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 الحرف التراثية كمجال إبداعى للطفل المصرى

Traditional handicrafts as a field of creativity for the Egyptian child  

 / داليا فؤاد محمود عطيةم.د

 السادس من اكتوبر -العالي للفنون التطبيقية مدرس بقسم الديكور والعمارة الداخلية المعهد 

 ملخص البحث 

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

إدا أعدت  -التأثٌر السلبً لهده المتغٌرات 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 أغفل 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 واالستكشاف والتجرٌب ، وٌعد االبتكارواالبداع أهم االشكال الراقٌة للنشاط 

ان التقدم ال ٌمكن تحقٌقه بدون تطوٌر للقدرات االبتكارٌة واالبداعٌة. وفً هده الظروف 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 الحرف التراثٌة ال ٌكون فردٌا، وٌأتً دور التفكٌر االبداعً 

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

تراثٌة ، الً ما هو أعمق من دلك ، وأكثر تعقٌدا مما هو مألوف وقائم ، بحٌث ٌكون المبدع قادرا علً صٌاغة نغمة ال

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

 

 أهداف البحث

 تطورة الخاصة بعملٌة الكشف عن وتطوٌر وتنشٌط ملكة االبداع ٌهدف البحث الً توضٌح المفاهٌم الحدٌثة وال

 سنة . 21سنوات ( الً سن  5واالبتكار عند األطفال من سن دخول المدرسة ) 

  التعرف علً عالقة التفكٌر االبداعً واالبتكاري لدى الطفل المصري بمتغٌرات المستوي االجتماعً واالقتصادي

 والثقافً .

 ممٌزات االبداع واالبتكار فً مجاالت الفنون والحرف التراثٌة بغرض حث وتشجٌع المسئولٌن بٌان وتوضٌح الهمٌة و

 والمهتمٌن بالتطوٌر علً االهتمام بها.
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 أهمية البحث

 تتمثل أهمٌة البحث فً النقاط التالٌة :

  تركٌز الضوء علً أهمٌة تنمٌة االبداع واالبتكار فً الفنون والحرف التراثٌة 

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

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

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

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

 بعض الجوانب االبداعٌة لدٌهم . 

 منهجية البحث

سوف ٌسلك البحث المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل االضطالع علً المشكلة وتحدٌد معالمها ، وصٌاغة الفرضٌات ، 

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

  : لتراثٌةاالبداع عند االطفال ، الحرف التراثٌة ، تنمٌة االبداع ، االرتقاء بالحرف اكلمات مفتاحية  

 




