء واالنسجام مع  .ب 

 اآلخرٌن كما تكسبه الثقة بالنفس واالحساس بان دوره فعال وان كان صؽٌرا 

 التعود على احترام الرأى اآلخر حتى وان كان خطأ من وجهة نظرى  .ج 

 ات المختلفةالتدرج فى تعلم المهار .د 

 تنمٌة الشعور باالنتماء  .ه 

 تزٌد من المنافسة بٌن أفراد المجموعة الخراج افكار ابداعٌة متطورة  .و 

 اكتساب خبرات متبادلة لتطوٌر المهارات االبداعٌة. .ز 

 خامسا: النتائج والتوصيات
 

 النتائج -1

 ان الحرؾ التراثٌة لها دور كبٌر فى تنمٌة االبداع عند األطفال. .أ 

 بداع فى مجال الحرؾ التراثٌة ٌسهم فى بناء شخصٌة الطفل.إن عملٌة اال .ب 

 ان الحفاظ على الحرؾ التراثٌة عند الطفل ٌنمى الهوٌة الثقافٌة واالجتماعٌة والحضارٌة. .ج 

 ان تطوٌر الحرؾ التراثٌة ٌؤدى الى تطوٌع المنتجات المختلفة لمواجهة متطلبات السوق المحلى والعالمى.  .د 

 

 التوصيات -2

 على تطوٌر مقٌاس التفكٌر االبداعى فى مدارس المرحلة االبتدائٌة.ضرورة العمل  .أ 

 ضرورة توفٌر البٌئة المدرسٌة التى تشجع االنشطة االبداعٌة التى تنمى التفكٌر لدى االطفال.  .ب 

 ضرورة عقد العدٌد من التدرٌبات العملٌة للحرؾ التراثٌة بالمدارس التعلٌمٌة. .ج 

 ة االبتدائٌة لتأهٌلهم على ممارسة الحرؾ التراثٌة.ضرورة االهتمام باألطفال فى المرحل .د 

 

                                           
11

 –انطبعت األَنّ  –نُوجمبن  –انشركت انمصريت انعهميت نهىشر  –انىجبرة انعربيت فّ مصر َمشبٌير صىبعٍب  –(  2002د عبد انعبل ) محمُ -  

 60انّ ص 58انقبٌرة ص 
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 ( 3115)السعودٌة  -للنشر  دار المرٌخ - إدارة أنشطة االبتكار والتؽٌر، دلٌل انتقائً للمنظمات - محمود  ،حسنً .8

 -لونجمان  -الشركة المصرٌة العلمٌة للنشر  -النجارة العربٌة فً مصر ومشاهٌر صناعها  - محمود ،عبد العال .9

 (3113)القاهرة  -الطبعة األولً 

 (8::2) القاهرة.  -الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  -الفنون الشعبٌة بٌن الواقع والمستقبل  -هانً ابراهٌم  ،جابر .:




