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 اعداد

 الجواد عبد حسين جمعة . د.ا

 المتفرغ النسيج استاذ

 سابقا الطالب و التعليم لشئون الكلية ووكيل

 المنوفية جامعة - النوعية التربية كلية

 العربي أحمد أيمن . د.م.ا

 

 بكلية المساعد النسيج أستاذ

 المنوفية جامعة -النوعية التربية
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 : البحث مشكلة و المقدمة

 بجميع التفكير تنمية هو والعشرين الحادي القرن في التربية من األعلى الهدف إن

 قادرين أفراد إعداد في التربوية المؤسسة دور يتعاظم هنا ومن ، فرد كل لدى أشكاله

 متعددة بدائل في التفكير على القدرة ولديهم ، المتوقعة غير المشكالت حل على

 وعليهم اتخاذها يجب التي القرارات من الكثير همفأمام المتجددة للمواقف ومتنوعة

  . تحملها يجب ضخمة مسؤوليات

 من بدءًا التربية لوظيفة تعرضت التي الكتابات كل في واضحة تبدو الحقيقة تلك

 يتعلم أن المهم ألن ، وغيرهم ، "فرويل"و ، "أريكسون"و "بياجيه"و "سكنر" إلى ، "ديوي"

 نتساءل أن فيمكن ، بالتعليم التحاقهم أثناء هذا يتعلموا لم وإذا يفكرون كيف الطالب

  !؟1 التعليم من النوع هذا في يستمروا أن لهم يتسنى كيف

 التفكير لموضوع كتاباتهم في تعرضوا الذين الباحثين بين عامًا يكون يكاد اتفاق فهناك

 يكون أن وينبغي ، األهمية غاية في أمران للتفكير المثيرة الفرص وتهيئة كيرالتف أن على

 حتى يحتاجها التي باألدوات الطالب تزويد بمثابة فهو ، التعليمية للمؤسسات رئيسًا هدفًا

 بها يأتي التي المتغيرات أو المعلومات من نوع أي مع بفاعلية التفاعل من يتمكن

 كحاجة متزايدة أهمية التفكير وتعليم التفكير أجل من تعليمال يكتسب هنا ومن المستقبل

  المجتمع وتطور الفرد لنجاح

 يتلخص والتي ، المهمة التفكير أنواع أحد هو Thinking Creative اإلبداعي والتفكير

 :9 يلي لـما الفرصة الفرد يمنح اإلبداعي التفكير : أن أهمها ، نقاط عدة في أهميتها

   . ممكن حد أقصى ىإل قدراته تنمية −

  . والتواصل التفكير على قدرته إثبات −

 . خاطره في يجول ما كل عن التعبير −

  . األشياء قيمة اكتشاف −

  . متعددة مهارات تنمية −

  . ثقتهم واستيعاب اآلخرين وفهم ذاته فهم −

  . العالم في السريعة للتغيرات االحتياجات وتلبية التحديات مواجهة −

 ، اإلبداعي اإلنتاج من تمكنهم متعددة إبداعية مقومات المبدعين األفراد لدى ويتوفر

 تحدد التي اإلبداعية المقومات أهم عن واألبحاث الدراسات من العديد كشفت وقد

                                                           

1
 اإلبداعي التفكير تعليم كفايات لتنمية مقترح برنامج فاعلية : المشرفي محمد ابراهيم انشراح 

 جامعة ، التربية كلية ، منشورة غير دكتوراه رسالة األطفال، رياض بكلية المعلمات الطالبات لدى

 1 ص ، 3002 االسكندرية،

 2Duffy, B.,: “Supporting Creativity and Imagination in the Early Years”, Biddles ltd., 
Britain. 1998. P 4-6 
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 للمشكالت الحساسية ، األصالة ، المرونة ، الطالقة وهي ، األفراد لدى اإلبداعية اإلمكانية

  .1 التخيل ،

  :9 بأنه إبداعيًا كريف الذي الفرد يتميز كما

   . المتوقعة غير األشياء مع يتعامل −

  . الجديد الموقف في يعرفها التي المعرفة يطبق −

  . المختلفة والمعلومات األشياء بين تربط التي العالقات يكتشف −

  . جديدة بطريقة المعرفة يستخدم −

  . السريعة المتغيرات مع يتفاعل −

  . المختلفة واتواألد األفكار من االستفادة يستطيع −

  . التفكير في بالمرونة يتميز −

 المواهب وتطوير ، الذات تحقيق في يسهم اإلبداعي التفكير تنمية أن نجد هنا ومن

 ، وعلميًا ، ثقافيًا برمته المجتمع إنتاجية زيادة في كذلك ويسهم ، النمو وتحسين ، الفردية

  Processes العمليات على التركيز يكون أن الطالب مع التعامل عند يجب لذا . واقتصاديًا

 يكون أن بمعنى ، اإلبداعية الملكات أساس تعد والتي الخالقة األفكار وتوليد تطوير أي

 .3 المنتج من أكثر العملية على التركيز

 السلوك رتطو طريقة الفنية التربية مجال في والعلماء الباحثين يهم ما أكثر فلعل

 وأساليب طرق دراسة خالل من وذلك ، اإلبداعي السلوك ناتج من أكثر للطالب اإلبداعي

  . بالندرة تتسم التي أو األصيلة األفكار تنمية

 كي الفرد شخصية تنمية خالل من ، العامة التربية من كالغاية الفنية التربية غاية وإن

 الفن ولعل ، ومفاهيمه معارفه وتتحقق دانيةالوج انفعاالته وتتزن الفنية ابداعاته تنطلق

 الذات تحقيق فيمكن . التكوين هذا إلي بها نصل تجعلنا التي الوسائل أفضل من يعتبر

 العقليه وامكاناته النفعاالته الفعال بالتعبير ، المتكاملة اإلنسان شخصية بتحقيق وذلك

 األفراد بحرية السماح هذا طلبويت ، عنها التعبير أمكن كلما حقيقة االمكانات هذه وتصبح

 التكوين إلي الوصول و النضج من تمكنهم التي الخبرات اكتساب في بمساعدتهم وذلك ،

 .4 المثمر الشامل

                                                           

 ص.1991 ، اإلسكندرية ، الجامعي الفكر دار ،3ط ، العقلية القدرات : معوض ميخائيل خليل -1

11 

 2Duffy, B.,:  1998 .مرجع سابق. P 4-6 

  3Moran, J.: Creativity In Young Children, Eric Clearinghouse On Elementary And 
Early Childhood Education Urbana IL. Eric Digest, ED: 306008, 1988. 
 4-Eric fromm, 1963 ,fear of freedom : routledge and heganpaul itd, London, p .222 
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 التعليم إلي يهدف اليدوي النسيج مجال في المباشر النسيج أسلوب وفق التدريس و

 عند االبتكارية و بيريةالتع القدرة وابراز الحر االبداعي الفكر ممارسة علي التدريب و

 ولكن ، لها مسبق بتصميم النسجية المشغولة بإخراج الطالب يتقيد ال حيث ، الطالب

 و الخامات عن خبرات من أكتسبه ما خالل من المباشر النسيج أثناء بتلقائية يقدمها

 تطور علي القدرة ويمنحها ، شخصيته يبرز جمالي نسجي تصميم لتحقيق التقنيات

 .1 داخله الكامنه الطبيعية الطاقات عن لنا ويكشف التشكيلية العمليات

 من قدر أكبر إحراز من الفنان تمكن التي الفنية المجاالت أكثر من النسيج ويعتبر

 فكرته يناسب ما اختيار من يتمكن حيث ، إليها يصل التي واألدوات الخامات في التحكم

 العمل في قدمه ما كل تنظيم مسئولية نفسه الوقت في         ومتقبال   ، المتنوعة الخامات من

 وعالمه وجدانه مع الحواس فتتفاعل ، للتنفيذ حواسه إلى يلجأ وهنا ، فيه جزء أدق إلى

 إخراج يتم حتى ، وتطويعها ، الخامات تشكيل على فتعمل ، وظيفيًا        تفاعال   الخارجي

 حتى ، خامةال وإمكانات وتكوينات خصائص يدرس فالطالب . مبتكر فني عمل في فكرته

 الخامات إلى الطالب يلجأ وبهذا . متنوعة بطرق األفضل التناسق ليتحقق ، بها واعيًا يكون

 ما بأقصى معطياتها جميع الستثمار وإنما ، فحسب وسيطًا أو أولية مادة باعتبارها ال

  .العطاء ذلك من يستفيد أن يمكن

 التقنيات وتنفيذ اماتالخ انتقاء علي الطالب أعين تدريب أن نجد ذلك ضوء وفي

 مسبق تصميم وضع دون المباشر النسج علي القدرة يكسبه ، المختلفة التشكيل وأساليب

 و باأللوان النسج أثناء بتلقائية المشغولة يقدم حيث ، تنفيذها المراد النسجية للمشغولة

 ، الطالب شخصية يبرز جمالي نسجي تصميم لتحقيق ، المتنوعة التقنيات و الخامات

 الكامنة الخالقة الطاقات عن لنا ويكشف التشكيلية العملية تطوير علي القدرة ويمنحها

 . 9داخله

 

 : التساؤالت هذه في البحث مشكلة غةصيا يمكن هنا ومن

 من تمارسه وما االيدي وبين االبداعي التفكير خالل من العقل بين التكاملية العالقة تتحقق كيف -

 ؟ المباشر النسيج مهارات

 ؟ النسجية للمشغولة الجمالية و الفنية القيم المباشر النسيج يحقق مدي أي إلي -

 : البحث أهداف

 . المباشر النسيج خالل من للطالب االبداعي التفكير تنمية -

 . المباشر النسيج خالل من الجمالية و الفنية بالقيم النسجية المشغولة اثراء -

                                                           

1
 11 ص ، سابق مرجع ،3001 : عوض فاروق امل 
9
 رسالة ، اليدوية النسجيات تدريس إلثراء مقترحة تعليمية أسالسب ، 3001 : عوض قفارو أمل 

  3 ص ، حلوان جامعة – الفنية التربية كلية ، منشوره غير ماجستير
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 : البحث أهمية

 . النوعية التربية طالب لدي اليدوية النسجيات لتدريس       جديدا       مدخال  البحث يعد -

 .      مسبقا  عليها التدريب تم التي و ومهارات معلومات من للطالب السابقة الخبرات من االستفادة -

 . تنفيذها ثم الورق علي التصميمات وضع في المجهود و الوقت توفير -

 . االبتكارية العملية في الهامة المداخل كأحد اإللهام و التجريب علي البحث تجربه تعتمد -

 : البحث فرض

 الفنية بالقيم النسجية المشغولة يثري أن يمكن االبتكاري التفكير خالل من المباشر النسيج أسلوب -

 . الجمالية و

  : البحث حدود

 جامعة ، النوعية التربية كلية ، الفنية التربية قسم ، الثالثة الفرقة طالب علي التجربة طبقت -

 . المنوفية

 .م4102/4102 الجامعي العام في التجربة تنفيذ تم -

 . سم 10×10 مقاس البرواز نول علي التجربه نفذت -

 : البحث منهج

 : هما إطارين خالل من التجريبي و الوصفي المنهج الحالي البحث يتبع

 التفكير مكونات ، اإلبداعية العملية ، االبداعي التفكير علي يشتمل والذي : النظري اإلطار -

 التجريب ، المباشر النسيج اسلوب في التقنية و الخامة ردو ، المباشر النسيج اسلوب ، االبداعي

 . المباشر النسيج بأسلوب وارتباطه التجريد ، المباشر النسيج اسلوب علي الجمالي وتأثيره

 التجربة اهداف في تتمثل التي و التطبيقية البحث تجربة ويشمل : التطبيقي اإلطار -

 . للتجربة التجريبية المداخل ، االدوات و الخامات ، التجربة وزمن ، التجربة اهمية ،

 : النظري إلطار

Thinking Creative 

Thinking Creative

 

                                                           

 ، الجامعية المعرفة دار ،1ط ، للمعلمين التربوي النفس علم : منسي الحليم عبد محمود 

 321 ص .1991 ، اإلسكندرية
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 Process Creative 

Wallas G.

 

− ationPrepar

− Incubation

 

                                                           

 النفسية العلوم في اإلحصائي التحليل وطرق البحث مناهج : صادق أمال ، حطب أبو فؤاد 

 731 ص.1991 ، القاهرة ، المصرية األنجلو ، واالجتماعية والتربوية

 الثقافة مجلة ، اإلبداع بسيكولوجية ، الشخصية نفس علم : العيسوي محمد الرحمن عبد 

 111 ص .1991 ، لبنان -طرابلس ، الجسدية -النفسية الدراسات مركز ،3مج ،1ع ، النفسية

 Herrman, N. : The Creative Brain, Wallis’ Model Of The Creative Process, 

Http://www. Ozemail. Com. Au./- Caveman / Creative / Brain / Wallis. Htm, 
1st. October, 1996. 
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− Illumination

 

− Verification 

 

Ideation

 

                                                           

  ، طنطا ، اإلسراء مكتبة ، والتطبيق النظرية بين اإلبداع سيكولوجية : عيسى أحمد حسن 

 121 ص .1991

 111ص .1991 ، الجامعية المعرفة دار ، اإلسكندرية ، المعاصر النفس علم : المليجي حلمي 

 ، الحديث الجامعي المكتب ،3ط ، والمبدعين الموهوبين رعاية : القذافي محمد رمضان 

 11ص .3000 ، اإلسكندرية
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 Guilford

 

 

 

 

 

Fluency 

                                                           

 97 ص .1991 ، سابق مرجع : العيسوي محمد الرحمن عبد 

 11ص .3000 ،سابق مرجع : القذافي محمد رمضان 

 ، الجامعية المعرفة دار ،1ط ، للمعلمين التربوي النفس علم : منسي الحليم عبد محمود 

 311ص .1991 ، اإلسكندرية
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 Flexibility 

 

 

 

Flexibility Spontaneous 

                                                           

 .1919 ، القاهرة ، المصرية األنجلو مكتبة ، 3ط ، "نفسية دراسات" التفكير : عثمان أحمد سيد 

 321ص

 ، الجامعي الكتاب دار ،1ط ، "وتطبيقات مفاهيم" التفكير تعليم  : جروان الرحمن عبد فتحي 

 93ص .1999 ، األردن – عمان

 311ص .1991 ، سابق مرجع : منسي الحليم عبد محمود 

 .1997 ، القاهرة ، والتوزيع للنشر يرسف ، األطفال برياض المعلمة مرشد : لبن أحمد علي 

 11ص

 11-11ص .3000 ،سابق مرجع : القذافي محمد رمضان 
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Flexibility Adaptive 

 

 

 

Originality 

 

 

                                                           

 الطالب لدى الفلسفة تدريس في اإلبداعي التفكير لتنمية مقترح برنامج : عريان عطية سميرة 

 192ص .1991 ، شمس عين جامعة ، البنات كلية ، منشورة غير دكتوراه رسالة ، المعلمين

 91ص .1999 ، سابق مرجع  : جروان الرحمن عبد فتحي 

 مجلة ، مصر في االبتدائي التعليم لتالميذ اإلبداع تربية أساليب : السحماوي حسن محمد ابتسام 

 197 ص . 1999 ، أكتوبر ، التربوية العلوم
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 19-19ص .3000 ،سابق مرجع : القذافي محمد رمضان 

 ، القاهرة ، الكتاب عالم ، 1ط ، اإلبداعي التفكير على قدرةال اختبار : هللا خير محمد سيد 

 12ص.1991

 -Eric fromm, 1963 ,fear of freedom : routledge and heganpaul itd, London, p .222 

  11 ص ، القاهرة ، المعارف دار ، الفنية التربية في التوجيه ، 1997 : البسيوني محمود - 

 11 ص ، سابق مرجع ،3001 : عوض فاروق امل 
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 الهيئة – زكريا فؤاد ترجمة -3ط– وفلسفية جمالية دراسة الفني النقد : (1991) ستوليتر جيروم 

  311ص ، القاهرة – للكتاب المصرية

 البتكار كمدخل الصناعية للدائن التشكيلية اإلمكانات ، 1990 :الدمرداش محمد أحمد حسني - 

 حلوان جامعة ، الفنية التربية كلية ، منشورة غير دكتوراة رسالة ، معاصرة فنية حليات
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 .مألوفة وغير جديدة دالالت لها وكيفيات مظاهر عن الكشف −

 العالقات رؤية خالل من مختلفة نسجية تشكيلية صياغات إيجاد كيفية على التدرب  −

 من والتعرف الطبيعية الدراسات أهمية تبدو هنا ومن ودراستها، للشكل األساسية

 .الطبيعي تشكيلها قانون في األساسية العالقات على خاللها

 لون من المتناقضات وغير المتناقضات بين لتأليفا في والمرونة الطالقة إكتساب −

  . نسجي اسلوب و تقنية و ومساحة وخط وشكل

 بخاصة اليدوي النسيج ومجال بعامة  الفنية التربية مجال في التجريب أحتل وقد

 يتخذ المعاصر الفنان فأصبح العصر، هذا بفلسفة إلرتباطه وذلك بالغة، أهمية ذات مكانة

 بمنطق الوعي تنمي جديدة تشكيلية مفاهيم إلدراك منطلقًا لتجريبوا البحث أسلوب من

 ظهور إلى أدى مما ، الطبيعة في التشكيل منطق عن يختلف والذي الفني، التشكيل

 الطبيعة ألشكال جديدة فنية رؤى إيجاد وراء سعيًا الفنية والمدارس اإلتجاهات من العديد

 .المختلفة

 أثر له يكون مما التجريب علي قائم التدريس في المباشر النسيج أسلوب واستخدام

 والعالقات ,اإلبداعي واألداء ,التفكير نمو على ويساعد ، الطالب سلوك علي كبير

 وإختيار ,لها المختلفة والحلول للموضوع الجمالية الجوانب عرض خالل من ,التشكيلية

 .المحتوى لتكامل األنسب الشكل ووضع

 

 الجوهر إستخالص لعملية صفة هو ,المعاصر التشكيل الفن في التجريد لفظ يطلق

  . جديد شـكل في وعرضه الطبيعى، الشكل من

 ,النقاء من مطلق عالم فهو ,جديد واقع إلى واقع من إنتقالية مرحلة يمثل والتجريد

 التي ,لألشكال البنائية واألسس نينوالقوا بالعناصر ترتبط ,روحية معانى على ينطوى

 أو فلسفية تكون قد فكرة وتحقيق ,المتكامل باإلنسجام يرتبط كما الكون، طبيعة تمثل

 . ذلك غير

-1913 " موندريان إبتدعها والتي ,الالموضوعية الهندسية األساليب أحد التجريدية وتعد

 أو تكوين عن رةعبا الفني فالعمل ,للفن موضوعية إلى التوصل أجل من "1911

 أو التركيب عملية في عنها التعبير يتم والتي المترابطة الشكلية العناصر من مزيج

 مفهوم لتطوير ,والفنية الفلسفية الفكرية اآلراء ببعض تأثرت قد أنها حيث ,الترتيب
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 بعد أسلوبه تطوير إلى تدريجيًا وتوصل ,المنطقية نهاية إلى الموضوعى الالتمثيل

 أنه حيث Motif المكررة الوحدة وراء ,الحقيقة عن الجاد البحث من محاوالت

   .والسلوك للتصرف األخالقية المبادئ عن يعبر الفن أن يعتقد

 من نوع الفن أن متعددة أوجه على تكون ,بالحياة الفن صلة أن "اللو شارل" ويرى

 بمهمة يقوم أنه كما ,الجادة الحياة وسط الترف من نوعًا فهو وكذلك ,الحياة إكمال

 إلى إضافة ,ذاته حد في هدف أى البراعة من نوع وهو ,الحياة في النفس تطهير

 توجد العمل في توجد التي فالصفات بها، وشبيهًا بالحياة وثيقًا ارتباطًا مرتبط أنه

  .وجمهوره الفنان في

 :يلى كما المباشر النسيج أسوب في التجريد من االستفادة ويمكن

 تساعد ,مجردة تشكيلية عالقات إلستخالص وذلك ,الطبيعة من والمالحظة التأمل على القدرة تنمية −

 .العمل مضمون على المحافظة مع تجريدي طابع ذات ,مستحدثة نسجية مشغوالت إنتاج في

 . النسجية المشغولة أجزاء بين واإليقاع التوازان من نوع تحقيق −

 في الهامة المجاالت كأحد التجريد مجال لخال من , النسجية للمشغولة مبتكرة فنية رؤى تحقيق −

 .التجريب

  : التجريبيـة الدراسـة

 االبتكارية الجوانب لتنمية تسعي التي الفنية التربية مجاالت أحد اليدوي النسيج يعد

 األداء و التفكير نمو علي يساعد بما األخذ و العملية الممارسة طريق عن للطالب

 ، الثالث المستوي طالب علي التجربه تطبيق وتم ، الطالب ثقافة وتنمية اإلبداعي

 وتنفيذ لتصميم وذلك ، المنوفية جامعة – النوعية التربية كلية – الفنية التربية قسم

 . التدريس في المباشر النسيج اسلوب باستخدام النسجية المعلقات من مجموعة

 لبناء مباشرة التقنية و بالخامة النسج كيفية علي للبحث العملية التجربة وركزت

 وتشكيله مارستهم من السابقة الطالب خبرة علي االعتماد و ، النسجية المعلقة

 و للتجريب له الفرصة إتاحت مع ، المختلفة النسجية االساليب و التقنيات و للخامات

 ضوء وفي ، جديدة صياغات شكل في متعددة وبدائل حلول ليقدم التشكيل

 ، المختلفة التشكيل وأساليب للتقنيات وتنفيذه للخامات انتقائه علي الطالب تدريب

 للمشغولة مسبق تصميم وضع دون المباشر النسج علي القدرة الطالب يكسب

 التقنيات و الخامات و بااللوان النسج أثناء بالتلقائية المشغولة يصمم حيث النسجية

 . المتنوعة

 

 : التجربة أهداف

 . المباشر النسيج في االبداعي التفكير استخدام −

 . الجمالية و الفنية بالقيم اليدوية المنسوجات اثراء −

 .اليدوي النسيج مجال في جديدة خامات تخدامباس التجريب −

 . الواحدة المشغولة في متنوعة نسجية وأساليب تقنيات استخدام −
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 : التجربة أهمية

 . النوعية التربية بكلية النسجيات لتدريس جديدا مدخال تعد التجربه −

 . فكريا ثراءًا للطالب يحقق النسجية التقنيات و االلوان و بالخامات التجريب −

 : التجربه تنفيذ وزمن العينة

 جامعة – النوعية التربية كلية – الفنية التربية قسم ، الثالثة الفرقة وطالبات طالب

 محاضرة بواقع . م3011/3011 الدراسي العام في التجربة وطبقت المنوفية

 . دراسي فصل لمدة ، أسبوعيًا ساعات ثالث ، اسبوعية

 : االدوات و الخامات

 باستخدام ، الداخل من سم 10×10 مساحة اليدوي البرواز نول علي ربهالتج تنفيذ تم

 ، المالمس و التخانات و األلوان متنوعة وصوفية قطنية خيوط من متنوعة خامات

 متنوعة البالستيكية االطر من مجموعة و النسجية الشرائط و المكرمية وخيوط

 . أخري ووسائط الحبال كذلك و االشكال

 : للتجربة يةالتجريب المداخل

 ووضع واختيار ,لها المختلفة والحلول للموضوع الجمالية الجوانب عرض خالل من : التجريب −

 .المحتوى لتكامل األنسب الشكل

 تقنية من يناسبها وما خامة لكل الجيد التوظيف و الخامات بين التوليف علي القدرة وهي : التوليف −

 . النسجية التراكيب جماليات تثري خاصة

 . مستحدثة نسجية مشغوالت إنتاج في تساعد ,مجردة تشكيلية عالقات الستخالص وذلك : التجريد −

 مساحة كل في النسجية التقنيات و االساليب استخدام خالل من : المباشر النسيج −

  . التصميم مساحات من

 : الفنية األعمال تحليل

 استخدم ثم ، السادة 0/0 بأسلوب النسجي بالشريط الطالب نسج العمل هذا في : (1) رقم العمل −

 فراغات حقق الضم وهذا ، حزمتين شكل في الخيوط هذه تجميع وتم الزخرفية الخيوط من طبقة

 و الشكل بين العالقة و التناغمات و الملمسية القيم فيه تحقق العمل و ، وتجسيم ومستويات جمالية

 . األرضية

 الحبال من تشكيالت استخدم ثم متعددة نسجية وتقنيات أساليب الطالب استخدم : (2) رقم لالعم −

 .اللونية و الملمسية القيم إلي باإلضافة وخطية جمالية عالقات حققت المنسوج سطح علي

 استخدم ثم األرضية علي نسجية واساليب تقنيات الطالب استخدم العمل هذا في : (3) رقم العمل −

 المثبت الشكل مع األرضية ربط ليحقق الحبال بنسج قام ثم السطح علي تثبيتها ثم ةدائر نسج

 من الناتجة الملمسية القيم العمل هذا في تحقق كما ، العمل سطح علي مجسمة تشكيلية قيم ،ليحقق

 . النسجي التشكيل خالل من متناغمة مساحات وخلق االندماج و التراكب

 و السادة فيها متنوعة نسجية أساليب و تقنيات العمل هذا في لبالطا استخدم : (4) رقم العمل −

 حركة في األرضية مع تندمج بحبال السطح علي بالتشكيل وقام عكسي الطردي المبرد و المبرد

 ، ودرجاته األخضر اللون المتوافقة األلوان استخدام في وخاصة بالموسيقي أشبه ديناميكية ايقاعية

 . مستمرة دينامية حركة في رهبعناص الفني العمل فأصبح
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 بالنسج قامت ثم متنوعة نسجية وأساليب تقنيات العمل هذا في الطالبة أستخدمت : (5) رقم العمل −

 وبين المكرمية بحبال السطح علي اإلضافي النسيج بين الدمج و التراكب خالل من السطح علي

 .        متنوعا  سياملم       ثراءا  أضفت وجمالية فنية      قيما  العمل في فتحقق األرضية

 ثم عكسي الطردي المبرد منها وأساليب تقنيات الطالبة استخدمت العمل هذا في : (6) رقم العمل −

 استخدام الي باإلضافة ، وتكوينات تشكيالت في بالحبال األرضية سطح علي أيضا النسج تم

 علي الحبال حركة خالل من الجمالية التشكيلية العالقات الي إضافتها وتم نسجها مسبق شرائط

 . المنسوج سطح علي جماليا ثراءا أضفت التقنيات هذه كل السطح

 المنسوجة األقالم تشبه طولية أمشاق علي النسج العمل هذا في الطالبة استخدمت : (7) رقم العمل −

 النسج تم ثم أقراص اضافة تم كما األرضية مع نسجها وتم السست بعض السطح علي أضافت ثم

 جمالية تأثيرات السطح علي حقق هذا كل السست وبحركة باألرضية بطهاور وتثبيتها عليها

 . المنسوج علي ثراء أضفت

 أمشاق علي نسجية وأساليب بتقنيات النسج الطالبة استخدمت العمل هذا في : (8) رقم العمل −

 و الحبال مع باألرضية وربطها نسجها ثم دائرية اسطوانه شكل إضافة ثم كأرضيات عريضة

 عالقة لتحقيق معها وتتداخل السطح علي مثبته دائرية بأشكال أيضا لترتبط المنسوجة الشرائط

 . الديناميكية و االنسيابية عن تعبر مجردة جمالية تشكيلية

 علي جمالية تأثيرات تحقق نسجية وأساليب تقنيات الطالبة تناولت العمل هذا في : (9) رقم العمل −

 األرضية مع وأرتباطها السست إضافة تم ثم الجوبالن أسلوب أستخدام خالل من المنسوج سطح

 فنية قيما حققت جمالية عالقات في لتندمج السطح علي أيضا إضافتها تم نسجية أشرطة وكذلك

 . وجمالية

 كل أن حيث متنوعة نسجية وأساليب تقنيات العمل هذا في الطالبة تناولت : (11) رقم العمل −

 من الناتجة المالمس خالل من جمالية تاثيرات حقق ، جديد نسجي بأسلوب نسجها تم مساحة

 االرضية علي نسجها وتم تشكيلية عالقات في وحبال شرائط اضافة تم كما النسجية التراكيب

 نقطة في تجمعها خالل من الخيوط حركة أن حيث ، الجمالية و الفنية القيم و بالوحدة العمل واتسم

 . وجمالية فنية   ا قيم حقق مختلفة اتجاهات في حركتها تم

 خطوطا ليحقق المبرد بأسلوب نسجية تاثيرات الطالبة استخدمت العمل هذا في : (11) رقم العمل −

 تناغمات لتحقق االرضية من تنبثق جمالية تشكيالت في بالحبال النسج تم ثم األرضية في مائلة

 . المنسوج سطح علي

 االحساس يعطي والذي السطح علي التناغم و التنوع فيه توفر العمل هذا في : (12) رقم العمل −

 المنسوج سطح أثرت جمالية عالقات في وارتفاعا وعرضا طوال العناصر تتحرك نشط بسطح

 . الملمسية و اللونية بالقيم

 استخدام مع كلحمات النسجي الشريط الطالبة استخدمت الفني العمل هذا في : (13) رقم العمل −

 منه تنطلق دائري قرص وتركيب االخري اللحمات مع بالحبال النسج تم ثم كأرضية الخيوط

 جمالية وتاثيرات مالمس اضاف مما المنسوج سطح علي ثراءا تحقق جمالية تشكيالت في الحبال

 .الفني العمل علي

 نسيج دمتاستخ حيث النسج في جديدا        اسلوبا  العمل هذا في الطالبة تناولت : (14) رقم العمل −

 النسيج بطريقة العمل في تركيبها وتم خيوط عليها لف خشبية اسطوانات تركيب تم الطولية األقالم

 خيوط وتركيب النسجية التراكيب تاثيرات الباحثة استخدمت كما كسداء الشرائط مع 0/0 السادة

 . المنسوج سطح علي وجمالية فنية قيما لتحقيق الزوايا عند مائل بشكل السطح علي

 وبتراكيب العريضة االقالم بتاثيرات بالنسج الطالبة قامت العمل هذا وفي : (15) رقم العمل −
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 األطواق و النسجية الشرائط و بالحبال األرضية سطح علي بالنسج قامت ثم متنوعة نسجية

 تشبه جمالية تشكيلية عالقات في الحبال منها تنطلق للعمل بؤرة وحققت ، الخيوط عليها الملفوف

 . األشجار جزور

 قامت ثم متنوعة نسجية وأساليب تقنيات العمل هذا في الطالبة استخدمت : (16) رقم العمل −

 المكرمية بحبال السطح علي األضافي النسيج بين الدمج و التراكب خالل من السطح علي بالنسج

 .        متنوعا  ملمسيا       ثراءا  أضفت وجمالية فنية      قيما  العمل في فتحقق األرضية وبين

 وأهمها متنوعة نسجية واساليب بتقنيات األرضية نسج تم العمل هذا في : (17) رقم العمل −

 الداخلي الجزء نسج وتم قلب شكل علي بالخيوط المغطي المعدن من بتشكيل قامت ثم النالجوب

 . الوحدة و الترابط عالقة لتحقيق المجسم الشكل و األرضية مع نسجها تم حبال تركيب مع منه

 استخدام تم ثم العمل ارضية تمثل متنوعة نسجية تراكيب الباحثة استخدمت : (18) رقم العمل −

 ثم االرضية مع تعاشقت حيث السطح علي وبروز تجسيمات لتحقيق جاهزة يةنسج شرائط

 علي       ثراءا  أضفت جمالية قيما حققت ايقاعية حركة في وهبوطا صعودا السطح علي تحركت

 . الفني العمل

 استخدم ثم األرضية علي نسجية واساليب تقنيات الطالب استخدم العمل هذا في : (19) رقم العمل −

 المثبت الشكل مع األرضية ربط ليحقق الحبال بنسج قام ثم السطح علي تثبيتها ثم دائرة نسج

 من الناتجة الملمسية القيم العمل هذا في تحقق كما ، العمل سطح علي مجسمة تشكيلية قيم ،ليحقق

 . النسجي التشكيل خالل من متناغمة مساحات وخلق االندماج و التراكب

 األقالم تشبه طولية أمشاق علي النسج العمل هذا في الطالبة استخدمت : (21) رقم العمل −

 ثم أقراص اضافة تم كما األرضية مع نسجها وتم السست بعض السطح علي أضافت ثم المنسوجة

 تأثيرات السطح علي حقق هذا كل السست وبحركة باألرضية وربطها وتثبيتها عليها النسج تم

 . المنسوج علي ثراء أضفت جمالية
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 : النتائج

 . للطالب االبداعي التفكير نمي المباشر النسيج اسلوب استخدام .1

 .اليدوية النسجيات مجال تدريس اثراء علي عمل المباشر النسيج اسلوب .2

 . االبتكار و االبداع علي الطالب قدرات نمي التقنية و بالخامة التجريب .3

 

 : التوصيات

 المنتج إلثراء الطالب لدي المتشعب التفكير تنمية في الحديثة التدريسية األساليب من االستفادة .1

 . النسجي

 الدراسية المقررات خالل من للطالب باإلبداع المرتبطة التجريب فرص اتاحة .9

 المرسمة النسجيات تصميم مجال في التنوع و التجديد .3

 

 

 

 

 : المراجع

 مجلة ، مصر في االبتدائي التعليم لتالميذ اإلبداع تربية أساليب : السحماوي حسن محمد ابتسام .1

 0991 ، أكتوبر ، التربوية العلوم

 رسالة ، اليدوية النسجيات تدريس إلثراء مقترحة تعليمية أسالسب ، 4112 : عوض فاروق أمل .9

  حلوان جامعة – الفنية التربية كلية ، منشوره غير ماجستير

 لدى اإلبداعي التفكير تعليم كفايات لتنمية مقترح برنامج فاعلية : مشرفيال محمد ابراهيم انشراح .3

 جامعة ، التربية كلية ، منشورة غير دكتوراه رسالة األطفال، رياض بكلية المعلمات الطالبات

  4112 االسكندرية،

 2099 ، طنطا ، اإلسراء مكتبة ، والتطبيق النظرية بين اإلبداع سيكولوجية : عيسى أحمد حسن .4

 البتكار كمدخل الصناعية للدائن التشكيلية اإلمكانات ، 0991 :الدمرداش محمد أحمد حسني .2

 حلوان جامعة ، الفنية التربية كلية ، منشورة غير دكتوراة رسالة ، معاصرة فنية حليات

 0912 ، الجامعية المعرفة دار ، اإلسكندرية ، المعاصر النفس علم : المليجي حلمي .6

 الهيئة – زكريا فؤاد ترجمة -4ط– وفلسفية جمالية دراسة الفني النقد : (0910) ستوليتر جيروم .7
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 المباشر النسيج و اإلبداعي التفكير بين التكاملية العالقة

 اليدوية النسجيات إلثراء كمدخل

  البحث ملخص

 تنمية خالل من وذلك للطالب االبداعي السلوك تنمية هي الفنية التربية غاية إن

 ، ومفاهيمه معارفه وتتحقق الوجدانية انفعاالته وتتزن الفنية ابداعاته تنطلق كي شخصيته

 المباشر النسيج و اإلبداعي التفكير بين التكاملية العالقة توضيح إلي البحث هذا ويهدف

 يهدف المباشر النسيج أسلوب وفق التدريس أن حيث ، اليدوية جياتالنس إلثراء كمدخل

 و التعبيرية القدرة وابراز الحر االبداعي الفكر ممارسة علي التدريب و التعليم إلي

 لها مسبق بتصميم النسجية المشغولة بإخراج الطالب يتقيد ال حيث ، الطالب عند االبتكارية

 و الخامات عن خبرات من أكتسبه ما خالل من المباشر يجالنس أثناء بتلقائية يقدمها ولكن ،

 تطور علي القدرة ويمنحها ، شخصيته يبرز جمالي نسجي تصميم لتحقيق التقنيات

 . داخله الكامنه  اإلبداعية الطاقات عن لنا ويكشف التشكيلية العمليات

 

 

The complementary relationship between creative thinking and direct 

textile as an input for the enrichment of the handmade weavings. 

Research Summary 

The purpose of art education is to develop the creative behavior of the 

student through development of his personality to burst his art creativity, 

balance his emotions and achieve  his knowledge and concepts. This 

research aims to clarify the complementary relationship between creative 

thinking and direct textile for the enrichment of the handmade weavings. 

Teaching according to direct textile style aims to teaching and training of 

free creative thinking and to highlight the ability of the student to express 

and create as the student do not have a specific model to work according to 

it. In contrast, the student works spontaneously through what he had 

accepted of experiences about fabrics and techniques to achieve a beautiful 

textile design which show his personality and give it the ability to develop 

the formation processes and show us the creative powers hidden inside him. 

 


