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 المقدمة :

حاول اإل�سان منذ مئات السن�ن فهم ماهية اإلبداع واإلجابة عن أسئلة من قبيل: من 

وما ال��يء الذي يجعل املبدع مبدعا؟ وهل يمكن ل�ّل إ�سان أن ي�ون  أين يأ�ي اإلبداع؟

ُمبدعا؟ هل أن اإلبداع فطري أم ُيكتسب بال��بية؟ هذه األسئلة وغ��ها ذات العالقة تمثّل 

مؤشرا ودليال ع�� األهمّية ال�ي يحظى ��ا اإلبداع �� حياة البشر. بل أن أرسطو اهتم 

 ).  Csikszentmihalyi,2006( � اإل�سان عن ا�حيوانبمسألة اإلبداع واعت��ه ما يم�ّ 

ما زال هذا املفهوم،�� وقتنا ا�حاضر، يتصّدر اهتمامات الدارس�ن والعوام ع�� حّد 

سواء. فعند استعمال محّرك للبحث مثل (غوغل)سنجد أن عدد صفحات الوب ال�ي 

الي�ن إذا �ان البحث يبلغ بضعة مالي�ن،. وقد يصل إ�� مئات امل» إبداع«تحتوي ع�� �لمة 

 باللغة اإلنجل��ية.

 

 
 

أ.  عمر الجملي 
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ومنذ عّدة قرون خلت �انت الكنيسة تحّرم ا�حديث عن إبداع �شري و�عت��ه كفرا 

. ومع (DERIAZ,2003)وإ�حادا ع�� اعتبار أن اإلله هو القادر وحده ع�� ا�خلق واإلبداع 

 ذلك فإن مفهوم اإلبداع شهد ع�� الزمن تطّورا الفتا لالنتباه.

ف اإلبداع وتار�خ مفهومه وم�ّوناته وعالقته باملعرفة والدافعية واالع��امّية �عر�

واإلش�اليات ال�ي تدور حول تنميته وتر�يته ومراحله ودوره �� التنمية البشر�ة وطرق 

 قياسه والكشف عنه، �� نقاط سنحاول تحليلها �� هذه الدراسة.

 :تعريف اإلبداع -1

هاإلبداع لغة من ا�جذر (ب.د.ع) بَد 
َ
ه و�دأ

َ
�شأ

َ
 واْبَتَدَعه: أ

ً
0Fع ال��يَء َيْبَدُعه َبْدعا

. والَبِد�ُع 1

. وهو اخ��اع ال��يء ع�� غ�� مثال. والَبِد�ُع والِبْدُع: ال��يء 
ً
ّوال

َ
والِبْدُع: ال��يء الذي ي�ون أ

ُسل)  من الرُّ
ً
ل ما كنُت ِبْدعا

ُ
. و�� القرآن الكر�م: (ق

ً
ّوال

َ
1Fالذي ي�ون أ

ّوَل 2
َ
ي ما كنت أ

َ
من ؛ أ

رسل قب�� ُرُسٌل كث��ون.
ُ
ْرِسَل، قد أ

ُ
 أ

عالم النفس األمر��ي أّن ملكة اإلبداع تتوفر عند �ّل األفراد   Guilford�عتقد غيلفورد

الطبيعي�ن بمستو�ات مختلفة. وأّن التم��ي اإلبدا�� فطري �� �عض أش�اله 

(Lamblin,2012)  النفس أبراهام . وهو �ش��ك �� ذلك مع صاحب املذهب اإل�سا�ي �� علم

.وما ُيمكن أن �سوقه قبل استعراض األدبيات ال�ي تناولت بالبحث مفهوم Maslowماسلو

اإلبداع، هو أّن �عر�ف اإلبداع ُ�عّد �� حّد ذاته موضوعا للبحث. واملساجالت العلمية 

. ما فتئت إش�الية التعر�ف تطرح نفسها (Lubart,2003)حول هذا املفهوم ما زالت محتدمة 

                                            
 ، دار العودة، ب��وت لسان العرب)، 1996ابن منظور (1-

 . 9رة األحقاف. اآلية سو 2 -
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2Fّوة �� ا�جتمع العل�ي املهتم بدراسة ظاهرة اإلبداع، حّ�ى أّن عبد السالم عبد الغّفارو�ق

3 

 عّدد ما يناهز مئة �عر�ف لإلبداع.

وُيعت�� تورا�س من أوائل العلماء الذين اشتغلوا ع�� اإلبداع وتناول بالدراسة 

ار باستحالة إيجاد اإلش�اليات ال�ي تطرحها املقار�ات املتعّددة لتعر�فه. وانت�ى باإلقر 

�عر�ف ��ائي ودقيق وثابت له. ع�� اعتبار أّن اإلبداع ع�� عالقة ب�ل حواس اإل�سان، 

رت لنا 
ّ
ه، �� أغلبه، غ�� لف��ي وداخل ضمن الالو��. و�ضيف تورا�س أنه ح�ى لو توف

ّ
وأن

 3F4. (Deriaz,2003)تصّورات وا�حة عن اإلبداع فإنه سي�ون من الصعب تحو�لها إ�� �لمات

�� رسالة الدكتوراه ال�ي أعّد��ا حول العوامل  Robina SHAHEENوترى رو�ينا شاه�ن 

املتحكمة �� تطّور اإلبداع لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بباكستان، أّن ا�حاجة لتعر�ف 

حة من الناحية اال�ستمولوجّية ع�� األقل.
ّ

4Fاإلبداع م�

5 

اع ممكن باعتماد �عر�ف توافقي، أن تجاوز مش�ل �عر�ف اإلبد Lubartو�ذكر ليبار

« . و�ورد ليبار التعر�ف التا�� لإلبداع : (Lubart,2003)ي�ون مقبوال من أغلبية الباحث�ن 

اإلبداع هو القدرة ع�� تحقيق منتوج جديد ومتالئم �� ذات الوقت مع السياق الذي يظهر 

5F».فيه

ة أو قطعة شعر�ة أو �حنا وُ�مكن لهذا املنتوج أن يظهر مثال �� ش�ل فكرة ، أو رواي 6

 موسيقيا أو حال إبداعيا ملش�لة علمية أو ح�ى �� ش�ل ومضة إشهارّ�ة. 

                                            
 139-135، ص 1977عبد السالم عبد الغفار: التفّوق العق�� واالبت�ار، دار ال��ضة العر�ية، 3 -

4- Creativity is almost infinite. It involves every sense : sight, smell, hearing, feeling, taste, and even perhaps the extrasensory. 

Much of it is unseen, non-verbal, and unconscious. Therefore, if we had a precise conception of creativity, I am certain we would 

have difficulty putting it into words (Torrance,1988) 
5- One of the reasons why there is need for a definition of creativity is because there are many criticisms about how it has been 

defined.(SHAHEEN,R. AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS ENHANCING OR INHIBITING PRIMARY SCHOOL 

CHILDRENS’CREATIVITY IN PAKISTAN, University of Birmingham, 2010) 

6-La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se 

manifeste (Amabile,1996 ; Barron,1988 ; Lubart,1994 ; MacKinnon,1962 ; Ochse,1990 ; Sternberg&Lubart,1995) 
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فيق��ح �عر�فا يرى فيه أن اإلبداع (عملّية عقلية أو نمط من    Guilfordأّما غيلفورد

التفك�� االف��ا�� التباعدي يتصف باألصالة واملرونة والطالقة والتفاصيل). (عبد 

اإلبداع عملية ُيدرك املبدع من خاللها الفجوات  Torrance). واعت�� تورا�س2011ا�ختار،

والتناقضات أو عدم اال�ساق �� العناصر املرتبطة بمجال من ا�جاالت ال�ي تحظى بتقدير 

 )2011ا�جتمع. (عبد ا�ختار،

الع ع�� العديد من التعر�فات الواردة سواء �� املراجع أ
ّ
و �� ولقد أمكن للباحث االط

ه قد ي�ون من األهمية بم�ان 
ّ
الدراسات السابقة ذات الصلة بمفهوم اإلبداع. ورأى أن

 تصنيفها �� ثالث فئات ��: 

 بما هو إنتاج أصيل:  اإلبداع -1-1

ق مباشرة 
ّ
واألصيل بمع�ى ا�حديث وا�جديد واملبتكر واملبَدع. أي أن فكرة األصالة تتعل

 1988وتورا�س  1968�� هذه الفئة: ش��اوس  باملنتوج. ومن الذين عرفوا اإلبداع

الذي قال إن القدرة ع�� إنتاج ��يء أصيل �عت�� محور  Mayer 1999وماير

6Fاإلبداع

7(SHAHEEN,2010) و�� �عض هذه التعر�فات تظهر األصالة ع�� أّ��ا مظهر هام .

ق بالقدرة ع�� تركيب العناصر القديمة بطر�
ّ
قة جديدة. من مظاهر اإلبداع ولكّ��ا قد تتعل

هو إنتاج ��يء ما ع�� أن ي�ون «وهو ما حدا �عبد ا�حليم محمود أن �عّرف اإلبداع بقوله : 

هذا ال��يء جديدا �� صياغته، وإن �انت عناصره موجودة من قبل �إبداع عمل من 

7F».أعمال الفن أو التخّيل اإلبدا��

ه قدرة الفرد ع�� 8  أّما سيد خ�� هللا فيعّرف اإلبداع بأنّ

                                            
7The ability to produce something original is considered as central to creativity (Cropley, 2004). 

 ، القاهرة دار املعارف، اإلبداع وال�خصّية، دراسة سيكولوجية)،1975عبد ا�حليم محمود، (السّيد،8
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تاج إنتاجا يتمّ�� بأك�� قدر ممكن من الطالقة الفكر�ة واملرونة التلقائّية واألصالة، اإلن

 ). 2000و�التداعيات البعيدة، وذلك �استجابة ملش�لة أو موقف مث��. (أبو دنيا وإبراهيم،

 اإلبداع بما هو إنتاج أصيل وقّيم: 1-2

 تكفي لتعر�فه. فا�حلول بدا لبعض املهتم�ن بالبحث �� اإلبداع أن األصالة وحدها ال

املتفّردة وغ�� املسبوقة ال�ي تقّدم �حّل مش�لة ما قد ال ت�ون �� ال��اية حلوال إبداعية إذا 

غابت ع��ا القيمة. ومثال ع�� ذلك ما يصدر عن املر��ى العقلي�ن من أفعال وأقوال 

شارة أن ). وتجدر اإل 1987طر�فة وغ�� منتظرة ولكن ال يمكن اعتبارها مبدعة (عاقل،

املكتب األمر��ي لت�جيل براءات االخ��اع �عت�� األصالة والقيمة من املعاي�� الواجب 

رها �� االخ��اع الذي ير�د صاحبه ا�حصول ع�� براءة له
ّ
. ومن الذين عّرفوا اإلبداع 8F9توف

 الذي يرى أن اإلبداع ال �ع�ي األصالة والقيمة فقط Puccio (2006)�� نطاق هذه الفئة:بو�شيو

ق �� نفس الوقت بالتوازن بي��ما
ّ
اللذان   Tardif & Sternbergوكذلك تارديفوشت��ن��غ 9F10وإنما يتعل

دة وذات قيمة بالنسبة 
ّ
�عتقدان أن املنتجات اإلبداعية يجب أن ت�ون جديدة، وغ�� مقل

الذي يرى أن اإلبداع من املنظور  Lubartو�دخل �� هذه الفئة �عر�ف ليبار 10F11للمجتمع.

و�� هذا الصدد �عتقد ألكسندروروش�ا أن  11F12يتمثل �� إنتاج عمل جديد ومالئم.الغر�ي 

املعيار الرئي��ي لتقو�م اإلبداع هو أن ي�ون النتاج فيه جديدا وأصيال، وذا قيمة للمجتمع 

 ).1981�� ذات الوقت (روش�ا،

 

                                            
9http://www.uspto.gov 
10 For Puccio (2006) creativity means not just originality and value but ‘a balance’ between the two 

11 Creative products…are novel, not imitations…are valuable or useful to society (Tardif and Sternberg, 1988, p.438). 
12 Creativity from Western perspective can be defined as the ability to produce work that is novel and appropriate (Lubart, 

1999, p. 339). 
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 بما هو إنتاج أصيل وقّيم وحائز على اعتراف الجماعة:  اإلبداع– 1-3

أن اإلبداع ال ي�ون إبداعا إال إذا حاز العمل الناتج عنه ع��   Cropley(2004)يرى كرو��� 

عندما يّتفق عدد من املالحظ�ن، وخاصة « قبول أعضاء ا�جتمع املوّجه إليه. فن�اه يقول: 

12F».ا�خ��اء م��م، ع�� أن املنتوج إبدا��، فهو كذلك

13 
ه من األهمية بم�ان �� هذه الفئة الوقوف عند ال

ّ
نموذج الذي قّدمه ولعل

13Fلتفس�� اإلبداع والعملّية اإلبداعّية CSIKSZENTMIHALYIم��اليسكزنتم��ا��

. وذلك 14

والفرد  (Field)وا�حقل   (Domain)باعتباره نموذجا يقوم ع�� ثالث م�ّونات ��: ا�جال

(Individual) ولفهم كيفية اشتغال هذا النموذج، واألهمّية القصوى للفرد �� عالقته .

ل با�
ّ
جماعة فيه، يقّدم م��ا�� ا�جال ع�� أّنه نظام رمزي تحكمه قوان�ن وقواعد لتمث

ّون من األفراد الذين لهم إسهامات 
ّ
الثقافة واإلنتاج الفكري والفّن والعلم. أّما ا�حقل فيت�

�� مجال معّ�ن (أدب، موسيقى، مسرح، فن �شكي��، علوم...) وهم بمثابة ا�حّراس الذين 

اب ذلك ا�جال، و�أيدهم سلطة التقو�م ال�ي بموج��ا ُيقّررون إن �ان ما يقومون ع�� ب

ق األمر بمجال 
ّ
يقّدم �� مجالهم من أعمال جدير بأن ي�ون إبداعيا أو العكس. فعندما يتعل

األدب مثال، فا�حقل يت�ّون من املؤلف�ن والنقاد والشعراء وأساتذة األدب وأ�حاب دور 

 النشر واملوّزع�ن...

الفرد فهو ذلك الذي يملك معارف وخ��ات �افية �� مجال معّ�ن تجعله قادرا ع�� أّما 

إحداث �غي��ات فيه بما ينتج. لكن هذا املنتوج ُيمكن أن يقبل أو ُيرفض من طرف 

القائم�ن ع�� ا�حقل. فإذا حكم ا�حقل ع�� املنتوج باإلبداع فإنه يقع االع��اف به �� 

                                            
13- when a number of observers, especially experts, agree that a product is creative, then it is’ 
14- Csikszentmihalyi, Mihalyi. “The Domain of Creativity” Theories of Creativity.Ed. Mark A. Runco and Robert S. Albert. 

London: Sage Publications 
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سع و�زدهر. وهو ما يجعلنا ننتبها�جال، و�التا�� فإن هذا ا�ج
ّ
إ�� الدور ا�حوري  ال يت

الذي يلعبه الفرد �� تطّور املعرفة.ولعّل ذلك ما يفسّر الظاهرة املتمثلة �� أّن الكث�� من 

 املبدع�ن ُ�ع�� ف بإبداعهم �� زمن الحق للزمن الذي عاشوا فيه.
سة له عن دور الفرد املبدع ولم ُينكر م��ا�� دور سمات �خصية الفرد �� ذلك. و�� درا 

�� عالقته با�جماعة (ا�حقل) تبّ�ن له أنه يوجد عالقة ارتباط موجبة ب�ن اجتماعّية الفرد 

14Fوقيمة إبداعه.

15 

 ُ�مكن توضيح نموذج م��اليسكزنتم��ا�� �� الش�ل التا��:و 
 

 

مفهوما فأقّر باعتبار اإلبداع ظاهرة متعّددة الوجوه أك�� منه  MacKinnonأّما ماكينون 

 ). ومع ذلك فقد عمد الباحث إ�� عرض �عض1989نظر�ا محّدد التعر�ف (روش�ا،

�عر�فاته �� نطاق فئات. وخلص إ�� أّنه من املفيد تقديم �عر�ف هو األقدر �� ظنه ع�� 

أن اإلبداع تفاعُل عدد من املهارات والقدرات خدمة أهداف الدراسة ا�حالّية. يرى الباحث 

                                            
15- Csikszentmihalyi, Mihalyi&Abuhamdeh, Sami, 33  
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ادات النفسية والسمات ال�خصّية، �� بيئة مناسبة بحيث تف��ي إ�� املعرفية واالستعد

ل إضافة �� ا�جاالت ا�ختلفة للعلم والفن واألدب 
ّ
إنتاج أصيل وذي قيمة مع��ف ��ا، و�مث

 ...والعلم وال��بية واإلدارة والسياسة

 التطّور التاريخي لمفهوم اإلبداع -2

تطّورا الفتا باعتباره يرتبط بظاهرة ملفهوم اإلبداع تار�خ. فقد شهد هذا املفهوم 

لت �� 
ّ
صاحبت اإل�سان �� رحلة وجوده الطو�ل. ونقلته من الطبي�� إ�� الثقا��. وش�

أحيان كث�� ة م�ّونا هاما من امل�ّونات الثقافّية للشعوب واألمم. فلقد �انت ا�حاجة �� �ل 

طرح العصور إ�� ذوي املواهب والقدرات العالّية واملبدع�ن وذلك �س
ُ
بب املشكالت ال�ي ت

ب حلوال أصيلة وقّيمة، أي حلوال إبداعّية. ولقد أشارت 
ّ
ع�� ا�جتمعات، وال�ي تتطل

15F�وان�ا

ليس �جيبا �� هذا الواقع أن �ل شعب واع ملستقبله �عمل «إ�� ذلك بقولها:  16

جاهدا إليجاد عدد من الناس املبدع�ن ذوي القدرات العالية واملتنّوعة من مختص�ن 

وقد رأى الباحث أّنه ُيمكن إجمال ». يادي�ن مبدع�ن �� فروع النشاط اإل�سا�ي �افةوق

 التار�خ الذي مّر به مفهوم اإلبداع �� مراحل:

لعنا ع�� ال��اث  املرحلة األو��:
ّ
ارتبط ف��ا اإلبداع بالغيبّيات واملا ورائيات. فإذا اط

من جزئ�ن: جزء خاص بالو�� واإللهام  اليونا�ي القديم تبّ�ن لنا من خالله أّن العقل يت�ّون 

الصادر عن اآللهة، وا�جزء اآلخر خاص بالتعب�� عن ذلك اإللهام. وهو ما ينطبق بالذات 

ع�� الشعراء، فالشاعر �� ا�حضارة اليونانّية القديمة يحظى بمرتبة خاصة باعتبار أن 

ذلك �� ال��اث العر�ي اآللهة اختارته لتتج�� للناس من خالل إبداعه. وهو ما �ع�� عليه ك

القديم، حيث �ان الشعر ديوان العرب ومنت�ى علمهم. فهم �انوا �عتقدون أن للشعر 

                                            
 �� مرجع سابق 1981ذكره روش�ا،  16
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شياط�ن تم�� ع�� الشعراء شعرهم بكرة وأصيال. بل أن العبقرّ�ة، عند العرب، وال�ي �� 

رّ�ة صفة األملعي�ن م��م واملتمّ��ين برجاحة العقل وقّوة ا�حّجة واملنطق. �انت تلك العبق

نسب إ�� وادي �سكنه ا�جّن ُ�س�ى وادي عبقر
ُ
16Fت

، أي أن فالنا عبقري، �ع�ي أن ل�جّن 17

 عالقة بذلك.

لكن أرسطو فّسر اإللهام تفس��ا مختلفا عّما هو سائد �� عصره. ورأى أن العبقرّ�ة 

مصدرها طوّ�ة اإل�سان وتتحّقق بال��ابطات الذهنّية ال�ي ُينجزها. ومع ذلك فأرسطو �عود 

17Fيعزو إبداع الشعراء والفّنان�ن إ�� نو�ات سوداو�ة سب��ا املّرةل

18
(DERIAZ,2003) وتواصلت .

النظرة الغيبية إ�� اإلبداع بت�جيع من الكنيسة. وأهم ما طبع هذه املرحلة هو ذلك 

ا�خلط ب�ن الذ�اء واملوهبة والعبقر�ة والنبوغ. وكذلك التباين الشاسع ب�ن ا�حضارات �� 

ت اإلبداعّية وتثمي��ا، واعتبار العبقر�ة والنبوغ ع�� عالقة وطيدة بالوراثة، تقدير املنجزا

ة قليلة من الناس(أهل،
ّ
). و�ان ال بّد من انتظار عصر ال��ضة 2009وأ��ما ال تتأتيان إال لقل

 لُيّتخذ اإلبداع موضوعا للنقاش �� الكث�� من ا�جاالت الفلسفية واألدبية والعلمّية.

ظلت األف�ار الغيبية ملتبسة بمفهوم اإلبداع ح�ى بداية القرن الثامن  نية:املرحلة الثا -

عشر. و�عدها صارت املساجالت واآلراء تدور حول مفهومي النبوغ واملوهبة. فالنبوغ ال 

ل املوهبة قدرة فطر�ة ع�� عالقة با�خيال ال��ابطي الذي 
ّ
يمثل إال أداء متمّ��ا بينما تمث

�� القرن التاسع عشر صارت التساؤالت حول كنه اإلبداع، �سمح ب��كيب األف�ار. و

ومصادره، وخاصيات ال�خص املبدع، واالشتغاالت الذهنية لإلبداع أك�� وضوحا 

                                            
 6األندل��ي، ابن شهيد،  رسالة التوا�ع والزوا�ع ، تحقيق إفرام البستا�ي، ب��وت ص 17

18Aristote est le premier à avoir apporté un éclairage différent. Selon lui, c’est dans  son for intérieur que l’inspiration de l’être 

humain prend sa source, dans l’enchaînement de ses associations mentales. Aristote associait le talent créateur à des désordres 

psychiques tels qu’un tempérament mélancolique. Selon lui, si les poètes et les artistes étaient «mélancoliques», c’est qu’ils étaient 

infectés par une maladie due à une bile noire. 
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 FrancisGaltonوإ�حاحا. هذه األسئلة ال�ي سنجد �عض إجابا��ا �� أعمال فرا�سيس غالتون 

ف��ي، ملالحظة أف�اره الذاتّية وال�ي الذي اعتمد املن�ج االستبطا�ي، السائد وق��ا �� علم الن

. وتواصلت (DERIAZ,2003)أطلق عل��ا اسم األدوات الذهنية ال�ي تنشط بفعل ال��ابطات

 هذه املرحلة إ�� حدود النصف األول من القرن العشر�ن وتم��ت بما ي��:

 االهتمام امل��ايد بدراسة العالقة ب�ن اإلبداع واالضطراب النف��ي. -

 �ن اإلبداع والغيبّيات واملاورائّيات.انحسار الر�ط ب -

 بروز أهمّية �ّل من الوراثة والبيئة �� �شكيل السلوك والسمات والقدرات العقلّية. -

، وخلص ف��ا إ�� وجود 1922و�� دراسة طولّية بدأها �� سنة   Termanإنجاز دراسة ت��مان -

بالقّوة ال�ي تجعل من �سبة  ارتباط ب�ن مستوى الذ�اء واإلبداع. إال أن ذلك االرتباط لم يكن

 الذ�اء شرطا �حدوث اإلبداع، وال عامال ين�ئ بوجوده.

استعمال �عض أدوات القياس النف��ي للوقوف ع�� حقيقة �عض القدرات العقلية و�ّل ما  -

ق بالفروق الفردّية وم��ا الذ�اء.
ّ
 يتعل

خص �� وجود مراحل أر�عة Wallas )1926ظهور نموذج والش  -
ّ

للعملية ): والذي يت�

 اإلبداعّية ��: اإلعداد واالحتضان واإلشراق والتحّقق.

يمكن القول أن هذه املرحلة تبدأ بالفعل �� النصف الثا�ي من القرن  املرحلة الثالثة: -

ل �� تلك ال�لمة ال�ي ألقاها غيلفورد
ّ
 1950�� سنة   Guilfordالعشر�ن. وذلك العتبار يتمث

وال�ي بّ�ن من خاللها أن عدد األبحاث  APAلم النفس أمام أعضاء ا�جمعية األمر�كية لع

املنجزة �� علم النفس ع�� امتداد ثالث وعشر�ن سنة قد بلغ مئة وواحدا وعشر�ن ألف 

باملئة فقط  0,153عنوان. وأّن �سبة األبحاث ال�ي تندرج ضمن اإلبداع م��ا يبلغ 

قة ب1981(روش�ا،
ّ
اإلبداع طفرة وا�حة، ح�ّى ). ومنذ ذلك التار�خ شهدت األبحاث املتعل

18Fأن روش�ا

ه  19 ي �� عدد تلك األبحاث. وصار ُينظر إ�� اإلبداع ع�� أنّ يتحّدث عن تزايد أ��ّ

                                            
 مصدر سابق19
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�شكيلة من القدرات العقلية والذهنية واملعرفية ونمط التفك�� وسمات ال�خصّية 

الذي  ). ولعّل من أسباب ذلك هو التطّور الكب��2009والدافعية والعوامل البيئية(أهل، 

شهدته البشرّ�ة �� مجاال الصناعة والتكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات وظهور 

ر إم�انات عالّية �جا��ة الوضعيات ا�جديدة، 
ّ
ا�حواسيب، مّما استوجب لدى الفرد، توف

ب حلوال إبداعّية. كما لعب تطّور 
ّ
واملشكالت اليومية ال�ي يفرضها ذلك التطّور وال�ي تتطل

سانّية حول تركيب ا�خ والوظائف العقلّية والسي��نيطيقا (الذ�اء الصنا��) �� املعرفة اال�

 جعل هذه املرحلة من تار�خ مفهوم الذ�اء مرحلة ممّ��ة. 

 وقد رأى الباحث أن يجمل هذه املرحلة �� النقاط التالّية:

 )1967ظهور مقياس غيلفورد لإلبداع ( -

 رى �الذ�اء واملوهبة.فك االرتباط ب�ن مفهوم اإلبداع ومفاهيم أخ -

19Fتب�ي براد�غم -

غيلفورد لدراسة اإلبداع من طرف العدد من الباحث�ن �� هذا 20

لوا تّيارا بحثيا منشغال بمسألة اإلبداع م��م: أمابيل،
ّ
 1983ا�جال، فقد ش�

 1994وفلدمانوسيكزنتم��ا�� وغاردنر، 1990وسيمنتون، 1988وتورا�س،

 ظهور النظر�ة املعرفية �� اإلبداع. -

. وقد استند فيه تورا�س TTCTظهور رائز تورا�س لقياس مهارات التفك�� اإلبدا��  -

 ع�� أعمال غيلفورد.

االع��اف بحقيقة قابلية اإلبداع لإلثارة. شأنه �� ذلك شأن بقّية القدرات العقلّية.  -

 (نظر�ة العصف الذه�ي ألز�ورن ونظرّ�ة ا�حل اإلبدا�� للمشكالت).

 ية والتدر�بية بتنمّية اإلبداع.اهتمام ال��امج التعليم -

                                            
20 
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االعتقاد بوجود القدرات اإلبداعّية بنسب متفاوتة عند �ّل البشر، وأن توّزعها  -

 Gauss.20F21ي�ون وفق منح�ى غاوس 

 حول اإلبداع وتحقيق الذات. Maslowظهور نظر�ة ماسلو -

ارتباط مفهوم اإلبداع بمفاهيم سمات ال�خصية والدافعية والوجدان. وخاصة  -

) ال�ي درست ف��ا عالقة اإلبداع Amabile  )1983عمال ال�ي أنجز��ا أمابيل�� األ 

) 1990بالدافعّية الداخلّيةوا�خارجّية. وكذلك الشأن بالنسبة ألعمال سيمونتون (

ال�ي تناولت بالبحث السمات ال�خصية ألفراد تمّ��وا بإبداعهم �� مجال العلم 

 والفن.

 بداع مقار�ة �عددّية.بروز اإلرهاصات األو�� ملقار�ة اإل  -

�عتقد الباحث أن هذه مرحلة بدأت منذ أن فرضت املقار�ة التعددّية  املرحلة الرا�عة: -

نفسها ع�� الباحث�ن �� مجال اإلبداع. حيث شهدت إنجاز العديد من األبحاث ال�ي اتجهت 

21Fإ�� دراسة اإلبداع انطالقا من العوامل املعرفية والوجدانية واالع��امّية

دراسات  . و��22

ت الذهنية وتمشّيات معا�جة املعلومات ذات العالقة باإلبداع. وهو ما 
ّ
زت ع�� التمثال

ّ
رك

أن �عض  Lubartيجعلها تندرج ضمن التّيار العرفا�ي �� علم النفس. وقد رأى ليبار

العرفاني�ن �عتقدون أّن اإلبداع يقوم ع�� تمشّيا�عرفانّية مألوفة، حّ�ى وإن أفضت تلك 

22Fت إ�� نتائج غ�� مألوفة.التمشّيا

ب موارد  23
ّ
كما رأى �ل من شت��ن��غوليبار أن اإلبداع يتطل

ع�� عالقة وطيدة بالذ�اء واملعرفة واألنماط العرفانّية والدافعّية وال�خصية والبيئة 

                                            
غاوس عالم ر�اضيات أملا�ي. منح�ى غاوس هو تمثيل بيا�ي ع�� ش�ل ناقوس ، �ش�� �� علم النفس إ��  21

 التوزع االعتدا�� للسمات الذهنية وا�جسدية للبشر.
22-Conatifs 
23- «Selon certains cognitivistes, la créativité est fondée sur  les processus ordinaires de cognition, même si les résultats de ces 

processus peuvent être extraordinaires» .(Lubart,2005) 
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ا�حاضنة. وهذه املوارد ا�ختلفة تتداخل وتتفاعل إلحداث إثارة مادّية أو اجتماعية تجعل 

23Fار ا�جديدة أو إغناء القديمة ممكنا. وُ�مكن توضيح ذلك �� الش�ل التا��من إنتاج األف�

24: 

 

ولقد ذهب �� اعتقاد الباحث أن تقسيم تار�خ مفهوم اإلبداع إ�� مراحل ال �عدو أن 

ي�ون مسألة من�جية، وأن هذا التار�خ ليس خطّيا. فقد شهدت �عض ف��اته �عا�ش عدة 

ضها البعض وتصل إ�� حّد التناقض �� أحيان أخرى. مفاهيم لإلبداع تتما�� أحيانا ببع

وهو ما جعله يطم�ّن إ�� فكرة العودة إ�� دراسة مش�لة اإلبداع من منظور مختلف مدارس 

علم النفس واتجاهاته. ولقد عا�جْت تلك االتجاهات اإلبداع بمستو�ات واهتمامات 

ا�خطوط العر�ضة مختلفة حسب منطلقا��ا النظرّ�ة والفلسفّية. و�مكن أن �عرض 

24Fللتأث��ات النظر�ة واملن�جية ال�ي أحدث��ا �� دراسة اإلبداع �� ا�جدول التا��

25: 

                                            
24-Traduction réalisée par le soin du chercheur::Lubar,Todd(2003),Psychologie de créativité de, Edition. ARMAND 

COLIN,2003 

اعتمد فيه الباحث ع�� ما جاء �� كتاب اإلبداع العام وا�خاص من تأليف ألكسندروروش�ا، ترجمة أبو  -25

 1981فجر، سلسلة عالم املعرفة، 
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 لم يتعرض روش�ا لهذه املقار�ة �� كتابه ع�� اعتبار ظهورها �� التسعينات 26

النظرّ�ة  

 املآخذ الرّواد املكّونات االتجاه

 الترا�طّ�ة

 تنظ�م العناصر المترا�طة في تركي�ات جديدة. -
 مع�ار التقو�م يتمّثل األصالة وتواتر الترا�طات. -
ت الترا�طات بين عناصر مت�اعدة كانت كل ما حدث -

 الحلول أكثر إبداعّ�ة.

- J. Maltzman 
- Mednick 

 نجاح محدود في تفسير اإلبداع

 الجشتالت

 التفكير المبدع يبدأ من مشكل غير مكتمل. -
 أهمّ�ة الكّل عند ص�اغة الحل وعند ال�حث عن الحّل. -
 .الحلول اإلبداعّ�ة تتطّلب الحدس وفهم المشكلة -
األفكار الجديدة مصدرها الحدس ول�س التسلسل  -

 المنطقي. 

- Wertheimer -  تنطوي على جملة من
 الصعو�ات.

 غموض مفهوم الحدس -

 السلوكّ�ة
 اإلبداع هو نتيجة لمثير واستجا�ة. -
 العمل�ات الوس�طة -

- Osgood 
- Skinner- Watson 

 أسقطت الفرد من حسا�اتها. -
 لترا�طّ�ة عنهااستقالل النظر�ة ا -

التحليل 
 النفسي

 اإلبداع تسام وٕاعالء -
 أهمّ�ة الدوافع الجنسّ�ة -
العملّ�ة اإلبداعّ�ة هي نتيجة لنشاط ما قبل الوعي  -

Préconscient 
 اإلبداع يتطّلب حرّ�ة موقتة لما قبل الوعي -

- Freud 
- Winicott 

 غموض مفهوم ما قبل الوعي -
 �قيت تدور في فلك فرو�د -

نظر�ة 
العوامل 
 والسمات

 تستند إلى العقل -
 ، مي (الخصائص النفس�ة االنفعالّ�ةأهمّ�ة ال�عد االعتزا -

 السمات الشخصّ�ة...)
خصائص اإلبداع: األصالة، المرونة، الطالقة  -

 والحساسّ�ة للمشكالت.

- Guilford 
- Spearman 
 

الوقوف عند العوامل العقلّ�ة  -
 لإلبداع.

 التفاعلي للبيئةتجر�د الدور  -

اإلتجاه 
 اإلنساني

 autoactualisationمفهوم التحقيق الذاتي  -
اإلبداع عالقة بين الفرد السل�م والوسط المشجع  -

 اإلبداع نوع من تحقيق الذات -والمناسب.
 الصحة النفس�ة الجيدة مصدر من مصادر اإلبداع -

- From 
- Maslow 
- Rogers 

معارضة ونفي الطرق  -
 عّ�ة الدق�قة.الموضو 

ال �ستند إلى التحليل السببي  -
 و�أخذ �المقوالت الدين�ة

المقار�ة 
25Fالتعّددّ�ة

26 

 اإلبداع مجموعة من العوامل المتفاعلة. -
 ـ أهمّ�ة العامل االعتزاميوالعرفاني في تنم�ة اإلبداع.

في التمش�ات اإلبداعّ�ة يبرز نمط عرفاني �ساعد على  -

- Lubart 
- Sternberg 

اإلغراق في التفاؤل بخصوص -
 تعل�م اإلبداع

 : نظرّيات اإلبداع1جدول
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 : مراحل العملّية اإلبداعّية -3

لع عل��ا الباحث ع�� أّن 
ّ
اتفقت الدراسات ذات الصلة بموضوع اإلبداع، وال�ي اط

العملّية اإلبداعّية تتّم وفق مراحل. إال أّن طبيعة تلك املراحل بقيت دون إجماع من طرف 

ه قد ي�ون من املفيد استعراض �عض النماذج الد
ّ
ارس�ن لها. وقد ذهب �� ظن الباحث أن

 ال�ي تطّرقت إ�� املراحل ال�ي تمّر ��ا العملية اإلبداعّية.

  Wallas&Marksberryنموذج واالش وماركسبيري  3-1

 و�حتوي هذا النموذج على أر�ع مراحل هي اإلعداد واالحتضان واإلشراق والتحّقق.

و�� املرحلة ال�ي تتّولد عن إدراك املش�لة من طرف الفرد الذي  : Préparationاداإلعد -1

ي�ون قد اكتسب معرفة حولها، وذلك بجمع أك�� قدر ممكن من املعلومات، والر�ط 

 ب�ن العناصر ال�ي ت�ّو��ا.. 

و�عض الدراسات �ستعمل مفهوم االختمار بدال عن :  Incubationاالحتضان  -2

ينشغل املهتّم باملش�لة ع��ا بإنجاز أعمال أخرى. و�� تتضّمن  االحتضان. وف��ا

استيعاب �ّل املعلومات وا�خ��ات املكتسبة املالئمة وهضمها أو تمثيلها عقليا (إبراهيم 

 من الباحث�ن من ُ�سّ�ي هذه املرحلة مرحلة الكمون.). و 2000و دنيا، 

تّوج بال�حظة ال�ي تن: Illuminationمرحلة اإلشراق  -3
ُ
بثق ف��ا الفكرة ا�جديدة، هكذا ع�� وت

غفلة من صاح��ا،وتؤدي إ�� التوّصل إ�� ا�حّل غ�� املنتظر، أو ع�� األقّل إ�� جزء منه. 

و�عت�� هذه املرحلةمرحلة اإلنجاز ا�حقيقي �� عملّية اإلبداع. وهذا اإلنجاز ال يتحّقق 

 .إال �عد جهد دؤوب وص�� كب��. وهذه املرحلة قد تطول وقد تقصر

 Amabile - حّل المشكالت. 
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و�� املرحلة ال�ي يقع ف��ا التحّقق التجر��ي للفكرة للتأكد من : Vérificationالتحّقق  -4

مالئمة ا�حّل للمش�ل. وعادة ما ي�جأ الفرد املبدع إ�� إضفاء الصورة ال��ائية ع�� 

26Fالفكرة �عد صقلها وتجو�دها.

27  . 

 

 Taylorنموذج تايلور  3-2

 احل للعملّية اإلبداعّية و��:يق��ح تايلور نموذجا قائما ع�� سبعة مر 

 الهوّ�ة -

 الرؤ�ة -
 النّية -
 البص��ة -
 الهندسة -
 البناء -
 االستخدام -

                                            
 ش�ل من إعداد الباحث 27
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و�رى عبد ا�ختار وعدوي أن تايلورووالش قد ي�ونا متفق�ن �� املراحل لك��ما يختلفان 

�� املفاهيم وذلك إذا ما اعت��ناأّن النّية والرؤ�ة ُيقصد ��ما معا مرحلة اإلعداد والبص��ة 

27Fاإلشراق. وأّما الهندسة والبناء فيوافقان عند والش مرحلة التحّققو�� 

28. 

 : Pettyنموذج بيتي  3-3

 من ست مراحل هي اإللهام والتوض�ح واالستخالص والترش�ح Pettyتتكّون عملّ�ة اإلبداع حسب بيتي

 28F29والتقي�م والتطو�ر.

ب و�� املرحلة ال�ي تتمّ�� بإنتاج وتوليد أك�� عد مرحلة اإللهام: -1
ّ
د من األف�ار. وتتطل

هذه املرحلة الكث�� من العفوّ�ة، وكذلك التعا�ش مع الغموض وا�حدس. وهو ما 

�ستوجب إملاما كب��ا باملوضوع مع ا�حفاظ ع�� اتجاه إيجا�ي نحو تلك األف�ار 

 املنتجة.
بحيث ت�ون األهداف املؤدّية إ�� اإلنجاز وا�حة. ولتحقيق ذلك يق��ح مرحلة التوض�ح: -2

طرح أسئلة من قبيل: ما الذي أر�د تحقيقه؟ كيف أستفيد من املوارد  بي�ي

رة؟ إ�� أين سأصل إذا ما وضعت فكرة معّينة ح�� التطبيق.
ّ
 املتوف

واالستخالص �ع�ي �� هذه املرحلة انتقاء أفضل األف�ار وأك��ها  مرحلة االستخالص: -3

�� اتجاه اإلبقاء ع�� قر�ا من طبيعة املش�ل. وعملية االنتقاء تنجز �عناية فائقة 

األف�ار القّيمة. كما يمكن العمل ع�� دمج تلك األف�ار ل�حصول ع�� فكرة جديدة. 

� بالقدرة ع�� التقييم والنقد الذا�ي.
ّ

 ولتحقيق ذلك ال بّد من التح�

                                            
تار إن�� عدوي، التفك�� النمطي واإلبدا��، مركز تطو�ر الدراسات العليا والبحوث، محمد عبد ا�خ28

 2011القاهرة، 

 سليمان، سامي، (م��جم)، التفك�� اإلبدا��، جيوجري بي�ي، عّمان، بال تار�خ  29
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�� هذه املرحلة يتم العمل ع�� وضع األف�ار املستخلصة �� املرحلة مرحلة الترش�ح:  -4

ي الذي يتطلب ص��ا وعز�مة.السابقة موضع التنف
ّ
 يذ. و�� مرحلة العمل ا�جاد املتأ�

و�� مرحلة تنجز ف��ا عمليات التدقيق واملراجعة للعمل املنتج. وذلك  مرحلة التقي�م: -5

باعتماد من�جية علمية �عتمد ع�� حصر نقاط القّوة والضعف. ثم العمل ع�� 

 �عز�ز األو�� و�عديل نقاط الضعف وتحسي��ا.
ص �� توجيه االهتمام نحو أعمال أخرى، وترك  طو�ر:مرحلة الت -6

ّ
و�� مرحلة تت�خ

العمل ا�حا�� سائرا بطر�قة طبيعية، مع العودة ب�ن ا�ح�ن واآلخر للتقييم 

 والتعديل.  

 :  Shneidermanنموذج شنيدرمان  -3-4

29Fيق��ح شنيدرماننموذجا يت�ّون من أر�ع مراحل ُيمكن ت�خيصها �� ما ي��

30: 
 يع املعطيات واملعلومات من مصادر مختلفة.ا�جمع: تجم -1

 الر�ط: التفاوض مع ا�ختص�ن، والعمل معهم ع�� تدقيق تلك املعلومات. -2

 اإلبداع: وضع ا�حلول موضع التجر�ة ومحاولة البحث عن أخرى جديدة. -3

 الذيوع واالنتشار: جعل النتائج �� متناول من يطل��ا والتأكيد ع�� أهمّي��ا للمجتمع. -4

 :Gordonغوردون  نموذج3-5
 هذا أر�ع مراحل تتم وفقها العملّية اإلبداعّية: 30F31يق��ح غوردون �� نموذجه -5

                                            
محمد عبد ا�ختار إن�� عدوي، التفك�� النمطي واإلبدا��، مركز تطو�ر الدراسات العليا والبحوث، 30

 2011القاهرة، 
31Gordon W. J . J. «Synectics» In G.A. Davis and J.A. Scott. «Training Creative Thinking», Holt, Reinhart and Winston.N.Y. P21-

22 
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 التذبذب ب�ن االندماج �� املش�لة واالنفصال ع��ا. -6

 التأمل -7

 تأجيل اإلشباع. -8

 اإلحساس بالرضا والب�جة للتوّصل إ�� ا�حّل. -9

ل هذه املراحل األساسيات ال�ي ترتكز عل��ا طر�قة غوردون  -10
ّ
لتنمية و�ش�

 .Synecticsالتفك�� اإلبدا�� واملعروفة بتآلف األشتات 

 :Osborn نموذج أوزبورن 3-6

 رأى  أوسبورن أن العملّية اإلبداعّية تت�ّون من ثالث مراحل:

البحث عن ا�حقيقة: و�� املرحلة ال�ي من خاللها يقع التعّرف ع�� املش�ل  -

 وتحديده بطر�قة ال تدعو إ�� اللبس.

 : و�س�� تلك األف�ار إ�� أن ت�ون حلوال بديلة.إنتاج األف�ار -
ل ا�حّل األمثل للمش�ل املطروح. -

ّ
 تقديم ا�حّل: انتقاء الفكرة ال�ي تمث

و�عت�� املراحل السابقة من أهّم ما �عتمد عليه �� تطبيق طر�قة أوز�ورن املعروفة 

�� اإلبدا��. . و�� طر�قة ��دف إ�� تنمية التفكBrainstormingبالعصف الذهنيأوالتفاكر

وسيقع العودة إ�� طر�قة العصف الذه�ي وطر�قة تآلف االشتات �� املوضع الذي 

 خّصصه الباحث ل��بية اإلبداع.
أ�ى معّينة. إال أ��م اختلفوا �� ما يخّص عدد تلك املراحل وطبيع��ا. ولعله من املفيد، 

إلبداعّية بالبحث �� الباحث ع�� استعراض أهّم النماذج ال�ي تناول أ�حا��ا العملية ا

عالقة  بالدراسة ال�ي ينجزها. وقد اتفق أ�حاب تلك النماذج ع�� أن العملّية اإلبداعّية 

لع عل��ا الباحث تتب�ى تنجز �� مراحل 
ّ
اإلشارة هنا إ�� أن معظم الدراسات واألبحاث ال�ي اط
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نموذج واالش  نموذج واالش  �إطار للتجر�ب �� مجال اإلبداع. ومع ذلك فالباحث يذكر أن

لم يلق إجماعا �� األوساط العلمية ذات العالقة باإلبداع. شأنه �� ذلك شأن بقّية 

ق بمرحلة االحتضان ال�ي لم تلق استحسانا مطلقا 
ّ
النماذج. ومن املآخذ ا�خاصة ��ما يتعل

 كما أن مرحلة اإلشراق بقيت تث�� ا�حوار والنقاش.

ل �� ذلك املظهر ولقد استقّر �� ظّن الباحث �� هذه املر 
ّ
حلة، أّن عملّية اإلبداع تتمث

النف��ي املرتبط بالنشاط الذي ��دف إ�� اكتشاف عالقات جديدة �� التم��ي الدينامي 

ها. و�نت�ي باملنتوج اإلبدا�� الذي 
ّ
الذي يبدأ من والدة املشكالت وصياغة الفرضيات �حل

لهي�لّية ع�� األقل مع نموذج من شروطه ا�جّدة واألصالة. وهو ما يتالءم، من الناحية ا

 والش. 

إال أّن هذا النموذج الر�ا��، و�الرغم من أّنه األك�� استعماال �� الدراسات 

 1926، قد شهد ومنذ ظهوره �� سنة  (Amabile,1996)ال�ي تناولت اإلبداع (empiriques)االم��يقية

رة اعتبار وجود مرحلة العديد من التحسينات والتعديالت ال�ي اتجهت �� أغل��ا إ�� ضرو 

�سبق مرحلة اإلعداد. هذه املرحلة ال�ي أطلق عل��ا جي��لوأمابيلوسيكزنتم��ا�� مرحلة 

 التعّرف ع�� املش�ل وإدراكه. واملش�ل �� هذه املرحلة ُ�عّرف، حسب أولئك الباحث�ن ع��

ف الفرد بإنجازها. وهذا ما ذكره ليبار كتابه
ّ
ه مهّمة ُي�ل 31Fأساس أنّ

در الذي �ان وهو املص 32

32Fالباحث قد اشار إليه سابقا.

33 

وهو ما يجعل الباحث يطم�ّن إ�� اق��اح نموذج خما��ي معّدل عن نموذج والش، وذلك 

العه ع�� جملة التعديالت املق��حة من الباحث�ن الذين سبق ذكرهم. 
ّ
 �عد اط

                                            
32Psychologie de créativité de, Edition. ARMAND COLIN,2003 

33«Par conséquent, les artistes qui cherchent à exprimer leurs sentiments, les scientifiques qui tentent de comprendre un 

phénomène complexe, et les gens qui essaient de résoudre des conflits de la vie quotidienne, sont tous considérés comme étant 

impliqués dans la résolution d’un problème.» (Runco& Dow,1999) 
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 :مكّونات اإلبداع -4
اإلبداع، ومن�جّية التحليل استطاع غيلفورد انطالقا من األعمال ال�ي أنجزها حول 

ل �� األصالة
ّ
اها، إ�� التوّصل إ�� تحديد عوامَل لإلبداع تتمث

ّ
 Originalityالعام�� ال�ي توخ

. وقد ذهب غيلفورد إ�� وجود Elaborationواإلفاضة Fluencyوالطالقة Flexibilityواملرونة  

و االف��ا��. والنوع الثا�ي من نوع�ن من التفك��، هما التفك�� التقار�ي والتفك�� التباعدي أ

التفك��، والذي من خصائصه األصالة واملرونة والطالقة هو ما تقوم عليه العملّية 
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الذي ُجعل ليقيس  33F34وتجدر اإلشارة إ�� أّن اختبار تورا�س  ).1981اإلبداعّية (روش�ا،

صيص اإلبدا��، و�حظى بمصداقّية �� األوساط العلمية، ُصّمم ع�� أساس تخ التفك��

فقرات قارة لروز األصالة والطالقة واملرونة واإلفاضة مجتمعة أو منفردة. كما تذكر 

األدبيات العوامل املذ�ورة ع�� أّ��ا م�ّونات لإلبداع أحيانا، ولك��ا �� أحيان أخرى تتعامل 

 معها ع�� أساس أّ��ا قدرات أو مهارات أو أ�عاد. 

القدرة ع�� إنتاج أف�ار « ��، األصالة ع�� أّ��ا رأى غيلفورد �� أعماله األو  األصالة: 4-1

ماهرة تتمّ�� با�جّدة والطرافة، أو �عّ�� عن نزوع �عكس القدرة ع�� النفاذ إ�� ما وراء 

الوا�ح واملباشر واملألوف من األف�ار، أو تقوم ع�� التداعيات البعيدة، من حيث الزمن 

عن املألوف والشائع وسلوك طر�ق  . و�ع�ي عند تورا�س االبتعاد34F35»أو من حيث املنطق

 غ�� معتادة للوصول إ�� ا�حّل، وإيجاد روابط جديدة تر�ط ب�ن امل�ّونات القديمة.
ل العامل األك�� عمومية، من ب�ن العوامل Originalityكما يرى غيلفورد أّن األصالة 

ّ
تمث

ل التفك�� اإلبدا��، والذي ال يرتبط بنوعّية ا�حتوى. واألص
ّ
مث

ُ
الة، حسب هذا ال�ي ت

ات 
ّ
الباحث، �عّ�� �عب��ا وا�حا عن التفك�� التباعدي، وُ�مكن روزها باالعتماد ع�� مح�

35Fثالث ��: الندرة، املهارة، التداعيات البعيدة.

36 
و�� القدرة ع�� تكييف ا�حالة الذهنية لدى الفرد وفق الوضعّية ال�ي  املرونة: 4-2

ب �غّي�� مسار التفك�� نح
ّ
و وجهة جديدة حسب التغّ��ات ال�ي تطرأ ع�� �عيشها. وتتطل

�� عكس النمطية وا�جمود �� التفك��، وأ��ا أهّم Flexibilityاملث��. و�رى الباحث أن املرونة 

                                            
34TTCT :Torrance Test of Creative Thinking –. Presentation made by EvelienRogie 

 ، القاهرة.سيكولوجّية اإلبداع)،2000(إبراهيم، أحمد عبد اللطيف،35

)، تقن�ن اختبار تورا�س للتفك�� االبت�اري الش�ل(ب) ع�� الطالب الصم 2009زمزمي، عبد الرحمن، ( 36

ةوضعاف السمع باملرحلة امل
ّ

ة، مك
ّ

ة املكّرمة، رسالة دكتوراه غ�� منشورة، جامعة مك
ّ

 توّسطة �� منطقة مك
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ما ُيمّ�� املبدع�ن عن العادي�ن من الناس الذين عادة ما يتخذ تفك��هم اتجاها وحيدا 

سم بالنمطّية وا�جمود (إبراهيم ودنيا، 
ّ
 ). 2000يت

��  ALECSOيذكر "دليل الكشف عن املوهو��ن" الذي أعّدته األلكسو الطالقة: 4-3

ه  1996سنة 
ّ
توجد شواهد ع�� أن املبدع�ن ُينتجون مقارنة �غ�� املبدع�ن أف�ارا «إن

ومق��حات أك�� عددا، وذلك �� وحدة زمنية محّددة و�� نفس الظروف 

�� القدرة ع�� توليد عدد كب�� من Fluency). وعليه فالطالقة 1996بقبق،»(املتوافرة...

). و�� حسب 2009األف�ار والبدائل واالستعماالت عند االستجابة ملث�� معّ�ن(هايل،

ل �� القدرة ع�� إنتاج أك�� عدد من األف�ار الّدالة. وُ�صّنفها إ�� طالقة 
ّ
غيلفوردتتمث

 .36F37لفظية وطالقة التدا�� وطالقة فكرّ�ة وطالقة �عب��ّية

 فاضة: اإل -4-4

وجاءت �� �عض املصادر ع�� أّ��ا اإلسهاب، و�� �عضها اآلخر ع�� أّ��ا إكمال 

« ) بالرجوع إ�� غيلفورد ع�� أّ��ا 2009عّرف��ا هايل (  Elaborationالتفاصيل. واإلفاضة

القدرة ع�� إضافة تفاصيل جديدة ومتنّوعة لفكرة أو حّل ملش�لة أو لوحة من شأ��ا أن 

 ».رها وإغنا��ا وتنفيذها�ساعد ع�� تطو�
و�صف تورا�س األطفال القادر�ن ع�� ذكر التفاصيل أو التدقيق �� األجزاء بأ��م 

 يتمكّنون من إدراك تفاصيل انطالقا من فكرة أو عمل ��دف جعلها أك�� جاذبية وإتقانا. 

ه و�رى الباحث أّن اإلفاضة تتمثل �� قدرة الفرد ع�� تحس�ن فكرته أو منتوجه �� اتجا

 جعله أك�� وضوحا وتفّردا.

 

                                            
 املصدر السابق37
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 :قابلّية اإلبداع للتربية -5

مسألة تنمية اإلبداع وتر�يته قديمة، قدم مفهوم اإلبداع نفسه. و�عود إ�� زمن 

كر ف��ا أّن أود�سوس حينما خرج ل�حرب، ترك ابنه الصغ�� �� 
ُ
اإللياذة واألود�سة. فقد ذ

�� تر�ية الصغ�� وأ�شأه ع�� حّب . سهر منتور عMentorرعاية رجل حكيم اسمه منتور 

ا�حكمة، ووّجهه الوجهة ال�حيحة. ومنذ بداية الستينات �شأ مذهب �� علم النفس 

. ومن الذين اهتموا ��ذا Mentorismيتبّ�ى رعاية اإلبداع وتنميته، تحت ُمسّ�ى املنتورّ�ة

عة العالقة الذي بحث مع تالميذه �� طبي P. Torranceاالتجاه واشتغل عليه بول تورا�س

املنتورّ�ة وكيفية استثمارها وا�خصائص ال�ي تمّ�� املنتور، وحدود تلك العالقة، �� اتجاه 

وتر�ية اإلبداع ع�� عالقة وطيدة بمسألة تنميته. وهو ما  37F38تنمية اإلبداع لدى األطفال.

اع: يجعلنا �عود إ�� السؤال الذي تواتر طرحه ع�� مدى تار�خ الدراسات ال�ي اهتمت باإلبد

 هل أّن اإلبداع فطري أم مكتسب؟ 

تزامن بروز هذا السؤال مع أو�� الدراسات العلمّية لإلبداع، وما زال صداه ي��ّدد �� 

ا�جال إ�� الوقت الراهن، ب�ن اعتبار اإلبداع حالة قابلة للتطّور و��ن مقار�ته ع�� أّنه فعل 

 Peut-on enseigner laله �عنوان : أورد �� مقال Peter Chabanوسلوك. إال أّن بي�� شابان  

créativité 38F39 عرض فيه كتاب مال�وملغالدو�ل�Malcolm Gladwel  :املنشور تحت عنوان

Outliers : The Story of Success وهو يبــرز �� هذا العرض أّن الكتاب املذ�ور يحاول نفي ،

ملوهبة الفطر�ة للفرد االعتقاد �� أّن اإلبداع هبة خاصة ومخصوصة. فإذا أقّر غالدو�ل با

املبدع، فإنه �ان قد أكد ع�� أّن أهّم من ذلك يتمثل �� ازدهار اإلبداع املرتبط بالعوامل 

                                            
 134-133،القاهرة،. ص سيكولوجّيةاإلبداع(2000)إبراهيم،أحمدعبداللطيف،38

39Chaban, Peter, Peut-on enseigner la créativité?, 

http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/News/Columns/Education/Pages/default.aspx, 18/07/2015 

http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/News/Columns/Education/Pages/default.aspx
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 .Jيتحّقق اإلبداع باملران والتدر�ب. أّما M & B Fustierوحسب  39F40ا�خارجّية والعمل املض�ى.

Cameron  ه ال ُيمكن �عليم اإلبداع، ولكن من املمكن تر�ية األ
ّ
فراد ع�� االنفتاح ع�� ف��ى أن

تحّدث عن  41F42و�� مقابلة معه Todd Lubartولكن تود ليبار 40F41فكرة أن ي�ونوا مبدع�ن.

د ع�� أن الكفايات  تمش أورو�ي إلدماج اإلبداع ككفاية
ّ

أساسّية �� األنظمة التعليمية. وأك

اإلبداعّية ست�ون مطمح األنظمة التعليّمة الواجب تحقيقها �� القرن ا�حادي 

 42F43لعشر�ن.وا
إّن ما يث��ه التساؤل حول فطرّ�ة اإلبداع أو اكتسابه باملران وال��بية ليحيلنا مباشرة 

ع�� املقار�ة التعددية لتفس�� اإلبداع. تلك املقار�ة ال�ي تبناها �ّل من 

، وال�ي ذكرها الباحث �� هذه الدراسة �� الفقرة ال�ي  Sternberg وشت��ن��غLubartليبار

.بل أّن املسألة تتعّدى 2لتطّور التار��� ملفهوم اإلبداع، وأجملها �� الش�ل تناول ف��ا ا

تر�ية اإلبداع لتطال ال��بية �� حّد ذا��ا. فنجد أّن ألكسندروروش�ا، وهو أحد رّواد دراسة 

إن ال��بية ا�حّقة �� ال�ي تقود إ�� اإلبداع، مّتخذة �ع�ن االعتبار «اإلبداع، يذكر صراحة : 

هم، انطالقا من اإلم�انّية ال�ي تقول: إن تر�ية اإلبداع ممكنة ألي تر�ية الت
ّ
الب �ل

ّ
الميذ والط

�خص طبي�� عادي من وجهة نظر عقلية. وتوجد اليوم براه�ن كث��ة ع�� أّن أي �خص 

 . 43F44»عادي ُيمكن تطو�ر اإلبداع لديه بقليل أو كث��، ��ذا االتجاه أو ذاك

                                            
40Récemment, j’ai eu l’occasion de lire le nouveau livre de Malcolm Gladwell, intitulé Outliers: The Story of Success. Le livre 

tente de réfuter la croyance selon laquelle la créativité est un don unique et particulier. Si Gladwell reconnait qu’une personne 

hautement créative a un talent inné, il avance que plus important encore, l’épanouissement de la créativité dépend de facteurs 

externes et d’efforts intenses. 

41Cameron, J., Libérez votre créativité ! Osez dire oui à la vie, 1995 

42 Entretien avec Todd Lubart, in Synergies Europe n°4 – 2009 pp. 15-22 

43 On peut dire qu’un processus d’intégration de la créativité comme unecompétence de base est en marche dans les systèmes 

scolaires européens.....J’ai pu observer un engagement européenà intégrer la créativité de façon plus systématique, comme 

compétence debase que chaque élève peut espérer avoir au XXIe siècle. 

 .207، علم املعرفة، ال�و�ت: ص 1981ع العام وا�خاص، م��جم، روش�ا (الكسندرو)، اإلبدا44
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ه من املمكن التدر�ب ع�� اإلبداع وتنميته.  .Maloney J) 1992وترى (مالو�ي، 
ّ
أن

م�ن ع�� طرح أف�ار 
ّ
وكذلك الشأن بالنسبة لل��بية ع�� التفك�� اإلبدا�� و��جيع املتعل

 44F45أصيلة حّ�ى وإن بدت غر�بة، �� نطاق التسامح مع أخطا��م ودون املغاالة �� نقدها.

ح�ى وقت قر�ب �ان : «فقد ذهب مباشرة نحو الهدف حينما كتب  Osbornأّما أز�ورن

ُ�عتقد أّن ال�خص ُيمكن أن ي�ون مبدعا أو ال ي�ون، و��ذه النظرة ال  نضيف شيئا. أّما 

د البحث العل�ي ع�� أّن االستعدادات املبدعة يمكن أن يتّم ت�و���ا 
ّ

اآلن  فقد أك

 ).1989:196(روش�ا،». وتطو�رها

رات املق��حة لتنمية اإلبداع، ولقد أمكن للباحث االطالع ع�� عديد النماذج والتصوّ 

 1977، ونموذج ر�ن�ول�� Williams 1969، ونموذج و�ليامز Eberle 1962يذكر م��ا إي��ل 

Renzulli 1985، ونموذج �اغل Cagel1990ساف��  -، ونموذج تورا�س Torrance &Safter إال .

ّدمت لت�ون صا�حة �� بيئة �عليمية مدرسية. 
ُ
�� الوقت الذي ك�� أّن أغلب هذه النماذج ق

فيه ا�حديث، �� األوساط العلمّية عن غموض تلك النماذج، مع وضع كفاءة البعض م��ا 

. و�ق��ح الباحث التعّرض لنموذج و�ليامز، وقد عمد الباحث إ�� 45F46موضع التساؤل 

 اختصاره  �� الش�ل التا��:

                                            
45Maloney (Julie), Training in Creativity, N.Y. City, 1992 

 2000إبراهيم، أحمد عبد اللطيف، سي�ولوجّية اإلبداع، القاهرة،  46
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جعة و�رى الباحث أن تر�ية اإلبداع لدى األطفال ممكنة انطالقا من توف�
ّ

� بيئة م�

عليه، ومن اعتماد برامج وأ�شطة تتالءم وميوال��م، ومحّفزة ع�� طرح أف�ارهم وتجر���ا �� 

كنف ا�حرّ�ة ال�ي تح��م مبادرا��م،  حّ�ى وإن بدت غ�� نا�جة وغ�� معقولة. وقد استقّر 

العه ع�� العديد من
ّ
التقنيات  �� ذهن الباحث االعتقاد �� قابلّية اإلبداع لل��بية، �عد اط

املستعملة �� إثارة اإلبداع وتنميته. وم��ا تقنية العصف الذه�ي، وتقنية القبعات الستة، 

وتقنية س�ام��، وتقنية تآلف األشتات، وتقنية تر�ز وتقنية خرائط الذهن والتقنيات 

ا�حوسبة لتنمية اإلبداع. و�عد وقوفه ع�� جدّية الدراسات واألبحاث ال�ي أوردت مثل 

 تقنيات عّن للباحث استعراض �عضها.هذه ال
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  Brainstorming  تقنية العصف الذهني: 5-1

تقنية العصف الذه�ي أو القصف الذه�ي أو التفاكر، تقنية استعملها ألكسندر 

�� نطاق االجتماعات ال�ي �عقدها مع موظفي  1935ألّول مّرة �� سنة  A. Osbornأز�ورن

مدينة نيو�رك، قصد البحث عن أف�ار جديدة. ثم طّورها شركة اإلعالنات ال�ي ُيديرها �� 

. و�ان أوز�ورن قد الحظ أن Applied Imaginationوضّم��ا �� كتابه:  1938�عد ذلك �� سنة 

طها تنت�ي دون التوّصل إ�� نتائج مرضّية. وعزا ذلك إ�� أن 
ّ

أغلب االجتماعات ال�ي ُينش

و�� م��م إ�� نقد �ل فكرة جديدة، وهو ما  املشارك�ن �� تلك االجتماعات ُ�سارعون، دون 

يؤثر سلبا ع�� ظهور أف�ار طر�فة ومتعّددة، و�حول دون حرّ�ة التعب��. اهتدى أوز�ورن إ�� 

وضع أسلوب تنشيطي لالجتماعات يرتكز ع�� أر�عة قواعد ملزمة ل�ل األطراف املشاركة 

:�� 
 ُيمنع منعا باتا نقد أف�ار اآلخر�ن. -

 ب ��ا، ح�ى ال�ي تبدو غ�� معقولة و�عيدة عن املنطق.�ّل األف�ار مرّح  -
 الس�� إ�� توليد أك�� عدد ممكن من األف�ار. -
 ر�ط األف�ار املق��حة �� ما بي��ا وتطو�رها �� مرحلة الحقة. -

و�عتمد طر�قة العصف الذه�ي ع�� مبدأ الفصل ب�ن توليد األف�ار من جهة و��ن 

ي ُيطلق عليه أوز�ورن مبدأ ا�حاكمات املؤجلة. تقييمها من جهة أخرى. وهو املبدأ الذ

طّبق �� ست مراحل
ُ
 :46F47وهذه التقنية ت

املرحلة األو�� (التوجيه): يتّم ف��ا تقديم املش�لة وتوضيحها، واالتفاق ع�� إطار  -

 عام للعمل.

                                            
47Sefertzi (Eleni), CREATIVITY, Report produced for the EC funded project, INNOREGIO, 2000 



 2016 أبريل/نيسانــ  ـــ  13416ــــ اإلصدار رقم ــمركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية  إصدارات خاصة ـــــ

 

-30- 
 

املرحلة الثانية(اإلعداد): تجميع البيانات واملعلومات الضرورّ�ة ملقار�ة املش�ل  -

 لة ومجدية.بطر�قة فّعا
املرحلة الثالثة (اإلحماء): إعادة �عر�ف مش�ل جديد مختلف عن موضوع  -

 الدراسة، والعمل عليه كمثال تطبيقي لعّدة دقائق.
املرحلة الرا�عة (إنتاج األف�ار): إطالق أك�� عدد ممكن من األف�ار مهما �انت  -

بأن عدد األف�ار  غر�بة أو مبتذلة، و��ّجل �� ورقة من ا�حجم الكب��. يقع التذك��

مهّم، ال نقد وال تقييم، ال حدود. يقع االنطالق من �عض األف�ار إلنتاج أخرى. طرح 

 السؤال: ماذا أيضا؟
املرحلة ا�خامسة (االحتضان/ التأليف): ترك ا�جال لالو��. تحليل األف�ار املنتجة.  -

 �� مرحلة فرز األف�ار ونقدها وتقييمها �� ضوء معاي�� املنطق.
حلة السادسة (التقييم): تقوم ع�� اختيار أحسن األف�ار اعتمادا ع�� معاي�� املر  -

 مضبوطة سلفا.

و�ق��ح الباحث هذا الش�ل من تصميمه لتوضيح املرحلة الثالثة وأهّمها �� تقنية 

 العصف الذه�ي:
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أن طر�قة العصف الذه�ي ال �عا�ج �ل أنواع املشكالت، بل أ��ا  47F48و�رى روش�ا

ستعمل لل
ُ
ب حلوال  أك�� من املشكالت ال�ي تتطلب محاكمات عقلّية، �

ّ
مشكالت ال�ي تتطل

 أو تلك ال�ي �ستلزم اتخاذ قرار ما.
أّما غوردون ف��ى أّن نقطة ضعف تقنية العصف الذه�ي تكمن �� املرور السريع 

رة 
ّ

ل ا�حلول. حّ�ى أن عملّية طرح األف�ار تنطلق منذ ال�حظات املبك
ّ
واملباشر إ�� تمث

ر سلبا ع�� أصالة األف�ار، وع�� فعالّية املشارك�ن �� إنتاجها.
ّ
 ل�جلسة، وهو ما يؤث

 تقنية القبعات الستة : 5-2

. 1985، �� سنة Edward de Bono�� تقنية ابتدعها الطبيب األنجل��ي إدوارد دي بونو

ذات و�رى هذا الطبيب أّن التفك�� ينقسم إ�� ستة أنماط. فخّصص ل�ل نمط م��ا قبعة 

                                            
 .158،علماملعرفة،ال�و�ت: ص1981روش�ا (الكسندرو)،اإلبداعالعاموا�خاص،م��جم، 48
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لون معّ�ن يرمز إ�� ذلك األسلوب من التفك��. والراجح أن دي بونو اختار القبعة أل��ا 

لباس الرأس وهو العضو املسؤول عن التفك��. قبعات دي بونو عددها ستة و�� ذات 

ألوان مختلفة، يرمز �ّل لون ف��ا إ�� نمط من أنماط التفك��. يخلعها اإل�سان و�لبسها 

 حسب نمط تفك��ه.

 
ُ
عّد طر�قة القبعات الست لدي بونو وسيلة أو طر�قة �ساعد ع�� التفك�� اإلبدا��. �

ما ال��مت 
ّ
�عتمد ع�� فكرة مفادها أّن الفرد أو ا�جماعة تنجح �� إنتاج أف�ار إبداعية �ل

ز ع�� جزء من 
ّ

بتطبيق نمط معّ�ن من التفك�� �� �ّل مّرة. أّي أن التفك�� يجب أن ٌيرك

رحلة من مراحل التفك��. ولن ي�ون ذلك ممكنا حسب دي بونو إال إذا املش�ل �� �ّل م

نجح املشار�ون �� فصل أنماط التفك�� الستة عن �عضها البعض، واستعمال نوع وحيد 

عّرف هذه الطر�قة �� �عض الدراسات ع�� أ��ا طر�قة للتفك�� ا�جان�ي 48F49م��ا �� �ّل مّرة.
ُ
و�

Pensée latérale كما يراه دي بونو، اتجاه عق�� ��دف إ�� محاولة النظر . والتفك�� ا�جان�ي

تبتعد عن النمطّية واملألوف. و�� هذه التقنية تطّبق ، إ�� الوضعيات املش�ل بطرق متعّددة

 أنماط التفك�� الستة منفصلة عن �عضها بحيث �غطّي مختلف زوايا النظر إ�� املش�ل.

 :49F50نو �� ا�جدول التا��و�مكن إجمال أنماط التفك�� ال�ي اق��حها دي بو 

 نمط التفكير القّ�عة

 القّ�عة الب�ضاء

 التفكير الح�ادي / النمطي -
 التجّرد من العاطفة والرأي الشخصي. -
 استغالل المعلومات والحقائق المتاحة بجمعها وتحليلها ومراجعتها. -
 ال�حث عن الثغرات والنواقص في تلك المعلومات. -
أعرف عن هذا الموضوع؟ ما هي المعلومات  طرح أسئلة من نوع: ماذا -

                                            
49Pierre Kolp. La créativité considérée d’un point de vue historique (évolution de ses formes dans le temps et 

jusqu’à présent) et considérée d’un point de vue actuel. Centre de Formation de l’enseignement de l’UVCB. 

Formation du 19 mars 2009 à Braine-l’Alleud. 

50de Bono, E. (1999). Six Thinking Hats.Little, Brown and Company. Boston. 
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التي أحتاجها؟ ما هي المعلومات الناقصة؟ أين أجدها؟ كيف أجدها؟ هل 
 المعلومات المتوفرة تمّثل حقائق؟ أم هي مبنّ�ة على معتقدات ذاتّ�ة؟

 القّ�عة الحمراء

 التفكير العاطفي. -
 استعمال الحدس والعاطفة. -
 وصف الشعور الفردي. -
ع حامليها على فهم لماذا ال يتفق اآلخرون معهم في هذا الشأن تشج� -

 أو ذاك.
 االهتمام �المشاعر وحدها دون المعلومات والحقائق. -
 ال ُيدعى مرتدوها إلى تفسير وال تبر�ر مشاعرهم. -
طرح أسئلة من نوع: �ماذا تشعر ح�ال هذا؟ ( الحب، الكره، الخوف،  -

 ، الفرح، الغضب...). ما رأ�ك في ذلك؟  الغيرة، اإلح�اط، الشّك، الرضا
 

 القّ�عة السوداء

 التفكير السلبي. -
 التركيز على الجوانب السلب�ة للموضوع. -
استعمالها يدعو إلى تغليب المنطق والتفكير النقدي والحذر وتوّقي  -

 األخطار.
تدعو حاملها إلى ال�حث عن العراقيل واألخطاء التي تحول دون تحقيق  -
 اف المنشودة.األهد
تدعو إلى الوقوف على التجارب الفاشلةوالثغرات الموجودة في التمشي   -

 المعتمد للتفكير والعمل على تجاوزها وسّدها.
 التشاؤم وتقليل احتماالت النجاح وتوّقع الفشل بدرجة كبيرة. -
تساعد على جعل مخّططات التفكير موثوقة وخال�ة من األخطاء  -

 المترت�ة عنها.المنطقّ�ة والعيوب 
تطرح أسئلة من قبيل: ماذا �حدث لو...؟ ما الخطأ الذي نرتك�ه إذا  -

نفذنا هذه الفكرة؟ ما هي نقاط الضعف ال�اد�ة في هذا التمشي؟ كيف س�كون 
رّد فعل الطرف المقابل؟ إلى أي مدى تتوافق الفكرة مع المعايير األخالقّ�ة 

 هي قابلة لالستغالل؟ والقانونّ�ة؟ هل ستكون الفكرة جّيدة؟ هل
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 القّ�عة الصفراء

 التفكير اإليجابي. -
 إبراز الجوانب اإليجابّ�ة في الفكرة. -
 تثمين الفكرة والتركيز على احتماالت نجاحها. -
 االستعداد لتجر�ب الفكرة . -
 التركيز على مزا�ا الفكرة والجانب الق�مي فيها. -
 التفاؤل واإليجابّ�ة -
 اطر والجوانب السلب�ة.التقليل من المخ -
عدم استعمال المشاعر واألحاس�س بل ال بّد من إبداء الرأي اإليجابي  -

 والعمل على تحسينه.
 ٌتستعمل قبل و�عد القّ�عة السوداءعند مناقشة المواض�ع. -
طرح األسئلة: ما هي األفكار والمقترحات المتوّفرة لمقار�ة المشكل  -

ة في هذا التمّشي أو ذاك؟ كيف �مكن إنجاز وحّله؟ ما هي الجوانب اإليجاب�
 العمل  �طر�قة أسرع وأفضل و�أقل كلفة؟ في أي ظروف ستعمل الفكرة؟

 القّ�عة الزرقاء

 التفكير حول التفكير. -
 التفكير الموّجه والمراقب. -
 ض�ط عملّ�ة التفكير وتقي�مه. -
 هي قّ�عة مدير الحوار. -
ة لض�ط األهداف والبرنامج. وكذلك ُتل�س في بدا�ة الحّصة التنش�ط� -

 في نهايتها للحوصلة والتقي�م.
 تهتم �طرح األسئلة. -
 تستعمل لتحديد توقيت استعمال القّ�عات األخرى. -
ُتمّكن من طرح األسئلة التال�ة: ما هو المشكل؟ هل هو مشكل حق�قي؟   -

ل؟ متى ما هي اإلشكال�ات التي �طرحها هذا المشكل؟  لماذا يجب حّل المشك
 نبدأ في ذلك؟ إلى أين �مكن لنا أن نصل؟

 القّ�عة الخضراء
 التفكير اإلبداعي -
 توليد أفكار أصيلة ومبدعة. -
 االستعداد لخوض مغامرة تجر�ة األفكار الجديدة. -
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 التعا�ش مع الغموض. -
 التعامل في األفكار الغر��ة وغير المنطقّ�ة. -
 ال�حث عن الحلول البديلة.  -
 مل هذه القّ�عة قبل اخت�ار البدائل.تستع -
ُتستعمل القّ�عة السوداء ثم الصفراء للتعرف على سلب�ات وٕايجاب�ات  -

 الفكرة الجديدة.
ُ�مكن طرح األسئلة: هل توجد أفكار أو مقار�ات جديدة؟ ما هي البدائل  -

 المتاحة؟
 50F51)دي بونو –: تقن�ة القّ�عات الستة للتفكير اإلبداعي  2جدول (

 
قد كان لدي بونو الفضل في االنت�اه إلى وجود ما ُ�طلق عل�ه �التفكير الجانبي، وٕالى أهمّيته في تنم�ة ول

وُ�عّد  1970في سنة CoRTالتفكير اإلبداعي. فز�ادة على تقنّ�ة الق�عات السّتة، قّدم لنا دي بونو برنامج كورت
التا�عة لجامعة  rustTesearchRve gnitiCoمن أشهر البرامج التي صمّمتها مؤسسة ال�حث المعرفي 

51Fكمبر�دج.

52 

 :SCAMPERتقن�ة سكامبر 5-3
 هي تقن�ة تهدف إلى تنم�ة التفكير اإلبداعي. وتشير الحروف األولى إلى مكّونات هذه التقن�ة.

 : ماذا ُيمكن أن أستبدل �� الفكرة لتطو�رها؟Substituteاالستبدال 

 جديدة مختلفة.دمج فكرت�ن ينتج عنه فكرة Combine: الدمج
 : كيف يمكن مالءمة فكرة قديمة أو نقلها. Adaptاملواءمة
 : ماذا أعّدل �� الفكرة لتص�� أحسن؟Modifyالتعديل

                                            
51 De Bono, Edward (1995), Six Hats Thinking, The McQuaig Group, Ontario 

ان)، أثر توظيف برنامج �ورت �� تدريس الر�اضيات �� تنمية مهارات التفك�� مصطفى عبد العز�ز(حن52

 2014اإلبدا�� لدى طالبات الصف السادس األسا��ي �غّزة، رسالة ماجست�� غ�� منشورة، 
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: كيف أحّول االستعمال ا�حا�� Put to OtherPurposeاالستخدام �� سياقات جديدة

 للفكرة إ�� استعمال جديد ومغاير؟
 فكرة أحسن؟: ماذا أنقص لتصبح الEliminateاإللغاء
 : كيف أقلب تتا�ع املراحل أو األجزاء ألحصل ع�� فكرة جديدة؟Reverseالقلب

 :Synecticsتقنية تآلف األشتات  5-4

. ثم عمل ع�� 1944�� ظهور هذه التقنية �� سنة  Gordon�عود الفضل إ�� غوردن

من أصل  . و�� �لمةSynecticsتحت عنوان  1965تطو�رها وخّصص لها كتابا �شره �� سنة 

�ع�ي امل��ابطات، إشارة إ�� ا�جمع ب�ن العناصر ا�ختلفة، وال�ي ليس لها ظاهرّ�ا  يونا�ي

والتقنية �ش��ك مع طر�قة العصف الذه�ي �� الكث�� من 52F53مرجعّيات مش��كة.

ق م��ا باش��اك ا�جماعة �� توليد األف�ار، وتوف�� مناخ مساعد 
ّ
ا�خصائص. خاصة ما �عل

ه نقد األف�ار وا�حكم عل��ا. إال أ��ا تختلف ع��ا �� ارت�ازها ع�� ع�� ذلك، ينتفي في

�شاط�ن اثن�ن هما جعل املألوف غر�با والغر�ب مألوفا. وهو ما �ستوجب اعتماد 

 االستعارات والتماثالت عند البحث عن حلول للمشكالت املق��حة.

غوردن ��دف  ) أن تقنية تآلف األشتات نموذج �علي�ي ابتكره2012و�رى (المبالن،

وتنطلق �� ذلك من عّدة مبادئ   .53F54تنمية اإلبداع. وتقوم ع�� االستعمال الوا�� لالستعارة

 لعّل أهّمها:

أن التم��ي اإلبدا�� ليس بال��يء الغامض، فمن املمكن وصفه. كما ُيمكن تنمية  -1

 اإلبداع لدى األفراد وا�جماعات وكذلك تر�يته إذا ما توخينا الت�و�ن املناسب.

 تختلف التمشّيات الذهنية �� اإلبداع العل�ي والتق�ي ع��ا �� اإلبداع الف�ي.ال  -2

                                            
 .117،علماملعرفة،ال�و�ت: ص1981روش�ا (الكسندرو)،اإلبداعالعاموا�خاص،م��جم، 53

54Lamblin (Audrey), Qu’est-ce que la créativité ? Comment la développer ? Pour quelles finalités ? 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00735191, 2012 : 36 
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 ال فرق ب�ن اإلبداع الفردي واإلبداع ا�جما��. -3
 �� اإلبداع، ا�خيال أهّم من املنطق. -4

 :54F55و�ذكر روش�ا أن تقنية تآلف األشتات تحتوي ع�� ست مراحل

 �عي�ن املش�لة املطروحة. -1

 جعل الغر�ب مألوفا. -2
 ش�لة.فهم امل -3
 اآلليات واإلجراءات (أنواع التماثالت) -4
 جعل املألوف غر�با. -5
 تقو�م ا�حلول واختيار ما ُيناسب املعاي�� ا�حّددة سلفا. -6
أن"السينيكتيك" تمش Lamblin (55F56و�رى غوردون صاحب النظر�ة ( ذكره المبالن 

ق يتطابق مع النشاط الذه�ي الذي يؤدي إ�� حّل املش�ل أو وضعه، حينما
ّ

ي�ون الناتج  خال

 56F57من هذا النشاط اخ��اعا تقنيا أو فنيا.

 :Trizتقنية تريز  5-5

تتعامل أدبيات تنمية التفك�� اإلبدا�� مع تقنية تر�ز ع�� أ��ا نظرّ�ة ا�حّل اإلبدا�� 

و�� تقنية ظهرت �� ما �ان ُ�سّ�ى باالتحاد السوفيي�ي ع�� يد املهندس   57F58للمشكالت.

فا �� مكتب لت�جيل براءات GenrichAltshullerغن��شالتشولر
ّ
. �ان هذا املهندس موظ

االخ��اع �� البحر�ة. فسمح له مركزه هذا بدراسة اآلالف من االخ��اعات �� مجال 

                                            
 .191،علماملعرفة،ال�و�ت: ص1981روش�ا (الكسندرو)،اإلبداعالعاموا�خاص،م��جم، 55

56Lamblin (Audrey), Qu’est-ce que la créativité ? Comment la développer ? Pour quelles finalités ? 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00735191, 2012 : 20 
57synectique, « processus créateur comme l'activité mentale déployée pour poser et résoudre un problème, lorsque le produit 

de cette activité est une invention artistique ou technique » 

58Blossier, Jean Emamanuel, Guide d’initiation à TRIZ, Peugeot-Citroën, 2002 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00735191
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الصناعة. وقادته دراسته تلك إ�� تطو�ر نظر�ة ا�حّل اإلبدا�� للمشكالت، شرحها �� كتاب 

، Creativity as an Exact Scienceح �شره باللسان اإلنجل��ي �عنوان: اإلبداع كعلم �حي

 أورد فيه أر�ع�ن اس��اتيجية �حّل املشكالت. 

، �حب ألتشولر نظر�ته ع�� مجاالت أخرى لتشمل العلوم البحتة 1979و�� سنة  

والبيداغوجيا. واملالحظ أّن طر�قة تر�ز تدّرس �� روسيا االتحادّية منذ أر�ع�ن سنة، �� 

عنوان:العلم الذي يدرس آليات تطّور النظم التقنّية. معاهد ت�و�ن املهندس�ن تحت 

وخضعت طيلة هذه الف��ة للتقييم، فأثبتت أ��ا قادرة ع�� أن ت�ون فاعلة �� تطو�ر 

و�� نطاق العمل 58F59الطرق التحليلية والتقنية وحّل املشكالت �� مجاالت عديدة ومتنّوعة.

ت، وحّدد ل�ّل مش�لة ع�� تطو�ر نظرّ�ته، وضع ألتشولر نظاما لتصنيف املشكال 

ها. وهو يرى أن للوصول إ�� حلول إبداعّية للمشكالت ال بّد من 
ّ
اس��اتيجية أو أك�� �حل

باع اإلجراءات بالش�ل التا�� (بنت سالم،
ّ
 ):2009ات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، TRIZبنت سالم آل عامر(حنان)، نظر�ة ا�حل اإلبدا�� للمشكالت  59

 2009عّمان، 
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ولقد لقيت هذه النظرّ�ة تطبيقات بيداغوجّية وديداكتيكّية كث��ة، خاصة �� �علمّيات 

ضيات. ولعّل هذا ا�جانب البيداغو�� �� تقنية تر�ز هو ما يجعلنا ��تم ��ا �� العلوم والر�ا

 القسم النظري لهذه الدراسة ع�� اعتباره دليال عمليا ع�� قابلّية اإلبداع لل��بية. 

 : The MindMappingتقنية الخرائط الذهنّية  5-6

عّرف ا�خر�طة الذهنية (العقلية) ع�� أ��ا تمثيل لألف�ار امل
ُ
تمحورة حول موضوع �

مركزي، �� ش�ل رسوم وصور، بحيث ت�ون العالقات ال�ي ترتبط ��ا األف�ار الفرعية 

. ويعود الفضل �� ظهورها وانتشارها إ�� املر�ي األمر��ي تو�ي 59F60بالفكرة مركز�ة وا�حة

. وهو الذي سبق له وصف عملّية التفك�� اإلبدا�� واشتغل عليه Tony Buzanبوزان 

�� ش�ل أبحاث ضّم��ا كتبه العديدة حول الذاكرة والتفك�� واإلبداع. ولعّل أ�اديميا 

عّد أبرز مساهماته العلمية �� هذا امليدان.
ُ
 ا�خرائط الذهنية �

ق األمر بفكرة مركز�ة متفرعة إ�� م�ونا��ا 
ّ
ما �عل

ّ
وُ�مكن استعمال ا�خرائط الذهنية �ل

�ار بجعل ا�جّرد م��ا أقرب إ�� ا�حسوس املباشرة. و�� ما يجعلها �ساعد ع�� توضيح األف

عن طر�ق الرسوم. كما يمكن استغاللها �� حّل املشكالت عن طر�ق تجزئ��ا إ�� م�ّونا��ا 

البسيطة، والعمل عل��ا �ش�ل متواز. وهو ما يتوافق إ�� حّد كب�� مع فكرة التفك�� 

ر لها غيلفورد، وسبق للباحث 
ّ
ـ
ّ
أن عرضها �� الفقرة ال�ي التباعدي أو االف��ا�� ال�ي نظ

 خّصصها لتعر�ف اإلبداع، و�التحديد �� �عر�ف غيلفورد له.

من املمكن استعمال خرائط الذهن �� �ّل الوضعيات ال�ي تتطلب تحر�را لألف�ار 

ه من السهل توظيفها مع تقنية أخرى �� تقنية  وتوليدها. و�� هذه ا�حالة تجدر املالحظة أنّ

                                            
60 Delft Design Guide | Part 2 | Creating Product Ideas and Concepts | Mind Map :«A Mind Map is a graphical representation of 

ideasand aspects around a central theme, showing howthese aspects are related to each other.» 
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ب�ى حول فكرة مركز�ة أو مفهوم العصف الذه�ي. و�� �ّل 
ُ
ا�حاالت فا�خرائط الذهنية ت

 ومن التمشيات املستعملة �� طر�قة ا�خرائط الذهنية ما ي��:مركزي. 

رسم دائرة أو مستطيل �� الوسط من الورقة وكتابة الفكرة الرئيسية أو املوضوع 

 املراد دراسته ف��ا.

تبط مباشرة بالفكرة املركزّ�ة، ممارسة العصف الذه�ي لتوليد أف�ار رئيسّية تر 

 وتمثيلها �� ش�ل فروع تنبعث من الدائرة املركزّ�ة.
يقع تفريع األف�ار الرئيسّية إ�� أف�ار فرعية ورسمها �� ش�ل فروع. وتتواصل العملّية 

 ح�ى استحالة التفريع.
 �ستعمل األلوان واألش�ال الهندسية إلبراز أهمّية الفروع أو األف�ار الفرعية.

 عادة تأمل ا�خر�طة �� اتجاه إيجاد روابط للمفاهيم ولألف�ار الفرعّية.إ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مثال �خر�طة ذهنّية من إنتاج الباحث9ش�ل 
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 Bisociationتقنية تقاطع المجاالت  5-7

إ�� تقاطع ا�جاالت، �خلّو اللسان العر�ي من  Bisociationاج��د الباحث �� ترجمة 

«  60F61وأّن املفهوم �� حّد ذاته جديد حّ�ى ع�� اللسان االنجل��ي. و�رى ليبارمقابل لها، علما 

أن هذه التقنية تتمثل �� تقاطع مصفوفت�ن لألف�ار �� مجال�ن مختلف�ن ال يتقاطعان 

عادة. و�دمج هذين ا�جال�ن أوقطا�� املعارف أومصفوفات التفك��، كما سماها 

ن من فتح إم�انيات جديدة لإلبداع ، نحصل ع�� مصفوفة مغايرة Koestlerكسلر
ّ

مك
ُ
ت

 .61F62»والتجديد

ال��كيب االنتقائي  Lubartوتدخل تقنية تقاطع ا�جاالت ضمن ما ُيطلق عليه ليبار

Combinaison sélective  و�� قدرة عرفانية �س��دف الر�ط ب�ن عناصر ليس من طبيع��ا

 62F63االرتباط.

. Arthur Koestlerاألمر��ي آرثر كستلرويعود الفضل �� بروز فكرة تقاطع ا�جاالت إ�� 

 .The Act of Creationوذلك من خالل كتابه 

 
 
 
 
 

63F

64 

                                            
61Aden,J. &Piccardo, E., Entretien avec Todd Lubart, in Synergies Europe n°4 – 2009 p.17 
62 Il s’agit du croisement de deux matrices de pensée sur des thèmesassez éloignés qui ne se croisent pas habituellement. En 

mélangeant ces deuxthèmes, ces deux secteurs de connaissance, ou ces matrices de pensée commeKoestler les appelle, on obtient 

une nouvelle matrice qui ouvre les possibilitésde créativité, d’innovation. 
63 On parle aussi de la combinaison sélective, il s’agit de la capacité cognitive à mettre en lien des éléments qui sont peu 

souvent ensemble. 
64Lubart, op. cit. 
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 : Computer-basedCreativity Techniquesالتقن�ات المحوس�ة لتنم�ة اإلبداع5-8
ستعمل هذه التقنيات إلثارة اإلبداع اإل�سا�ي وتحف��ه. والنماذج املستعملة �� ذلك 

ُ
�

سوب وال��مجيات، �� توليد األف�ار ا�جديدة وتنظيمها إلنجاز أعمل تقوم أساسا ع�� ا�حا

ق م��ا بالتخطيط والبحث العل�ي واكتساب املعارف واتخاذ 
ّ
معّينة، وخاصة ما �عل

 القرارات... و�مكن تصنيف هذه التقنيات �� ثالث مجموعات ك��ى من النماذج: 

 النماذج املرتبطة بالذ�اء اإلصطنا��.

 مة ع�� نظم معا�جة األف�ار.النماذج القائ
 النماذج البصر�ة والبيانّية.

استعرض الباحث �عض التقنيات والطرق ال�ي استعملت لتنمية اإلبداع وتر�يته. 

كر من 
ُ
ها. ولكن ما ذ

ّ
وتجدر اإلشارة إ�� أن مجال هذه الدراسة ال يتسع ل�حديث ع��ا �ل

 بجدواه �� تنمية التفك�� اإلبدا��. تقنيات �� هذه الدراسة موثوق ويشهد ا�جتمع العل�ي 
وإجماال، و�� محاولة للعودة للتساؤل املطروح �� البداية،  حول قابلّية اإلبداع 

ترى أّن ل�ل �خص، مهما بلغ من العمر،  Suzanne Filteau64F65لل��بية، فإّن سوزان فيلتو 

ومعارفه  القدرة ع�� أن ي�ون مبدعا. وأّن ذلك يرتبط بقدراته ا�جسدّية و�خصّيته

 65F66وخ��اته ومزاجه.

واالستعداد لإلبداع يتفاوت من �خص إ�� آخر. ويعتمد إ�� حّد �عيد ع�� األ�شطة 

نجز لفائدته باعتماد الوساطة، قصد تنمية 
ُ
ال�ي ُينجزها الفرد بنفسه، أو تلك ال�ي ت

 استعداداته وقدراته للوصول ��ا إ�� أق��ى حدود اإلبداع.

                                            
65Filteau, Suzanne (2009), PROPOSITION D'UN MODÈLE DE CONCEPT DE CRÉATIVITÉ APPLICABLE POUR LE DESIGN DE 

MODE AU COLLÉGIAL ET TRANSFÉRABLE ÀD'AUTRES DOMAINES ET ORDRES D'ENSEIGNEMENT. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, 

MONTRÉAL 
66«En somme, toute personne peut être créative, à n'importe quel âge. Cela dépend de sa motivation, de ses capacités ou 

incapacités physiques, de sa personnalité, de son intelligence, de ses connaissances, de son expertise et de son humeur». P 80 
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 رفانّية واالنفعالّية واالعتزامّيةاإلبداع : العوامل الع -6

سبق للباحث أن أشار إ�� املقار�ة التعّددية ال�ي اق��حها ليبار وفر�قه �� كتاب 

Psychologie de la créativité ب موارد ع�� عالقة وطيدة
ّ
، وال�ي تقوم ع�� أّن اإلبداع يتطل

بيئة ا�حاضنة. وهذه املوارد بالذ�اء واملعرفة واألنماط العرفانّية والدافعّية وال�خصية وال

ا�ختلفة تتداخل وتتفاعل إلحداث إثارة مادّية أو اجتماعية تجعل من إنتاج األف�ار 

ا�جديدة أو إغناء القديمة ممكنا. وكذلك أشار إ�� ذلك النموذج املتضمن للعوامل 

ر �عض2العرفانيةواالع��امّية والوجدانّية (ش�ل
ّ
ها �� ). و�ما أّ��ا عوامل متداخلة يؤث

ه قد ي�ون من املفيد التعامل معها مجتمعة.
ّ
 �عض، فقد رأى الباحث أن

 العوامل العرفانّية: 6-1

��تم العلوم العرفانية بدراسة املعرفة (طبيعة املعارف وأنواعها، إش�الّيات اكتسا��ا، 

ع�� وجه  معا�ج��ا، تحّوال��ا...). وتنبع تلك األهمّية من نظرة املهتم�ن �علم النفس املعر��،

الن عملّية لتحو�ل املعارف من حالة أّولّية 
ّ

م باعتبارهما �شك
ّ
ا�خصوص، إ�� النمّو والتعل

بدائّية (عند الطفل) إ�� حالة ��ائّية ومستقّرة (عند الكهل). وما ��ّمنا �� هذا املستوى هو 

ل �� العمليات الذهنّية واملفاه
ّ
يم واألنظمة أن املعارف ال�ي يمكن لإل�سان اكتسا��ا تتّمث

 66F67الرمزّ�ة. ف�ل التحوالت املعرفّية �شمل بالضرورة هذه األنواع الثالثة من املعارف.

زان ع�� ثالثة أنواع من املعارف ��: 67F68أّما نيست وهولشو
ّ

 ف��ك
 : و�� املعرفة ال�ي لها عالقة بكنه ال��يء: ماذا؟Déclarativeاملعرفة الصر�حة 

قة بالكيفّية: كيف؟: و Opératoireاملعرفة اإلجرائّية 
ّ
 �� املعرفة املتعل

 : و�� معرفة ع�� عالقة بالسبب والتعليل.Conditionnelleاملعرفة اإلشراطّية

                                            
، �� العلوم ال��بو�ة التمدرس واكتساب املعارف عند الطفل)، 2000أحرشاو، الغا�� والزاهر،أحمد (67

 34)، 1(1والنفسية  
68 S.L. Nist and J. Holschuh (2000): Active Learning: Strategies for College Success(London: Allyn& Bacon). 
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إ�� ضرورة اعتبار امليتاعرفانية أو ما وراء املعرفة كنوع را�ع ُيضاف Huitt W.Gو�ذهب 

عرفة �� معرفة الفرد ما وراء امل« إ�� الثالث املذ�ورة آنفا. حيث يورد التعر�ف التا�� لها: 

م و�شتمل ع�� أف�ار 
ّ
م التعل

ّ
بنظامه املعر�� وتفك�� �� طر�قة تفك��ه. كما أّ��ا تتضّمن �عل

و�� املعرفة ال�ي �ستوجب طرح السؤال: كيف اكتسبت هذه  68F69».عن ما �عرفه وال �عرفه

 املعرفة؟
م. فاملصمو 

ّ
يرى أّن ��  69F70ديإن العالقة ال�ي تر�ط اإلبداع باملعرفة تمّر ع�� التعل

معرفة �ل فرد، و�الذات �� القلب من البنية املفهومّية يوجد فكر إبدا��. فقد اتفقت 

الدراسات ا�حديثة ال�ي تناولت اإلبداع ع�� مالزمته للمعرفة اإل�سانّية، مبتعدة بذلك عن 

عله االعتبار النخبوي لوظيفته (مبتكرون، فّنانون...). إن هذا التمثل لإلبداع هو ما يج

و�ناء ع�� ما تقّدم فإن اإلبداع،   70F71أك�� نفعا �� اتجاه تطبيقاته ال��بو�ة والبيداغوجّية.

قابل لل��بية وأن بوسع �ل املتعلم�ن أن ي�ونوا مبدع�ن بدرجات  71F72حسب املصمودي

متفاوتة إذا ما وقع االشتغال ع�� م�ّونات اإلبداع (األصالة واملرونة والطالقة واإلفاضة) �� 

مع التمشيات وامل�ّونات العرفانّية ال�ي �سمح لنا بتوليد األف�ار وإنتاج مواضيع  تناغم

ووضعّيات جديدة �غرض إيجاد حلول للمشكالت املطروحة، وذلك انطالقا من ترابطات 

إدراكّية ومفهومّية. إن هذه ال��ابطات بالذات، واملنطلقة من معطيات إدراكّية ومفهومّية 

ع�� العالقة ا�حتملة ب�ن ما هو عرفا�ي وما هو إبدا��. ولكن األسئلة  �� ما ُيحيلنا مباشرة

                                            
س العلوم �� تنمية التفك�� )، فعالّية �عض اس��اتيجيات ما وراء املعرفة �� تدري2007العرا�ي، �سرا ( 69

 االبت�اري لتالميذ املرحلة االبتدائّية، رسالة ماجست��، جامعة الزقاز�ق
70Masmoudi, Slim, et autres, (2005), Percept, Concept Décision, De Boek, Bruxelle. 
71«Quelque part dans la cognition de chacun, au cœur même des structures conceptuelles, il y a une pensée créative. La 

plupart des études contemporaines sur la créativité s’accordent sur son caractère inhérent à la cognition humaine, s’éloignant ainsi 

de plus en plus d’une considération élitiste de son fonctionnement (créateurs, artistes, etc.) En fait, cette conception de la créativité 

est plus fructueuse en termes d’applications éducatives et pédagogiques.» 
72Op. Cit 
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الذي تنبثق من خّضم هذه العالقة ��: ما هو ال��يء الذي يجعل تفك��نا إبداعيا؟ وما هو 

ال��يء الذي ُ�سهل عملّية إدماج م�ّونات اإلبداع �� تمشّيا�عرفانّية معّقدة مثل التفك�� 

 وحّل املشكالت ؟

أّن ما يجعل من إدماج م�ونات اإلبداع �� التمشياتالعرفانية  72F73صمودي�عتقد امل

عملّية ممكنة هو الدافعّية. والدافعّية حسب النموذج الذي قّدمة ليبار، تقع ضمن 

وعليه فالباحث سيعود ل�حديث ع��ا �� الفقرة ال�ي سيخّصصها  73F74امل�ّونات االع��امية

.الحقا لعالقة اإلبداع بالعوامل االع��ا
ّ
 مية

 العوامل االنفعالّية 6-2

تار�خيا، وع�� مدى الدراسات ال�ي تناولت بالبحث مسألة اإلبداع، يبدو جليا طغيان 

العوامل العرفانّية ع�� العوامل االنفعالّية ال�ي يبقى نصي��ا من الدراسات األ�اديمية 

درجت ضمن حّ�� أك�� هو ا�جانب الوجدا�ي.
ُ
وات األخ��ة إال أن السن74F75ضئيال، ح�ى لو أ

شهدت إنجاز العديد من الدراسات ا�حديثة ال�ي اتفق جّل الذين أنجزوها ع�� اعتبار 

أّما العواطف واالنفعاالت فتحيل إ�� مفاهيم 75F76االنفعاالت من ضمن ما يمّ�� املبدع.

ة الوجدان الذي 
ّ
متعّددة، تتداخل حينا وتتباعد �� أحيان أخرى، لك��ا تنضوي تحت مضل

 �حاالت االنفعالّية واملزاج والعاطفة واملمّ��ات االنفعالّية الفردّية.�شتمل ع�� ا

                                            
73 Op. Cit. 

74 Conatives 
75Filteau, Suzanne (2009), PROPOSITION D'UN MODÈLE DE CONCEPT DE CRÉATIVITÉ APPLICABLE POUR LE DESIGN DE 

MODE AU COLLÉGIAL ET TRANSFÉRABLE ÀD'AUTRES DOMAINES ET ORDRES D'ENSEIGNEMENT. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, 

MONTRÉAL. PP 88 
76Op. Cit 



 2016 أبريل/نيسانــ  ـــ  13416ــــ اإلصدار رقم ــمركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية  إصدارات خاصة ـــــ

 

-46- 
 

من جامعة ماساسوشيتس أن االنفعاالت ترتبط  James Averillو�رى جيمس أفار�ل

. ا�حالة األو��: االنفعاالت كمقّدمة لإلبداع. ا�حالة 76F77باإلبداع �� ثالث حاالت مختلفة

عالّية. أّما ا�حالة الثالثة فتتخذ ف��ا االنفعاالت ذا��ا الثانية ي�ون ف��ا اإلبداع تجر�ة انف

 ش�ل منتج إبدا��.

ولعّل عالقة االبداع باالنفعاالت برزت إ�� السطح من خالل دراسة الس�� الذاتّية 

للمبدع�ن. و�� نصوص تقوم ع�� تجارب استبطانية جلبت االنتباه إ�� أن االنفعاالت 

 أّن هذه الطرق ُيمكن إجمالها �� ما ي��: 77F78ليبار ترتبط باإلبداع بطرق عديدة. و�رى 

إن التعب�� عن االنفعاالت الناتجة عن ا�خ��ات والتجارب ال�خصية يمكن أن ي�ون 

الذي ذهب إ�� أن اإلبداعات الفنّية  Freudأحد دوافع اإلبداع. وهو ما يؤ�ده فرو�د 

 تلفة (شعورّ�ة وال شعورّ�ة).واألدبية ما �� �� ا�حقيقة إال �عب�� عن انفعاالت ومشاعر مخ

ُيمكن للمشاعر أن تضع الفرد �� حالة ذهنية مالئمة ومناسبة إلنجاز أعمال إبداعّية. 

فمن املمكن أن �سّهل حالة انفعالية موجبة �� تقّبل املث��ات بطر�قة خارجة عن املألوف، 

ما ُيمكن وذلك أل��ا �ساهم �� �عطيل مي�ان��مات التثبيط العرفا�ي �ش�ل مؤقت. ك

ل�خ��ات الشعور�ة أن تدّل صاح��ا ع�� روابط جديدة ب�ن مفاهيم ال روابط بي��ا �� 

 ا�جال العرفا�ي.
 تمنح ا�خ��ات الشعورّ�ة أ�حا��ا فرصا عديدة للتمّي�� ب�ن األف�ار وتبّ�ي أفضلها.

�� أّول من درس، �ش�ل ممن�ج، تأث��  Isenأّن إزان Lubartو�بدو حسب ليبار

االت �� اإلبداع. فقد بّينت التجارب ال�ي أجر��ا أن االنفعاالت املوجبة �� وحدها ما االنفع

�ساعد ع�� تقو�ة األداء اإلبدا��، وذلك باملقارنة مع االنفعاالت السالبة أو ا�حايدة. 

سهم �� تحس�ن االنتباه وتقو�ته لدى األفراد، 
ُ
و�عزو إيزان ذلك إ�� أّن املشاعر ا�جّيدة �

                                            
77Averill, James (2011), EMOTIONS AND CREATIVITY, Paper presented at the 12th Conference on Creativity & Innovation 

(ECCCI XII), Faro Portugal, September 14-17, 2001. 

78Lubart, Todd (2003), Psychologie de créativité de, Ed. ARMAND COLIN, Paris. P 47 
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لهم قادر�ن ع�� تمثل ب�ى املوضوع �ش�ل جّيد، وهو ما �سمح لهم بالتصرف ف��ا مما يجع

�� اتجاه ا�حصول ع�� ب�ى جديدة تقطع مع ما �ان سائدا. كما أن االنفعاالت املوجبة 

 �سهل إدراك االرتباطات ب�ن العناصر، بحيث تت�ّون م��ا عناصر جديدة.
إ�� انتقادات كث��ة. من أهّمها تلك ال�ي إال أّن �عض تلك التجارب ونتائجها �عّرضت  

) الذي برهنت تجار�ه ع�� وجود نتائج معاكسة، 2003(ليبار، Kaufmannساقها �اوفمان

بحيث بّينت تلك النتائج أن االنفعاالت السالبة �ساعد ع�� النجاح �� حّل املشكالت أك�� 

 من تلك املوجبة.

ذي تلعبه االنفعاالت �� اإلبداع. أو ع�� و�� �ل األحوال ال يمكن التغا��ي عن الدور ال

األقل، ُيمكن من هذه الزاو�ة إيالء الكث�� من األهمّية لدراسة متأنّية للعالقة ا�حتملة 

بي��ا. فاالنفعاالت واإلبداع يرتبطان بالفرد. فاألو�� تبتعد به عن فكرة اعتباره �ائنا معرفيا 

والثا�ي، أي اإلبداع، باعتباره �شاطا  تقتصر مهمته ع�� معا�جة املعلومات وتحليلها.

 مخصوصا يمّ��ه عن بقّية ال�ائنات. 
إن السؤال الذي ي��ز �� هذه املرحلة هو: هل ُيمكن فهم اإلبداع بمعزل عن االنفعاالت 

ة �� اتجاه 
ّ
ال�ي توّجه إبداع الفرد املبدع وتدفعه إليه؟ قد تحتاج اإلجابة إ�� فهم أك�� دق

ق با�جانب الوجدا�ي من اإل�سان. فدراسة دراسة االنفعاالت و 
ّ
العواطف و�ل ما يتعل

م التار��� لعلم النفس التجر��ي. ومع 
ّ
العالقة ب�ن اإلبداع واالنفعاالت تبدو حديثة �� السل

ذلك فا�جتمع العل�ي �شهد حالّيا، تقّدما م�حوظا �� هذا االتجاه. وما ظهور نظرّ�ة 

إال دليل مؤّ�د لهذا Bower.78F79لصاح��ا باور  Congruence émotionnelleالتوافق االنفعا��

الطرح. وهذه النظر�ة تزعم أّن األهمّية االنفعالية لألف�ار ال�ي يولّدها الفرد �� نطاق مهّمة 

ما، ُيمكن أن تتوافق مع حالته االنفعالّية (سالبة أو موجبة). فإذا لم يحدث التوافق، مع 

                                            
79Zensani, Frank, Etude des relations entre émotion et créativité, Laboratoire Cognition et Développement, CNRS, UMR, 

8605Université PARIS 5 
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الة �ش�� إ�� وجود الفرد �� وضعّية إش�الّية. وهو ما حالة انفعالّية سالبة. فإّن هذه ا�ح

 79F80يجعله يتجه صوب إنتاج أف�ار إيجابية وأصيلة �حاولة التخفيف من حّدة تلك ا�حالة.

نموذجا نظر�ا تفس��ّيا  Getz &Lubartإ�� جانب هذه النظرّ�ة اق��ح �ل من غا�سوليبار

 Modèle deالرن�ن االنفعا�� لعالقة اإلبداع باالنفعاالت، وذلك تحت مس�ى نموذج

résonnance émotionnelle  . 

إّن هذه األعمال وغ��ها لتندرج ضمن األهمّية ال�ي تكتس��ا االنفعاالت ضمن م�ّونات 

، 80F81اإلبداع. حّ�ى أن �عض أدبيات البحث �� هذا ا�جال تتحدث عن وجود إبداع انفعا��

   ع�� غرار الذ�اء االنفعا�ّ�.

 عتزاميةالعوامل اال 6-3

وال�ي دخلت إ��  Conatif�� البدء، ُ�ش�� الباحث إ�� أّنه ال�� نصبا �� �عر�ب �لمة 

. و�عد دراسة للتعر�ف االنجل��ي لهذا املفهوم Conatusاللسان اإلنجل��ي من الالتينية

رأى الباحث أّن من املمكن ترجمته إ��  81F82الذي ٌ�عت�� حديثا حّ�ى ع�� هذا اللسان،

ع��ام قد ي�ون ذلك التم��ي الذي يقود السلوك والفعل. ويشمل الدافعية اع��امي. فاال 

والعزم ع�� تجسيد النّية وإرادة اإلنجاز  واالتجاه نحو تحقيق األهداف. و�� علم النفس 

ويعت�� الباحث هذا التعر�ب مجّرد  82F83يرتبط االع��امي بالوجدا�ي االنفعا�� بالعرفا�ي.

أن  Cain& Huit،83F84، ذكره Millerاملصط�ح. يرى ميلر  محاولة ��دف إ�� تيس�� استعمال

                                            
80«La valence émotionnelle des idées produites parun individu, à une tâche de créativité devrait être congruente avec son état 

émotionnel (positifou négatif)», Op. Cit P 3. 

81ZoranaIvcevic, Marc A. Brackett, and John D. Mayer, (2007),  Emotional Intelligence and Emotional Creativity, in  Journal of 

Personality 75:2, April 2007, PP 199-236 

82«Conation is defined as the mental process that activates and/or directs behavior and action» 

83 William G. Huitt& Shelia C. Cain, (2005), An Overview of the Conative Domain, in http:/www.edpsycinteractive.org 

/brilstar/chapters/conative.pdf 

84Op. Cit. P3 



 مر الجميل ع: أ.بقلم  ـــــــــــــــــــــــ العوامل املتحكّمة يف �ّو اإلبداع لدى األطفال: ـداعالرتبية عىل اإلبـ

 

-49- 
 

االع��ام ال �شمل اإلرادة وحسب، بل يتعّدى ذلك إ�� سمات أخرى ع�� عالقة باملثابرة 

والقدرة ع�� التخطيط. ول�جانب االع��امي �� مجال ال��بية، أهمّية قصوى بحيث ينتج عن 

م ونتائجه.إهماله الفشل �� تأو�ل األسباب ال�امنة وراء ا�عدا
ّ
 م املالءمة ب�ن التعل

فإذا تناولنا املن�� االع��امي �� نطاق علم النفس، و�التحديد �� مجال اإلبداع، 

لوجدناه يتمحور حول تلك اإلرادة والرغبة �� �غي�� البيئة ا�حيطة والتأث�� ف��ا، ورفض 

ألفراد. لكن السائد واملعتاد. إال أّن تلك الصفات تختلف �� أهمّي��ا لدى مختلف ا

رأى أن أك�� العوامل االع��امّية ثباتا لدى األفراد �� الدافعّية وسمات  (Lubart,2003)ليبار

 .ال�خصّية

 الدافعّية 6-3-1

�عّددت الدراسات ال�ي تناولت الدافعية ودورها �� العملّية اإلبداعّية. فقد أكدت 

همّية الدافعّية �� العمل ع�� أ84F85وآخرون Amabile, 1983األعمال ال�ي أنجز��ا أمابيل

اإلبدا��، حّ�ى وإن بدت نتائج تلك الدراسات غ�� متجا�سة. فمن النادر أن ُيبدع 

األ�خاص �� عمل يكرهون إنجازه. ومن الطبي�� أن يحشدوا طاقا��م و�ّل إم�انيا��م �� 

سهل عمل 85F86األعمال ال�ي �س��و��م وتر��ي رغبا��م. والدافعّية كما يراها املصمودي
ُ
ّية �

وت�اد  إدماج م�ّونات اإلبداع �� تمشّيا�عرفانّية معّقدة مثل التفك�� وحّل املشكالت.

جمع ع�� وجود نوع�ن من الدافعّية: الدافعّية الداخلّية والدافعّية 
ُ
الدراسات املذ�ورة ت

الن محّر�ات تدفع الفرد نحو اإلنجاز. تنطلق الدافعّية الداخلّية من نّية 
ّ

ا�خارجّية. �شك

فرد وقصده نحو تحقيق ��يء ما، وذلك بمؤازرة من رغباته الداخلّية ومثابرته. أّما ال

حيط بالفرد. 
ُ
الدافعّية ا�خارجّية فلها عالقة بما يصدر من ا�خارج، أي من البيئة ال�ي ت

                                            
85Sternbeg, Robert (2006), The Nature of Creativity, in Creativity Research Journal, 2006, Vol. 18, No 1, 87-98 

86Masmoudi, Slim, et autres, (2005), Percept, Concept Décision, De Boek, Bruxelle. 
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ه من املفيد تناول 
ّ
ق بالثواب وا�حّفزات وامل�افآت أو حّ�ى العراقيل والصعو�ات. ولعل

ّ
وتتعل

 دافعّية الداخلّية وا�خارجّية بطر�قة منفردة.�ّل من ال

ب - ِ� ب ئكخئخك ِ� اتجهت أغلب الدراسات إ�� أن االرتباط ب�ن الدافعّية الداخلّية  :ئكخئغع

إ�� إثبات  (Amabile,1996). فقد سعت أمابيل(Lubart,2003)واإلبداع ذو داللة وا�حة 

فعّية ا�خارجّية �� حصول درجة الفرضّية القائلة بتفوق الدافعّية الداخلّية ع�� الدا

وعت�ن من األطفال، عالية من اإلبداع. و�ان ذلك انطالقا من تجر�ة تمثلت �� اتخاذها �جم

مجموعة تجر�بية وأخرى ضابطة. وخلصت إ�� أّن منتوج األطفال الذين �عرضوا إلثارة 

ع�� عالقة بالدافعية الداخلّية، �ان أك�� إبداعّية من ذلك الذي أنتجه أطفال ا�جموعة 

من  الضابطة، والذين �عّرضوا ملث�� مرتبط بدافعّية خارجّية. ولفهم أك�� �عّمق يق��ح �ّل 

نظرّ�ة التقو�م العرفا�ي ال�ي ير�ان من خاللها أن الفرد ينحو إ��  Deci& Ryanديت��ي ور�ان 

 86F87االستقالل الذا�ي وتحقيق كفاياته املعرفّية وهو ما يرتبط �شّدة بالدافعّية الداخلّية.

ب - ِ� ذج ب ئكخئ ِ� تت�خص  ، وال�يAmabileإذا ما أخذنا النتائج ال�ي توّصلت إل��ا أمابيل :ئكخئغع

�� أفضلية الدافعّية الداخلّية ع�� ا�خارجّية �� قيمة املنتوج اإلبدا��، فما �� ا�جدوى 

مة �� علم النفس؟ وال 
ّ
ق بمسل

ّ
م��ا �� هذه ا�حالة؟ إن وجود دافعّية خارجّية مسألة تتعل

ما عالقة لها مباشرة باإلبداع، شأ��ا �� ذلك شأن الدافعّية الداخلّية. إال أن مسألة ر�طه

باإلبداع يندرج ضمن التجارب ال�ي تجرى صلب علم نفس اإلبداع. وُيعت�� التعز�ز 

ه ٌيمكن اعتبار 87F88والتغذية الراجعة من أهم موارد الدافعّية ا�خارجّية. و�رى ديت��ي أنّ

 تجّنب العقو�ة واحدا من تلك املوارد. 

 

                                            
87Kremenjaš, Kristina (2013), Motivation pour l’apprentissage du français langue étrangère (FLE),Université de Zagreb, Zagreb 
88Op. Cit. 
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 سمات الشخصّية 6-3-2

يم الدينامي املت�امل أو ال��كيب �� التنظ: « 88F89ُ�عّرف روش�ا ال�خصّية كما ي��

املوّحد ل�خصائص النفسّية ال�ي تتصف بالثبات، و�درجة عالية من االستقرار متضّمنة 

عت�� سمات ال�خصّية إ�� جانب الدافعية من ». املظهر العق�� ا�خاص باإل�سان
ُ
و�

ر �� القدرة اإلبداعّية للفرد
ّ
و�� إنتاجه لألف�ار  العوامل االع��امّية األك�� ثباتا، وال�ي تؤث

ه يوجد ع�� Lubart,2003األصيلة(
ّ
). وقد بّينت دراسات حديثة أجر�ت ع�� أفراد مبدع�ن أن

ل خمس من سمات ال�خصية ع�� عالقة واسعة باإلبداع
ّ
و��: ا�خاطرة واملثابرة،   89F90األق

 .واالنفتاح ع�� التجارب ا�جديدة individualismeوالتعا�ش مع الغموض والفردانّية 

)، �عمل سمات ال�خصّية ع�� 1988، ذكره (ليبار،Mumford 1988و�النسبة  ملامفورد

�سهيل التصّرف األمثل �� امل�ونات العرفانّية املسؤولة عن التم��ي اإلبدا��، و�ساعد ع�� 

تحو�ل األف�ار ا�جّردة إ�� منتوجات حقيقية وملموسة. و�� دراسة أجراها �ل من (أبو 

تبّ�ن لهما أن سمات ال�خصّية تقود إ�� النجاح �� التواجد  90F91��حمدة) وسيكزنتم��ا

� ذلك �� النموذج التفس��ي الذي اق��حه سيكزنتم��ا�� 
ّ

داخل ا�حقل اإلبدا��. و�تج�

 ). 1ملقار�ة اإلبداع (انظر الش�ل 

وحسب هذا النموذج، �عتقد الباحث أّن املثابرة ُيمكن أن ت�ون �� السمة األك�� 

العمل اإلبدا��. فليس من اليس�� اقتحام حقل من ا�حقول اإلبداعّية ��  حضورا لتحقيق

ظل وجود من يمنع الدخول إليه ع�� الذين لم تر�خ أقدامهم فيه. ويسوق لنا ليبار �� 

ق بالسّيد بيك
ّ
مخ��ع قلم ا�ح�� ا�جاف، ذي   Bicكتابه علم النفس اإلبدا�� مثاال يتعل

هذا �ان االستعمال السائد �� الكتابة هو قلم ا�ح�� االستعمال الواحد. فقبل اخ��اعه 

                                            
 ، سلسلسة عالم املعرفة، ال�و�تاإلبداع العام وا�خاص)، 1981روش�ا، ألكسندرو (89

90Besançon &Lubart, (2015), La créativité de l’enfant, Editions Mardaga, Bruxelles 
91Csikszentmihalyi, Mihalyi&Abuhamdeh, Sami, 33  
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السائل، وهو قلم يدوم مّدة طو�لة. حاول السيد بيك بيع براءة اخ��اعه للشر�ات ال�ي تنتج 

أقالم ا�ح��، ولكن محاوالته باءت جميعها بالفشل. ولم تقتنع شركة واحدة بجدوى 

ال�ي تولت إنتاج أقالم ا�ح��  اخ��اعه، عندها اق��ض بيك املال وأّسس شركته ا�خاصة

ا�جافة ال�ي غزت العالم �عد ذلك. ولعّل الع��ة من هذه القّصة ال�ي رواها ليبار تتمحور 

� ��ا ذلك ا�خ��ع، فلوالها ما نجح �� األمر، وملا رأى منتجه 
ّ

حول سمة املثابرة ال�ي تح�

 املبدع النور وملا دخل هو التار�خ بذلك اإلبداع.
 
ُ
جمل األمر �� أن سمات ال�خصّية ع�� عالقة واسعة با�خصال ال�ي وٌ�مكن أن ن

�ش��ك ف��ا مختلف األفراد بدرجات متباينة. و�ستشّفها من خالل سلوكهم. و�� فوق ذلك 

عت�� من الفروق الفردّية ب�ن البشر، وال�ي لها تأث�� ع�� مختلف أ�شط��م الذهنية 
ُ
�

ه ال يمكن تناول سمات ال�خصية بمعزل عن وا�جسدية. و�رى بافيل�و (ذكره روش�ا) أنّ 

ب ال��ك�� ع�� الدافعّية الداخلّية 
ّ
الدينامّية الدافعّية. وأّن فهم مش�لة اإلبداع يتطل

بالذات. كما يرى الباحث أن االهتمام بدراسة سمات ال�خصّية ع�� عالقة بقدر��ا ع�� 

ُ�ساعد ع�� الكشف عن  لعب دور ُيمكن من خالله التنبؤ باإلم�انات اإلبداعّية، مما

رة.
ّ

  األطفال الذين قد ُيصّنفون ضمن ذوي املوهبة املبك

 اإلبداع والذكاء -7

�عود عالقة الذ�اء باإلبداع إ�� املرحلة ال�ي وقع ف��ا ا�خلط بي��ما. فقد ذكر الباحث �� 

ومساعدوه. و�� حسب ما  Termanمعرض ما كتب، الدراسة الطولّية ال�ي أجراها ت��مان

طفل من الذين  250000ع��  1922ره روش�ا، دراسة مشهورة أجر�ت �� سنة ذك

نقطة، وقام الباحثون بمتا�ع��م ومالحظة تطّور حيا��م  140تجاوزت �سبة الذ�اء لد��م 

الدراسية والعلمية ع�� مدى عشرات السنوات. وجد ت��مان ارتباطا إحصائيا ب�ن مستوى 

ر شرط الذ�اء واإلبداع. إال أّن ذلك االر 
ّ
تباط لم يكن بالقّوة ال�ي تؤكد ع�� ضرورة توف

 الذ�اء لتحّقق اإلبداع والتنبؤ به.
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فقد أثبتت وجود نوع�ن من التفك��. التقار�ي النمطي،  Guilfordأّما أبحاث غيلفورد

واالف��ا�� التباعدي. وقد بّ�ن غيلفورد أّن الذ�اء يرتبط بالتفك�� التقار�ي. بينما يتطابق 

التباعدي مع اإلبداع. أي أّن اإلبداع، �� نظر غيلفورد، �� جوهره تفك�� التفك�� 

 ).1981تباعدي.(روش�ا،

: الذ�اء هو ما تقيسه Binet91F92ومن التعار�ف العديدة للذ�اء، ذلك الذي ذكره بينيه 

ه القدرة ال�لّية ال�ي  Wechslerأو ذلك الذي أورده و�كسلر 92F93اختبارات الذ�اء.
ّ
ع�� أن

ن الفر 
ّ

مك
ُ
د من االستجابة الهادفة، والتفك�� بصورة منطقّية والتفاعل مع ا�حيط ت

وروز الذ�اء يقوم ع�� استعمال اختبارات يرى مصّمموها ومستعملوها أّ��ا  93F94بنجاح.

قادرة ع�� تبّ�ن العمر العق�� لألفراد املفحوص�ن. فإذا تّم ذلك فإّن حاصل الذ�اء ُيحسب 

 وفق القاعدة التالية:

 

، وهو حاصل متوّسط تتوّزع حوله �سب 100�اء اإل�سان العادي هو فحاصل ذ

. أي أّن حاصل الذ�اء Gaussالغالبّية العظ�ى من البشر توزيع اعتداليا وفق منح�ى غاوس 

هو كبقية سمات ال�خصية والقدرات ا�جسدية والذهنية يخضع لالعتدالية �� التوزيع. 

                                            
عيسوي، عبد الرحمن (بال تار�خ)،سي�ولوجية اإلبداع: دراسة �� تنمية السمات اإلبداعّية، ب��وت، دار  92

 ال��ضة العر�ية للطباعة والنشر
93«Intelligence is what the intelligence tests measure» 

 ، منشورات اتحاد الكّتاب العرب، دمشق.علم النفس �� القرن العشر�ن)، 2001عامود، بدرالدين، ( 94

DELL
Rectangle
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(ذ�اء مرتفع). 130و(ذ�اء ضعيف) 70ن % من البشر ب� 95وهو ما يفّسر وجود �سبة 

 ).2003(ليبار،

ومع أّن نجاح مثل تلك االختبارات �� قياس �سبة الذ�اء ما زال لم ينل إجماعا من 

طرف ا�جتمع العل�ي، فإن هناك شواهد قوّ�ة ع�� وجود ارتباط ب�ن هذه النسبة 

نتائج جّيدة �� الدراسة. واأل�شطة الذهنية ا�ختلفة، �النجاح �� مهنة �عي��ا، أو تحقيق 

وأن قيمة هذا االرتباط لها داللة إحصائّية. و�وجد ميل لدى علماء النفس إ�� �عر�ف 

ه القدرة ع�� تحقيق التكّيف مع املواقف ا�جديدة ال�ي ُيوضع ف��ا الفرد.
ّ
 94F95الذ�اء ع�� أن

 95F96بل أّن م��م من يرى أّن الذ�اء هو القدرة ع�� اإلبداع وع�� حّل املشكالت.

و�ان من أهم أهداف الدراسات ال�ي اهتمت بالعالقة ال�ي تر�ط ب�ن حاصل الذ�اء، 

را ع�� الذ�اء العام، و��ن نتائج اختبارات التحصيل اإلبدا��، �� الوقوف 
ّ

باعتباره مؤش

ع�� طبيعة هذه العالقة. وقد أجمعت أغلب تلك الدراسات ع�� وجود ثالثة نتائج نجملها 

 96F97�� ما ي��:

 .120ع�ن �سب ذ�اء أع�� من املتوّسط، و�� أغل��ا أك�� من للمبد -

 .0,2بمتوّسط قدره  0,5و 0ُمعامل االرتباط ب�ن اإلبداع والذ�اء ي��اوح ب�ن  -

ي�ون ُمعامل االرتباط ب�ن الذ�اء واإلبداع إيجابيا إذا �ان حاصل الذ�اء أقل من  -

 . �عد هذه النسبة يبدأ االرتباط �� التال��ي.120

) ال 120طالقا من النتيجة األخ��ة، ٌيمكن ا�حديث عن حّد أد�ى من �سبة الذ�اء (وان

ل 
ّ
رها لدى األفراد لي�ونوا مبدع�ن وليحققوا إبداعهم وأّن تلك النسبة تمث

ّ
بّد من توف

ة إحصائّية ع�� أن شديدي الذ�اء ال ي�ونون عادة من املبدع�ن. 
ّ
عتبة، بحيث تتوفر أدل

                                            
 46املصدر السابق ص 95

 48املصدر السابق ص 96
97Lubart, Todd (2003),Psychologie de la créativité, Ed. ARMAND COLIN, Paris. P24 
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�حصول ع�� حاصل ذ�اء أع�� من املتوّسط �اف لتحقيق نتائج و�� نفس الوقت يبدو ا

 إبداعّية جّيدة.

و�العودة إ�� املقار�ة التعّددية ال�ي �ان الباحث قد أوردها أثناء �عر�ف اإلبداع، �عت�� 

ب موارد ع�� عالقة وطيدة بالذ�اء واملعرفة واألنماط 
ّ
ليباروشت��ن��غ أّن اإلبداع يتطل

ة وال�خصية والبيئة ا�حاضنة. كما أّن تلك العالقة ب�ن الذ�اء العرفانّية والدافعيّ 

 إ�� اإلم�انيات التالية: 97F98واإلبداع تف��ي حسب ما أورده شت��ن��غ

 اإلبداع م�ّون فر�� للذ�اء.

 الذ�اء م�ّون فر�� لإلبداع.
 اإلبداع والذ�اء مفهومان متداخالن.

 اإلبداع والذ�اء مفهومان مختلفان.-
 اء وجهان لعملة واحدة.اإلبداع والذ�

وال يرى الباحث �� هذه الدراسة مجاال لدراسة هذه اإلم�انيات منفردة. إال أن 

شت��ن��غ نفسه رأى أّن االتجاه ا�حا�� لدراسة العالقة ب�ن الذ�اء واإلبداع ينحو إ�� اإلقرار 

 98F99بوجود تداخل ب�ن املفهوم�ن �� �عض ا�جوانب دون ا�جوانب األخرى.
للذ�اءات املتعّددة، فلم Gardnerالتداخل ما ي�ّ�ره �� ضوء نظرّ�ة غاردنر ولعّل لهذا

اق��ح غاردنر هذه  1993�عد من ا�جائز التعامل مع مفهوم للذ�اء العام. ففي سنة 

 موّحدا، وإنما هو مجموعة من الذ�اءات تبلغ �� رأيه 
ّ

النظر�ة معت��ا أّن الذ�اء ليس كال

 99F100ثمان ذ�اءات ��:
 غوي.الذ�اء الل

                                            
98 Sternberg, R. (1999), Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Cambridge. 

 املصدر السابق 99

 املصدرالسابق100
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 الذ�اء الر�ا��ي املنطقي.
 الذ�اء الفضائي.

 الذ�اء ا�جسدي ا�حر�ي.
 الذ�اء املوسيقي.

 الذ�اء االجتما��.
 الذ�اء العاطفي.
 الذ�اء الطبي��

ب 
ّ
و�ذلك ينفي غاردنر فكرة وجود ذ�اء عام، ع�� اعتبار أّن اإلبداع �� مجال ما ال يتطل

تا�� فاحتمال التداخل ب�ن الذ�اء واإلبداع ي�ون بالضرورة التفّوق �� ا�جاالت األخرى. و�ال

 كب��ا �� ضوء هذه النظرّ�ة.
إن مسألة عالقة اإلبداع بالذ�اء مسألة تبدو قديمة، وللنقاش ف��ا جذور �عود إ�� 

القرن التاسع عشر. القرن الذي عاش فيه فرا�سيس غالتون، العالم الذي ُ�عتقد أّنه أثار 

 .100F101املسألة

قة بالذ�اء من قبيل حّل وإجماال فاإلبد 
ّ
اع يتضمن العديد من ا�جوانب املتعل

املشكالت وتوليد األف�ار. لكن االتفاق داخل ا�جتمع العل�ي ع�� تحديد عميق و��ائي 

لطبيعة العالقة ال�ي تجمع ب�ن املفهوم�ن ما زال �عيد املنال. وأّن أغلب املساهمات 

ب األمر إجابات  األ�اديمية �� هذا ا�جال اقتصرت ع�� إنجاز
ّ
تصّورات، �� ح�ن يتطل

 موثوقة.

 

 

                                            
 املصدرالسابق101
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 البيئة اإلبداعّية -8

ُ�ستعمل مفهوم البيئة اإلبداعية �� األدبيات النظر�ة املتخّصصة �� دراسة اإلبداع، 

بمرادفات متعّددة م��ا: املناخ اإلبدا��، الوسط اإلبدا��، ا�حيط اإلبدا��. أّما روش�ا، 

ا�خاص)، فيتحّدث عن مناخ إبدا��، ويعّرفه �� معناه الواسع و�� كتابه (اإلبداع العام و 

الوسط املباشر والتأث��ات االجتماعّية النفسّية واالقتصادّية والثقافّية « �التا��: 

). وُ�مكن أن نتحّدث �� هذا ا�جال عن البيئة األسر�ة والبيئة 1981(روش�ا،» وال��بوّ�ة

 ة.املدرسية والبيئة الثقافّية االجتماعي

ه �ّل ما ُيحيط بالفرد من أمور اجتماعّية وتأث��ات  Makinnonوُيعّرفه ماكينون 
ّ
ع�� أن

ف��ى  (Stein,1990)العمل الثقافّية ال�ي تّيسر أو �عوق التفك�� والعمل اإلبدا��. أّما شتاين 

اإلبداع هو إنتاج جديد يظهر نتيجة تفاعل الطفل مع ما ُيحيط من أحداث وظروف «أن 

وذلك �� إشارة إ�� أهمّية البيئة ا�حيطة بالطفل ودورها �� ». ترتبط حياته ��موأفراد 

 تنمية اإلبداع لديه.

جع ع�� االكتشاف «فيعّرف املناخ اإلبدا�� بأنه:  (Heck,1979)أّما هيك 
ّ

خلق بيئة ��

والبحث، بيئة تتحّدى قدرات األطفال ل�ي ُيصبحوا قادر�ن ع�� حّل املشكالت واتخاذ 

 ».رات. بيئة خصبة غنّية بالبدائلالقرا

ويعتقد الباحث أّن ب�ن البيئة اإلبداعّية، أي تلك ال�ي تحّفز ع�� اإلبداع وٌتيّسر ظهوره 

لدى الفرد أو ا�جماعة، عالقة وطيدة بالوساطة. ففي ا�حيط األسري مثال ُ�ساعد 

الظروف املناسبة  األسلوب ال��بوي القائم ع�� الت�جيع ع�� استقاللّية التفك��، وتوف��

لنمو االستعدادات ا�ختلفة، ع�� ت�و�ن ال�خصّية املبدعة وتطو�رها. أي أّن البيئة 

اإلبداعّية حسب اعتقاد الباحث يجب أن ت�ون بيئة وسيطة، �س�� إ�� تحقيق 

االستقاللية الفكرّ�ة للطفل �� اتجاه تنمية قدراته الذهنية ال�ي من شأ��ا تقر�به أك�� ما 

 التفك�� اإلبدا��. يمكن من
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 معيقات اإلبداع -9

مثلما توجد عوامل محّفزة وم�ّجعة ع�� اإلبداع توجد أخرى �عمل ع�� ا�حّد منه 

ومنع ظهور االستعدادات ا�خاصة به لدى من �ان سي�ون من املبدع�ن. واملعيقات �� 

ات تراكم لعوامل الفشل والتثبيط الناتجة عن تنشئة اجتماعّية غ�� سليمة. ومعيق

ق ب�ّل ما ال ُ��ّجع عليه و�قف �� وجه نمّوه لدى الطفل. و�عد 
ّ
اإلبداع ُيمكن أن تتعل

 :االطالع العديد م��ا، ُيمكن للباحث إجمالها �� ما ي��

: و�شمل ا�عدام الثقة �� النفس والفشل �� التعب�� عن االنفعاالت مع�قات شخصّ�ة -

االبدا��) وعدم التعا�ش مع  وا�حماس املفرط، والتفك�� النمطي (عكس التفك��

 الغموض.

: بّ�ن الباحث دور العوامل الثقافّية �� تنمية اإلبداع. إال أن ذلك كث��ا ما يرتبط مع�قات ثقافّ�ة -

بن�ج الو�� االجتما��. فإذا نقص هذا الو�� أو ا�عدم فإن الثقافة السائدة لن ت�ون �� 

والقضاء عليه. وهو ما شهده تار�خ  صا�ح اإلبداع. بل أّ��ا ستحار�ه �� محاولة لقتله

 القرون الوسطى.
 ) ما ي��:2009: وتذكر م��ا (هايل،مع�قات على عالقة �األسرة  -

 أساليب املعاملة الوالدّية (الرفض، اإلهمال، التمي��...) •
ي املستوى االقتصادي واإلجتما�� لألسرة. •

ّ
 تد�

 انخفاض املستوى التعلي�ي للوالدين. •
 لمدرسة: مع�قات تتعّلق �ا -

 الطرق التلقينية �� التدريس. •

 ا�عدام ت�و�ن املدّرس�ن �� ال��بية ع�� اإلبداع. •
ساعد ع�� التفك�� اإلبدا��. •

ُ
 بناء ال��امج بطر�قة ال �
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ر،  •
ّ

اقتصار العملية التعليمية ع�� املرا�� الدنيا �� صنافة بلوم (فهم، تذك

 تطبيق).
 تفك�� التباعدي.اس��داف التقو�م للتحصيل النمطي وإهماله لل •
كر  •

ُ
�عتقد الباحث أن املعيقات ال تنحصر �� ما عرضه. ولكن االطالع ع�� ما ذ

م��ا ضروري ملن رام التعامل مع األطفال قصد االشتغال ع�� تنمية التفك�� 

اإلبدا�� لد��م. فذلك من شأنه مساعدته �� تجّنب الكث�� م��ا بحسن 

 سهم �� ا�حّد م��ا وتجاوزها.االستعداد لها، وإعداد ما من شأنه ما �ُ 
•  

 قياس اإلبداع -10

يندرج قياس اإلبداع والقدرات الذهنّية والنفسية األخرى ضمن عنوان أك�� هو القياس 

النف��ي. وهو التّيار الذي برز �� علم النفس، باملوازاة مع ظهور علم النفس الفار��. وهو 

مات أهّمها
ّ
أن النشاط النف��ي قابل للتحديد  العلم الذي ينطلق الباحثون فيه من مسل

والقياس بطر�قة كمّية و�التا�� ُيمكن التنبؤ بمراحله ونتائجه، وأّن فروقا تكمن �� 

االستجابات تختلف من فرد إ�� فرد آخر، فالكشف عن تلك الفروق ب�ن الناس �� شّ�ى 

�ل مهّمة أولئك املشتغل�ن ��ذا 
ّ

 العلم.السمات النفسّية ومسّببا��ا ونتائجها، �ش
وقد بّ�ن الباحث �� الفقرة ال�ي استعرض ف��ا تار�خ مفهوم اإلبداع، التباس الذ�اء 

101Fباإلبداع، وذلك منذ بدأ بينيه 

102Binet مطلع القرن العشر�ن، �� محاولة فهم التمشّيات ،

النفسّية ال�امنة وراء السلوك الفردي. وأبدى اهتماما وا�حا �� الدراسات ال�ي أنجزها 

                                            
102Besançon,M. ; Lubart,T. (2015), La créativité de l’enfant, Editions Mardaga, Bruxelles. 
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102Fاإلبدا��، واعت��ه مز�جا من ا�خيال والتفك�� والصواب.بالتم��ّي 

لكن انفصال اإلبداع  103

عن الذ�اء أدى إ�� االقتناع بحقيقة مفادها فشل اختبارات الذ�اء ا�ختلفة �� روز اإلبداع 

وقياسه. فقد بّ�ن غيلفورد أن سبب ذلك الفشل �عود إ�� أّن اختبارات الذ�اء، وم��ا 

WISC-IV103Fاختبار

ت ��دف قياس التفك�� التقار�ي. بينما يقوم اإلبداع ع�� نوع من ، ُصّمم104

 التفك�� مختلف، هو التفك�� التباعدي.

وترتبط عملية القياس، �� مجاالت عديدة، بالتقو�م، و�األدوات املستعملة فيه. 

عّد وتنجز ع�� مراحل عديدة ووفق 
ُ
وقياس اإلبداع وتقييمه �ستوجب اختبارات وروائز �

مّية صارمة. وتتفق ا�جماعة العلمية املهتّمة بأمر قياس اإلبداع وروزه بضرورة من�جية عل

قاس اإلم�انات اإلبداعّية بالصدق والثبات 
ُ
تمّتع االختبارات واألدوات ال�ي من خاللها ت

 وا�حساسّية.

د �ل من ب��ا�سونروليبارو�ار�و
ّ

ور قياس اإلبداع  Besançon, Lubart& Barbotأك
ّ
أّن تط

قة بتطّور مفهوم اإلبداع نفسه، و�األسئلة ال�ي يطرحها الباحثون �� هذا ا�جال ع�� عال

��دف إيجاد أدوات جديدة. ومع أّن هذه األدوات واالختبارات والتمشيات والطرق املتوخاة 

لقياس اإلبداع ليست �� محور هذه الدراسة، فإن نظرة ولو سريعة ع�� املساهمات 

 .تن�� السبيل ملقار�ة مفهوم اإلبداع العلمّية �� هذا امليدان قد

 Binetإسهامات بينيه  10-1

ارتبط اسم بينيه منذ أواخر القرن التاسع عشر باختبارات الذ�اء. وما عالقته 

باإلبداع إال من باب اعتبار اإلبداع أحد م�ّونات الذ�اء. فقد �انت االختبارات األو�� للذ�اء 

                                            
103«Pourtant, dès le début du 20ème siècle, Binet, dans sa quête de compréhension des processus psychologiques à l’origine 

des conduites individuelles, s’intéresse au processus créatif. Il considère le processus créatif comme un bon mélange d’imagination, 

de raisonnement et de bon sens» 

104WISC-IV �خة الرا�عة من االختبار الذي صّممه و�كسلر لروز الذ�اء عند األطفال.الن(Wechsler Intelligence 

Scale for Children) 



 مر الجميل ع: أ.بقلم  ـــــــــــــــــــــــ العوامل املتحكّمة يف �ّو اإلبداع لدى األطفال: ـداعالرتبية عىل اإلبـ

 

-61- 
 

ص باإلبداع تحت مسّ�ى قياس إم�انات التخّيل. ال�ي صّممها بينيه تحتوي ع�� ركن خا

منذ ذلك الزمن اختبارا لقيس القدرات التخيلّية  Simonوقد اق��ح بينيه �حبة سايمون 

لألفراد باالعتماد ع�� بقعة ا�ح��. بحيث يذكر املفحوص �ل األف�ار ال�ي تتوارد ع�� ذهنه 

 
ُ
حد��ا تلك البقعة. ثم يقوم ا�

ُ
ختِ�� بإحصاء تلك األف�ار وتصنيفها. �سبب اإلثارة ال�ي ت

وهو ما يتوافق مع م�ّونات الطالقة واملرونة �� �عض اختبارات اإلبداع ا�حالّية. و�توافق 

 مع التوّجه القائم ع�� وجود تفك�� اف��ا��.

 اخت�ارات التفكير االفتراقي 10-2

تفك�� االتفا�� ُ�عتقد أن التفك�� االف��ا�� يرتبط مباشرة باإلبداع. كما يرتبط ال

�� االشتغال ع�� أّول األدوات ال�ي  Guilfordالتقار�ي بالذ�اء. ويعود الفضل إ�� غيلفورد

ر الباحث أن التفك�� التباعدي أو االف��ا��، وعالوة ع�� 
ّ

تقيس هذا النوع من التفك��. وُ�ذك

ج أك�� ما ُيمكن أّنه، وكما أسلفنا يرتبط باإلبداع، فإّنه �عكس القدرة لدى الفرد ع�� إنتا

من ا�حلول البديلة ملش�لة ما. ويعتقد غيلفورد أن التفك�� االف��ا�� ضروري �حصول 

اإلبداع بما أّنه يقوم ع�� إنتاج أف�ار تبتعد عن النمطّية وتتوّسل تمشّيات غ�� مسبوقة، 

 وهو ما يز�د من احتمال الوقوع ع�� فكرة أصيلة وإبداعّية.

سم وانطالقا من أعمال غيلفور 
ّ
د ظهرت أّول اختبارات التفك�� االف��ا�� ال�ي تت

بالصدق والثبات، ومصمّمة وفق مواصفات القياس النف��ي، وذلك ع�� يدي �ّل من 

وتتمحور تلك االختبارات حول  1965.104F105وذلك �� سنة  Wallach &Koganواالش و�وغان

وقد أصابت اختبارات مطالبة ا�خاضع�ن لها بان��اج التفك�� االف��ا�� إلنتاج األف�ار. 

التفك�� االف��ا�� الكث�� من النجاح منذ مطلع الستينات من القرن املنصرم ح�ى 

                                            
105Lubart, Todd (2003),Psychologie de la créativité, Ed. ARMAND COLIN, Paris. P153 
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السبعينات منه لت��ك الر�ادة �عدها لنوع جديد من االختبارات، هو اختبار تورا�س 

 TTCT.105F106للتفك�� اإلبدا��. وهو ما ُ�عرف اختصارا بـ: 

 TTCTاختبار تورانس للتفكير اإلبداعي  10-3

اس��دف تورا�س بأبحاثه دراسة الكفايات اإلبداعّية لألطفال واملراهق�ن 

وكذلك التطّور التار��� لقياس تلك الكفايات. أي أّن تورا�س اعتمد املن�ج  106F107والكهول.

التار��� لدراسة األدوات واالختبارات ال�ي سبقت أداته وذلك بالتوازي مع من�ج القياس 

فقد تمحورت حول وجود  1976تبار ال�ي اق��حه �� سنة النف��ي. أّما م�ونات االخ

��خت�ن لألداة: ��خة (أ) و��خة (ب). ول�ّل م��ما صورة لفظية وأخرى ش�لية. وُيعت�� 

اختبار تورا�س من أك�� اختبارات التفك�� انتشارا واستعماال �� العالم. ور�ما �عود ذلك 

و�سهولة إجرائه، وكذلك بالسهولة إ�� أنه ع�� عالقة با�خ��ة ال�خصية للمفحوص�ن، 

أّما إجرائيا  107F108النسبية لت�حيحه. و�قوم االختبار ع�� نظر�ة تورا�س �� اإلبداع.

ن املفحوص من مهارات الطالقة 
ّ

فتعتمد الن�خة اللفظية ع�� الوقوف ع�� مدى تمك

د واألصالة واملرونة، وذلك بمطالب��م بذكر أك�� عدد ممكن من االستعماالت ل��يء معهو 

 (طاولة مثال)، وإنتاج جمل ذات مع�ى انطالقا من ثالث �لمات ال عالقة داللية بي��ا.

أما بالنسبة للصورة الش�لّية فتت�ّون من ثالثة أ�شطة مختلفة. ��دف النشاط األّول  

إ�� إنجاز رسم انطالقا من ش�ل جاهز ُيمكن لصقه بحرّ�ة قبل البدء �� الرسم. و�تعلق 

ق بإكمال عشرة  النشاط األول بروز
ّ
مهار�ي األصالة واإلفاضة. أّما النشاط الثا�ي فيتعل

أش�ال ل�حصول ع�� رسوم ذات مع�ى. ويس��دف هذا النشاط مهارات األصالة واملرونة 

                                            
106Torrance Test of Creative Thinking. 

107Lubart, Op. Cit. P154 

108 Casanova, Amy Elizabeth Dupré, (2008),  The Relationship Between Creativity and Psychosocial Development Among 

College HonorsStudents and Non-Honors Students, A&M University, Texas. 
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والطالقة. أّما النشاط الثالث ف��دف إ�� إكمال رسم الدوائر أو ا�خطوط املتوازّ�ة و�روز 

 األصالة واملرونة والطالقة.

 Epocتقويم االمكانات اإلبداعّية  10-4

و�ار�و �� ظهور هذه األداة ال�ي وقع تطو�رها  وليبار يرجع الفضل إ�� �ّل من ب��ا�سون 

ع�� مدى سنوات عديدة خضعت ف��ا الختبارات الصدق والثبات. وجاءت نتيجة للنقد 

وات قيس اإلبداع الذي وّجهه ليبار وفر�قه إ�� اختبار تور�س للتفك�� اإلبدا��، وإ�� �ّل أد

املرتكزة ع�� قياس التفك�� التباعدي دون غ��ه. فقد بّ�ن ليبار أن هذا النوع من التفك�� ال 

واألداة تت�ّون من ��خت�ن (أ) و(ب) وذلك ح�ى  108F109ُيمكن أن �عّ�� وحده عن اإلبداع.

ة يتمكن الباحثون من تطبيقها قبليا و�عديا. و�ّل ��خة م��ا تت�ّون من صورت�ن، واحد

لتورا�س. TTCTلفظية واألخرى ش�لّية. وهو ما يجعلها �� هذا املستوى تتوافق مع اختبار 

إال أّن ما ُيمّ��ها، حسب مصّمم��ا، هو قدر��ا ع�� روز التفك�� التقار�ي بالتوازي مع روزها 

  للتفك�� االف��ا�� التباعدي.

اإلبداع وقياس �عض  تجمع ب�ن قياس EPoCويعتقد الباحث أن هذه امل��ة تجعل أداة 

منا�� الذ�اء. بل أن مصّم�ي األداة يتحدثون عن حاصل إبدا�� ع�� غرار حاصل الذ�اء 

(IQ)109. وهو ما ساهم �� إدراك جّيد ملفهوم األداء اإلبدا��. فقد أثبت ليبار وفر�قهF110  أن

حصول الطفل ع�� حاصل ذ�اء مرتفع ال �ع�ي بالضرورة حصوله ع�� حاصل إبدا�� من 

 110F111الدرجة. والعكس �حيح.نفس 

ومن م��ات هذه األداة قدر��ا ع�� تحديد امللمح إلبدا�� للفرد انطالقا من نوع التفك�� 

(تقار�ي./ تباعدي) أو انطالقا من مجال التطبيق (أدب، موسيقى، فن �شكي��، إنتاج 

                                            
109Lubart, Op. Cit. P  155  

110Besançon&Lubart, (2015), La créativité de l’enfant, Editions Mardaga, Bruxellesا 
111«Un enfant à haut potentielintellectueln’aura pas nécessairement un haut potentielcréatif et l’inverseestégalementvrai» 
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عل�ي...). و�التا�� يمكن لبعض األطفال ا�حصول ع�� حاصل إبدا�� مرتفع مرتبط 

فك�� التباعدي �غّض النظر عن مجال التطبيق. و�� نفس الوقت من املمكن أن تب�ن بالت

هذه األداة عن ارتفاع �� ا�حاصل اإلبدا�� املرتبط باألداء اللفظي فقط، أو ضعف عام 

مهما �ان ا�جال. ويعتقد الباحث أن هذه ا�حساسّية العالية ال�ي تتمّ�� ��ا اختبارات 

عّية يجعل م��ا، إ�� جانب وظيف��ا التقو�مّية، أداة لتطو�ر اإلبداع تقو�م اإلم�انات اإلبدا

وتر�يته لدى األطفال، وذلك أل��ا تكشف عن مواطن الضعف ال�ي �ستوجب الدعم 

والعالج لد��م، ومواطن القّوة ال�ي يجب االنتباه إليه �� اتجاه مز�د تجو�دها. وقد استطاع 

العه ع�� األدبيات
ّ
ال�ي تناولت بالذكر أداة تقو�م اإلم�انات  الباحث من خالل اط

االنتباه إ�� أ��ا �سمح بتحديد اإلم�ان اإلبدا�� انطالقا من ش�ل خاص  EPoCاإلبداعّية 

لإلبداع يقوم ع�� توليد عدد من األف�ار غ�� املكتملة، وال يجعل من األعمال امل��اة أولوّ�ة 

 مطلقة. 

كث�� من الدراسات العلمّية منذ أك�� من قرن. أي ما زالت مسألة تقو�م اإلبداع مثارا لل 

منذ الزمن الذي حاول فيه بينيه قياس امل�ونات العرفانية العليا. وقد ي�ون ذلك دليال 

ق األمر 
ّ
ع�� أ��ا مسألة مهّمة للبحث �� مجال علم النفس وال��بية ع�� حّد سواء. فإذا �عل

تنحو من�ً� مختلفا يقوم ع�� االعتقاد  بتطو�ر اإلبداع وتر�يته لدى األطفال، فاملسألة

 بوجود إبداع خاص باألطفال.

 إبداع األطفال -11

ارتبطت دراسة القدرات الذهنية لألطفال �� عمومّي��ا بدراسة النمو. و�ان السؤال 

ا�حاضر أبدا: كيف ينمو الطفل؟ وان��ى لإلجابة عن هذا السؤال تّياران 

ل خطي ومتواصل، أي أّن اإل�سان ينمو �� تدّرج أحدهما يرى أن نمّو الطف111F112متعارضان.

                                            
112Besançon&Lubart, (2015), La créativité de l’enfant, Editions Mardaga, Bruxellesا 
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ة 
ّ
مستمّر. بينما يرى التيار الثا�ي أن النمّو البشري يتش�ّل من مراحل متعاقبة لك��ا مستقل

 عن �عضها، ول�ّل م��ا خصائصها النوعّية.

ير�ط مؤ�دو تيار االستمرار، النمو الذه�ي با�خ��ة. فالتجارب �� اعتقادهم �ساهم �� 

ن�ج وتؤثر �� النمو الذه�ي و�التا�� ف�ي تؤثر كذلك �� نمو اإلم�ان اإلبدا�� حصول ال

تجعل من الفرد  Besançon&Lubartلدى األطفال. إال أن التجر�ة، كما �عتقد ب��ا�سونوليبار

أس��ا لعادات �عي��ا، ولسلو�ات اكتس��ا بحكم مواءم��ا للمواقف ال�ي يتعّرض لها. لك��ا 

 وجه التجديد واإلبداع.تصبح حجر ع��ة �� 

أما أ�حاب تّيار املراحل، أو ما ُيمكن وسمهم بالبياجسي�ن ا�جدد (�سبة إ�� 

) ف��ون أّن جميع األطفال يمّرون بمختلف مراحل النمّو بنفس ال��تيب، Piagetبياجيه

ومن الضروري انتظار اكتمال املرحلة �حدوث النمو املعر�� و�قّية القدرات الذهنية 

(ذكره  Rosenblatt&Wiener 1988روزنبالتوفين� م��ا اإلبداع. و�� هذا املنظور يق��حاألخرى و 

ثالث مراحل ع�� عالقة بنمو اإلبداع لدى األطفال: ما قبل االتفا��، 112F113)2015ليبار 

ففي املرحلة األو��، حسب ب��ا�سون وزميله، (قبل سن 113F114االتفا��، وما �عد االتفا��.

ل إ�� البيئة ا�حيطة ��م وال ٌ�ع��ون اهتماما للمعاي�� السائدة السادسة)، ال ينتبه األطفا

له ال�خ��ي ملا يراه
ّ
 .114F115ف��ا. ففي هذه املرحلة ال يرسم الطفل ما يراه، ولكّنه يرسم تمث

ل  12إ��  6و�� املرحلة الثانّية، املرحلة االتفاقّية (من 
ّ
ن األطفال من تمث

ّ
سنة تقر�با)، يتمك

رسومهم، وت�ون تصّورا��م للواقع ولألشياء قر�بة من ا�حقيقة.  الواقع كما هو من خالل

                                            
113Op. Cit. 
114«Rosenblatt et Wiener (1988) proposenttroisstadesdans le développement de créativité : Le préconventionnel, le 

conventionnel et le post-conventionnel.» 

115Baldy, René, (2005), Dessin et développement cognitif, in Enfance, 2005/1 Vol. 57, p. 34-44. 



 2016 أبريل/نيسانــ  ـــ  13416ــــ اإلصدار رقم ــمركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية  إصدارات خاصة ـــــ

 

-66- 
 

وال �ستعيدون قدر��م ع�� االنفصال عن الواقع إال �� املرحلة الثالثة حيث يق��بون من 

 115F116األصالة �� رسومهم ال�ي ت�اد �شتمل ع�� �عض اللمسات التجر�دية

طفال) تقابل إ�� حّد كب�� و�رى الباحث أّن هذه املراحل (مراحل نّمو اإلبداع لدى األ 

ور الرسوم عند ليكيه 
ّ
. و�� مرحلة ا�خر�شة، ومرحلة الواقعية الفاشلة Luquetمراحل تط

. هذا وقد وجد الباحث �� األدب البح�ي �� مجال اإلبدا��، انتشار 116F117ومرحلة الواقعّية

م. ولعّل عادة مقار�ة نمو القدرات الذهنية لألطفال، وم��ا اإلبداع، انطالقا من رسومه

ذلك �عود تار�خيا إ�� أعمال فرو�د الذي درس إبداع ليوناردو دي فين��ي من منطلق 

 التحليل النف��ي. واقتصر �� هذه األعمال ع�� اإلبداع �� مجال الفّن التشكي��.

و�ناء ع�� ما سبق فإن الباحث يرى أن إبداع األطفال يمتاز بخصوصّية �ستمدها من 

ق بأك�� الت
ّ
عار�ف انتشارا لإلبداع. وهو التعر�ف الذي جاءت به املقار�ة مفارقة تتعل

 التعّدّية لإلبداع، مقار�ة ليبار وفر�قه. 

فاإلبداع حسب هذه املقار�ة هو القدرةع�� تحقيق منتوج جديد ومتالئم �� ذات 

ق األمر بجّدة وأصالة املنتوج،  (Lubart,2003)الوقت مع السياق الذي يظهر فيه
ّ
. فإذا �عل

أبدع من األطفال؟ ذلك أن �ّل ما ينتجونه أصيل وجديد بالنسبة إل��م. وهو ليس  فمن

كذلك بالنسبة للسياق وللمجتمع الذي �عيشون فيه. ولتجاوز هذ املفارقة، وملز�دالتعّمق 

�� فهم إبداع األطفال يق��ح الباحث استعراض نظر�ات �عض الذين اشتغلوا ع�� هذا 

 النوع ا�خصوص من اإلبداع.

 

 

                                            
116Besançon, Op. Cit. 

117DOLBECQ Julie ; BILLEAUD Elise, (2005), Le dessin d’enfant, http://www.petitmonde.com/iDoc/Article.asp?id=5427 
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 Winnicottإبداع األطفال عند وينيكوت 11-1

 Aire�عود الفضل إ�� و�ني�وت �� ظهور مفهومي الفضاء الوسيط واملوضوع الوسيط

transitionnelle et objet transitionnel وقد خّ�� الباحث ترجمة .transitionnel  �� إ�� وسيط

ع ع�� الهدف الذي الوقت الذي تبدو فيه �لمة انتقا�� أقرب إ�� املع�ى ا�جّرد
ّ
. ولكن املطل

قصده و�ني�وت �� أعماله سيجد ال��جمة األو�� أقرب. و�� �� ذات الوقت أك�� التصاقا 

بالفكرة ا�حورّ�ة للدراسة ا�حالّية. وتبدو نظرة و�ني�وت إ�� اإلبداع نظرة أصيلة. فال 

ل النف��ي بجعلنا نكتشف دور الوهم �� حصول اإلبداع 
ّ
لدى األطفال، بل يكتفي هذا ا�حل

ه ُينّبه كذلك إ�� أهمّية الرهانات النفسانية (القلق، ا�حاجة، ا�خوف...) �� حدوث ذلك.
ّ
 أن

وتتّمثل األصالة �� فكر و�ني�وت �� أّنه �عت�� اإلبداع مرادفا ل�حياة وللوجود بصفة 

وهو، أي  أعّم. و�� أّنه يضع اإلبداع �� قلب التمشيات ال�ي تؤّدي إ�� الن�ج عند الطفل.

ر �� العالقات األولّية ال�ي يبن��ا الرضيع مع الواقع ومع موضوع ا�حاجة. وعن 
ّ
اإلبداع، يؤث

تضع األّم [ لرضيعها ] الثدي ا�حقيقي، : «  117F118موضوع ا�حاجة هذا  يقول و�ني�وت

. فهو ينسب إ�� 118F119»بالتدقيق، �� امل�ان الذي استعد فيه البت�اره، و�� الوقت املناسب

ها ا�جوع. و�رتبط الرضيع إ
ّ

بداعه لفكرة الثدي عن طر�ق حاجته إ�� الرضاعة وال�ي حرك

 هذا النوع من اإلبداع، عند و�ني�وت بالوهم. 

والوهم عند و�ني�وت فكرة مركزّ�ة، فهو يرتبط بالفضاء الوسيط الذي يجمع ب�ن 

ر�ن الرضيع (الطفل) بأّمه عن طر�ق املوضوع الوسيط (الثدي). أي أّن هذين العنص

ل �عد. 
ّ
يبقيان �� نظر و�ني�وت بمعزل عن واقع الطفل. فهذا الواقع مازال لم يتش�

ر ح�ى بالنسبة للكهل. وقد �ساهم الثقافة �عد ذلك �� 
ّ
والعالقة بالواقع تبقى مصدرا للتوت

 ح�حل��ا. 

                                            
118Aubourg, Frédérik, (2005), Winnicott et la créativité, in Filigrane, Vol. 14, Num. 1, p. 18-32 

119«La mère place le sein réel juste là où l’enfant est prêt à le créer, et au bon moment.» 
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و�� �ّل ا�حاالت، فالوهم، بحسب و�ني�وت هو العالم ا�خاص باألطفال، واأل�شطة 

ون ��ا �� هذا العالم �غلب عل��ا املن�� اإلبدا��. إال أن ال��بية تقت��ي أن يخرج ال�ي يقوم

الطفل إ�� الواقع. وهنا ي��ز الدور املهم للمنطقة الوسيطة ال�ي ذكرها و�ني�وت. وع�� 

املر�ي أن ُيدرك خصائصها وحدودها، وأن يح��م ذلك التوازن الهش بي��ا و��ن العالم 

ُيمّ�� : «119F120هم والواقع عند الطفل. و�قول و�ني�وت �� هذا البابا�خار��. أي ب�ن الو 

الطفل الصغ�� ب�ن الوهم والواقع بصفة وا�حة. باستعمال الرمزّ�ة �� �عامله مع 

املواضيع الداخلية وا�خارجّية، ب�ن اإلبداع األّو�� و��ن اإلدراك. لكن املوضوع 

إ�� قبول االختالف واالئتالف الوسيط،حسب فرضي�ي، يجعل التم��ي الذي يقود الطفل 

 120F121».ممكنا

ل املساهمة األخرى ال�ي يرجع الفضل ف��ا إ�� و�ني�وت
ّ
�� تقديمه  Winnicottتتمث

للفضاء الوسيط ع�� أّنه فضاء يقوم ع�� األلعاب الرمزّ�ة. بل أّن هذا الفضاء، �� رأيه، 

طفل العالم . والفضاء الوسيط يدمج فيه ال121F122هو نتيجة للممارسة اللعبّية للطفل

ل �� 
ّ
عب. واألهمية هنا تتمث

ّ
ا�خار�� (الواقع) مع عامله الداخ�� (الوهم) عن طر�ق الل

القدرة ع�� اللعب أك�� م��ا �� مضمون اللعب �� حّد ذاته. ففي هذا الفضاء تقوم العالقة 

ن الطفل فيه من اكتشاف الذات وتقديرها عن طر�ق التجارب 
ّ

ب�ن الطفل والعالم. و�تمك

عب : «122F123تساب ا�خ��ة. والتجر�ة حسب و�ني�وت ال �ع�ي غ�� اللعب. فن�اه يقول واك
ّ
بالل

                                            
120Aubourg, Op. Cit. p23 

121«En utilisant le symbolisme, le petit enfant établit déjà une distinction nette entre le fantasme et le fait réel, entre les objets 

internes et les objets externes, entre la créativité primaire et la perception. Mais le terme d’objet transitionnel rend possible, selon 

mon hypothèse, le processus qui conduit l’enfant à accepter la différence et la similarité» 

122Montreuil, Michèle (1996), Espace psychique, aire de créativité : Rôle des relations précoces mère-enfant dans la 

constitution de soi, in SPRALE, Revue de recherche  en éducation- 1996 N° 17 (41-50). 

123 Montreuil, Op. Cit. p 48 
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عب فقط، يتمكن الفرد طفال �ان أم كهال من تحقيق اإلبداع وتوظيف �خصّيته 
ّ
والل

 123F124»برّم��ا

 فيغوتسكي والخيال اإلبداعي عند الطفل 2 -11

.  Vygotskyفيغو�س�ي فكرة العالقة ب�ن اللعب وإلبداع عند الطفل نجدها كذلك عند

بل أن الباحث يزعم أن التشابه كب�� ب�ن الفضاء الوسيط الذي يق��حه و�ني�وت ومنطقة 

ل هذه املنطقة الفرق ب�ن ما يمكن  (ZPD)النمو الوشيك 
ّ
ال�ي ابتدعها فيغو�س�ي. وتمث

للطفل اكتسابه بنفسه وما ُيمكن أن يكتسبه بواسطة اآلخر. ففي هذه املنطقة يتفاعل 

ل الواقع ا�خار��. والتعامل مع �ل ما هو خار�� ا
ّ
لطفل مع الكهل ومع األقران لتمث

عب.
ّ
 بالنسبة لهذه املنطقة، يتم ع�� الوساطة وعن طر�ق ممارسة الل

عب أنواع. م��ا األلعاب ذات القواعد ا�حّددة سلفا، واأللعاب  
ّ
و�رى فغو�س�ي أن الل

ُيمكننا : «124F125و�� هذا الصدد يقول فيغو�س�يالرمز�ة، واأللعاب القائمة ع�� ا�خيال. 

رة، اكتشاف التمشيات اإلبداعية لدى األطفال، وخاصة من خالل 
ّ

ومنذ الطفولة املبك

ألعا��م. فالطفل الذي يضع عصا ب�ن ساقيه زاعما أنه يركب حصانا، والطفلة ال�ي تجعل 

عب، إ�
ّ
� قرصان أو جندي أو من نفسها أّما لدمي��ا، والصغ�� الذي يتحّول، من خالل الل

عب، أمثلة من اإلبداع �� األك�� أصالة 
ّ
بّحار. ُيبدي �ّل هؤالء األطفال من خالل الل

 125F126»وواقعّية.

                                            
124«C’esten jouant, et seulement en jouant, que l’individu enfant ou adulte, estcapable d’être créatif et d’utiliser sa 

personnalité tout entière» 
125 VYGOTSKY, LEV SEMENOVICH (2004), Imagination and Creativity in Childhood, in  Journal of Russian and East 

European Psychology, vol. 42, no. 1,January–February 2004, pp. 7–97. 

126«We can identify creative processes in children atthe very earliest ages, especially in their play. A child who sitsastride a 

stick and pretends to be riding a horse; a little girl whoplays with a doll and imagines she is its mother; a boy who in hisgames 

becomes a pirate, a soldier, or a sailor, all these children atplay represent examples of the most authentic, truest creativity.» 
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هذا ما  Imagination Is more Important ThanKnowledge».126F127»ا�خيال أهم من املعرفة

من قبل ذلك. قاله آينشت�ن منذ أك�� من نصف قرن. وال يزال ا�خيال يرتبط باإلبداع ح�ى 

ففيغو�س�ي يرى أّن ا�خيال هو ذلك النشاط اإلبدا�� الذي يقوم به الدماغ للتأليف ب�ن 

عناصر مختلفة ل�حصول ع�� عنصر جديد. وكث��ا ما ارتبط ا�خيال بالطفل. فألعاب 

األطفال، حسب فيغو�س�ي، ليست مجّرد محا�اة ل�خ��ة ال�ي اكتسبوها، بل �� تنقيح 

 ت ا�حاصلة لد��م كنتيجة لها.إبدا�� لالنطباعا
و�� موضع آخر، ُ�ش��فيغو�س�ي إ�� أهمّية ا�خيال �� العملّية اإلبداعية وارتباطه 

ليال، إذا ظننت املعطف املعلق �� غرف�ي، رجال، : « 127F128با�جانب الوجدا�ي فيقول 

فخطئيوا�ح، ألّن ظّ�ي ليس من ا�حقيقة �� ��يء، وال عالقة له بالواقع. لكن ا�خوف 

ي سأحّس به وق��ا سي�ون حقيقيا ال محالة. وع�� هذه ا�حال سي�ون �خيالنا الذ

واعتقاداتنا الالواقعّية مرجعّية ترتبط باالنفعاالت. و�التا�� ال يمكن فصل االنفعاالت عن 

 128F129»ا�خيال، فهما يتحدان �� نفس التم��ي. فا�خيال ما هو إال �عب�� عن االنفعاالت

 اإلبداعي عند األطفالتورانس وتطّور اإلمكان  -11-3

دراسة طولّية حول نمّو اإلم�ان اإلبدا�� لدى  1968و 1962أنجز تورا�س ب�ن سن�ي 

األطفال �� الواليات املتحّدة األمر�كّية. وهدفت هذه الدراسة إ�� إلقاء الضوء ع�� تطّور 

                                            
127 A. Einstein, Ideas and Opinions, (translated by S. Bargmann). New York: Crown Publishers, 1954. 

128Vygotsky, L. S. (1987). The collected works of L.S. Vygotsky: Volume1: Problems of general psychology, including the 

volume 
Thinking and Speech.(R. W. Reiber& A. S. Carton, Eds.). 

New York: Plenum Press. 

129 If at night we mistake an overcoat hanging in ourroom for a person, our error is obvious, the experienceis false and devoid 

of real content. Butthe feeling of fear experienced at the instant thecoat was sighted is very real indeed. This meansthatall our 

fantastic experiences take place ona completely real emotional basisEmotionandimagination are not two separate processes; on 

thecontrary, they are the same process. 
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 تطّور الكفايات اإلبداعية وفق المستوى الدراسي

ن من اإلبداع لدى األطفال. والتعرف ع�� خاصيات نمو األداء اإلبدا�� لد��م. وكذلك �ا

ضمن أهداف الدراسة املذ�ورة ا�حصول ع�� أداة موثوقة لقياس نمّو اإلبداع عند 

األطفال واملراهق�ن والكهول. �انت تلك الدراسة ال�ي أنجزهاتورا�س طولّية ، أي أن 

 االختبارات أجر�ت ع�� نفس العّينات لسنوات عديدة ومتتالية.

ة، و�� هذا الباب بالذات، تلك النتائج وال شك أّن ما ��ّم الباحث �� الدراسة ا�حاليّ 

ال�ي تحّصل عل��ا تور�س مع العّينة املت�ّونة من أطفال. فقد كشفت النتائج عن تطّور 

ات يتدهور ف��ا اإلم�ان اإلبدا�� بصفة وقتّية.
ّ
 وا�ح ولكن هذا التطّور �غشاه ثالث محط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 1968 إلى 1962: مأخوذ من أعمال تورنس، من 12(شكل 

ل محور الفواصل �� هذا الرسم البيا�ي املستوى الدرا��ي (من 
ّ
). وإ�� 11إ��  1ُيمث

غاية السنة السادسة فإن هذا النظام ا�خاص بوالية مينيسوتا األمر�كية يتطابق مع 

ات 6إ��  1املرحلة االبتدائية �� النظام ال��بوي التو���ي (من 
ّ
). والرسم ُيظهر ثالث محط
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القدرات اإلبداعّية لدى األطفال تقابل السنوات السادسة والعاشرة والثانية  تتدهور ف��ا

 Besançon)عشرة من العمر. وُ�رجع تورا�س أسباب هذا الضعف إ�� عوامل اجتماعّية 

&Lubart, 2015). 

ور اإلم�انات اإلبداعّية لدى األطفال يق��ح الباحث الوقوف عند 
ّ
وللتعّمق �� ظاهرة تط

ات الضعف
ّ
�حاولة التعّرف ع�� أسبا��ا. فقد رأى �ّل من ب��ا�سونوليبار أّن العديد  محط

زت اهتمامها ع�� مراحل الضعف ال�ي �ع��ي األداء اإلبدا�� لألطفال 
ّ

من الدراسات رك

(Besançon &Lubart, 2015).��وهو ما �ستوجب وقفة تأّمل وتفك . 

 ألطفالالمرحلة األولى لضعف األداء اإلبداعي لدى ا 11-3-1

وتبدأ �� سنة السادسة من العمر. وهو العمر الذي يتمدرس فيه الطفل بصفة 

نظامّية �� الواليات املتحّدة. وهو ما يوافق كذلك دخول األطفال إ�� السنة االو�� من 

ة بالتنميط 
ّ
التعليم االبتدائي �� تو�س. و�فّسر تورا�س حدوث الضعف �� هذه املرحل

البيئة املدرسّية. فالطفل الذي �عّود ع�� ا�حرّ�ة واالنطالق يجد والنظام اللذين تفرضهما 

نفس مح�وما بقواعد سلوكّية لم �عتدها، و�جدول أوقات صارم ومواد دراسّية ذات طا�ع 

 معر��.

(ذكره ب��ا�سون) إ�� العقبات ال�ي تجعلها املدرسة  Daugherty(1993)وُيش�� دوغ���ي

ة من األطفال �� مثل هذه السن. فهو يتحّدث عن أمام الذين يبدون إم�انات إبداعيّ 

عقا��م وتثبيطهم ألن توجها��م ال تتوافق مع النظام املدر��ي النمطي. وهو ما يجعل تلك 

 اإلم�انات اإلبداعّية لد��م تنحو نحو الضمور ثم التال��ي.

 األطفال لدى اإلبداعي األداء المرحلةالثانيةلضعف 11-3-2

) تخّص األطفال الذين 12ُ�ش�� إل��ا الرسم البيا�ي (ش�ل مرحلة الضعف الثانية ال�ي 

سنوات. و�� بذلك تخّص األطفال الذين يدرسون �� السنة  10و 9ت��اوح أعمارهم ب�ن 
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الرا�عة من التعليم االبتدائي. و�فّسر تورا�س هذا الضعف برغبة األطفال �� التصّرف 

. أّما (Besançon,2015)ي وفق النمط ا�جتم�� السائد وا�خضوع للنظام املدر��

ف��ّده إ�� نمو ا�حكم األخال�� عند األطفال، والذي ي�ون �� أوجه �� ذلك  Piagetبياجيه

.فنمّو ا�حكم األخال�� عند الطفل يجعل منه أك�� انضباطا للمعاي�� االجتماعية 129F130العمر

حكم وفق واألخالقّية السائدة. و�جعله أك�� رغبة �� التنظم �� مجموعات األقران ال�
ُ
ي ت

 معاي�� ا�جماعة. 

) ف��د هذا الضعف املالحظ �� األداء اإلبدا�� 2015(ذكره ب��ا�سون،  Runcoأّما ران�و

ألطفال سنوات التاسعة والعاشرة إ�� طبيعة النظام ال��بوي املرتبط بالنظام االجتما�� 

ب رأيه، تمارس السائد من خالل تمر�ر معاي��ه بواسطة ال��بية. فالبيئة املدرسّية، حس

 ضغطا ع�� األطفال ��دف مطابقة سلوكهم وأنماط تفك��هم لألعراف االجتماعية.

 المرحلةالثالثةلضعفاألداءاإلبداعيلدىاألطفال 11-3-3

تظهر املرحلة الثالثة من الضعف الذي الحظه تورا�س �� األداء اإلبدا�� لدى األطفال 

ات املتحّدة توافق هذه السّن دخول األطفال �� حوا�� الثالثة عشرة من العمر. ففي الوالي

إ�� املرحلة املتوّسطة من التعليم. وكذلك الشأن بالنسبة ل�جمهورّ�ة التو�سّية. و�فّسر 

 تورا�س هذا الضعف بالعوامل البيئية واالجتماعّية.

و�ذهب ليبار مذهب تورا�س �� تفس�� املرحلة الثالثة من الضعف ا�حاصل وال يز�د 

وذلك إذا استثنينا املقارنة ال�ي قام ��ا ب�ن األطفال األمر�كي�ن واألطفال  عليه شيئا.

ق باألزمات الثالثة لألداء اإلبدا�� لد��م. إال أن الباحث لم يجد ما 
ّ
الفر�سي�ن �� ما يتعل

يفيد تفس�� هذا الضعف الذي يحدث �� حدود سن الثالثة عشر من منطلق 

 ية، ال عند تورا�س وال عند ليبارو���ا�سون.مغايرللمرجعّيات البيئية واالجتماع

                                            
130Piaget, Jean (1978), Le jugement moral chez l’enfant, Delachaux&Niestlé, Genève. 
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ففي هذه السن (حوا�� الثالثة عشرة) يدخل الطفلمرحلة البلوغ. وتبدأ بذلك 

االشتغاالت الهرمونّية ال�ي ِتؤثر �� جسده الذي ي�ون قد خرج من حالة الكمون ليبدأ نمّوا 

رحلة معروفة �� علم سريعا. وهو ما ينعكس سلبا ع�� قدراته البدنية والذهنّية. و�� م

ل كذلك بداية لألزمة ا�خامسة من أزمات االرتقاء الثمانية املعروفة عند 
ّ
النفس. و�ش�

. فإر�كسون يرى أ��ا �ش�ل بداية مرحلة املراهقة. وف��ا �عيش املراهق Erikson130F131إر�كسون 

بدا��، أزمة الهوّ�ة.فهل ٌيمكن أن يفّسر ذلك، الطور الثالث للضعف املالحظ �� األداء اإل 

 والذي أشار إليه تورا�س �� تلك السّن؟

كما يالحظ الباحث أن ليبار لم ُ�شر، عندما حاول معاضدة تورا�س �� تفس�� ذلك 

ل نقطة مهمة �� 
ّ
الضعف املذ�ور، ال من قر�ب وال من �عيد إ�� أّن سّن الثالثة عشرة �ش�

ل بالذات املرحلة ال�ي مراحل نّمو الذ�اء عند الطفل حسب ما ذهب إليه بياجيه. و�� 
ّ
مث

ُ
ت

يظهر ف��ا الذ�اء ا�جّرد عند الطفل. أفال ُيمكن التفك�� �� إم�انّية ارتباط هذا النوع من 

 ؟الذ�اء القائم ع�� التجر�د بذلك الضعف

 Csikszentmihalyiإبداع األطفال عند سيكزنتميهالي 11-4

صل ا�جري، ع�� اإلبداع ملدة اشتغل م��اليسيكزنتم��ا��، عالم النفس األمر��ي ذو األ 

تجاوزت نصف قرن. و�عّد نظر�ته ا�خاّصة با�جال اإلبدا�� ال�ي سبق للباحث التعّرض 

لها �� هذه الدراسة، إحدى النظرّ�ات ال�ي ُ�عتّد ��ا لتفس�� اإلبداع. إال أّن ما ��ّم الباحث 

 طفال.�� هذه الفقرة هو ما توّصل إليه هذا العالم �� عالقة بإبداع األ 
انتبه سيكزنتم��ا�� إ�� الدور الهام الذي تلعبه مرحلة الطفولة �� حياة املبدع�ن. 

والحظ أن �� طفول��م ��يء مش��ك، هو أ��م �انوا ُ�عانون من امللل، وأ��م �انوا يبتكرون 

                                            
 ، سلسلة عالم املعرفة، ال�و�ت.اإل�سان وعلم النفس)، 1985إبراهيم، عبد الستار ( 131



 مر الجميل ع: أ.بقلم  ـــــــــــــــــــــــ العوامل املتحكّمة يف �ّو اإلبداع لدى األطفال: ـداعالرتبية عىل اإلبـ

 

-75- 
 

��م وتطرد ع��م ذلك امللل.
ّ
تبّ�ن أن العديد « وهو يتحّدث عن ذلك قائال:  131F132أشياء �سل

حولنا أل��م اضطروا إ��  األ�خاص املتم��ين بدأوا العمل الذي غّ�� العالم من من هؤالء

ة ال�ي �عيشون ف��ا
ّ
م ��يء �سلّ��م �� البيئة اململ

ّ
وقّدم سيكزنتم��ا�� أمثلة ع��  132F133».�عل

 ذلك.

تبدأ ا�خطوة األو�� ع�� طر�ق اإلبداع بالنسبة لهؤالء املبدع�ن، �� رأي سيكزنتم��ا��،  

ص من تلك بالتواجد 
ّ
�� وضعّية تفرض عل��م الوحدة وامللل. لكنه يالحظ كذلك أن التخل

جاه اإلبداع ليس متاحا ل�ّل األطفال. فالسواد األعظم م��م ي�جؤون إ�� 
ّ
الوضعّية �� ات

الوسائل األسهل �ال��امج التلفز�ة واأللعاب االلك��ونّية واالن��نت. و�� وسائل ال تكتفي 

 وإنما �ستنفد ح�ى الوقت الالزم لنمّو الطفولة ف��م.�شّدهم إل��ا شّدا، 

صال ا�حديثة �� أّ��ا ال ت��ك 
ّ
إن ما �عيبه سيكزنتم��ا�� ع�� تكنولوجيا املعلومات واالت

فرصا كب��ة لإلبداع واإلنتاج لدى األطفال. فهم حيالها يكتفون بدور املس��لك السل�ي، 

ح�ى وإن �ان الكث�� من ال��مجيات ا�حاسو�ية  واملتلقي الذي ال يز�د دوره ع�� االستعمال،

والوسائط املتعّددة ُصّممت خّصيصا إلثارة التفك�� اإلبدا�� لدى األطفال، وال �ستعملها 

الع 133F134إال القليل م��م
ّ
. إن الوسائل ا�حديثة ال�ي تفتح �� ظاهرها آفاقا متعّددة أمام اط

ك السرداب الذي ال خروج منه. و�سلب األطفال ومعرف��م. لك��ا �� الواقع تدخلهم إ�� ذل

م��م ذلك الوقت الثم�ن والضروري للوحدة والتأمل وال��ك�� الذا�ي ع�� عمل فردي. فدون 

 ذلك، يقول سيكزنتم��ا��، ال ي�ون اإلبداع، وإن حصل، إال سطحّيا.

                                            
132Csikszentmihalyi, Mihaly (2012), Reflections on Some Dangers to Childhood Creativity, in Creativity: Insights, 

Directions,and Possibilities,  Learning Landscape, Ontario 
133« It turns out that many of these outstanding persons started the work that has changed the world we live in because they 

had to learn to find enjoyment in a barren environment». 

134Csikszentmihaly, Op. Cit. 
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ولكن ما سبق ال �ع�ي أن ينعزل األطفال. فالعمل التشار�ي، خاصة مع األقران الذي 

��ون �� نفس االهتمامات، مطلوب �� حّد ذاته بقدر الوحدة والتأّمل الذا�ي. ولكن �ش�

 صار من الّصعب ا�حصول ع�� الوحدة �� عالم االتصاالت ا�حديثة والوسائط املتعّددة.

ه ضّد التكنولوجيا، ولكنه مع توظيفها 
ّ
وال ينب�� أن ُيفهم مما ذهب إليه سكزنتم��ا�� أن

األطفال إ�� االنتفاع بطاقا��م ال�امنة �� اتجاه اكتساب القدرة ع�� التوظيف الذي يدفع ب

التفك�� اإلبدا��. فهو يرى أّن ما يقّدم حاليا �� املؤسسات التعليّمة ع�� عالقة بنوع واحد 

من التفك��، هو التفك�� التقار�ي. وهو نوع من التفك�� ال يخدم اإلبداع الذي يقوم أساسا 

 ك�� التباعدي، أي التفك�� اإلبدا��. وكما أسلفنا ع�� التف

فالتفك�� التقار�ي يظهر �� املدارس، ح�ن ُيقّدم لألطفال مشكالت مصطنعة، جّيدة 

ها. وهو ما من شأنه أن ُينتج مفكر�ن 
ّ
الطرح وحلولها معروفة مسبقا، ثّم ُيطالبون بحل

ال�ي تضعها ا�حياة تقار�ي�ن. إال أّن الواقع يختلف عن ذلك. فالعدد الكب�� من املشكالت 

سعفهم معارفهم وال التمشّيات ال�ي 
ُ
أمامهم، عشوائّية الطرح وليس لها حلول جاهزة، وال �

ها.
ّ
 اكتسبوها �� املدرسة، بحل

وهو ما يتطلب نظرة جديدة إ�� دور املدرسة وما ٌيقّدم ف��ا من مضام�ن معرفّية. �� 

السريعة للمعلومات. ولكن األهم وقت صارت املعرفة متاحة ل�جميع، ع�� قارعة الطر�ق 

ق بالتفك�� اإلبدا��. و�� هذا 
ّ
من املعلومة واملعرفة هو أن يكتسب أطفالنا مهارات تتعل

إذا أردنا أن ي�ون أطفالنا « متحّدثا ع�� لسان املدّرس�ن:  134F135الصدد يقول سيكزنتم��ا��

 135F136».مبدع�ن، فيجب أن ن�ون نحن أك�� إبداعا

كرة أخرى ع�� عالقة عر�ضة بإبداع األطفال. و�� اعتقاده اشتغل سيكزنتم��ا�� عل ف

�� وجود نوع�ن من اإلبداع. أطلق عل��ما الباحث، تجاوزا، اإلبداع الكب�� واإلبداع الصغ��. 

                                            
135- Csikszentmihaly, Op. Cit 
136- «If we wish children to becreative, we need to become more creative ourselves.» 
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رون به �� ا�جاالت  Cتكتب بـ Creativityفاألّول إبداع 
ّ
كب��ة. وهو إبداع يأتيه الرا�خون و�ؤث

 creativityعنه تحّوالت عميقة �� صلب تلك ا�جاالت. وإبداع اإلبداعّية ا�ختلفة، وتنتج 

كتب بـ 
ُ
ق باألفراد العادي�ن و�حيا��م اليومّية،   cت

ّ
صغ��ة وهو إبداع استكشا�� متعل

و�تمحور عادة حول إيجاد حلول إبداعّية ملشكالت �سيطة مرتبطة بالفرد أو با�جماعة 

ع�� استعدادات إبداعّية �� اتجاه اإلبداع من القر�بة منه. ولكّنه مع ذلك قد ي�ون مؤشرا 

النوع األّول. و�رى سيكزنتم��ا�� أن إبداع األطفال يقع ضمن النوع الثا�ي. 

(Callahan&Misset, 2011)  ذكره(Besançon &Lubart, 2015 : 24) 

ساهم �� التخفيف من حّدة املفارقة ال�ي 
ُ
وفكرة وجود إبداع (كب��) وآخر (صغ��) �

احث قد أشار إل��ا وا�خاّصة بإبداع األطفال. تلك املفارقة النا�عة من التعر�ف �ان الب

االتفا�� لإلبداع الذي اق��حه ليبار وفر�قه. فتعر�ف اإلبداع ع�� أّنه القدرة ع�� إنتاج 

��يء أصيل، متالئم مع سياقه وذي قيمة بالنسبة ل�جماعة. ال ٌيرا�� خصوصية النمّو 

مدير مخ�� الوسائط �� معهد  Resnickل. ولعّل هذا ما جعل ر�زنيكالذه�ي واإلبدا�� للطف

وهو يقّدم برمجية سكرا�ش ال�ي ��دف إ�� تنمية التفك��  MITماّساسوشيتس للتكنولوجيا 

ليس الهدف[من هذه ال��مجّية] هو خلق موزارت آخر : «136F137اإلبدا�� عند األطفال يكتب

ل �� إسنا
ّ
د األطفال لي�ونوا أك�� إبداعا �� تناولهم أو آينشت�ن جديد. لكن الهدف يتمث

 ».للمشكالت اليومّية

 

 

 

                                            
137- Resnick, Mitchel, All I Really Need to Know (About Creative Thinking)I Learned (By Studying How Children Learn) in 

Kindergarten MIT, Media Lab, Cambridge 
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 ةخاتم
استعرض الباحث �� هذا املبحث األّول ا�خاص باإلبداع، �عر�فات لإلبداع تختلف 

بحسب ا�خلفيات النظر�ة ال�ي تناولته بالبحث والدراسة. والتطّور التار��� للمفهوم 

إلبداعّية معت��ا األهمية ال�ي تكتس��ا هذه املراحل املذ�ور، وكذلك مراحل العملّية ا

 للمشتغل�ن ع�� فكرة تر�ية اإلبداع.

وقد وقف الباحث ع�� م�ّونات اإلبداع، بما �� الطالقة واألصالة واملرونة واإلفاضة 

ه اج��د �� التدليل ع�� 
ّ
وتوقف عند �ل واحدة م��ا بالتعر�ف والتحليل. وُيش�� الباحث أن

شر حول املسألة �� الدراسات السابقة و�� قابلّية اإل 
ُ
بداع لل��بية من خالل التنقيب عّما �

مة بثالثة ألسن �� العر�ية واإلنجل��ية والفر�سية. ولقد اطمأن الباحث، 
ّ

الدور�ات ا�حك

 نتيجة لذلك، إ�� فكرة تر�ية اإلبداع. و�� الفكرة الرئيسة ال�ي تقوم عل��ا هذه الدراسة.

 Lubartقار�ة التعّددية لإلبداع ومن التعر�ف االتفا�� الذي أورده ليباروانطالقا من امل

رأى الباحث أّنه قد ي�ون من املفيد التعّرض للعوامل العرفانية واالنفعالّية واالع��امّية 

ل العملّية اإلبداعّية. ثم خّصص فقرة ل�حديث عن عالقة اإلبداع 
ّ
ال�ي تتداخل لتش�

ق باإلبداع أن الذ�اء بالذ�اء. فقد الحظ الباحث
ّ
العه ع�� األدب البح�ي املتعل

ّ
، أثناء اط

  Binetكث��ا ما صاحب اإلبداع من الناحيت�ن املفهومّية واإلجرائّية . فقد �ان بينيه 

� ع��ا 
ّ

يخّصص فقرة �املة �� اختباره الشه�� للذ�اء للتفك�� اإلبدا��، قبل أن يتخ�

ق ألسباب من�جية وإحصائّية. ولقد اتفق 
ّ
ا�جتمع البح�ي ع�� أن التفك�� التقار�ي يتعل

 بالذ�اء بينما التباعدي منه باإلبداع.

واستعرض الباحث مختلف مقاييس اإلبداع. ثم عرج �عد إ�� ذكر أهّم معوقات 

د ع�� دور املدرسة 
ّ

اإلبداع، وخصائص البيئة اإلبداعية ال�ي ��ّجع ع�� ظهوره، وأك

 والعائلة.
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فقرة ل�حديث عن إبداع الطفل وا�خصوصّية ال�ي يكتس��ا من  وأخ��ا خّصص الباحث

حيث إم�انّية تر�يته وتنميته. وهو ما يدعو إ�� إعادة النظر �� ال��امج ال��بو�ة وت�و�ن 

ط�ن ع�� تر�ية األطفال ع�� التفك�� اإلبدا��.
ّ

 املدرس�ن واملنش
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