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  :Abstractملخص البحث 
 

 :Keywordsكلمات دالة 
طفل ث يعد ال، حي يتناول البحث كيفية تنمية االبتكار واإلبداع عند األطفال من خالل ممارسة الفن التشكيلي

لفن للطفل اوممارسة ثروة قومية في مجتمعه ومرآة لتطوره فإذا كان المجتمع متطوراً أصبح الطفل كذلك، 

ارية من البتكاالخبرة والتفكير االبتكاري ومروره بمراحل العملية  بصفة عامة تمنحه فرصة عظيمة الكتساب

 إلبداع .ارحلة متلقاء نفسه ، فيقوم بالتجريب واالستكشاف واالبتكار بحرية دون تدخل الكبار حتى يصل الى 

ً يتفاعل بحسه وفنه مع ظروفه ً فنانا ل لوث عن حويبح كما أن ممارسة الطفل للفن التشكيلى تجعل منه إنسانا

 مشكلةغة م صياغير تقليدية لحل مشكالته ، ويبتكر ويبدع فيما يمارسه من فنون تشكيلية، وبناء على ذلك ت

 واإلبداع عند هل يمكن اتخاذ ممارسة الفن التشكيلي كأسلوب لتنمية االبتكار في التساؤل التالي : البحث

البتكار ان التشكيلى كأسلوب لتنمية الى إعداد دراسة حول أهمية ممارسة الف ويهدف البحث األطفال ؟

 جه الطفلا ينتمواإلبداع عند األطفال . وللوصول للهدف تناول البحث سيكولوجية فنون األطفال بهدف تحليل 

مستوى وية ، من فنون تشكيلية واالستفادة من نتائج التحليل للكشف عن شخصية الطفل ، واتجاهاته المزاج

 بداع.تكار واإلاالب يته وتبنى هذه المواهب والدراسات والعمل على تنميتها نحوذكائه ، وقدرته الخالقة ، ونفس

 تشكيلي ،فن الكما تناول البحث كيف يتدرج الطفل من مرحلة االبتكار الى مرحلة اإلبداع خالل ممارسته لل

  ومن ثم تتضح ،ودور األسرة والمدرسة في توجيه الطفل لممارسة الفن التشكيلي لتنمية االبتكار واإلبداع 

التجريب لخبرة واالمساعدة على تنمية التفكير اإلبتكاري واالبداعي عند األطفال وإكسابهم  فيأهمية البحث 

 .الجمالى لفنى واكما يسهم البحث في تهيئة بيئة مناسبة لألطفال تصقل عندهم الحس  بممارسة الفن التشكيلي.

  ألطفال .عند ا لتشكيلي كأسلوب لتنمية االبتكار واإلبداعأنه يمكن اتخاذ ممارسة الفن ا افترض البحثوقد 

الفن  ، وتم الوصول الى مقترح لدعم ممارسة المنهج الوصفي التحليلي واالستنتاجيواستخدم البحث 

ن ممارسة الطفل أ من أهمها: نتائجالتشكيلى لتنمية ابتكار وإبداع األطفال ، وفي النهاية توصل البحث الى 

ً من تركيز اإلنتباه الذي يساعده على الكشف والتدقيق في البحث للفن التشكيلي حليل والت يعتبر نوعا

ور ألطفال لها داممارسة الفن التشكيلى كأسلوب لتنمية االبتكار واإلبداع عند  والمالحظة وتنمية مدركاته.

بناء شخصية  .لديهم  كبير فى شغل وقت فراغهم والحفاظ عليهم ، باإلضافة الى تنمية الحس الفني والجمالى

رجات الفن مخ الطفل يستدعى نمو متوازن للشخصية من حيث تنمية الوظائف الوجدانية والوظائف الذهنية .

هم ه إليالتشكيلى للطفل هى إنعكاس لشخصيتة وهى اللغة التى يتصل من خاللها باآلخرين وينقل مشاعر

 مسجالً ثقافته ومؤكداً لهويته وصانعاً لحضارته .

 ن التشكيليالف 
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 Creativity  

 اإلبداع

 Innovation 
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 Introduction  املقدمة 

الطفل هو ثروة قومية في مجتمعه ويعد مرآة لتطوره فإذا كان 

ه وممارسة الطفل للفن تمنحمتطوراً أصبح الطفل كذلك، المجتمع 

حل فرصة عظيمة الكتساب الخبرة والتفكير االبتكاري ومروره بمرا

ف ستكشاحيث يقوم بالتجريب واال، العملية االبتكارية من تلقاء نفسه 

 بحرية دون تدخل الكبار حتى يصل الى مرحلة اإلبداع .

 ممتع للطفل يشبه اللعب ،ومن المؤكد أن فن الطفل يحمل جانب 

ته ، وعن حبه وكرهه ، وسعادوفيه يقوم الطفل بالتعبير عن ذاته 

وحزنه ، وغضبه وسروره ، ومشكالته واحتياجاته ، وإبداعاته 

ته وعبقريته ، وفي اللعب يتاح للطفل حرية الحركة ، فتنمو عضال

مل وتتآزر حركات العين مع اليد ، ويكتسب عادات اجتماعية، كالع

ه اعدعنده يس والتعاون وتبادل األدوار مع اآلخرين ، فتكون رصيداً 

لطفل هو لفاللعب . على تنمية قدراته العقلية ، والوجدانية ، والعضلية

جوهر حياته وتفكيره ، وكذلك ممارسته للفن التشكيلي تعتبر 

ته تدريبات طبيعية لعمليات اإلدراك تساعده على االرتقاء بقدرا

 وجيهه نحو التفكير االبتكاري واإلبداعي.واستعداداته وت

ويتناول البحث دراسة حول أهمية ممارسة األطفال للفن التشكيلي 

بناء شخصيتهم ، فالفن التشكيلى االبتكار واإلبداع و تنميةوأثره على 

يجعل من االنسان فنانا يتفاعل مع ظروفه ومشاكله ومع بصفة عامة 

ويبحث عن حلول غير تقليدية قضايا مجتمعه وأفراحه وأحزانه...، 

لحل مشكالته ، فيبتكر ويبدع فيما يمارسه من فنون تشكيلية ، ومن 

ثم يسهم البحث في بناء شخصية وعقول األطفال وتنمية ابتكاراتهم 

وإبداعاتهم الفنية ، كأسلوب من أساليب التربية من خالل ممارسة 

ثلها مثل اللعب الفن التشكيلي ، فالفن من األمور المحببة لألطفال م

ألنهم " يجدون في الفن من مظاهر الحرية، واالنطالق ، والتلقائية ، 

ً هو أشبه ما يكون باللعب " . ) ً إبداعيا براهيم، إما يجعل منه نشاطا

 (12ص

 ويتطرق البحث الى توضيح سيكولوجية فنون األطفال بهدف تحليل

ه اتجاهاتما ينتجه الطفل من فنون تشكيلية للكشف عن شخصيته ، و

ى تبن المزاجية ، ومستوى ذكائه ، وقدرته الخالقة ، ونفسيته ويمكن

ل هذه المواهب و تنميتها ، أوعالج ما يتعرض له الطفل من مشاك

يف تظهر دالالتها خالل ممارسته للفن التشكيلي ، ويوضح البحث ك

،  كيلييتدرج الطفل من االبتكار الى اإلبداع في ممارسته للفن التش

داع اإلبؤكد أهمية ممارسة الفن التشكيلي  في تنمية االبتكار ومما ي

 عند األطفال ، وأهمية دور األسرة والمدرسة في توجيه وتشجيع

الطفل لممارسة الفن التشكيلي ، ثم يخلص البحث الى طرح 

يئة بمقترحات لدعم ممارسة الفن التشكيلى بهدف تنشئة األطفال في 

 نمى الفكر االبتكاري واإلبداعيتصقل الحس الفني والجمالي وت

 لديهم .
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 Statement of the Problemمشكلة البحث  

 يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي :

ر هل يمكن اتخاذ ممارسة الفن التشكيلي كأسلوب لتنمية االبتكا

 واإلبداع عند األطفال ؟

 Objectivesأهداف البحث 

 يهدف البحث الى :

 أهمية ممارسة الفن التشكيلى لتنميةإعداد دراسة حول  -

 االبتكار واإلبداع عند األطفال .

 Significanceأهمية البحث

 عند يساعد البحث على تنمية التفكير اإلبتكاري واالبداعي -

األطفال وإكسابهم الخبرة والتجريب بممارسة الفن 

 التشكيلي.

م يسهم البحث في تهيئة بيئة مناسبة لألطفال تصقل عنده -

 الفنى والجمالى .الحس 

 فرض البحث :

 ممارسة الفن التشكيلي أسلوب ناجح لتنمية االبتكار -

 واإلبداع عند األطفال

 Research Methodologyمنهج البحث 

 الوصفي التحليلي واالستنتاجي

  Theoretical Frameworkي طار النظراال

 الطفل وممارسة الفن التشكيلي : -1 

ولة الطففن جميع المهتمين بهذا الشأن ، تحظى الطفولة باهتمام بالغ م

نشئة ته تصانعة المستقبل وعليه فإن إعداد الطفل تربويا وفنياً وتنشئ

سه اجتماعية صالحة بعيدة عن التوترات النفسية وفي بيئة تصقل ح

ن الفني والجمالي ، وتنمى فكره االبتكاري واإلبداعي يمكننا م

 قبل البالد .صناعة أجيال يُعتمد عليها في بناء مست

 لفرداويمكن تعريف مرحلة الطفولة بأنها " المدة التى يعتمد فيها 

ح ترويعلى والديه في المأكل والملبس والمأوى والتعليم والصحة وال

 نفسىسواء أكانت مدة الطفولة حتى البلوغ أو النضج االقتصادى وال

 ناداً ستا والعقلى واالجتماعى ، وبتعبير آخر يمكن تحديد فترة الطفولة

لذين ه واعلى نوع العالقات المتبادلة بين الطفل واآلخرين المهتمين ب

 ( 12يتفاعل معهم"                ) العنانى ، ص

ح يصـبفويبـدأ حـب الطفـل للفن عموماً في وقـت مبكـر مـن حياتـه، 

ً له ، فهو يعـبر مـن خاللــه عـن  ً مميـزاً ومحببـا ره شـاعمنشـاطا

عادة فرسـوماته وتشكيالته تكسـبه لـــذة وشـعور بالسـوأحاسيسه، 

  يداه حدثهتوهـذا الشـعور يتولـد لديـه حيـــنما يالحـظ األثـر الـذي 

  نده. عداً علـى سـطح ما أو في خامة معـينة ، فذلك يمثل  اكتشافاً فري

والفنون التشكيلية بصفة عامة هي " تلك الفنون التي تُصور الحالة 

ة لإلنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويُحقق اإلمتاع الشعوري

النظري لمشاهده، وذلك عن طريق تطويع األلوان والمساحات 

والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية لألشياء، ويندرج ضمنها 

مجموعة كبيرة من الفنون كالنحت، والرسم، والتصوير، الخزف.... 

 بتصرف (  https://mawdoo3.com/الخ )

وممارسة األطفال للفن التشكيلي يساعدهم على " التعبير الحقيقي 

عن ذواتهم، كما تمنح أنشطة الفنون المختلفة لألطفال التوسع في 

الداخلية وتحّسن من مستويات الصحة خيالهم والتعبير عن مخاوفهم 

النفسية لديهم، ويعتبر الفن التشكيلي من الطرق الجيدة التي تنمي 

مستويات المعرفة والفكر والقيم التي تالزم األطفال خالل مراحل 

حياتهم المختلفة، ويتعلم األطفال خالل ممارسة أنشطة الفن كيفية 

لفة.) التعامل مع األدوات والخامات الفنية المخت

https://mawdoo3.com) 

وإذا أخذنا فن الرسم كمثال نجده لغة الطفل للتواصل والتفكير ، 

تتغير وتتشكل مع نموه وارتقائه في مراحله العمرية المختلفة ، 

ً بالبيئة ، ويمكن اعتبار الرسوم وسيلة جيدة  وتزداد رموزه ارتباطا

صية الطفل وكيفية ارتقاء المظاهر المختلفة لنمو للكشف عن شخ

عقله وأفكاره ، ووجدانه ، ومشاعره ، وقيمه ، وأخالقه ، وخياله 

 وابتكاراته وإبداعاته .

 

ن التشكيلي وعالقته بتربية األطفال وبناء ممارسة الف  - 2

 شخصيتهم :

يرى علماء النفس أن بناء الشخصية يستدعى تحقيق نمو متوازن 

ً ية ،ولذلك فإنه من الضرورى تنمية الوظائف الوجدانية جللشخص  نبا

ين الى جنب مع الوظائف العقلية خاصة " وان الصلة وثيقة بين هذ

بد النوعين من الوظائف النفسية بحيث أن ما يؤثر على الوجدان ال

ية جدانفى الوقت نفسه من أن يؤثر على التفكير ، فليست التربية الو

ء ى جزهتمام االستقالل عن التربية الذهنية بل  عملية نفسية مستقلة

 على ال يتجزأ من تلك العملية السيكولوجية المتكاملة التى اصطلح

 . (144تسميتها باسم بناء الشخصية " ) إبراهيم ، ص 

ومعنى هذا أن الرعاية وتكامل شخصية الطفل يستوجب أصالة 

ه درتل تنمية قوجدانه وصدق عاطفته وعمق الحياة اإلنفعالية من خال

 فعالعلى " التعجب وتربية إحساسه بالقيم حتى يصبح أقدر على االن

ً بصنوف  بضروب الثراء الكامنة فى الوجود ، وأرهف إحساسا

لية لجماالجمال واالنسجام الباطنة فى الحياة ، وهنا تأتى التربية ا

 صغيرفتكون بمثابة الوسيلة الفعالة إلتاحة الفرصة أمام الحدث ال

  (.147) إبراهيم ، صيقف على خير ما تم تحقيقه "  حتى

وما من شك أن رعاية الطفل وامتالكه لمهارات بعض أو فن من 

ن ألالفنون التشكيلية إنما هو عامل مهم من عوامل بناء الشخصية 

وى مثل هذا االمتالك ينتقل به من مستوى معاناة الخبرة الى مست

تأمل ى التح الوجدانى والقدرة علتحقيقها وإجرائها ، ومن ثم فإن التف

واإلعجاب والممارسة والتجريب هو السبيل لبناء شخصية الطفل 

 بشكل سوي .

ً تعي ً وفنيا ً وأخالقيا لى " نه عفتربية الطفل وبناء شخصيته إجتماعيا

 ،الرقى بمشاعره وتهذيب نفسه وااللتصاق بمجتمعه وانتمائه له 

ره ل عملعمل وااليثار فى مراحوهذا كله فى نهاية األمر يدفعه الى ا

انية النسالمقبلة فيبتكر ويبدع ال لنفسه ومجتمعه فقط ولكن للحضارة ا

بتصرف ( . ولعل ما يميز الفن  9) العناني ، صبشكل عام" 

 التشكيلي في وقتنا الحاضر هو اعتماده بشكل مباشر على عملية

ً ف ة ديدجنية االبتكار، التي من خاللها يحاول الطفل أن يكتشف قيما

 غير معتادة ليصل الى اإلبداع .

 يكولوجية فنون األطفال :س - 3

 لطفلاإهتم المفكرون والعلماء فى جميع أنحاء العالم بدراسة فنون 

ية ومدى تأثرها بحالته واتجاهاته ، وكذلك مدى تأثيرها على شخص

 تطوروالطفل بشكل عام والتعرف على قدراته االبتكارية واإلبداعية 

 ه ونفسيته وأخالقياته من خالل ممارسته للفن التشكيلي .ذكاء

 ذ هى" وتعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل بناء الكيان البشرى ، إ

اعية ر طومستهل حياته ، كما أن الطفل فيها أكثر شغفاً للتعلم ، وأكث

على  ابقةوانقياداً للتنميط القيمى والمهاري ، فهذه المرحلة وهى الس

من مر ذات أثر فعال حتى كل ما يليها من مراحل ، وكل مراحل الع

كتب ما يثم كانت أهميتها للفرد والمجتمع ، لذا فإن مستقبل األمم إن

 فى مؤسسات إعداد أطفالها "  

 ( . 12) العناني ، ص 

رها عتباوعن سيكولوجية رسوم الطفل أو تشكيالته الفنية ودالالتها با

ن " الطفل الذى يرسم فى إنعكاس لشخصيتة يرى علماء النفس أ

عث حافة الصفحة ويترك الفراغ كبيراً دون استغالل ، قد يكون مب

ذلك خوف من التكيف االجتماعى ، وببعض التشجيع الذى يكسب 

ً من اإلنعزال  الطفل جرأة على استغالل الفراغ ينتقل تدريجيا

واإلحساس بالوحدة الى اإلنخراط أكثر فى الجماعة واكتساب 

ى التعامل االجتماعى بدالً من التوارى." المهارة ف

  ( . 222)البسيونى،ص

https://mawdoo3.com/D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وال شك أن ممارسة الطفل للفن التشكيلى تجعله يضع نفسه فى 

رة صورة يتخيلها بحيث تخرج رموزه التشكيلية بدافع الشعورى معب

عن حقيقة شخصيته حيث يجد الفرصة لإلفصاح عن السعادة أو 

ما و فهه التى قد ال تجد إستجابة أالضيق الذى بداخله وإبراز مشاعر

لفن من البيئة المحيطة ، محاوالً إيضاح تلك المشاعر بممارسته ل

الل التشكيلي فيستطيع االتصال باآلخرين ونقل مشاعره اليهم من خ

 فنونه .

ً تم ً بصورة ناجحة ، ينتج فنونا لى يل افالطفل الذى يتكيف إجتماعيا

ر ختياانس والسليم ، " كما أن ااالستقرار والى ابراز النمو المتج

ألوانه تميل الى أن تنسجم بعضها مع بعض فى أوضاع مستقرة . 

ر كما تعكس رسومه خبراته اليومية . وأن ذبذبة الطفل التى تظه

 غير أحيانا فى االنتقال من الشكل الكلى الى مجرد مساحات أو بقع

ه يعاني مفهومة ، قد يساعد على استنتاج المشكل االنفعالى الذى

  ماالالطفل ويعترضه فى حياته ، ونظراً ألن الطفل يرسم ما يعرفه 

لك يراه لذلك فإنه يستوجب عدم الضغط عليه ليرسم ما يراه ألن ذ

ن يد أريعتبر محاولة إلفساد النزعة الخالقة لديه ، وقد أكد هربرت 

 ل منالشخص إذا أراد أن ينقل انفعاالته أو مشاعره فليس هناك أفض

  ( . 227نون التشكيلية "  ) البسيونى، صالف

يلى ومن ثم تتضح أهمية تربية الطفل من خالل ممارسته للفن التشك

ية كأسلوب لتنمية االبتكار واإلبداع والتعبير عن حالته المزاج

نه ية موالنفسية ، ولذلك فإن تلك الممارسة ينبغى أن تتم برغبة ذات

سية عبير عن المشاعر األسادون أمر أو تقييد قد يحد من حرية الت

سم ة تتالتى يشعر بها ، وبهذه الطريقة تأتى فنون األطفال التشكيلي

 القاتعفى  بالتلقائية والعفوية كلغة تعبيرية ووسيلة للتكيف مع البيئة

مهم جمالية تعكس سيكولوجية فنون األطفال محملة بخياالتهم وأحال

لتى الماضى القريب االبسيطة والنامية وما يرتبط بها من ذكريات 

 قدرةيعبر عنها بالتجريب بطالقة وحرية مما يكسبه ثقته بنفسه وال

افع على نقل أفكاره وانفعاالته التى يمكن ان تفسر شخصيتة والدو

 النفسية وراء ما ينتجه من فنون تشكيلية .

ه شكيلتإن قيام عالقة بين الطفل والعمل الفني الذى يقوم برسمه أو 

 اإلدراك الحسى والبصرى من خالل إحساسه باللونوتلوينه ينمى 

ت والخط والمساحة والكتلة والحركة واستخدامه األدوات والخاما

 واأللوان الفنية التى تقوي لديه الحس البصرى والجمالي .

 وجيةكما أن تحليل ما ينتجه الطفل من فنون تشكيلية ومعرفة سيكول

 بصفة مستمرة ومدى هذه الفنون يكون ناجحا إذا تتبعنا تطورها

لية استجابته وميوله إلتقان مهارة معينة لمصنفات الفنون التشكي

 المتعددة والمتنوعة ، والتى يمكن من خاللها الكشف عن شخصية

مية وتن الطفل وتحديد اتجاهاته وذكاءه وقدرته المهارية واألخذ بيده

 وطنهلمواهبه االبتكارية واإلبداعية ليصبح فنان المستقبل الممثل 

 ارسةوالمعبر عنه والصانع لحضارته إذا أردنا التربية من خالل مم

 الفن. 

لفن تدرج الطفل من االبتكار الى اإلبداع في ممارسته ل -4

 :التشكيلي

ارس ن تماالبتكار  والميول اإلبداعية ، والتربية الجمالية ، يمكن أ

ة الفن التشكيلي بصففي كل مجاالت الحياة بصفة عامة وفي مجال 

رة خاصة . ومع التطور السريع والعولمة والتقدم التكنولوجي وكث

 ديدةالتحديات والمشكالت ، أصبح هناك احتياج لمتطلبات تعليمية ج

 طويرتنمي االبتكار واإلبداع ، ومن ثم يجب على مسئولي التعليم ت

المناهج والتدريبات والممارسات التي تدعم وتحسن التفكير 

  بداعإبتكاري الذي يؤدي الى اإلبداع، وبدون االبتكار ال يوجد اال

 .ويعتبر االبتكار تطوير ليصل الى اإلبداع من خالل الممارسة 

ويقصد باالبتكار عند األطفال قدرة الطفل العقلية على اكتساب سلوًكا 

جديدًا من خالل إنشاء شيء جديد أو إجراء تغييرات في شيء 

 (https://baby.webteb.com/articlesموجود )

 أما اإلبداع في اللغة هو مصدر من الفعل أبدع ، أبدعت الشيء

اخترعته على غير مثال سابق ، واإلبداع كمصطلح هو "عملية 

 ( 15اإلتيان بجديد وأن ترى ما ال يراه اآلخرون.")السويدان،ص 

 سبحانه وتعالى القدرة على االبتكار واإلبداع وعلينا ولقد وهبنا هللا

السعي لتنميتها وصقلها، ويعني ذلك أن " االبتكار الذي يبدأ أوالً 

والذي يوجد ضمن اإلبداع وهذا يقودنا الى معنى هام وهو أن اإلبداع 

له معنى الشمول والعمومية عن االبتكار حيث أن االبتكار يوجد 

( ، فاالبتكارية عند األطفال  40اني ، ص ضمن اإلبداع".  )الكن

التي يهبها هللا  Potentialيمكن اعتبارها نوعاً من االمكانية العقلية 

لإلنسان ، ويمكن أن تنمو وتزدهر عند رعايتها وتوجيهها وصقلها 

لتصل  لإلبداع . بينما إذا أهملت هذه الهبة جاءت بنتيجة عكسية ، 

بلو بيكاسو " كل األوالد يرسمون وفي ذلك المعني يقول الفنان با

بعبقرية ولكن ما نفعله بهم يطيح بسرعة بقدراتهم " ) دورهام ، 

 (  13ص

ن وصول الطفل من االبتكار الى اإلبداع عند ممارسته للفويأتي 

صر التشكيلي من تداخل أربعة دوائر كل منها يمثل عنصراً من عنا

)   ( "1ا في شكل )التدرج من االبتكار للوصول لإلبداع  "وهي كم

 بتصرف ( :   2003أبو سعده،

 التلقين   -أ

 الموهبة    -ب

 المهارة      -ج 

 طريقة التفكير  -د

 
 ( يوضح عناصر اإلبداع1شكل )

ف لتعرويعتبر التلقين هو نقطة االنطالق فالطفل يولد ويعتمد على ا

عرف تعلى العالم من حوله من خالل التلقين، ثم تكتشف الموهبة ثم 

يد م يعات وتتطور ثم يأتي النضج ويبدأ االنسان في التفكير ثالمهار

اختيار عناصره مرة أخرى بناء على التفكير في حركة عكسية 

لمه ا تعباستخدام المهارة واالستناد على الموهبة الكامنة ومراجعة م

  .وما ادخره في الصغر بالتلقين فيحدث اإلبداع وهكذا

 ( يؤدي الى نتائج مختلفة1)"وتداخل تلك الدوائر كما في شكل 

وهبة الم فتداخل التلقين مع طريقة التفكير ينتج العلم، وتداخل دائرة

د لتقليتج امع المهارة ينتج الفن، وتداخل دائرة التلقين مع الموهبة ين

وين وتك )المحاكاة( وتداخل المهارة مع طريقة التفكير ينتج االبتكار

 عال،رف بالتكوين النفسي الفشخصية االنسان التي تتأسس على ما يع

عبد وبذلك يمكن اعتبار األربع محاور هي مدخل لإلبداع."    )

 ( 32، ص الحميد

حددة م: "بانها التمكن من إنجاز مهمه بكيفية  skillوتعرف المهارة

فتعرف بانها   talentو بدقة متناهية وسرعة في التنفيذ، أما الموهبة 

 انها القدراتمع اإلنسان أو على  قدرات فطرية طبيعية مخلوقة

 (16ص عبد الحميد،الخارقة .) 

هذا يعني أن المهارة تعتمد على الممارسة وقدرة يمتلكها االنسان 

بمجهوده  وسعيه كممارسة الطفل للفن التشكيلي ، أما الموهبة فتعتمد 

على قدرة مخلوقة مع الطفل وتتفاوت نسبتها من طفل آلخر ، وبذلك 

فل من االبتكار الى اإلبداع عندما يكتسب المهارة من يتدرج الط

خالل الممارسة التي تدفعه لالبتكار،  ثم يأتي اإلبداع الذي يعتمد 

بشكل على قدرة اكتشاف شيء بالعقل وجعله موجوداً في الواقع 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://baby.webteb.com/articles


82 Practicing plastic art as a method for developing  creativity and innovation in children 

 

Citation: Amr Samy & Menna Lotfy (2022), Practicing plastic art as a method for developing  creativity and 
innovation in children, International Design Journal, Vol. 12 No. 5, (September 2022) pp 79-83   

 

 مبتكر من خالل االستعانة بالمهارة .

د إلبداع عنممارسة الفن التشكيلي  في تنمية االبتكار وا أهمية -5

 األطفال :

ة عوريشيشير مفهوم الفن عامة الى أنه صيغة تعبيرية لحالة أنسانية 

تنبع من أحاسيس وأعماق اإلنسان المتأثر بواقعه االجتماعى 

ال فوالطبيعى والذاتى ، ومهما اختلفت تعاريف الفن بصفة عامة ، 

كة رتخرج عن إنه تعبير إما باللون والخط والمساحة والكتلة والح

أو  ،شعر لتشكيل فني جديد كالفنون التشكيلية ، أو تعبير بالكلمة كال

 تعبير بالنغم كالموسيقى .

،  لقبحاواالنسان بفطرته يبحث دائماً عن الجمال ، كما إنه ينفر من 

 ومن خالل ممارسته للفن التشكيلى يتحقق هذا الغرض حيث يتمكن

" الدراسات الفرد من معايشة الجمال بكل مقوماته ، وتدل 

 ربيةتالسيكولوجية والتربوية أننا أصبحنا نعلم حق العلم أن هناك 

ر ، كما أن هناك تربية للتفكي  Education of Feelingللوجدان 

Education of Thinking  وأن تربية الوجدان ال تقتصر على ،

ً الى تنمية الشعور الجم " ) الى.تنمية الشعور الخلقى، بل تمتد أيضا

 (144م، صابراهي

ة لفنيولذلك فإن ممارسة األطفال للفن التشكيلى  وتحليل أعمالهم ا

م كأسلوب لتنمية الحس الجمالي لديهم يساعد على إكتشاف قدراته

ل خال على االبتكار واإلبداع بل وتحقيق مستويات عالية لإلبداع من

 لية ،لجماإبتكار أعمال فنية تشكيلية معبرة ومحملة بالمعانى والقيم ا

وليس بالضرورة أن تأتى النتيجة مرضية على مستوى جميع 

فمنهم  ،االطفال ، فهم متفاوتون فى القدرات االبتكارية واإلبداعية 

من هو موهوب بطبيعته وقادر على ممارسة الفن التشكيلى فيصل 

بممارسته الى آفاق إبداعية متسعة تضعه فى مصاف الفنانين 

 الى فق وال يصل فى محاوالته إالالمبدعين ، ومنهم من هو ضيق األ

قدر محدود من اإلبداع ، وهنا يأتى دور المتخصصين فى توجيه 

راته بتكاوتزويد الطفل بالقدرة والمهارة والممارسة الالزمة لتنمية ا

كرين لمبتاوإبداعاته فيكسبه الخبرة والتربية الجمالية التى تضعه بين 

 والمبدعين .

لك كس ذطفال تصقل حواسهم وتهذبها فينعإن تهيئة البيئة السليمة لأل

ين على ممارساتهم للفن التشكيلى فيحدث تكامل التفاعل بينهم وب

ون مجتمعهم وما يمر به من أحداث متنوعة ومناسبات مختلفة فيحمل

ا من المشاعر واألحاسيس ما يعبرون به فى أعمالهم الفنية ، مم

ً بمجتمعهم وأقوى إنتماءاً  ً ون دلوطنهم فيعمل يجعلهم أشد إرتباطا  ائما

على رفعته وإعادة رؤيته من جديد بأفكار وعواطف وخواطر فى 

صورة أعمال حسية من الفنون التشكيلية تؤكد هويتهم وتصنع 

 حضارتهم . 

لى وجدير بالذكر فى هذا السياق أن ممارسة األطفال للفن التشكي

ية لفنل اتعمل كذلك على تنمية قدرتهم على النقد الفنى ووزن األعما

ك أ ذلفتتكون لديهم الخبرة الجمالية على إصدار األحكام ، حيث يبد

أى ء الرإبدابالنقد الذاتى بتدريبهم على نقد أعمالهم الفنية وتحليلها و

لى اصول في أعمال غيرهم مما يكسبهم الثقة بالنفس والعمل دائماً للو

قد النيب وأعلى مستويات االبتكار واإلبداع الفنى بالمحاولة والتجر

 والتحليل .

ر بتكاومن ثم يتضح أهمية ممارسة الفن التشكيلى كأسلوب لتنمية اال

اد واإلبداع عند األطفال بالممارسة والتجريب والتدريب على إيج

 حلول جديدة بأسلوب غير مألوف مما يساعد على اإلحساس بالقيم

ة تيجنوالعالقات الجمالية والشعور ببهجة الحياة وثرائها فتكون ال

ام االرتقاء بالتربية الجمالية ومدى أهميتها فى صقل الذوق الع

 لألطفال . 

 لتشكيلي :دور األسرة والمدرسة لتوجيه الطفل لممارسة الفن ا -6

يُساهم قضاء الطفل وقتًا في ممارسة للفن التشكيلي على تطوير 

مهاراته العقلية، وحث الطفل على ابتكار ما يدور بعقله بحرية 

ة ، " وقد أكدت العديد من الدراسات أن إتاحة فرصة اإلبداع وطالق

لألطفال تجعلهم بعيدين عن القلق النفسي الذي تعاني منه المجتمعات 

اليوم ويعطي لهم فرصة الكشف عن الذات أمام زمالئهم ويؤدي الى 

 (     29الشعور بالرضا"         )الكناني، ص

على تربية الطفل سواء األسرة  وبناًء على ما تقدم يتضح أن للقائمين

دور مهم في توجيه الطفل لممارسة الفن التشكيلي ،  أو المدرسة

حيث تعمل األنشطة الالمنهجية على تعزيز االبتكار واإلبداع، وعلى 

ومن ثم  صقل عقول األطفال ومساعدتهم التفكير خارج الصندوق

ألدوات فعلي األسرة والمدرسة توفير ما يلزم ذلك من الخامات وا

التي تشجع الطفل وترغبه على ممارسة الفن التشكيلي مثل: 

األوراق، األلوان ، الشريط الالصق ، الفلين، الصخور، الصمغ ، 

عجينة الصلصال  ،...الخ من الخامات واألدوات المناسبة للمرحلة 

العمرية للطفل والتي تساعده وتشجعه على ممارسة الفن التشكيلي 

كاراي واإلبداعي . وفي هذا الصدد هناك "عشرة وتنمي تفكيره االبت

مبادئ أساسية على األسرة األخذ بها وهي "                              

 بتصرف ( : 25) دورهام ، ص

 أظهروا ألولدكم أنكم تحبونهم وتحبون أفكارهم . -1

طفل نموا احترامهم وتقديرهم وثقتهم بذواتهم مما يكسب ال -2

 ن تشكيلية .ثقته بما يقدمه من فنو

 ي .توقعوا منهم أفكار عظيمة عند ممارستهم للفن التشكيل -3

 كونوا قدوة حسنة ألوالدكم . -4

كونوا مدركين ومتيقظين على أطفالكم في ممارستهم  -5

 لفنونهم التشكيلية إلرشادهم عند اللزوم .

نمية ا لتالفتوا انتباه األطفال الى سحر الكلمات ودقة معانيه -6

 ألي عمل فني .  تفكيرهم عند ممارستهم

فل تسلوا والعبوا باألفكار لتكوين رصيد فكري يساعد الط -7

 .على االبتكار واإلبداع فيما يمارسه من فنون تشكيلية

 إصغوا  باهتمام ألطفالكم وناقشوا أفكارهم . -8

إطرحوا على األطفال أسئلة مفتوحة على كل األجوبة  -9

 .عيلزيادة مدركاتهم وتنمية تفكيرهم االبتكاري واإلبدا

ال تنسوا أهمية القصص وطريقة رسومها التشكيلية  -10

 وألوانها وعالقتها بمضمونها . 

ل طفاكما أن للمدرسة دور مهم في تنمية االبتكار واإلبداع عند األ

 من خالل ممارستهم للفن التشكيلي  كما يلي :

قة على المعلم تشجيع الطفل على االبتكار واإلبداع بطري -

 يقة محددة ويكتفي باإلرشاد. الطفل الخاصة وليس بطر

ترك الطفل يفعل ما يشاء وفتح المجال له لالبتكار  -

ال إواإلبداع وعدم التدخل فيما يمارسه من فنون تشكيلية 

 عند الضرورة التي تحتم ذلك .

التحفيز الدائم للطفل وتشجيعه على التفكير بحرية  -

ليس والمحاولة والخطأ ، وتعليمه أن الخطأ فرصه للتعلم و

 إخفاقاً منه.

مدح الجهد الذي يبذله الطفل في التفكير االبتكاري  -

 .لية والعملية اإلبداعية ومدح ابداعاته من الفنون التشكي

 مقترح لدعم ممارسة الفن التشكيلى لتنمية االبتكار واإلبداع –7

 عند األطفال :

بر إن النهوض بأساليب رعاية األطفال لمواكبة العصر الحديث يعت

 ور الهامة والملحة بهدف اإلرتقاء بهم ومساعدتهم علىمن األم

مواجهة التحديات والمشكالت ، مما يؤثر على إكسابهم الخبرة 

 شهدهنوالمهارة لممارسة الفن التشكيلى بأسلوب حديث يتوافق مع ما 

 . فى هذا العصر من تقدم علمى وتكنولوجى فى جميع نواحى الحياة

مية وتن لة تبادل الفكر وتطور العلومولعل هذا التقدم يساعد على سهو

ن للف الخيال والحس الجمالى مما يجعل عملية تعلم وممارسة األطفال

م التشكيلى أكثر متعة وتشويق ، وبناًء على ذلك ومن خالل ما ت

عرضه فى سياق البحث يمكن طرح مقترح لدعم ممارسة الفن 

 يلي : التشكيلى لتنمية االبتكار واإلبداع عند األطفال كما 

  تنظيم زيارات دورية للمعارض الفنية العامة تهدف الى

رؤية األطفال لألعمال الفنية والذي يعد عنصراً فعاالً فى 

تنشيط دوافع االبتكار واإلبداع الفني لألطفال من خالل 
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تنمية الخبرة البصرية والرؤية المحملة بالقيم التى تساعد 

 على تحقيق التربية الجمالية .

 ارس ومناهجها بالمتاحف وإعداد برامج تواصل ربط المد

 يجب للعمل بمبدأ التربية المتحفية بهدف تفعيل الدور الذى

أن تلعبه المتاحف فى تعريف التراث المصري لألطفال 

 إلثراء تعبيرهم الفنى وربطهم بحضارتهم لتأكيد الهوية

من  وتقوية روح اإلنتماء لديهم مما ينعكس على ما يقدمونه

 كيلية بطريقة مبتكرة وابداعية باعتبارها مرآةفنون تش

 لثقافة الشعوب وحضارتها .

 تشجيع األطفال لممارسة الفن التشكيلى باستخدام الطرق 

ن التقليدية والحديثة كاستخدام الحاسب اآللى لما فيه م

 إمكانات هائلة والتعامل مع ألوان وصور ثابتة ومتحركة

فن التشكيلى الحصر لها تجذب األطفال لممارسة ال

 واكتشاف الواقع ممزوجاً بالخيال .

  التوسع فى تصميم المواقع األلكترونية الجذابة لتصفح

ً بحيث تحتوى تلك  ً آمنا الطفل لشبكة االنترنت تصفحا

المواقع على وسيلة للتحكم فى البرامج المصممة للطفل 

 وتحديد درجة الحماية الالزمة لمنعه من زيارة المواقع

م قا للمرحلة العمرية للطفل ، مما يجعل تعلالمرفوضة وف

ً وسيلة سهلة ومسلية لشغل  وقت الفنون التشكيلية الكترونيا

اعد الفراغ بأسلوب ممزوج بالتثقيف والتعلم والمرح مما يس

 على إحتواء األطفال ورعايتهم فنياً.

 نون تنظيم زيارات متبادلة بين المدارس وكليات ومعاهد الف

األطفال فى بيئة واقعية مناسبة  المتخصصة بهدف وضع

لممارسة الفن التشكيلى ، وقد تدرج هذه الزيارات ضمن 

 يق .الخطة الدراسية للتربية الميدانية لضمان تفعيل التطب

  االستفادة من الدراسات والرسائل الجامعية والبحوث

 ل ماالعلمية فى مجال ممارسة األطفال للفن التشكيلي وتفعي

وتوصيات فى مجال ممارسة الفن  تسفر عنه من نتائج

ال التشكيلي كأسلوب لتنمية االبتكار واإلبداع عند األطف

 للنهوض بهذا المجال بأسلوب علمى سليم ومدروس .

 Resultsالنتائج 

 النتائجمن خالل ما تم عرضه فى سياق البحث تم التوصل الى 

 التالية :

  ه نتبااإلممارسة الطفل للفن التشكيلي يعتبر نوعاً من تركيز

الذي يساعده على الكشف والتدقيق في البحث والتحليل 

 والمالحظة وتنمية مدركاته.

 اع ممارسة الفن التشكيلى كأسلوب لتنمية االبتكار واإلبد

 عند األطفال لها دور كبير فى شغل وقت فراغهم والحفاظ

 عليهم ، باإلضافة الى تنمية الحس الجمالى لديهم .

 دعى نمو متوازن للشخصية من بناء شخصية الطفل يست

 حيث تنمية الوظائف الوجدانية والوظائف الذهنية .

  مخرجات الفن التشكيلى للطفل هى إنعكاس لشخصيتة

ه وهى اللغة التى يتصل من خاللها باآلخرين وينقل مشاعر

 . إليهم مسجالً ثقافته ومؤكداً لهويته وصانعاً لحضارته

 Recommendationالتوصيات 

 :التالية التوصيات  البحث الىكما توصل 

 يجب تنمية الذوق الجمالى والفكر االبتكاري واإلبداعى 

لبناء شخصية الطفل من خالل ممارستة للفن التشكيلى 

وتطوير أساليب الممارسة لتواكب العصر اإللكتروني 

 المتطور.

  ينبغى على المتخصصين طرح مقترحات حديثة ومتطورة

تهدف الى تطوير أساليب  وغير تقليدية  في مجال الفن

ية تشجيع وتوجيه األطفال نحو ممارسة الفن التشكيلي لتنم

نها الفكر االبتكاري واإلبداعي لديهم ، وتفعيل المناسب م

 بشكل مستمر. 
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