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مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
اإلبداع واالبتكار الفني

د.نائلة المنير المحمودي

*

مقدمة:
ب دددال امامم دداك بامبمب ددار وادب دددا والمب ددد ي ف ددن النأل ددن الور مد د ال ددر ال د دري

ال لمدداا والب دداح ي لددك يموأل ددلوا لل ددي اللددباع الح ي ي ددة الم ددن م ددر مد د ب د د
المفبير ادبدا ن الب ر م

الف دراد ددادري

ي ددر ال

ل ددي

يراك ،لم النهك المطا وا الموألدر للدي م رفدة ال دد ار المدن مميدل المبدد

والمددن م د الامهددا الطل ددة اللفكيددة والفبريددة والمرونددة فددن المفبيددر والألددالة وحالددية الفددرد للم ددبل

و درة مربيل امنمباه فن الم بلة.

بددكلا الملددن ال لمدداا والبدداح ي فددن محديددد الم ارحددر المددن ممددر بهددا ال مليددة ادبدا يددة ،بمرحلددة
اد داد وامحمضا ومرحلة ادلهاك ك مرحلدة المح دو والم ريدع ،والبددوا لدي الندب لديو بالضدرورة ال
ممددر مليددة ادبدددا ب ميددم اددكه الم ارحددر ف ددد ينم ددر الفددرد المبددد م د المرحلددة الولددي للددي المرحلددة
اللي درة نددد ابمبددار الفب درة ادبدا يددة دو المددرور بب يددة الم ارحددر ،اددكا ومطددرو ال لمدداا البدداح ي للددي

ال وامددر المددن مددظ ر فددن كهددور ادبدددا بال وامددر الكاميددة المددن لهددا ل ددة بددالفرد م ددر ال دددرة ال ليددة
ل ددي

والددكباا وال دددرة ل ددي المحلي ددر والمربي ددع وواي دداد ال ل ددا  ،والحري ددة والم ددا النفل ددن وامنفم ددا
اللبدرة والمألددميك الددكامن و-اليضددا -ال وامددر البيئيددة المددن مد الامهددا ال ل ددة اللددائدة بددي الفدراد اللدرة
والمندا ال لمدن واللدداليع الدم لك (الهويدددي ،4002 ،ص )51وال افدة والملددموال ام مألدادي والملددموال
الليالن و يراا.

ويم ر ادبدا وامبمبار الفنن الحدد المهداك الرئيلدية لددال ال لمداا والفللدفة والفنداني لندب مدرمبط

بال مار الفنية للفنا المبد والمن ينب دو منهدا ملدب ادبددا ن ،وارمباطدب بادحلداو وال ديك ال ماليدة
والفنيددة (لددمولينمل ،5895 ،ص )542و ددد كهددر الاميددة ادبدددا وامبمبددار الفنددن منددك هددود حي د
مناول ددب الفلط ددو ()724-244و.ك ل ددي الن ددب ملي ددة ي ددمك ال ددملهامها مد د

ددوة لي ددا ،وكا ددع لل ددي ال

ادبدددا الفنددن م يلددرو م د بونددب م درة لضددرع م د ادلهدداك منمهيددا للددي ال الفنددا مددا اددو لم لنلددا
موا ددوع يممي ددل بن م ددة ادله دداك ( نيم ددن ،5847 ،ص )761ويد درال ب ن ددب م ددر وا يم ددب لل ددي البداي ددة
الحلية الل لية فن الفنا  ،وال ادبدا

وة لار ة لار ة

ي دد ادبددا الفندن مد ال مدو الم دبل

البددديا

اللفيددة البامنددة فددن ال مدداو الفنددا

الكدداار ،بمددا م ددد م د الاددك م ومددا

لرادة الفنا ( م ة ،5897 ،ص)4

الفنيدة وال دداا وكلدا لندب مدرمبط ب مداو الفندا  ،ول

البددا مددا مبددو

امضددة وم دددة الب ددر م د النمدداو الفنددن

الف د با مبددار ال ادبدددا وامبمبددار يددنك د الألددالة والمرونددة

* دبموراه فن الفنو الم بيلية ،ام ة طرابلو – بلية المربية  /طرابلو.
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درة الفنا و دمب (لدوين ،5818 ،ص )596وليالدب اللألدع ،فالليدار ندد الفندا لدب

دوره فن ملية ادبددا الفندن وادو حربدة ممولددة د ادحلداو وال در ،لندب اممدلاو لبدر اماممامدا
فيهددا الم ددارع ب ددي ال ددر وال ددالك المح دديط الي ندددما ممددر ك ل ددمحير

المم ددددة والململفددة المددن يح ددد

ال ددياا ال ديم ددة لل ددي ال ددياا دي دددة ف ددن ال ملي ددة ادبدا ي ددة .فه ددر ادب دددا الفن ددن ا ددو الم دي ددد ال دددائك
والملممر للفنا والمف دك بالحربدة والحيويدة والفا ليدة وامنم داح بالحريدةا وادر ادبددا الفندن يمضدم
لا

ديدة ومفيدة م ممد لي الليار وادرادة والمفبير النا د لدال الفنا ا

لكلا ن مر المالن بإ ابة لي لظار الدرالة:
ل ددا

 -5ادبدددا الفنددن يمضددم

ليددة م ممددد بدددوراا لددي ال ددد ار ال ليددة وممميددل بم مو ددة مد

اللألائص بالمرونة والألالة وال دة والمفرد و يراا.
 -4ادبدددا الفنددن اددو الم ديددد الملددممر والمف ددك بالحربددة والحريددة وم يددمك لم بددادرادة الوا يددة وال هددد
المو ب فن ملية نية بادحلاو دنماو النادر والمفيد لواا البا فبرة الو مل.
وم الاك الادان المن مل ي الباح ة للي مح ي ها فن اكه الدرالة ممم ر فن:
 -ملليط الضوا لي ب

و ل مب بالفنا الللو.

 -موضيح م ام

آراا الباح ي وال لماا فدن مفهدوك ادبددا فدن ضدوا مبونامدب وم ومامدب

ادبدا ومبونامب وما مدال م يراما لي لنماو الفنا .

 -الم بيددد لددي ال الفنددا اددو ددلص مبددد يمحلددي بحددع املددمطل والبح د

د ال ديددد ويمميددل

بالمبادالة وادرادة اللل ة واملم للية فن ال مر والفبر والليار اللألع.

 -الب ن لي الو ب الم ابب واململن بي

مليمن ادبدا وامبمبار الفنن.

وملممد اكه الدرالة الاميمها م :
-

لة البحو والدرالا

المن مناول

اكا الموضو فن البيئة الفنية الم بيلة بليبيا.

 -مل دداامة ا ددكه الد ارل ددة ف ددن محدي ددد الم وم ددا

الم ددن م م ددر ل ددي لكه ددار الل ددلوا ادب دددا ن للف ددرد

بالطل ة والمرونة والألالة.
و د ا ممد

اكه الدرالة لي م مو ة محاور ن ملها فن المالن:

 -5م رين ادبدا وامبمبار الفنن م
 -4موضيح م ام
 -7الم رين بمبوما

دة و وه مم ددة.

ادبدا وامبمبار الفنن.
ادبدا .

 -2ال وامر المظ رة فن ال د ار ادبدا ية وادنماو ادبدا ن.
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مفهوم اإلبداع واالبتكارDefining Creativity and Creation :
ادبد دددا  Creativityواملم د د ار  Inventionوامبمبد ددار  Creationمفد ددردا
املددم مار فددن ميددم الم ددام

ومفد دداايك د ددائ ة

بمددا فددن كلددا م ددار الفنددو المم لددو بادبدددا  ،وادنلددا منددك ال دددك

ال ألددور دداك ب مددار بددر فيهددا بال ددبر واللددط واللددو والبلمددة والحربددة و يراددا وبلهددا م ددهد بو ددود
كوو بدي ن ند كلا ادنلا الكي البد ها فن نطاو

لية ألره ،ول دد داك بإبدا امدب الفنيدة لتايدا

ملية والاددان نف يدة ولمألدوير فبدره الو م لديد ليالدب ويمطلدع كلدا محريدر لل در مد

يدود ال ل دا

ال ديمددة وواف دراا م ددا ديدددة ووكددائن ديدددة لددي ناألددر الم د لين وحريددة فددن المفبيددر ووارادة و هددد
مبدكور دنمداو الفبدار ديددة كا لألدائص فريدددة بال ددة والألدالة والطل دة والمروندة ( بدد ال ليددل،

 ،4006ص.)56

يمفددرد ( يلفددورد  )Guilfordبمميددل لدداص فددن د ارلددة ادبدددا والمددن بدددالاا فددن دداك ()0591
للمدديلد في درال ب د

ادبدددا اددو بددارة د الددم داد لدددال الفددرد دنمدداو الفبددار ديدددة ومفيدددة (لددرور،

 ،2112ص )061وربل لي ال ادبدا او ملية لنما ية م ممد لي الدملداك الم لومدا

للوألور للي م لومدا

ديددة الب در دموم ،والندب الحدد الندواما الهامدة فدن مبدوي ال در ،و لدك المفبيدر

للددي نددو ي  :المفبي ددر المم ددابب  Convergent Thinkingواددو ال ددكي ممحددد في ددب مليددا
بطبي ة الم لوما
ويمضم

ال ديمدة

المفبي ددر

المموفرة ،والمفبيدر الممبداي  Divergent Thinkingادو الدكي ي دير للدي ادبددا

مليا

لية فر يدة وادن (حنفدن ،4000 ،ص )577طل دة البلمدا

والطل د ددة المفبيريد ددة Fluency

 Ideationalوالطل د ددة الم بيريد ددة Fluency

World Fluency
Expressional

والألددالة  ،Originalityو ددد ميددل ( يلفددورد) بددي ال هددد ادبدددا ن  Creative Potentialوبددي

ادنمدداو ادبدددا ن  ،Creative Productionفادنمدداو ادبدددا ن :بددالم ني ال ددائم اددو كلددا ال انددع
الدكي يمدو الددكوو ال داك لل مهددور ،ل لنمداو الفنددا اللدلو ي لدك ددادة ال دبر الكدداار لل مدر الفنددن

م ددر :المألددوير ،المددا ال هددد ادبدددا ن Creative Potential :فهددو الددم داد الفددرد دنمدداو الفبددار الو
نواما ديدة بما فن كلا لنماو الفبار ال ديمدة فدن ارمباطدا

ديددة (ألدالح ،5899 ،ص )51-52

وي درال يلفددورد (" :)0562ال ادبدددا اددو الددم داد الفددرد دنمدداو الفبددار الو ن دواما لدديبولو ية ديدددة
ويمضم كلا لنماو الفبار ال ديمة فن ارمباطا
ويددكبر (آنددو ) ب د

ديدة".

ادبدددا "اددو مليددة ربددط الفبددار الو ال ددياا ب ل ددا

لددك مب د مو ددودة م د

بددر" ( بددد ال ليددل ،2116 ،ص )20-21ي ددرن ( ددماي  :)Steinادبدددا "ب نددب مليددة ينددما نهددا
مد ددر ديد ددد يرضد ددي ما د ددة مد ددا الو م بلد ددب لد ددي الند ددب مفيد ددد" (حنفد ددن ،4000 ،ص )40-60وي رفد ددب
( يل ددلي ) ( )5860ب ن ددب "ا ددو منك دديك الو م ددبير لم مو ددة مد د الم ددانن بحيد د
160
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الألديل وفريددا" ( بدد ال ليدل ،4006 ،ص )45-40وي رفدب (بلدوبفر " :)Klopferب ندب الدم داد الفدرد
لمبامدر ال دديك والحدوافل الوليددة  Archaicبدددالر منكدديك الددكا

وال دديك ال د ورية ،وبددكلا مبامددر اللبدرة

الداللي ددة م ددم الوا ددم الل ددار ن وممطلبام ددب" ،والفيلل ددون الفرنل ددن (ان ددري بر ل ددو )H. Bergson

( )5810فلر ادبدا الفنن م للر مليمدن الحددو وادلهداك والوضدح ل دة ادلهداك بالحددو مد
وار ادبدا او ادنف ار ،وي م دد بد

للر مفهوك اررة ادبدا  ،ويرال ب

الفندا ينفدك للدي دالدر

الموضو الفنن بندو مد الم دارن  Sympathyوالندب بفضدر الحددو يلدمطيم ال يليدر الحدا ل الدكي
يض ب المبا بينب وبي اكا ال نا (حنفن ،4000 ،ص.)40-60
ومحددد
نف دداكة كا

( يمددب  )Goetheد ادبدددا الفنددن في ددور" :ل بددر ال ددر ينم ددب ف د رفيددم ،وبددر نك درة
دمل ددة ،ب ددر ب ددر فبد درة لأل ددبة منط ددوي ل ددي ح دددة و د دراا"؛ ا ددكه بله ددا م ب ددد مد د ال ممح ددرر

بالض ددرورة مد د ب ددر ل دديطرة ب د درية وم ل ددو ل ددي ددمي ال ددوال الرض ددية ،وي ددور (ل ددوريو :)Corryou

"ال دددرة ل ددي ال ي دداك بال م ددر الفن ددن ليلد د

ددوة  ،Puissanceلك ا ددن م ممرم ددع ل ددي ب د د

المضددنية الم ددن مض ددطلم به ددا بددر مكه ددر ل دددال ب د د
واللهولة فن لحكا

لاألدة ،دو

ال لي ددا

ال ه ددود

المبد ددة م مرن ددة بض ددرع مد د المل ائي ددة

ا ددة الو نكداك حدي مبدو ال ليدة المبد دة فدن مرحلدة املدم داد

الو المهيددظ الو الحألددانة  ،Incubationوبددر فنددا حينمددا يبددد فإنددب ي دددك مددل فنيددا يمألددن بفرديددة

يئية ان المن مميل موضو مألوره ،وم يمب ال يبو اناا لبددا فندن ل لدك يبد انداا (بي امدا
 )Dufrenne, 1935, 61( ، )Ygmalionismeلددك يبد اندداا حددع –مد
الفنددن بمددا اددو ،وابددكا يللددص (لددوريو) للددي ال ددور ب د

انددع الفنددا  -ل ملددب

ادبدددا اددو الر بددة فددن مح يددو ددنا محدددد

يد من مملدما بماايددة وا يدة فرديدة وال ضددرو ار المنفيدك ادن المددن مدمحبك فدن ادنمدداو ادبددا ن للفنددا
.)(Dufrenne, 1935, 61
ويدرال ( دورو اي در  )Georg Hegelبد

ادبددا ادو لندلار الفبدرة الو المضدمو فدن المدادة الو

الألورة وي بلها ب دد مروندة ومطاو دة المدادة المدن مم دد فيهدا الطدرو واللداليع الممدر دة مد الماديدة
للي الروحية (نكمدن ،5881 ،ص )56وي دور (ادار ) ( )5810ادبددا "ادن ملدا ال دوال المدن مبمد
للن مبامر ادنلدا وم دوك لدي اللداو مد الحدع والحريدة فدن الم بيدر مدا يو دد لددال ادنلدا مد

دوافددم مم ددددة وممنو ددة" ( بددد ال ليددل ،4006 ،ص )44وي درال (لليددو  )Eliotال ادبدددا م يددمك لم
بادرادة الباملة الوا ية وال هد المو دب ملميدار الم دادر الموضدو ن للم دا ر الكاميدة المدن م مألدلح
لبن ينما منها الي مر فنن (لرور ،ص.)71
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و د ددوار ادب د دددا

ند ددد ( د دديلر  )Schilerيبمد د د فد ددن لمباني د ددة الرظي د ددة الفنيد ددة اللد ددليمة ( د ددين،

 ،5892ص )44وي دور (حلمدن الملي د ن)" :بد

ادبددا يمولدد مد

 ،Flashويمولددد نهددا الفب درة المددن مبدددال وب نهددا مل ائيددة مددم النهددا حددد
م ر بها الفنا وبمدا يحدد

د اررة ادبددا

The Creative

نمي ددة ارمباطهددا ب فبددار لدداب ة

فدن بيئمدب" (الملي دن ،5889 ،ص )9وربدل (بندموبروم دة Benedetto

 )Croceلددي ال ادبدددا ي طددن ددبل للنطبا ددا

الكانيددة ،الي (يب ددن الحدددا

بددر و و هددا)،

وا ددكا ي ط ددن مل ددلبا للب دددا ب ددبر دي ددد ،وادب دددا يلم ددل ف ددن ال ددر ل ددي ددبر لبد د ار  ،ويب ددو
واضددحا فددن ال ددر لنددب م يلددمطيم ال ي ابددر د الم ددا ر الدالليددة (الكاميددة) ويفلددراا (بندموبروم ددة
 )Benedetto Croceلي النها الحدو الو البديهية (لرور ،ص.)52-57
يرال ( ورو بولن ود  )George Collingwoodدور الدو ن وامنمبداه فدن ادبددا الفندن حيد
ال الددو ن ي ددوك بلدمددة الحالدديو ومحويلهددا للددي ددنا ديددد ،المددا امنمبدداه فيربددل لددي ال ال ددلص

الوا ن يو ب ادة انمبااب ل اطفة م ينة ،والو ن او الكي يمحبك فدن الحالديو ندد الفندا  ،وي دور
(البر " )Olbertادبدا الفندن ادو لدلوا مبندن لدي اللداو الم رفدة والتدر
الداف يدة واللبد ار وحا دا

والمدرابط وينمدو بنمدو

الدكا " ،وم ريدن (الد در آم بدو  )Edgar Allan Poeمبندن لددي ال

ادبددا " :اددو ددوة المد ير واملددمم اررية ،واددو مبنددن لددي ادلهدداك الددكي م يد من بمحد

الألدددفة لبنددب

ي د من نمي ددة الم ددابرة وال لددك الممواألددر ليألددبح ب نددب حرفددة  ( "Careerبددد ال ليددل ،4006 ،ص)44
وي دور (الدوندديو " :)Adonisل ادبدددا اددو مح يدو دو نمددوكو ،واددو نمددوكو كامدب ،واددو لدديو م نيددا
الو نمد ددوكو ،لن د ددب انب د دداو وابم د ددان لأل د ددر م نهاي د ددة ل د ددب" ( بي د ددد ،4001 ،ص )8وي د ددور (ان د دددرول)

(" :)5865ادبدددا اددو ال مليددة المددن ي ريهددا الفددرد فددن ال ندداا لب ارمددب والمددن مددظدي للددي محلددي ومنميددة
كامب وم بر

فرديمدب بدكلا" .المدا (فدروك  )5818( )Fromي درن ادبددا

لدي الندب "اللدلوع لداص

م اللاليع الحياة ،الي ال يألبح بر يوك م اليامب ميلد ديدا"( بد ال ليل ،4006 ،ص.)44
وي ددرال (بال ددبار  )Pascalب ن ددب وراا ب ددر لب دددا فن ددن نم دداو فب ددر ،وال الي م ددر فد د –بائن ددا م ددا
بددا  -م يمب د ال ي درال النددور لم لكا ملددب ال ددر ولضددم لم مددر ورظيددة ووارادة ومألددميك ،واددكا (بددانط
 )E. Kantالر ددح ادبدددا للددي دواني و ددروط الوليددة ،وربددط ( ددوبنهور  )Schopenhauerادبدددا
بالفبرة وادرادة المطل ة ،وم داول ( ويدو) ادحلداو للدي ال در فدن مليدة ادبددا الفندن ،وكادع للدي
ال الفبدرة ادن المدن مللدو ادبددا الفندن ،والر دح (بولنبيد

 )Buzankitادبددا للدي الم مدر والليدار

ال لد ددن( ،فنبل د ددمي  ،ع ، .ص )84وي د ددور (ميد دددنا  )Mednickفد ددن ادبد دددا ب ند ددب " مليد ددة مد ددلو
ناألدر فددن الددع ديدد يح ددو فائدددة م يندة" ،وي ددرن (لوينفلددد  )Lowenfeldادبددا "ب نددب محألددلة
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ال لألددية للفددرد مددم ي دره ومددم محيطددب" (اويدددي ،4002 ،ص )41ويميددل (فيبمددور وينفلددد

 )Victor Winfieldبي نو ي م ادبدا واما:
ينم ددن وي ددوك
 ادب دددا الف ل ددن  Actual creativityوا ددو ب ددارة د د ادب دددا الب ددام ب ددد ال ابوكيفمب.
 -ادب دددا الب ددام creativity

 Potentialفي ددمر ب ددر ادمباني ددا

ادبدا ي ددة المو دددة دالد ددر

الفنا )Vinqcke, 1974, p.356(.
دبدددا الفنددن اددو نمدداو ال ددر ووليددد الفب درة وا دو ف ددر وا ندداما د

ألددد ح ي ددن ولدديو وليددد

الألدددفة الو ادم ددا  ،وال مددر المبددد بالنلددبة للفنددا لدديو م ددرد لنف ددار ،بددر اددو مددر ينمهددن بإبدددا
ألددورة ديدددة للوا ددم (في ددر ،5845،ص )50وي ددد (ليمانويددر بان د

 )Immanuel Kantادبدددا

بموابة طبي ية والنب لنماو فبري الأليل وم يمب ال يبو م ليدا (لرور ،4004 ،ص.)57
وي د ددور (لد ددوروبي ) (" :)5865ادبد دددا م ينبتد ددن ال يطلد ددو لم لد ددي ملد ددا ادضد ددافا

البند ددااة

ال ديدددة المددن مضددان للددي ال دديك ال ليددا واددن الحددو والليددر وال مددار" ( بددد ال ليددل ،4006 ،ص)44
وحددي يبددد الفنددا

مددل لبدددا يا فددإ النمدداو الفنددن ي د من فددن لحكددة لبدددا الو لحكددة الهدداك الو م لددن

لحكددة ادبدددا واددن لحكددة ف ائيددة مألددحوبة ب لمددا

لنف اليددة ب يدددة د ال مليددا

ال ليددة ال اديددة

للددو ن ،وب يدددة د اللدديطرة وادرادة ،فهددن م د من ب ددبر يددر ممو ددم ،وم يئهددا يددر مراددو بددد وة،
فإ ار ة اللحكدة فدن الدكا الو منبيهدب الدكي ينكدر لليدب ب نمدا ادو آ
مددا ال ددب ( دديمو دريف ددر  ،)5876( )James Dreverحيد د

يألددطبع ددادة بألددبتة و دانيددة لنف اليددة م د

ممدا وراا الطبي دة وادكا يلملدن
ي رف ددب ب ن ددب "لدراا الو حب ددك مبا ددر

يددر ال مبددو اندداا لط دوا

ليددة وا يددة وم دددة م د

انددع الفددرد لهددكا الت در " .و ددار (لددميف لددبندر " )5826( )Stephen Spenderل ادبدددا اددو
بدايددة ال مددر الفنددن واددو ادفددب النهددائن ..لنددب الفب درة الولددي المددن م ددم فددن نفددو الفنددا  ،واددن الفب درة
الليرة المن ين لاا فن لياو او" (ألالح ،ص. )44-41

وي ددرن (مددورانو  )5890( )Torranceادبدددا ب نددب ال دددرة لددي لنمدداو ال ددنا ال ديددد بطري ددة
مفيدددة والألددلية ،ويمميددل بالوا يددة و دددك الم ليددد واملددمم اررية ،والرضدداا ام ممددا ن ( Torrance,
د

 )1980, p.10ويرال ال ادبدا او محلي للم بل ووادراا لمدواط الضد ن وال دوة والبحد
حلور والمنبظ وأليا ة الفرضيا والمياراا ووا ادة أليا مها الو م ديلها مد ال در الموألدر للدي حلدور
ديددة بالددملداك الم طيددا

الممددوفرة وموألددير الندواما ل لدري ( بددد ال ليددل ،4006 ،ص )45ويدرال

(مابينو  )Mackinonب

ادبدا "او ملية مممدد بدر الدلم وممميدل بالألدالة وال ابليدة للمح دو"
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ناألددر ممدا يددة فددن الددع ديددد

م ينددة الو فائددة مددا" ( بددد ال ليدل ،4006 ،ص )94وي ددرن (ميروملددماي ) ()5811

ادبددا " :اددو مليددة ممضددم م رفددة د ي ددة بالم ددار ومدا يحمويددب مد م لومددا

اللالددية"( بددد ال ليددل،

 ،4006ص )47وي ددور ( يلفددورد " )Guilfordادبدددا مفبيددر مفمددو يمميددل بإنمدداو ل ابددا
ومد الألددفا

ممنو ددة

المددن لهددا ل ددة بادبدددا بالطل ددة والمرونددة والألددالة وال دددرة لددي المفبيددر المنط ددن

وموكين الم رفة لموليد الفبار ديدة"(اويدي ،4002 ،ص )47وي دير ( دروا ) ( )4004للدي و دود
اللرال فن اكا الم ار منهدا م ريدن ( ارندد  )Randالدكي يدرال ال "ادبددا لضدافة ديددة للدي

م ريفا

م ارن ادنلا " ( بد ال ليل ،4006 ،ص. )47

وي د ددور (دافيد ددل " )5898( )Davisادبد دددا نمد ددط حيد دداة ولد ددمة وطريد ددو درادة ال د ددالك" (اويد دددي،
 ،4002ص )41يدرال (ال ريطدن) ( )5881ل ادبدددا يدرمبط بمحمدوال ال ددبار الو المددربا

الحلددية

واددن بميددة الفبددار المددن ينم هددا الفنددا لددلر فم درة لمنيددة محددددة وم دداو م د لددلر مفددردا

ددبلية

والبألرية باللطوط وال بار واللوا والبمر والف ار ا

و يك اللطو  ،وي دوك لدي ال ل دة الم دبيلية

م ينة ،بما ي وك لي المرونة الم بيلية والمن م دير للدي ددرة الفدرد لمتييدر رظيمدب وو همدب ال ليدة فدن

منداور ال دبار والرمدول وم ال ددة اللامدا  ،والمندو فددن ناألدر الموضدو مد حيد

الهيئدة والوضددم

والمفاألير والملن المبوينا  ،بادضافة للدي الألدالة المدن م ندن مميدل لنمداو الفندا بالندكرة وال ددة
و دددك المب درار(ال ريطددن ،5881 ،ص )524وورد د (لدديد) ( )5818ب د
المن ي وك بها الفرد والمن مظدي للي المد ار

ادبدددا اددو "ملددا ال مليددة

دنا ديدد بالنلدبة لليدب" ( بدد ال ليدل ،4006 ،ص)44

المددا (لدديرر بيددر  )Biertفي درال ب نددب "لدديو ف ددط لنمدداو ددنا ديددد فحلددع بددر اددو رظيددة المد د لون
وال دائم مد لدلر منكددور ديددد" ( بدد ال ليددل ،4006 ،ص )99وي دور (الفلطددو  )Platoادبدددا :
وة لار يدة م مدر لدي و دوده" ،المدا (الرلدطو  )Aristotileفي درن ادبددا

"او لك نا ك

الن ددب" :لنما ي ددة الف ددرد اللاأل ددة المرمبط ددة ب د دواني الطبي ددة ،الي النه ددا النما ددا
 ،Spontaniousالو

ململفددة ،فال
بحي

اللاأل ددة ب ددبر مل ددائن

طريو الحك".

و رفب (ريبر  )Reberب نب "ال مليا

الو نما ددا

لدي

المن مظدي للدي حلدور الو الفبدار الو ال دبار فنيدة الو نكريدا

فردي ددة دي دددة" ،وان دداا ال دي ددد مد د الم ددارين الم ددن ممط ددرو لل ددي ادب دددا مد د منك ددو ار
ددمال

 Gestaltمد درال ف ددن ادب دددا ب ن ددب "ال دددرة ل ددي ل ددادة ودم ددا الم ددارن والفب ددار

م من بم ني الو بر ديد" ،وم رن المولو ة الفللفية ال ربية ادبدا "او لنمداو دنا ديدد

الو ألدديا ة ناألددر مو ددودة بألددورة ديدددة فددن لحدددال الم ددام

بددال لوك والفنددو وا داع" وم ددرن

المولددو ة البريطانيددة ادبدددا " :ب نددب ال دددرة لددي لي دداد ددنا ديددد بحددر لم ددبلة مددا
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 Solvingالو الداة ديدددة الو ال ددر فنددن الو اللددلوع ديددد" ( بددد ال ليددل ،4006 ،ص" )44-40وي ددرن
اموو ويبلمر ادبدا  Creativityب نب النمدو وي دير  Creativityللدي ال ددرة لدي ادبددا

The

 ،Ability to Createلم ال بلمدة  Creatم ندن الألدالة  Originalityوالم ندي  Creationمددر
لي ادميا بال ديد"(حنورة ،5884 ،ص.)1
بددكلا ن ددور ب د
حي د

امبمبددار  Creationي نددن لنمدداو ال ديددد الددكي يمميددل بالنددكرة وال دددة والألددالة

ي ممددد لددي ال ددر اللددلو والليددار والفبددار اللألددبة فددن ل ددا

ديدددة م ممددد لددي رظيددة

وليددار وكاميددة الفنددا  ،ويددمللص امبمبددار فددن ال دددرة لددي ادرادة اللل ددة والمبددادرة المددن يبددديها الفنددا

دنماو الفبار وال مار ديدة والأليلة ومفيدة.

" الب يدر مد ال لمداا والبداح ي م يفر دوا بدي ادبددا وامبمبدار ،بدر يدروا لنهمدا بلممدا مددر لددي
م ني واحد ،وم ي دوا انالا فرو يكبر بينهما ،فامبمبدار ادو لنمداو ال ديدد الدكي م يمألدن بال مدار

بدر ة ببيدرة بمدا ادو الحدار فدن م دار ال لدوك الململفدة ،بينمدا ادبددا ي ندن لي داد ال ديدد دريطة ال
يمألددن اددكا ال ديددد بال مددار بمددا اددو الحددار فددن م ددار الفنددو الم ددبيلية ،وامبمبددار مرمبطددا بادميددا

بال ديددد ،وبددر م د الو ددد دديئا ديدددا فهددو مبمبددر ،بمددا يملددك باللددبو فددن الفبدرة ،وبددر فب درة لددك يلددبو

لليها الحد فألداحبها ي دد مبمبدر وي دار (فبدرة مبمبدرة) ،بينمدا ادبددا يبدو فدن الداا ،فبدر الداا مدم
ويمميد ددل بال مد ددار ي د ددار ليد ددب لبد دددا ويطلد ددو لد ددي م د د

د دداك بهد ددكا الداا (مبد ددد )"( د ددروا ،5889 ،

ص )500ور ك الملن ال لماا فن م رين مفهوك امبمبار لم لنهك امف دوا فيمدا بيدنهك لدي الندب لنمداو
ديددد لددب و ددود مميددل وملددم ر لددي مد الو ددده ،الو اددو منكدديك ديددد ل ناألددر لددبو لهددا الو ددود ،بمددا

ي نن لضافة فن م ار ما ،و د امفو ال لماا فيما بينهك لي الر ك مد الدملن مدكاابهك ونكريدامهك،
لددي ددرط و ددود ال دددة والألددالة ،و لددي يمددة ال ددنا امبمبدداري المنددما (حنفددن ،4000 ،ص-76
.)74
و ند البح

مااية الو مفهوك امبمبار ي د الباح

ل اناا مندو والدملن ببيدري  ،ولدبع

اكا المنو واململن ي ود للي اامماما البداح ي وال لمداا ،ووالدي الدملن مدارلدهك الفبريدة ،فمدنهك
مد درن امبمبددار لدي اللدداو الندب لددما الفندا  ،الو لنما دب الفنددن ،و لدي اللدداو ال مليدة ادبدا يددة
وال وامددر المددظ رة فددن امبمبددار ،وم ددنهك م د

ع ، .ص )544وان دداا مد د يد درال بد د
مبملدبة ،واندداا مد يدرال بد

رفددب لددي الل دداو ال وامددر الملددا دة لكهددوره (رو ددبا،

امبمب ددار ف ددن الفد د ا ددو مواب ددة وا ددو حأل دديلة م رب ددة ولبد درة

امبمبدار يم لددو بندو اللبد ار والددم لك ،والندب وكيفددة الفبدر المبمبددر واددو

الكي يطدور م دايير دالليدة مد لللهدا يحبدك لدي يمدة الفبدار ال ديددة وال الفبدار ال ديددة نفلدها
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مدو ممندو مد الدم لك واللبدرة والم رفدة (ألدالح ،5880 ،ص )97وامبمبدار ادو
بطري دة فريددة  Uniqueالو يدر م لوفدة الو

كاارة كانية ي الا م لللها الفرد الموا دن والم دبل

بوض ددم م مو ددة حل ددور ل دداب ة والل ددروو بح ددر دي ددد ،وا ددو ك دداارة ممض ددم لنما ددا يمأل ددن بال دددة

والأل ددالة وا ددو لنم دداو كو يم ددة ( ب ددد ال لي ددل ،4006 ،ص )46ا ددكا و ددد أل ددنن ( ب ددد الل ددلك ب ددد

التفار) ( )5844م رين امبمبار للي ل ة م ام

ان:

أو اال :االبتكار كأسلوب للحياة
ومن ددب م ري ددن (ا ددار ( ،)5810( )Hartالن دددرول ( ،)5865( )Andrewsلي ددرا ف ددروك

E.

( ،)5818( )Framمالددلو  )5881( )A. H. Maslowو(انددري الندرلددو )H. Anderson
( ،)5818حي د

ا مبددر بددر مددنهك ال امبمبددار اددو :اللددلوع للحيدداة يملددكه الفنددا المبمبددر وب لددلوع

م درادن لمح يددو الددكا
الفنيددة الو ال ل ددا

الدكا

الو الألددحة اللددليمة ،ويحدددده (انددري الندرلددو  )H. Andersonبامبمباريددة
ام مما يددة المددن ممطلددع الددكباا واددراا اللددليك والحلالددية للم ددبل  ،واحم دراك

وال درالة فددن الم بيدر د الفبدار ،وكلددا دي داد ل دا

المبمبر فن والع م لوفة كا

مرابطيددة بدي ال ناألددر المبوندة لل مددر

لنماو الألير وفن والع ديدة.

ثاني ا :االبتكار كنتاج محدد

اناا فريو آلر رن امبمبار فن ضوا ما نما ندب مد ال مدار فنيدة (نداما فندن) ديددة ،فهدو

المحألددلة النهائيددة للن دداط امبمبدداري مممد ل فددن لنمدداو ددنا ملمددوو ،بمددا م درال فددن كلددا (مار ري د

ميدد  )M. Meedلك م دور امبمبدار" :ادو ملدا ال مليدة المدن ي دوك بهدا الفندا والمدن مدظدي للدي ابمبددار
نا ديد بالنلدبة لدب" ،المدا (رو درل  )5818( )Rogersفيدرال فدن امبمبدار ب ندب" :ادو ملدا ال مليدة
امبمباري ددة الم ددن ين د د

نه ددا الو ين ددما نه ددا ن دداما دي ددد ،ووأل ددن ا ددكا الن دداما امبمب دداري بالأل ددالة

 Originalityوال دددة بددالم ني ال دداك ،الي الم يبددو

ددد لددبو و ددوده فددن الفبددر ادنلددانن ،بمددا يظبددد

(ملددوير) لددي ض ددرورة و ددود محددا ل ددار ن للحبددك لددي دددة ادنمدداو امبمبدداري (التف ددار ،ع، .
ص )577وي ددور (رو ددرل  )Rogersادبمب ددار ا ددو "كه ددور دنمددداو دي ددد نمي ددة مفا ددر الف ددرد مد ددم

اللبرة" (اويدي ،4002 ،ص.)42

ويربددل ب ضددهك ا لددر فددن م ددار امبمبددار لددي ال امبمبددار ندداما محدددد وملمددوو وي ددد بم ابددة
لنم دداو دي ددد م ب ددور ون ددافم يح ددو الرض دداا لم مو ددة ببيد درة مد د الفد دراد ف ددن فمد درة م ين ددة مد د ال ددلم .

(الللليددة ،5884 ،ص )525ويب ددن امبمبددار د

دددرة فددن المفبيددر مددم لنمدداو ديددد الألددير يددر

دائم يمبد مح ي دب الو منفيددكه ،وادو ملدا ال مليددة المدن ي دوك بهددا الفدرد ويدظدي للددي ابمبدار دنا ديدددة
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بالنلدبة لدب (Mead, 1959, p. 233) ،وي دور (رو درل  )C. Rogersاليضدا "امبمبدار ادو مدا يندما
م د المفا ددر بددي الفنددا واللددلوبب الفريددد ومددا يو ددد فددن بيئمددب ومددا

نددب ندداما ديدددة نمي ددة لمددا يحددد

يوا هدب" (Rogers, 1972, p. 71)،ويدكاع ( دماي  )Shtineلدي الندب لنمداو ديدد م بدور وندافم
ويح ددو رضددا م مو ددة ببي درة م د الف دراد فددن فم درة لمنيددة م ينددة ( ،بددد ال ليددل )94 ،4006 ،وي درال

( )Wallace-1985ب

ادبدا "نواما الأليلة لك مب م رفة لاب ا".

ثالثا :االبتكار كعملية عقلية

اندداا م ددارين الل درال مناول د

امبمبد دداري ،حي د د

مفهددوك امبمبددار فددن ضددوا ال مليددة ال ليددة المددن ينددما نهددا الندداما

كبد ددر بد ددر م د د ( د ددماي  )5811( )Shteinو(مد ددورانو  )5864( )Torranceال

امبمبار" :او ال ملية المدن ممضدم ادحلداو بالم دبل
الفبار الو الفرو

المن م الا اكه الم بل

وي درال ( لف ددورد  )Guilfordب د

وململ د ددن ا د ددكه المنكيم د ددا

والف دوا

والميار ب

امبمب ددار" :اددو منكيم ددا

فدن م دار مدا ،دك مبدوي ب د

ال وامر ال لية".
ل دددد مد د ال ددد ار ال لي ددة البل دديطة،

ب د ددالملن م د ددار ال د ددكباا( ،الملي د ددن ،5889 ،ص )579 ،575ويفل د ددر

(لدبيرما  )Spear Manامبمبدار ب مليدة

ليدة م ممدد لدي ملدا ال دد ار المدن يحددد م ناادا والمدن

يطلو ليها الكباا ( بد التفدار ،ع ، .ص .)576ويلدمللك ال مدر الفندن الداا ،و دوار ادكا الداا
اددو امبمب ددار ،فه ددو ه دددا ومنكيم ددا وأل دديا ة والداا ،وي ددور ف ددن كل ددا (آم " :)Alainل الداا ا ددو
ال دانو اللددمي للبمبددار وال الفنددا م يبمبددر لم بال مددر" (لددوين ،5818 ،ص ،)592فالفنددا اددو
الألدانم  Artisanوالمبمبددر بدر ال يبددو فناندا  ،Artisteو ا دددة امبمبدار م ملددمبي لم فدن ألددميك
ال مر الفنن وي نن كلا النب ليو اناا فرو فدن الن داط الفندن بدي
و ملية ادنماو الو امبمبار م

مليدة المليدر والمألدور مد

هدة

هة اللرال ،والمهدك فدن الن داط امبمبداري ادو الموضدو الدكي يمح دو

م الفبدرة المددن ممألددور (لب دراايك ،ع ، .ص )557فددن كا د الفنددا الحددالك ،والفنددا الددكي يبمبددر بيددده
لنم ددا ي م ددر ل ددي لكه ددار الموض ددو بأل ددورة الدو وال م ددر ،بم ددا الن ددب ددادر ل ددي لنه دداا الح ددلك الي ك ددة

 Reverieومألنيم ال مار  Beautyفن ال ياا ال امدة" ).(Alain, 1926, p. 27

وحدددد بددر مد (بيددر ) ( )5864و(مو ارنددا) ( )5867و(مارلد ) ( )5862لددي ال امبمبددار اددو
ملية مرمبطة بالكباا وال الكباا امدر اللالدن فدن امبمبدار ( بدد ال ليدل ،4006 ،ص ،)42ومدرال

(ال

مال

 )Gestaltب

ادبدا او "ل ادة منكيك الم رفة والفبدار ب دبر ديدد ويظيدد ادكا امم داه

(وير يمر ( ")Wertheimerاويدي ،4002 ،ص.)42
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المدا (الولبددر) فيدرال النددب موابددة  Giftednessفريدددة فددن ميدددا لدداص ،ويدرال آلددرو ب نددب يمحدددد
بادنمدداو واددو ي ددممر لددي ناألددر م ددر الطل ددة والمرونددة والألددالة والحلالددية للم ددبل
آلددرو للددي ا مبدداره فئددة لاألددة م د لددلوا حددر الم ددبل

ويددكاع

والنددب يمألددن بالم اددع الو اد ددداد ،والنددب

يمطل د د ددع مد د د دوافر د د ددرط ال د د دددة  Noveltyف د د ددن ادنم د د دداو ( ب د د ددد ال لي د د ددل ،4006 ،ص ،)94ويد د د درال
(بليلانون  )Plekhanoveل امبمبار او ال ملية ادبدا يدة المدن ي دد فيهدا الفندا كامدب وي بدر فيهدا
ي بدر د م مدر ال ألدور والكدرون المدن مدمك فيهدا مليدة

اكه الكا  ،ووا با فن نفدو الو د
امبمبار ب للوع وطري ة ابمبارية ).(Plekhnove, 1974, p. 6

فامبمب ددار ا ددو م دي ددد دائ ددك للنل ددا والحي دداة وا ددو الم دداول المل ددممر المف ددك بالحرب ددة والحيوي ددة
والفا ليددة ،واددو الددكي ينددم ح بالحريددة ،ويم ددالي بال ددمو فددن م ممددم ملبيددة الضددرو ار ادنلددانية فددن
الحيداة  ،وامبمبدار ادو لنمداو ال ديدد الندادر الململددن والمفيدد ،لدواا البدا فبد ار الو مدل ينألدع لددي

حمميدة لألددية الفنددا المبمبدر والددكي يمميددل ب ألددالة وطل دة ومرونددة فددن المفبيدر ممضددح فددن ألددميك

لنما ددب الفنددن الددكي يح ددو المم ددة للممددكوو بهددكا النمدداو الألددير ل دواا البددا فددن الفب درة الو فددن الداا.
واددو المحألددلة للن دداط الفبددري الددكي يددظدي للددي لنمدداو ملمددوو يمألددن بال ددد،ة واددو المبددادالة المددن
يبددديها الفنددا وينفددك بهددا للددي الموضددو الفنددن لمح يددو الداا ي بددر د ن دداط لبدددا ن لددب مكهددر يمميددل

بالفرادة (المحمودي ،4054 ،ص.)21
مكونات اإلبداع:
أو اال :الشخص المبدع Creative Person

ال لص المبد م يبد لم لكا لد ليالب والفباره م للر ال مالب الفنية المن دلة والمدن ي مدر

لددي لرو هددا للددي حيددل الو ددود م د لددلر الألدديا ة والداا والمبوينددا

موضددو ا

وألددور وال ددبار واددن فددن ألددميمها م مو ددة م د مبونددا

المددن مبممددر بمر ممهددا للددي

ادبدددا والمددن م ددممر لددي

ال د د د لص المب د ددد  ،وال د دددرة ادبدا ي د ددة وادنم د دداو ادب د دددا ن وال ملي د ددة ادبدا ي د ددة فال د ددلص المب د ددد
 Creative Personاو كلا الفنا الكي لب نفلدا منف در و دل مددربا ،حيد

ممحدور ادكه ادد اربدا

للي م انن لدرابية وألور مالية وكلا بمفا در ال در الكدااري والبداطنن مد لدلر ال در ادبددا ن
المبمبر ،وفن مفا ر اددراا وادحلاو مدا يحفدل الفندا ليبدد وليح دو كامدب المنف لدة المدربدة ،حيد
م ددمل ح ادد ارب ددا

الحل ددية لمبل ددع م ددانن مالي ددة دي دددة مض ددان للم ددارن الباطن ددة في م ددر ال ددر

ادبدا ن لدفم الفنا للمفا ر وم

ك امبمبار وادبدا  .يرال بر م (رو درل) و(مالدلو) ال المبدد

اددو م د يألددر للددي مرحلددة مح يددو الددكا  ،وال اددكا ال ددلص مبددد ال يبددو ململددن د

ي دره فددن

لألائألدب الم رفيدة وامنف اليدة ،وي دير بدر مد (دلدو) و( يدر)  )5240( Dellas & Gaierللدي
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ال اناا دليل ي ير للي نمدط داك للدما
وحض ددور البديه ددة وامنفم ددا

ال لألدية ادبدا يدة ،بالمروندة فدن المفبيدر ،واملدم للية

ل ددي اللبد درة والم يد د ار وال ددة ب ددالنفو واممد د ال ( ب ددد ال ليد ددل،4006 ،

ص ،)44الما ( ماي  )5869( )Stein-فيرال فن ال لألدية ادبدا يدة المبدادرة والم دابرة وحدع ال مدر
وموبي ددد ال ددكا

ول د د ة امط ددل  .وي د درال (م ددورانو )Torrans-و(بدددارو  )Barron-بد د

لألد ددائص

المبددد اددن ال مددر المنفددرد وحددع المتددامرة والرظيددا وال دددرة لددي المنبددظ واد ددارة نحددو ال ديددد والطا ددة
ال اليددة .ويوضددح بددر م د (مددابينو  )Mackinnon-و( ارنددا )Rank-ب د

المبددد يمميددل بلاألددية

حددع املددمطل وال مددر المنفددرد والطا ددة ال اليددة والمربيددل لددي ادم ددا واماممامددا

ال ليل ،4006 ،ص.)48-49

ل منبددم ادبدددا الفنددن ي د من م د دالددر الفنددا وم د لددلر

لددب الفنددن –الددكي فطددر بددب -وممددا

ابملددبب م د الطددر لار يددة ،وم د لددلر مفا لهمددا الددمطا ال يطددور

وم

الوال د ة ( بددد

لددب الفنددن للددي

ددر لبدددا ن،

ك وكن اكا ال ر وال ده ليبو منب ا للبدا ونب ا لل يك ال مالية والفنية ،وكلدا ممدا ي دده فدن

نفلب ( بدده ،5888 ،ص )556والمدن ي مرحهدا د موضدو م دي فدن وحددة لمنيدة ابمدة ،فهدو لدي
در ددة الي ددة مد د ال دددرة ل ددي ل دديولة الفب ددار ول ددهولة مولي ددداا (أل ددالح ،5899 ،ص ،)95ويمبد د

وألدن الفنددا المبددد ب ندب ددلص يمألددن بدالو ن ادنلددانن والب ار ددة فدن اللددلوع ،ويضددين (لبددر
ب لببد ددن) (" )5896المبد ددد اد ددو المملد ددك بادبد دددا والللد ددو م المحابد دداة والم ليد ددد" (اويد دددي،4002 ،
ص ،)44ويألدددن (مد ددورانو  )5848( )Torranceال دددلص المبدددد اد ددو الدددكي يمألدددن بالألد ددالة
والفض ددولية والوض ددو وال دددرة ل ددي اددراا ال ددالن والمرون ددة ،ويد درال ( د دوا  )5844( )Gowan-ال

المبد او ال لص الممألن بالموابة والكباا ( بد ال ليل ،4006 ،ص.)41
وب ددبر دداك ،ي ددير البدداح و
ال رااة وادطل والمنا ة والبحد

امنم ددار مد د

لددي ال مفهددوك الددكا

ادي ددابن والر بددة فددن الم لدديك م د لددلر

د المفاألدير ورظيدة ال ل دا

بدي ال دبار ،والم مدر مد لدلر

ددالك ال محل ددوو للددي ددالك الم ري ددد ،واللي ددار لم ال ددة الفب ددار الم ددردة ،مي ه ددا مد د

لألددائص الو م د ممي د ال الفنددا المبددد  ،بمددا ال الم ددر
وال ددملداك ملي ددا

لللب د ار الولددي فددن ادنمدداو الم رفددن،

المفبي ددر الم ددالن ،وال ددكي ي ددادر ب يم ددب ملي ددا

المهمدة ،اليضدا م دد مد لدما

المفبي ددر اللد دريم لموا ه ددة النم دداط

الفندا المبدد ) ،(Renzull, 1992, p. 170-181ويظبدد (مدورانو

 )5890( )Torranceل ددي الاميدددة اللدددر ة ندددد المبدددد ي والد ددة فد ددن المو ي د د
الم نيدا  ،وال مددر لدي موليددم الطا دة وال هددد ،والددملداك مليدا

والد ددملداك الحد ددد

الم ال ددة ال ليدة والمفبيددر ادبدددا ن

) ،(Torrance, 1980, p. 10-14وما و ده فيما حولب فن امألالب ومفا لب مم الطبي ة.
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ينف ددر الفن ددا بم ددظ ر ل ددار ن الو دالل ددن مد د ل ددلر و ي ددب حيد د

ممبام ددر لأل دديمب م ددم البيئ ددة

اللار يددة ومددم مددا ابملددبب م د لب د ار ومضددامي فنيددة ،فممفا ددر بددر اددكه البيانددا
الفنددن ،وممضددافر البيانددا

فمنددما م رفددة ماليددة حي د

الدالليددة للفنددا مددم ال ددر الفنددن وممضددام مددم ادحلالددا
ممحددور الليددام

حاف ال للفنا وداف ا لب ومبمبا ارمدب ،ومحدد
لل دددرة ادبدا يددة ،حي د

مبونددة ادب دددا

والحددلك للددي مألددو ار

لبددا ا

والمدددربا ،

ماليددة مبونددة ادبدددا ومألددبح

الفندا امبمباريدة مد لدلر ددرة الفندا وامملبدب

يددمك المفا ددر بددي ال ددر الكدداار والبدداط م د لددلر ال ددر ادبدددا ن المبمبددر

الكي مبنب م ابملاع م ارن ولب ار

للددي م دوال يمبنددب م د لحدددا

مالية وامملا ل درة لدرابية ومكو يدة ماليدة ،ويألدر الفندا

لبدددا وكلددا بالددمت ار ب فددن ال مليددة ادبدا يددة لمح يددو امبمبددار الفنددن

ندما يبو دالر الملاحة ادبدا ية لي وك بدالداا الفندن المنفيدكي بادبددا ووا دادة ادبددا والم دبير
لددي لنمدداو الفبددار
الملددممر ،ويألددن ال لمدداا الفنددا المبددد ب نددب ددلص حلدداو ويمممددم بال ددد ار

ابمبارية ( بدة ،5888 ،ص. )542

وي مر لي منمية ال د ار واللما

ال لألية المن م لل فا لية ادبدا  ،بمدا الندب يمممدم بال ددرة

لددي منميددة مهددا ار ادم ددا وادن ددال ادبدددا ن فددن ال مالددب الفنيددة وكلددا لبلددر طددرو المب يددة ومددد يك

البف ددااة ادبدا ي ددة وامبمباري ددة (الملي ددن ،5899 ،ص ،)4008و ددد دلد د

ال ل ددع الد ارل ددا

ل ددي ال

اللدمة التالبددة للفنددا المبدد اددن ارمفددا نلدبة الددكباا نددده ،بدكلا درمددب لددي المليدر واددو اليضددا مددا
يميل الب ير م الفناني المبد ي لك يللمهك ويلا داك لدي ال يدروا ال دياا ب دي الليدار الو دي
ال ددر الو ددي البألدديرة ،واندداا دمئددر لميددة مدددر لددي ال ادبدددا الفنددن م يددمك لم ب ددبر د وري،

الي ال الفن ددا المب ددد م ي ددن م ارحد در ملل ددو ال م ددر ادب دددا ن بله ددا ب ددر يب ددو للن دداط ال ل ددن ي ددر
الد دوا ن دو ار في ددب ،لك ال ال م ددر ادب دددا ن يحم دداو لل ددي لبد د ار ل دداب ة بامن ددة ف ددن الل د د ور ( بي ددد،
 ،4001ص.)52-57
واليضدا انداا "المدومر الددافم" الدكي يوابدع ال مليدة ادبدا يدة مندك بدايدة المفبيدر فدن ال مدر الفندن
للي ال يمك م ديمب لل مهور ،وي مر الفنا

لي الرضية أللبة م املم دادا

والم هيد ال  ،بمدا الندب

يمممم ب درة فائ ة لي املمبألار والملطيط ل ملب ،وادو داد ار لدي ال يحدافك لدي ام الندب وادو دائدك
امنهمد دداا فد ددن ملد ددب الو فد ددن موضد ددو ب ،و د دداد ار لد ددي مواألد ددلة ال مد ددر م د د ال د ددر مح يد ددو الهد دددن،

وامم ااددا

المم ددددة ومنهددا الليددالن ،والو دددانن ،والمدداريلن ،وام ممددا ن ،و لددي الفنددا المبددد ال

يواأل ددر منمي ددة ب ددر امم اا ددا

الليالي ددة والو داني ددة والماريلي ددة ،وال يح ددافك ل ددي ممال ددبب لد دواا ف ددن

داللب او بفنا الو فن الداا ال مر الفنن نفلب (لدوين ،5818 ،ص )77-74وال يبدو لديدب ال ددرة
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لددي المفبيددر المبددد م ددروط بالداف يددة ،وال يلضددم –ال دددرة والداف يددة -للددي ل ددداد مددنكك حي د

اددو

وراا بر ال مار الأللية ول د م ر المفبير ند الفنا المبد بمحوري اما:
 المحور الخياليImaginative :والكي يم ر المدفو الحر لألفبدار ونمداو الوكيفدة الل د ورية لل لألدية المحدددة مد

الداف ي ددة ،وف ددن ا ددكا الن ددو مد د الن دداط يط ددر الفن ددا فرض دديا
(فانمالية) وي ااد البا فن الوألور للي الادان ليل

ب يد درة وم ارن ددا

ومل دديل

بدر الحالدة
وح ددام

واضحة الو مفهومة مماما.

 المحور الواقعيRealistic :والددكي يم ددر المنكدديك الممف ددو والل دديطرة لددي البيان ددا

والم لوم ددا

وموكيددن المه ددا ار ومطبي ددو

المبنيا بحبمة المنطو والم ايير ال لمية (ألالح ،5899 ،ص.)98
ويمطددور ادبدددا م د

بددر الفنددا المبددد بمددا ينلد ك مددم مألددورامب حددور الوا ددم ونكرمددب ال ماليددة

ل هددكا الوا ددم ومم ددبر فددن ال ندداا ملددب ادبدددا ن ألددور كاميددة م اليددة لاألددة بألددورة مدري يددة فددن و ددن
الفنا –ومألو ار كا

يمة مالية -ويمب للفنا ال يم مر اكه المألو ار بما لدو بدا يدرال و يدب

ب ي ددو ال ددر ،ويبمب ددر الفن ددا طب ددا له ددكه المأل ددو ار ال مالي ددة ف ددن ال ن دداا ملي ددة الن دداط المنفيد دكي الو
المطبي ن ومن بو فيب لدائر واندع رظيمدب وم دا ره والحاليلدب ،الي الألدورة الفنيدة ،وفدن الو د

كامدب

مم لددد فددن الألددورة وب ددبر مددادي مألددو ار الفنددا وملططددب الم ددالي لل مددر الفنددن المنفددك ،وم مبددر
الألدورة الفنيددة مد حيد

اللدلوع مح ي هددا موضدو ية ،ومد حيد

مألدددراا كاميدة ،والمنفيددك ندد الفنددا

يملك ألبتة ادبدا وامبمبار وي نن المطبيو ،لنب اناا وا د فنية يلير ليها الفندا

نددما ي در

فدن منفيدكه ،ويلدمطيم ال يبددد فدن المنفيدك ) (Dufrence, 1935, p. 61مد لدلر لطدار م رفددن
اللالن وف ار ،واكا ادطار كو الرب ة الب اد ان:

 -5الب د ال مالن.

 -4الب د الو دانن.
 -7الب د الم رفن.

 -2الب د ام مما ن.
واددكه اللددو ممح ددو نمي ددة مليددة ارم ائيددة ،ولب د ار لدداب ة ممواليددة مددرو ار ب ل ددة ملددمويا
امرم اا وان:

 الملموال الور :وي ار بب للي المن دئة ام مما يدة وامحمضدا والدم لك والمحداومالب ر م م ام

ادبدا .
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 الملددموال ال ددانن :وي ددار للددي ان طددان المبددد  ،للددي نددو م ددي م د الن دوا امبمبددار ويحدداور فيددبمحاوم

ادة للي ال يلم ر لي نو اللالن ي رن بب.

 الملددموال ال ال د  :واددو ملددموال الداا والمنفيددك ل مددر م د ال مددار ادبدا يددة واددكا الملددموال اددولددمة بددي اللب درة والنمددو ،وممللددو فيددب بددظرة للن دداط الف ددار نمي ددة للمفا ددر بددي الب دداد اللالددية

الرب دة المددن مميددل اللالددا بددر ملدموال (حنددورة ،5884 ،ص ،)77ي ددرر لمدداا ال مددار والبدداح ي
ب

دالك اللوا دم للدي

ادبدا الفنن يمألر بالفنا م حالدة اللو دود للدي حالدة الو دود ،الو مد

دالك الوا ددم ،والم ألددود مد كلددا اددو اد ددارة للددي ال ادبدددا م يلددمند فددن ف لددب لم لددي نفلددب،

بم ني النب يرب دائمدا للدي مدا ح دب الو النم دب ،الي للدي ال مدر نفلدب ال نداا مبوندب ونفداكه للدي حيدل
الو ددود ،وي درال (اليلددي بيددرو) ب د

ادبدددا يمم ددر فددن دددرة الفددرد –الفنددا  -لددي م نددع الددرومي

والطدرو الم ليديددة فدن مليددة المفبيددر مدم لنمدداو الألددير و ديدد يمبد مح ي ددب ومنفيدكه ( بددد ال ليددل،

 ،4006ص.)94

وي درال ( يلفددورد  )Guilfordب د
امبمبداري ندد الفنددا  ،حيد

ادبدددا لدديو منط ددة من للددة د اللددلوا ادبدددا ن واللددلوا

ال الطا ددة ادبدا يدة م ممددد لدي مدوافر در ددا

ممفو دة ممددا يطلدو ليددب

ال د ار المنوي ة  Divergent Production Abilitiesالمدن مدظدي للدي مفدوو ال ددرة ادبدا يدة ندد
الفنددا  ،ب ددرط املددمحواك –اليضددا -لددي دددر م ددور م د

ددد ار المفبيددر الم ددديري

(Guilford,

 ،1979, p. 121) Convergent Thinkingواللدلوا ادبددا ن لدلوا ين د مدم الفندا مندك ال
الحي دداة اندداا مطال ددع بد د

يبددو الف ددرد مب ددد ا

ووان ددب فددن ب ددر لحك ددة م د لحك ددا
و ددد ل ددي الر
ومبمب ار الي ملم دا ل يللا ب بر يلااك فن مر ية الحياة و لها الب ر واليلدر م دام وال دكع مدكا ا،
والفندا فدن اددكا اللد ن الدددائك لممارلدة الفد بطري دة لبدا يددة ف دد ممبد مد ال ين د ملدا المرابمددا
الممنو دة مد الحضددارة ال افيددة والفنيدة ،وكلددا م ي ددد لم الم دمددة البلديطة والضددرورية المددن ي ددع ال
يلم ا بها م ال ر الو وع و بة لبدا ية للي آفاو الملم بر ال ادك ،و لي الفندا ال يوا ههدا بإبددا

وال يم ام ددر م ه ددا ب أل ددالة وال يموأل ددر لل ددي م اطيه ددا بمرون ددة ،وال ينف ددك لل ددي ال ما ه ددا با م دددار ،وال
يلم ددن مبنونامددب بطا ددة

ا ف دداو الب ي دددة ،وال يب ددو

ليددة الددمدملية م ددابرة وممواألددلة ،الي النددب مطالددع ب د
دداد ار ل ددي ال ينك ددر لل ددي م طي ددا

الوا ددم بنكد درة دي دددة و ي ددر م ليدي ددة،

بادض ددافة لل ددي الند ددب ي ددع ال يب ددو ملد ددم دا للم ام ددر مد ددم ال ب ددا
م ددبل

يبددو منط يددا فددن

الممو ددة والنا د ددئة د د حد دددو

فددن ال دديك بلددبع الل د ن لددومدة ددالك ديددد (حنددورة ،5844 ،ص )40لأل مددار الفنيددة المددن

يبد ها الفنا  ،فهن ال مار ا مما ية فن واراا وروحها و ايمها ونمائ ها.
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و ندددما ي ددوك الفنددا بال مددر الفنددن فإنددب ي دددك مددل لألددالح الم ممددم الددكي ينممددن لليددب ،بمددا ال
البيئة مظ ر م ي ار يدر مبا د ار لدي لبدا دب الفندن بمدا محمويدب مد الندوا للمألدادر الطبي يدة ممدا يدظ ر
لي النوا ادنماو الفنن والدوامدب وال دبار المدن ينم هدا (بلديونن ،5844 ،ص ،)570ومم لدو مليدة

ادنم دداو الو الن دداط الفن ددن ب ددو ن الفن ددا  ،لم ال ال مال ددب المبد ددة مكه ددر مل ددم لة د د و ي ددب بأل ددورة
موضو ي ة ،ف يئية الفنا ومادمب اما اللداو ال ابد

وال يدد للندواحن ال ماليدة فدن ال مدار المبد دة

وي ددور (اي ددر " :)G. Hegelنح د م نمملددا المامنددا وب د ك ال ددي ال مددار الف د فحلددع بددر وادبدددا
الفنن الف لدن فدن كامدب" فال مدار المبد دة م منفألدر د الفندا  ،وم دبير المدادة المدن ينكمهدا الفندا
ال وانع الروحية والمادية فن الك الفنا وي ور (اارمما :)Hartmann

م بو الوا م وم بر

" ل ال مددر الفنددن يألددبح مددادة ماليددة ل الفنددا يرلددن فيددب ل مددب الدالليددة وبألددورة د ورية"
( ددين ،5892 ،ص ،)44والفنددا فددن م بي دره مم دددك بالددممرار يدددرا وا ددب الدراا ومهممددب بفنددا فددن
لبمدددا

ددالك ديددد ،ددالك لددب يممددب ام مما يددة ،وبالددمطا مب ال يم دداول نفلددب فددن ال مالددب ويبددد مددا

دداا ،وم د ألددميك اللمددة الم دداول الح ي ددن يم لددي ادبدددا الفنددن والددكي يبددو لبدددا ا حددادا وملمأل د ار
و ددموليا ( بي ددد ،4001 ،ص ،)45وادب دددا بم ن دداه الض دديو ي ددير لل ددي ال ددد ار الم ددن مب ددو مميد دلة
لألفدراد المبدد ي –الفندداني  -ووا ال دد ار ادبدا يدة محدددد مدا لكا بددا الفدرد يملدا ال دددرة لدي لكهددار
الللوا ادبدا ن للي در ة ملحوكة ،ويم لي م للر الللوا ،وي مر الللوا ادبددا ن املمد ار

والمألميك واملمنباط والملطيط ،والفنا الكي يكهر م ر اكه النوا م الللوا للدي در دة واضدحة
او الكي يألفب الباح ي وال لماا بالفنا المبد ( ا ر ،5897 ،ص.)40
ثاني ا :القدرات اإلبداعية:
ل ال د ار

ادبدا ية مبدو فيما لكا با الفنا يملا ال درة لي لكهار الللوا ادبدا ن للي

در ة ملحوكة الك م ،ومدال كهور ال د ار
لمب ي اكه ال د ار

بامنة لدال الفنا

بالمفبير ادبدا ن لدال الفنا
)5880( )Torrance
وادلهاع واللروو

م نع الللط بي اللما

ادبدا

ال د ار

المبد

ومباينها يمبلور م للر ادنماو الفنن ،وبدو ادنماو
ولاض ة محممالية الكرون ،ومرمبط ال د ار
(لرور ،2112 ،ص ،)001و د محد

ادبدا ية مح

لما

ادبدا ية

(موراو-

ديدة م ر المرونة والألالة والطل ة

مرحلة اد لو والليار ،ويظبد (بارو  )5899( )Barronلي ضرورة
وال د ار

وابمفي بكبر م مو ة م اللألائص الطلو ليها م وما

وم مر ادرادة و مر امرمباطا

واللك بالملاطر ومحدي امفمراضا

ديدة ،ول د ألنن (ديفل )5884-5986( )Davis-ال د ار

والنكر بطرو

ادبدا ية لم مر الطل ة وادلهاع

والمرونة والألالة والليار والمربيل والمحوير ( بد ال ليل ،4006 ،ص ،)42ويرال ال لماا
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المن يمملبها الفنا دكهار للوبب ادبدا ن والمن مندرو مح

ناألر المفبير ادبدا ن وان با من:
 -1الطالقةFluency :
وم نن درة الفرد لي للو الفبار ديدة الو الم مام

ص )21بما م نن درة الفنا

ديدة وبلر ة (اويدي،2111 ،

لي لنماو دد ببير م الفبار فن وحدة لمنية محدودة ويبو

لديب فرألة الببر دي اد الفبار كا

يمة (حنفن ،2111 ،ص ،)036واناا ال بار للطل ة ان:

 الطالقة اللفظيةIdeational Fluency :ان ال درة لي لنماو دد ببير م اللفاك الألحيحة ،بما ممم ر فن درة الفرد لي ل طاا
الببر دد م الفبار المرمبطة بمو ن م ي .

 طالقة التداعيAssociation Fluency :ان ال درة لي لنماو الببر دد ممب م الفبار ال يدة فن لم محدد.
 الطالقة التعبيريةExpressional Fluency :ال درة

لي أليا ة الفبار فن

مفيدة ،وال درة

با ار

لي المفبير اللريم فن البلما

الممللللة والملئمة للمو ن فن موضو م ي .
 -2المرونةFlexibility :
م نن ال درة لي المفبير فن الب ر م ام اه ،بما م نن ال درة لي المتير بلهولة م مو ن
للي مو ن آلر ،وممضم المرونة املي اما (اويدي ،2111 ،ص:)22
 المرونة التكيفيةAdaptive Flexibility :م نن درة الفرد لي المحور م و هة نكر للي و هة نكر اللرال بلهولة ولر ة.

 المرونة التلقائيةSpontaneous Flexibility :م ير للي لر ة الفرد فن ل طاا الم ابا

ممنو ة م منممن للي ام اه واحد (اويدي،

.)49 ،4002
 -3األصالةOriginality :
ان م الب ر اللألائص المرمبطة بادبدا والمفبير ادبدا ن ،م نن ال دة  Noveltyوالمفرد

 ،Uniquenessوان ليل

ألفة مطل ة بر لنها محددة فن لطار لبرة الفرد الكامية ( بد ال ليل،

 ،4006ص.)85
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 -4التقويمEvaluation :
او ال درة لي الحبك لي ال ياا والمواضيم م حي

مدال مطابو نمائ ها مم ال ياا اللرال
ا لر واكه الم درة

موضم م ها فن لياو واحد ،فيبو البر منل ا مظملفا ب ضب مم الب

ملحك ندما يمك مماب ة الفنا المبد واو يم مر ما مك لبدا ب ( بيد ،2119 ،ص .)01ويكبر

(رونبو  )0552( )Runcoال ال د ار

الم يمية مرمبطة بالمفبير ،وب

الم ييك يحد

ندما يلمار

ال لص دة الفبار ،ويحاور لي اد الحر الفضر والب ر لبدا ية وفائدة (Runco, 1992, p.
16).
 -5الحساسية للمشكالتSensitivity of Problems :
ال درة لي ابم ان الم بلة ومحري الم لوما

المبار النوا ب يرة م الم لوما

النا ألة فيها ،حي

والح ائو وادنطبا ا

الم بلة (لرور ،4004 ،ص.)558

ي وك الفرد بالمربيل لي

والم ا ر ووانماو طرو ديدة للم بير

 العوامل التي تؤثر على القدرات اإلبداعية:اناا نو ا م ال وامر المن مظ ر لي د ار ادبدا

ند ال لص المبد والمبمبر منها ما

او كامن ومنها ما او بيئن.

 -1العوامل الذاتية:

يوضح (بارر رو رل  )Carl Rogersب

اناا كروفا دالر الفرد مرمبطة بدر ة ببيرة

بال مر ادبدا ن وال د ار ادبدا ية م ر:
 األمان النفسي والحرية:بلما

ر الفنا

بالما

وادبدا البناا نده ب بر ببير.

النفلن والحرية الباملة للم بير لاد

احممالية كهور امبمبار

 االنفتاح على الخبرة:واو بو الدفا النفلن الكي يظدي للي دك الوألور للو ن والم رفة ،وكلا لممربل الفنا
حور نفلب و دك النكر ب طر مم ددة ،فبلما وفر الفنا لنفلب و يا حلالا ل ميم مراحر اللبرة،

با لبدا ب بناا م الناحية ال لألية وام مما ية ).(Rothenberg, p. 100
 التقييم الذاتي:م الب ر الكرون الامية للبدا مبم فن ال يبو الم ييك دالليا ،حي
اللئلة حور ال مار المن ابمبراا واد ابة مبو
الم ييك ،ومظبد الدرالا
ومفيد الدرالا

يل ر الفنا نفلب

ليها دالليا اليضا ،وال ور بالرضي راا اكا

النب اناا ل ة لي ابية بي الم ييك الكامن للمبد ي والألالة المفبير لديهك

ال المبد ي الكي

يموا النفلهك ب نهك الفراد باملي والبفاا ومبمبري  ،بانوا يممم و
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بمفهوك ٍ
ار ،ولديهك ال ة المامة لن ر الفباراك وآرائهك وواكهار الللوبيا
).(Eunice, 1996, p. 128-130

ادبدا ية المن لديهك

 -2العوامل البيئية:
انالا ال ديد م ال وامر اللار ية المن د مظ ر لي ال د ار

والمن ملا د لي مطوراا الو م بيطها و دك محفيلاا ومنها:

ادبدا ية لدال الفنا المبمبر

 المستوى االقتصادي:ندما يمممم الفنا بملموال ا مألادي يد لديب الم درة لي محوير ال مار والم اريم المن
محماو للي موفير الموار وملأليص ممفر ي ي ومو باد ران ليها ،با ادن ال الفنن لديب
الفضر.

 المستوى الثقافي:لكا با الفنا يمممم بملموال افن الن ويممال بالو ن ال افن ،با كهور ادنماو ادبدا ن

لديب الن.
 المستوى العلمي:ي ألد بب الللوع الم لك الممبم والكي يلا د فن الم بير المبد

ال للة ام مما ية

ند الفنا  ،في ود كلا بالفائدة

والمبمبر ويظدي للي

دك

ليب وي طن الفرألة لم لو درمب ادبدا ية

وامبمبارية.
 المستوى الخيالي:حي

الم بل
ب

ي د الليار لاد الفنا المبد  ،والملير البألري الحد الاك وانع الليار ،بينما ي ممد حر
ب بر رئيلن لي الليار الحلن ،ولم رفة الامية الملير الحلن م بد م م ريع

المدريبا

فن الدع ادبدا

ب م لة ف الة لي الامية الليار ،والبد (فرويد )Freud

الامية الليار وال اطفة واللوا ية بلما

واملمرلاا فن ادبدا

وم وما

لي

للفنا المبد  ،وال ار (بوبن  )Kobeللي الامية الحرية

اللالية للليار والكي او الألل ا دة الأليلة للمفبير وال مر

وادن ال ادبدا ن (لرور ،4004 ،ص.)570
ثالث ا :اإلنتاج اإلبداعيCreative product :
يمفو الب ير م

ململفة

الباح ي

ب

ب ية ال بار وملمويا

ادنماو او ادبدا

الكي ي ع ال

يملك بلألائص لاألة

ادنماو فن م ار ما ،وم اكه اللألائص الوا ية و دك

الم ليد والرضا ام مما ن والألالة ،ول د وألن بر م

(فوبو )Fox-و(والو)Walls-

و(موري )Morray-و(بارو  )Barron-و(دافيل )5896( )Davis-ب
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ال يمة ،وال يبو الحر

ديد ،ومربيع ومطوير ال ديد فن ال يمة والفبار كا

الأليل ،ويربل (رنلولن )Rinzoli-لي الامية ادنماو ادبدا ن فن م ييك ال ملية ادبدا ية لي
اللاو نمائا الدوا

م يك ادنماو ادبدا ن ( بد ال ليل ،4006 ،ص.)72

ي د ادنماو ادبدا ن الحد الم ايير الرئيلية للبدا والنا مة

ال ملية ادبدا ية وال لألية

ادبدا ية والمو ن ادبدا ن المرمبط بادنماو ،ومحدد ال ملية ادبدا ية ب نها المظدية للنماو،
وال لص المبد او ألانم للنماو ادبدا ن؛ والمو ن ادبدا ن او الكرون المن ملمح ببناا
ادنماو ،فطبي ة ال ملية ادبدا ية مرمبطة بادنماو والفرد وبالمالن ان محأللة ال ل ة بي الفرد

والبيئة ) (Torrance, 1980ومحأللة لم مو ة م

الم ايير الممم لة فن الم ايير الحضارية

وال يك الفنية وال مالية ،و د ربط (مورانو )5890( )Torrance-ادنماو ادبدا ن بالمنا ادبدا ن
( بو ،5884 ،ص ،)547ويرال (لبيرما ) ( )5875النب يمب مفلير النماو ادبدا ن فن ضوا
ال ل ة مبادئ المن افمرضها وان لدراا الفرد –الفنا  -لللبرة المن يمر بها ،ووادرابب ل وانع اكه
اللب ار  ،والمبدال ال انن او لدراا ال ل ا المو ودة فن وانع لبرمب ،والمبدال ال ال او ملية

المنباط المم ل ا

ويرال (لبيرما ) ال مبدال المنباط المم ل ا

او المبدال الملظور

ادبدا

( بد ال ليل ،4006 ،ص ،)42ويفرو (ديفل  )5896( )Davisبي نو ي م ادنماو ادبدا ن
اما:
 -1اإلبداع الكامن:
او الم داد الفنا دنماو الفبار ديدة.
 -2اإلنتاج اإلبداعي:
يكهر اامماك ال اك للناو بموضو ا

يضم (ديفل  )Davisملمويا

ممميلة بالفنو والدع و يراا م امبمبا ار  ،بكلا

للبدا الفنن ممم ر فن:

 المستوى التعبيري:واره او الم بير الملم ر

المها ار

والألالة ونو ية ادنماو ،ويبدو ال

ما يميل

المبد ي فن اكا الملموال او ألفما المل ائية والحرية.
 -المستوى اإلنتاجي:

ينم ر م الملموال الم بيري للي الملموال ادنما ن حينما منمو المها ار

وادنماو يبو لبدا ا

حينما ي ألر الفنا للي ملموال م ي م ادن ال ،و لي كلا فإنب ينبتن ال يبو اكا ادنماو
ملموحي م

مر ا لري .
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 المستوى االبتكارياكا الملموال م يمطلع المهارة الو الحكو ،بر يمطلع الرظية فن لدراا ل ا
م لوفة بي ال لاا منفأللة مو ودة م
 -المستوى اإلبداعي:

ديدة ير

بر.

يمطلع اكا الملموال درة وية لي المألور الم ريدي Abstract Comceptualization
الكي يو د ندما مبو المبادئ اللالية مفهومة فهما بافيا مما يلهر للمبد محلنها وم ديلها.
 المستوى التجريدي:يمضم المطوير والمحلي

لي ال ياا وكلا بالملداك المها ار

الفردية المألويرية ( بو،

 ،5884ص )547امبمبارية.
العوامل المؤثرة في اإلنتاج اإلبداعي:
ل كهور ادنماو ادبدا ن  Creative Productsيمطلع ن اطا
الهويا

لبدا ية ممنو ة وممارلة

الململفة وحع الم اربة فن الدوار المليلية ،و يراا م الم ام

الملمنفكة لي بح

بما ال الو

والطا ة

الو مر ما ي ممد بالدر ة الولي لي وا ية الفرد ،والملامب بإن ال المهما

) ،(Delcourt, 1993ويظبد بر م

(رينلولن  )5885( )Renzuliiو(ديلبور

)Delcourt

و(برانو  )5880( )Burnsلي الامية المدريع لي ادرادة والمرونة فن الملطيط ،م مباراما م
املمرامي يا

المهمة لحر الم بل

ويمفو بر م

وكلا بمنما للمفبير ادبدا ن .Creative Thinking

) (Getzels & Jacksonلي ال الملئولية الرئيلية ل ملية م ييك ادنماو

مرمبل لي م ييك ولبرة الفبار ،وربل (مرفن ار  )5898( )Treffingerلي م ييك ادنماو ادبدا ن
والامية الحا ة للي و ود الدوا ممممم بألدو و با لم ييك ادنماو بناا لي م ايير ادبدا  ،ول ر
الاك الم اييو المم ارن ليها فن م ييك ادنما ية ادبدا ية او م ياو )( (SPAFلرنلولن وريو)،
حي

حدد محموال ال ياو م

بر (ريو  ، )5885( )Reisويمك الم ييك لي اللاو م مو ة م

اللو منها :الألالة ،الادان المن لة ،ا مياد الموضو  ،الملاامة الأليلة ،الو

والطا ة (لرور ،4004 ،ص.)571

وال هد

رابعا :العملية اإلبداعيةCreative Process :
مطلو ال ملية ادبدا ية  Creative Processلي المللا الكي يملكه الفنا م بداية ملب
الفنن للي نهايمب لبن يألر للي التاية الليرة المن يح ها ،ويمر الفنا
بمطو ار

فن

ملية امبمبار

ب يرة وبلواطر وم ارع ديدة و لما ي رن الفنا ما ي دك ليب بر اللو

فيب ،فال ملية
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ادبدا ية محفوفة بادلرار ،وان م ألفا

الفنا المبد  ،وم يمب المبه بنمائ ها بر ممارلة

مليامها ،وم يلمطيم م رفة نمائا اكه ال مليا

الو ح ي مها بر ال

مرال النور ويلم اع لها

ا لري الكي منحمهك الطبي ة م الحلالية ما يمبنهك م املم ابة لل يك ال مالية وادحلاو بها

(البليونن ،0512 ،ص.)06 ،02

وي ور (مورنو) فن ال ملية ادبدا ية "ان ال ور و دك امرمباط" ووألفها الب

بلطوا

حر الم بل وال درة لي ربط وموألير ال ياا التريبة مم ال نا الم لون ووانماو الم انن ،ويرال
(ليهرنلويو )Ehrenzweing-ب نها " ببة م الطرو" والما (ديوي )Dewi-فيرال "النها مرحلة
ال ا واللبرة ين

م ها المفبير وممبم الحالة بالبح

(المابير )5897( )Amabile-للي م وما

دي اد مواد مبدد ال ا ومبدد الحيرة" ،وم ير

ال ملية ادبدا ية حي

ممطلع الب د الم رفن والمدريع

واللبرة واللألائص ال لألية والداف ية وادرادة والم ابرة ( بد ال ليل ،4006 ،ص ،)75الما

(بامري بامرا )Catherine Patriedk-و( رااك والو )Graham Wallws-فهما م ال هر
م بمبا

ال ملية ادبدا ية حي

ألنفااا للي دة مراحر وان بالمالن:

 -1مرحلة اإلعداد Preparation
ممضم اكه المرحلة و ار ة الفرد للم بلة وادحاطة ب وانبها ال وارية ومبد م و ود للفية

م رفية املة ومم م ة لدال الفرد

الموضو الكي يريد ال يبد فيب ،بادضافة للي اللبار.

 -2مرحلة االحتضان Incubation
يرال ( يلفورد) ال اكه المرحلة ان مرحلة ال لو واللون الل وري والمردد بال ياك بال مر
والبح

الحلور ،الما (مورنو) فيرال النها الأل ع مراحر ال ملية ادبدا ية ،وان م المراحر

اللطرة لما يكهر فيها الفرد م م لبا

 -3مرحلة اإلشراق Illumination

م ال ية ونفلية.

وان الحالة المن محد فيها الومضة  Sparkالمن مظدي للي فبرة ،ووالي اللروو م الم لو،
وان محد فن و ما ومبا ما وم يمب محديداا ملب ا ،ويرال (الولبور )5885( )Osborn-
"ال اد راو ي من م

مألادر ير م روفة" ،وم د اكه الرحلة بم ابة الرضية المن ينمو

طري ها ادبدا وان الفرألة المن ممبو منها المألو ار
وفيها يبو المبد الب ر ابلية لل مر وادنماو.

 -4مرحلة اإلصرار والمثابرة Persistence
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ل ال مر ادبدا ن بحا ة للي م ابرة وواألرار للر مرحلة احمضا الفبرة للموألر للي حر

للم بلة المن يبح
ومحد

نها المبد ( بد ال ليل ،4006 ،ص.)77-74

ال ملية ادبدا ية ووألفها لي النها

( و ديوي )5870( )John Dewey

وواي اد مواد

كهور حالة م ال ا م ها نو م أل وبة المفبير ،ويمبم اكه الحالة ال ياك بالبح

لبن يمبدد اكا ال ا وال مر لي مهدئة حالة الحيرة (لرور ،4004 ،ص ،)510ويرال (مورانو
 )Torranceب نب فن ال ملية ادبدا ية يألبح الفرد حلالا للم بل

والنوا ص والف وا

الم رفة وال ناألر المف ودة و يراا ،الي م ليص الأل وبة والبح

الحلور و مر الملمينا

وأليا ة الفرضيا

بلألوص النوا ص والميار الفرضيا

فن

وم ديلها الو ل ادة المياراا والوألور

للي النمائا( ،ألالح ،5899 ،ص )51وي ور (اارمما " :)Hartmannلنب م الأل وبة درالة
ملية ادبدا

ادبدا الفنن ل

ملية فردية ممك بلر ة فائ ة فن الك لألية الفنا ".

وي ور ( يلنع " :)F. Schellingال الفنا يترو فن ملية ادبدا ر ما
الما (بانط  )E. Kantف د ألع

لي الكا

ر ااممامب

لرادمب الداللية"

الفا لة و درامها ومبانمها المورو ة

الطبي ية ،والمها بدور النوايا الكامية والمو ب ادرادي للفنا فن ال ملية ادبدا ية (حنورة،5884 ،

ص ، )89واناا م يرال ب

ال ملية ادبدا ية ليل

م رد ف ر بما النها ليل
وممارلا

لص مبد الو

نماو لبدا ن ،بر ان اللاليع افية ووا لمية وفنية و ل ا
بر كلا يمك مح يو ملية لبدا ية لي در ة ببيرة م المفوو (الليد ،5845 ،ص .)84واناا م
يرال ب

ا مما ية ،و ندما يموفر

ادبدا الفنن م ي ممد لي ال ر والمليلة بر ي ممد فن مليمب ادبدا ية لي ال ور

والمليلة ولكا با ال رط اللالن لل ملية ادبدا ية وادبدا الفنن ادحلاو المران الو ال ور

ال وي ،فال مر الفنن ليو لوال ألورة م لد
فال ملية ادبدا ية ان للللة م اللطوا

و ار وحلا مرافا (البو ملحك ،5880 ،ص.)514

والمراحر المن ي وك ال لص المبد ب ملها ،وكلا ند

موضيحب للم بلة ومحديداا وال مر ليها وم
بكلا يمب ال
مبم ن فبرة

ك الوألور للي نمي ة لل مر لي حر الم بلة،

موضح ال ملية ادبدا ية ب نها متير لدرابن لريم نلبيا ،وحدو
ديدة الو حر للم بلة ،وممك ال ملية ادبدا ية م

ن ملها فن ا من:

 مبوي ادطار ال اك وابملابب فن و ن الفنا . الموفيو بي الدوافم اللاألة والدوافم ال امة. الم اط الفبار والم بير الملممر. -امنطبا ا

الباطنة لحي المد ائها ببداية لل ملية ادبدا ية.
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 -المحضير وم ميم المدربا

ومنلي ها (لرور ،4004 ،ص.)512

 الم دير بإ ادة ادبدا والم بير الملممر. -الليطرة لي ال ملية ادبدا ية بالمحلير والمربيع.

 المواألر لموألير ال يك ال مالية ل لري (رلالة المبد ). مح يو حاألر ال ملية ادبدا ية ومح يو التاية ادبدا ية ( بده ،5888 ،ص.)562ويلمللص م

اكه اللطوا

ل

ادبدا

يمك م

للر م طيا

لدرابية وا ية ممفا لة

وممرابمة وممباملة ينما نها كلا الف ر ادبدا ن البار  ،والكي يمحور للي مر مالن م للر

ادنماو الو الن اط ادبدا ن.

خامسا :البيئة اإلبداعية Creative Press

وي ألد بها الكرون البيئية الو الموا ن الململفة المن موا ب –الفنا  -وميلر كهور ادبدا الو

ال مر لي ل ا ة كهوره "ويكبر (اويدي) ( )2113ال (مورانو) ( ")0521د موألر للي ال

ادبدا ي ود للي المنا ال افن الكي يلهر كهوره "والكي م مكااره ال د والنكاك وبكر ال هد فن
لبر فنا

ال مر ومنمية المهارة ادنما ية (اويدي ،2111 ،ص ،)29وبكلا نألر للي ال ور ب

درة لبدا ية وابمبارية يألر لليها ب د مكوو والنف ار ،ك يألبح فن م دوره ال ي بر وال يبد الو

ين

ويبو الم بيل

م

ناألر الم بير باللطوط واللوا والبمر ،وان ملية مم اببة وم دة د يلم ص يالها

ولبنها ب ية حار ليل

الفنية ال ديدة كا

ال يمة الفنية وال مالية ،ويحاور الفنا ال يظلفها وين لاا

الم ار ير طبي ن الو لبدا ا م م نا (نكمن ،5881 ،ص.)70

ويربل (لد ار آم  )Edgar Allanلي الامية لي اد منالع بي بر م ادن ال والم ير،
والامية ال مار الكي ي ده الحد واني الف والكي يبم فن الحألور لي الم ير والم ويو ،وي د
ال مار محور اللوحة الفنية ويفرو (البراااك ماللو  )Abraham Maslowبي

الفنا

المبد

ا لمح و لكامب وبي المبد كو الموابة اللاألة ،ويظبد لي ال الفنا المبد ي يح ال الك الح ي ن
م الطبي ة الب ر م الولئا الكي ي ي و

"ل المبد ي الب ر م بي ار
والب ر م درة فن الم بير

الك الم ردا

والنكريا

والم م دا

النمطية وي ور:

النفلهك م الفراد ال اديي  ،ويبونو الب ر طبي ية فن مألرفامهك
الفباراك" ،ويفرو (ماللو) بي ادبدا المم لو بادن ا ال

وال درة لي ادبدا ومح يو الكا  ،ويرال ب

مح يو الكا

ادبدا ية ينبم م ال لألية ويكهر

ب بر مولم فن الملائر الحيامية ،ويكهر اددراا الحلن ب نألر مهك فن مح يو الكا
لكلا ي يح المبد ي ال الك الح ي ن م الطبي ة (لرور ،4004 ،ص.)41 ،40
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وال ار ( اا مارمي  )Jacques Maritainللي ال مألدر ادبدا او طا ة لحكية داللية،
فن الل ور ،وي م د ال ما ي ع

م ممد فن النهاية لي وة داللية ،وال البأليرة ادبدا ية ولد

ف لب او للو الم مر الم الن فن رو الفنا  ،وال يألبح لديب حدو للو ووالهاك ينم ر بدوره للي
المفبير الممحد مم الليار (نكمن ،5881 ،ص ،)74ول ر اكا المفاو فن طر موضو ادبدا
وامبمبار ير م للي الملن ا راا وو ها

النكر ،لم ال اللطوط ال ريضة بان

الو ن والليار وادرادة ولألائص ال لألية المبد ة وال ل ا

والمرابطا

والم وما

ممراو بي
ادبدا ية

وال ر الللو ،وال ادبدا الفنن يح و ويبلع م انن مالية لل مر المنفك ،وي د د ما وحاف ال
للفنا المبمبر ومنبم لل يك ال مالية والفنية ،ويحد

ادبدا م للر درة الفنا ادبدا ية وامملبب

لل ملية امبمبارية المن ملا د لي مح يو ادن ال الفنن ندما ي وك الفنا بالم بير المبد دالر
الملاحة ادبدا ية.
واكا المنفيك ي ممر لي م مو ة م ال مليا

المن م الامها ال ملية ال لية م و ن ووادراا

وليار ووارادة لل ة والملاك و دة ويم لد كلا م رظال الفنا الفنية ليمك لن ال فنا ي لد رظيمب ،فنا
نن بالم وما المن يمح و م لللها ملاطبة الحواو والليار الكي ي مر لي م ال ة الألور
الكانية بوالطة ال بر والمضمو  .ل الداا ادبدا ن م ي ممد لي درة الفنا وحلع ،ولب

اناا روابط مم ددة مرم بطة بالحوار ال مالن واددراا الحلن وال هد المبكور الكي يمك بي الفنا
وال مر المن ل بم ني –اممألار المبا ر بي الفنا والمن ال  -ل ال مر م ين ل فن ألورمب
ادبدا ية لكا لك ي مم الكا ألو ار والفبا ار مم ددة حولب حمي يمك ب دئك منفيكه بإرادة و هد وو ن،

فال مر الفنن يحماو للي لرادة ووادراا وو ن وحرية حمي يملني للو ن ال يملير فن ال الك المرئن
والحلن لي مم بي اددراا الكي يمم ر فن الموضو الوا ن –الوضم الحاضر -وال ر الكي
يمم ر فن الموضو الليالن –التائع.-
وي ممدد الفنددا فدن ال مالددب لدي ال مليددة ادبدا يددة والم ددرة لددي ادبددا الفنددن وادكه الم دددرة م يمبد
ال مبددو لم م د كا
ما يلمي بادبدا .

الفنددا الوا يددة لمددا يريددد ألددن ب ووان دداله ،كلددا ل كا

م للر كلا يمبد الدمنماو بد

ادبددا  :ادو مليدة

الفنددا وم درمددب يظلفددا

ليدة م ممدد لدي م مو دة مد ال دد ار

ومممي ددل ب دددد مد د اللأل ددائص الامه ددا :الحلال ددية للم ددبل  ،الأل ددالة وال دددة  ،Noveltyوالمف ددرد
 ،Uniqueوالمرون ددة  ،Flexibilityوالطل ددة  ،Originalityوب ددكلا يب ددو ادب دددا الفن ددن ا ددو كل ددا
النمداو الددكي ي دبر لضددافة ديددة للم رفددة الب درية واددو الم ديدد الملددممر المف دك بالحريددة والحربددة وم

182

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  8يوليو 5102

يمك لم بادرادة الباملة الوا ية وال هد المو ب فن ملية نية بادحلاو دنمداو الندادر والمفيدد لدواا
البا فبرة الو مل –بائنا ما با  -وللم بير ما البد مب والدربمب ال ور المبد ة.
بما النب مك الموألر للي م مو ة م النمائا ندر ها بالمالن:

 -5ارمباط ادبدا الفنن بال د ار ال لية ينما نب ناما فنن يمميل بالطل ة والمرونة وال دة.
 -4نمي ددة من دداور ادبددددا الفن ددن فد ددن ض ددوا اللأل ددائص المد ددن م مم ددد ليهدددا ال ددد ار ادبدا يد ددة –
الألدالة ،المروندة ،ال ددة -ف دد ندما نهدا فد رفيدم كو دمم

مم دددة الامهدا الددمم

ال ددبلية

وال مالية.

 -7منبم ادبدا الفنن ي من م دالر الفنا م للر درامب ال لية والحلية المن فطر ليها.
ندما يبو الفنا دالر الملاحة ادبدا ية ي وك بالداا المنفيكي الكي مم لد فيب رظيمب الفنية

-2
كا

الم وما

كا

يك مالية وفنية ممميل بألفة الدواك والللود.

 -1للفنا المبد

ال بلية المن ملا د لي الدواك والللود.
ل مدربا حي

يمحور لدرابب للي م ا يمك مر ممها للي ألور وال بار حلية

 -6ادبدا الفنن ي نن لنماو ال ديد الكي يفيد فئة ببيرة م الفراد ،و د يكهر اكا ادنماو فن
بر لوحة فنية الو أليدة

رية الو الي ابم ان ديد.

 -4المفبير امبمباري يمألن بالمرونة والطل ة الفبرية والألالة ولب م وما
م اادا

ولب ار الفنا .

 -9يممال ادبدا وامبمبار الفنن بالمنو ويمألن بالفائدة وال بور ام مما ن.
 -8يمألن ادبدا بال درة لي لنماو ال ديد النادر والمفيد.
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قائمة المراجع:

 -5لبراايك ،لبريا(.د ) -فللفة الف ال مير -.ال اارة  :مبمبة مألر.

 -4البو ملحك ،لن )5880 (.فن ال ماليا -نحو رظية ديدة للي فللفة الفد  -.لبندا  :المظللدة
ال ام ية للدرالا

والن ر.

 -7بليونن ،محمود( .)5844المربية الفنية والمحلير النفلن -.ال اارة  :دار الم ارن.

 -2روا  ،فمحن بد الدرحم ( .)5889الموابدة والمفدوو وادبددا  -.ادمدا ار ال ربيدة الممحددة
 :دار البماع ال ام ن.

 -1م ة ،حلي  )5897 (.ضايا ادبدا الفنن  -.لبنا  :دار الدع.

 -6حنفن ،بلة  )4000(.ليبولو ية الف  -.ال اارة  :بلية المربية الفنية .

 -4حنورة ،مألري بد الحميد( )5844الللو الفنن -.ال اارة :دار الم ارن.

 -9حنورة ،مألري بدالحميد(.)5884ادبدا م منكور مباملن -.ط -.4ال اارة :مبمبة الن لو.
 -5اللللية ،بد البريك( .)0551طرو م ليك المفبير لألطفار -.الرد  :دار الفبر.
 -01رو با ،البلندر(د .) -ادبدا ال اك واللاص  -.البوي

 :الك الم رفة للن ر.

 -00لددمولينمل ،يددروك؛ مر مددة لبريددا لب دراايك ( . )0520الن ددد الفنددن ،د ارلددة ماليددة فللددفية -.
ط -. 3ال اارة:الهيئة المألرية للبماع.

 -54لرور ،نادية ااير )4004(.م دمة فن ادبدا  -.ما  :وائر للن ر.

 -57لوين ،مألطفي )5818(.اللو النفلية للبدا الفنن -.ال اارة  :دار الم ارن.

 -52ل د ددوين ،مأل د ددطفي( .)5818الل د ددو الم ني د ددة للب د دددا الفن د ددن ف د ددن الم بي د ددر -.ال د دداارة :دار
الم ارن.

 -51الليد ،بد الحبيك محمود )5845(.ال لألية وادبدا  -.ال اارة :دار الم ارن.
د ددين ،نيبد ددار يولد دددا؛ مر مد ددة ليد دداد المد ددل ( .)5892ضد ددايا البح د د

-56

الفللد ددفية فد ددن الف د د -.

دم و :دار دم و.

 -54ألالح ،الك حلي ( .)5899ادبدا فن الف  -.بتداد :دار البماع.

 -59ألالح ،الك حلي (.)5880ليبولو يا الف الم بيلن -.بتداد :دار ال ئو ال افية ال امة.

-58
-40
-45

-22

ا ر ،فالر( .)5897ادبدا ومربيمب -.ط -.7لبنا  :دار ال لك للمليي .
بد ال ليل ،ل يد( .)4006المدلر للي ادبدا  -.الرد  :دار ال افة.

بد ال ليل ،ل يد )4006 (.م ليك المفبير ومهارامب -.الرد  :دار ال افة.
بد التفار ،بد الللك(.د ) -المفوو ال لمن وامبمبار -.ال اارة :دار نهضة مألر.
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ب ددده ،مأل ددطفي( .)5888فلل ددفة ال م ددار ودور ال ددر ف ددن ادب دددا الفن ددن-.ط -.4ال دداارة:

مبمبة مدبولن للن ر.

-42

بو ،حلي الحمدد )5884(.المفبيدر امبمبداري و ل مدب بلدما

-41

بيد ،بلود ( .)4001الف الم بيلن ن د ادبدا ووابدا الن د -.لبنا  :دار الفبر اللبنانن.

ام ة ي

مو ،ال اارة (.رلالة ما لمير ير من ورة)

ال لألدية -.بليدة المربيدة،

-26
 -44فنبل مي  ،ليدنن؛ مر مة م ااد بدد المدن ك م اادد (د .) -الوا يدة فدن الفد  -.ال داارة:
نيمن ،محمد )0513(.الن د الدبن -.لبنا  :دار ال افة.

الهيئة المألرية للن ر.

 -22في د ددر ،لرنل د د ؛ مر مد ددة الل د د د حلد دديك )0510(.ضد ددرورة الف د د  -.ال د دداارة :الهيئد ددة المأل د درية
للبماع.

 -48ال ريطد ددن ،بد ددد المطلد ددع المد ددي ( .)0559مد دددلر للد ددي لد دديبولو يا الطفد ددار -.ال د دداارة :دار
الم ارن.

 -70المحمددودي ،نائل ددة )4054(.ال دديك الفني ددة وال مالي ددة لم نيددة فد د الرل ددك الب ددارل ل ددي الحري ددر-.
الباديمية الليبية ،طرابلو ،ليبيا (.رلالة دبموراه ير من ورة)

 -75الملي ن ،حلمن )5889(.ليبولو يا امبمبار -.ال اارة :دار الم ارن.

 -74الملي ددن ،ل ددن محم ددد )5899(.امبمب ددار وداف ي ددة الم بي ددر د د الفن ددا الم ددبيلن -.ط ددر،
الدوحة :ام ة.

 -77نكمددن ،محمددد ليددل )5881(.نكريددا

ادبدددا الفنددن ،ددلا  -.9ال دداارة  :مظللددة ددباع

ال ام ة.

 -72الهوي دددي ،لي ددد( .)4002ادب دددا – ماايم ددب ،ابم ددافب ،منميم ددب -.ادم ددا ار ال ربي ددة الممح دددة:
دار البماع ال ام ن.
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