


 

  
1 

     

 

 

 مقدمة
آله وصحبه  وعلىلى أشرف املرسلني حممد صلى اهلل عليه وسلم، الرمحن الرحيم والصالة والسالم عبسم اهلل 

 :وبعدأمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 
ان يف املبتدأ إىل عصرنا احلايل. حيث ك منيف احلياة،  يواجههنسان حياول البحث عن حلول ملا منذ القدم واإل

ا  وبرزت أمس له اهلل عز وجل، فكان مبدعا حبق.اليت وهبها  خضم هذه التغريات والتطورات يثبت فردانيته وقوة الطاقة
 م قوة إاافية لبلدامهم.اهتمبدعني يف مجيع الفنون والعلوم، جعلوا من إبداع

. فولةمبسألة اإلبداع، لتكتشف سبل بلوغه، وغرسه منذ الط أكثرمما جعل الدول املتقدمة منذ اخلمسينات، هتتم 
بعد  ، لتتواىلالنافع جملتمعه خاصة ولإلنسانية عامة هو صناعة املبدع فكان الدافع األول للبحث يف مفهومه ومواصفاته

 حول اإلبداع.جديدة ومتنوعة  وتربز مفاهيمنظريات ذلك البحوث وتتعدد ال
إذن فاكتشاف اإلبداع وصناعته، ال يكون إال بدراسته ودراسة املبدعني. فما هو مفهوم اإلبداع؟ وماهي ركائزه 

 ؟ا  اإلبداعياألد ومكوناته؟ وهل االنفعاالت تؤثر على
 :وخالصة حمورينهذه التساؤالت من خالل سيحاول هذا البحث اإلجابة عن 

 ؛واالنفعال األول: خصص لتعريف اإلبداع احملور-
 ؛احلاالت االنفعالية على األدا  اإلبداعي تأثري الثاين: احملور-
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 اإلبداع واالنفعال مفهوماألول:  راحملو
I. :مفهوم اإلبداع 

 اللغوي:التعريف  (3

عند مطالعة معاجم اللغة العربية جند اتفاقا حول مفهوم اإلبداع؛ فقد جا  مرادفا إلنشا  الشي  وابتدائه، حبيث 
وقد  (9، ج6عرب، ص")لسان البدَع الشيَ  يَ ْبَدُعه َبْدعًا وابْ َتَدَعه: أَنشأَه وبدأَه." مل يسبق إليه. يقول ابن منظور:

َرأضِ استدلوا على ذلك بقوله تعاىل:"  َأْي ُمْبَتِدُعها وُمْبَتِدئُ َها اَل َعَلى ِمثَاٍل " (331البقرة، ")َبِديُع السََّماَواِت َواْلأ
ْبَتدَُع. يُ َقاُل: ِجْئَت بَِأْمٍر بَِديٍع، َأْي حُمَْدٍث َعِجيٍب، ملَْ يُ ْعَرْف قَ ْبَل  ..َسَبقَ 

ُ
.")تاج العروس، ِلكَ ذوالَبِديُع أَْيضاً: امل

 .(02، ج021ص
املبدع عند العرب هو الذي يتميز بأصالة يف الفكر أو القول أو العمل، وهذا التعريف قريب ملا تداوله فكان 

 الباحثون يف دراساهتم.
 التعريف االصطالحي: (0

فه تعريفا جامعا ، إال أمهم اختلفوا يف تعريومدى أمهيته ساسيات اإلبداع وصفاتهرغم اتفاق أغلب الباحثني حول أ
 فتعددت املقاربات مما جعل تعريف هذا املصطلح يتغري حسب اجملال والتخصص الذي يطرحه.مانعا؛ 

نظرية تسمح التعريف هو انعكاس لرسالة تأديبية و ال خيفى ما لضبط املفاهيم بدقة من أمهية يف مسار البحث، "ف
ل البيانات ، فإن هذا التثبيت جيعل من املمكن تصميم أجهزة البحث وحتليبالنسبة للباحث. لعمل على العاملللباحث با

" والعكس صحيح ،النظرية يتم استجواهبا باملمارسة؛ لية والنظرية أن تتقدم يف تآزر. وبالتايل ميكن للمعرفة العم..
(Mnisri, Najati,2012). 

 أي أنه هو ،اإلبداع، حيث أن البعض ربطه مبفهوم االبتكاربدا شيئا مستحيال اإلمجاع على تعريف مفهوم وقد 
املنظور عرف وهذا  (.Mnisri, Najati,2012) صميم املنتجات واخلدمات اجلديدةتالذي يقود عملياته ويؤدي إىل 

  إنتاج منتوج جديد وهو املنهج االقتصادي. علىالقدرة اإلبداع بأنه 
(من بني األوائل الذي اهتموا باإلبداع، وذلك حينما نبه له 3812عامل النفس األمريكي جيلفورد)وقد كان 

 أعضا  مجعية علم النفس يف أمريكا.
داخلية وخارجية عن  يتجاوز تعريف اإلبداع معىن الكلمة ويأخذ يف االعتبار جوانب أخرى، فبالنسبة آلخرينو 

عل الشخص واملنتج اإلبداعي والعملية اإلبداعية والبيئة اليت حيدث فيها الف بعني االعتبار ( 3861) موين فيأخذ. الفرد
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ربة واجلهد اخلاإلبداع هو نتيجة تفاعل املعرفة والذكا  و  ويستنتج بأن( 3861الرتز ) يف نفس االاجاه و ريويساإلبداعي. 
 .واالهتمام واحلماس

( ، فإن اإلبداع هو 3861بالنسبة ملاكينون )و . اإلبداع بالذكا  والشخصية( 3893يربط بارون وهارينغتون )و 
معرفة كيفية إجياد إجابة أو فكرة جديدة )أو على األقل نادرة إحصائًيا( ، واليت جيب أن تتكيف إىل حد ما مع الواقع. 

 ، أو التكيف مع املوقف أو العمل للوصول إىل هدف ميكن حتديده. حلل مشكلة ماميكن استخدام هذه الفكرة حبيث 
، بل أمهما حذرا من خطورة قمع اإلبداع يف بيئات فقد عاراا فكرة ارتباط الذكا  باإلبداعأما واالش وكوجان

 (.3861)التعليم أو بيئات االختبار
فكار جودة لدى الفرد القادر على إنتاج وتوليد أإليه على أنه يُنظر خالل ما سبق، ميكن القول بأن اإلبداع من 

بالبيئة  -حمالةال-اليت تتأثرلدى الفرد و تأيت من خالل سريورة من العمليات املعرفية  القدرةجديدة ومفيدة. هذه 
يل ه مارك رينكو عند تعريفه لإلبداع؛ فربطه بالذكا  واالبتكار والتخالذي مهجاالنتقائي وهذا هو املنظور  والسياق.

ية والتكوين بعدة عوامل مبا يف ذلك الشخص تتأثر، قدرة مستقلة ومتميزة اآلن اعتربهوالصحة، ويف نفس  ةوالبصري 
مضيفا أن التفكري التباعدي مؤشر على القدرة  (.0233ط االجتماعي والبيئي والثقايف)رينكو،الوراثي، واحملي

 ؛ أي أن اإلبداع ميكن خلقه باالستعانة مبجموعة من املهارات.(0230اإلبداعية)
باإلاافة إىل اجلو اخلارجي  ،منذ طفولته، مع توفر العتبة املعرفية الالزمةفاإلبداع ميكن صناعته يف الفرد وبالتايل 

 .البيئة والسياق()املالئم 

II.  المشاعر(االنفعاالتتعريف((Emotions): 

عريف ت الغالب على مفهوم االنفعال أنه يطلق على االنفعاالت السلبية فقط كاحلزن والغضب واخلوف..وهذا
ابعها املبهج أو حيددان التناقض اإلجيايب والسليب، أي ط قاصر؛ ألن االنفعاالت ميكن تصنيفها إىل فئتني متعاراتني

 حادة فعل ردود فهي إذن. (Gaigneux) يبإجيا تناقض لفرحل بينما ليبس تناقض للخوف فإن وهكذا، غري السار.
رفية فيزيولوجية وسلوكية ومع-نفسي ومعروف. وهذه االستجابات تكون يز معنيحتف سببها األمد، طويلة وليست

(Nugier,2009.)  
 هذا الوجدان الثائر يشمل النفس واجلسم بالتغري واالاطراب، ويتسبب عن إدراك طارئ مالئم أو غري مالئم

قوة دافعة، ال غىن لإلنسان عنها. وهذا ما سنتحدث عنه يف احملور الثاين؛  (. إذن فيمكن القول أمها3886)عويضة، 
 و سلبا.عليه سوا  إجيابا أ القة االنفعال باإلبداع، ومدى تأثريهع
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عالقة االنفعاالت بالتفكري اإلبداعياحملور الثاين:  
III.  :دافعة أم مثبطةقوة االنفعاالت واإلبداعimpulsion ou inhibition)؟) 

النفسي مع  نه "نوع من عالقة كياننابأن االنفعال ليس فقط صفة حلالة مزاجية، بل ميكن القول أا ال شك فيه مم
. والسيما )سارتر("ن له معىن ويدل على شي إلكونه فعال واعيا ال ميكن أن يصبح جمرد ااطراب واختالط، بل . العامل

ا ميكن فما ميكن أن يغضب الفرنسي يفرح املغريب، وم ل فرد.أن االنفعال مرتبط حباجات ذات داللة داخلية خاصة بك
 أن يفرح الصيين يغضب املغريب مثال.

النواحي االنفعالية يف الشخصية تلعب دورا ملحوظا يف تنمية ف( Weiner,1985ن وجهة نظر فينر)وم
كادميية باملدرسة سوا  يف األعمال األاجلوانب واألنشطة املعرفية، وحتديث العوامل اليت يعزى إليها جناح أو فشل األفراد 

والفشل  قة دالة بني عزو النجاحصلت العديد من البحوث إىل وجود عالأو اجلامعة، أو يف احلياة بشكل عام. حيث تو 
 .(0232)خطاب، ومانع،  الدراسيني وردود األفعال االنفعالية ودافعية اإلجناز

فعايل جهاز منتظم لوسائل هتدف إىل غاية. وأن االنفعاالت وهو ما أشار إليه سارتر حني اعترب السلوك االن
لكن  ن االنفعاالت قوة دافعة حلل املشكالت.أيشكل كل منها وسيلة خمتلفة لتذليل صعوبة ما. فيمكن القول إذن 

ن هناك خصوصية ميتاز هبا كل نوع؟ أي هل االنفعاالت أأم  هل مجيع أنواع االنفعاالت تؤدي إىل نفس النتيجة؟
يف حني -ويلاأل ت نوعا من اإلبداعي التلقائيباعتبار حل املشكال-اإلجيابية هلا تأثري إجيايب على التفكري اإلبداعي

 االنفعاالت السلبية هلا تأثري سليب؟

IV. :تأثير الحاالت االنفعالية في األداءات اإلبداعية 

 أحيان متوافقة أحيانا ومتعاراة يف فكانت نتائجهملقد درس جمموعة من الباحثني عالقة االنفعال باإلبداع، 
 أخرى.
 اإلبداعي:مشاعر اإليجابية على األداء لل ياإليجابالتأثير  (1

 .واع نظرية أن التفكري اإلبداعي يتعزز من خالل احلاالت العاطفية اإلجيابيةمن أول وزمالؤه قد كان ايسن ل
تم اقرتاح ف .بشكل منهجي على األدا  يف العديد من املهام املعرفية اجيابيإ اتأثري وجدوا ان هناك فمن خالل دراستهم 

ني نظرية نفسية عصبية جديدة تفسر العديد من هذه التأثريات بافرتاض أن التأثري اإلجيايب مرتبط بزيادة مستويات الدوبام
ويلة املدى )أي الذكريات ط ، وتوحيداإلجيايب على حاسة الشم نفعالاال تأثرياترية أو حتسب تتنبأ النظ .يف الدماغ

، تفرتض النظرية أنه مت حتسني حل على سبيل املثالف .العراية( ، والذاكرة العاملة ، وحل املشكالت اإلبداعي
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 ألن زيادة إفراز الدوبامني يف احلزامية األمامية حيسن املرونة املعرفية ويسهل اختيار املنظور ؛جزئًيا اإلبداعي،املشكالت 
 مشاعر حيمل الذي الفرد" أن ويالحظ االاجاه نفس يف(1996)أمابيل ريويس .(3888أشبني، توركني،ن،)ايس.املعريف
 "flow" بقمة النشوة اصطلح عليه هذا ما. و ")ومرنة( وبديهية وحر، ،شديدة براحة يشعر أن املمكن من إجيابية

(Csikszentmihalyi،3886.) 
 :على األداء اإلبداعي السلبي لالنفعاالت اإليجابية التأثير- (2

 فأضعأن املزاج اإلجيايب أدى إىل أدا  حل مشاكل إبداعية نتائجها أظهرت  أما دراسة كوفمان وفوسبورغ فقد 
كان األدا  يف مهام حل املشكالت  .م يتم العثور على أي صلة بني املزاج السليب واإلثارة العامةو ل .بشكل ملحوظ

ساهم املزاج السليب  بل .ل سليب بالقلق، ولكن ليس حباالت املزاج اإلجيابية أو السلبيةالتحليلية املتناقضة مرتبطًا بشك
مت  .حكم، والذي كان بدوره أفضل من حالة التة لألدا  بالنسبة للمزاج احملايدبشكل كبري يف حل املشكالت اإلبداعي

زيد من دفع بالقرد إىل املبل ذهبوا إىل القول بأن االنفعاالت السلبية ت .احلصول على أسوأ أدا  يف حالة املزاج اإلجيابية
   اإلجيايب املزاجن بينت دراستهم أحيث  (3881مارتن، وارد، اشي، وقريب منه طرح )  اإلبداع.

قيق األهداف. حت كس مستوىا عيتوقف عندما بال يأمرنا همستوى سعادتنا ولكن كسا عيباالستمرار عندما  يأمرنا
كس ا عيعندما  ارمر ستباال يأمرنا همستوى سعادتنا ولكن كسا عيتوقف عندما بال الذي يأمرنا  املزاج السليب على عكس

 مستوى حتقيق األهداف.
 خالصة:

 ؛، إن كان ميلك املؤهالت األساسية األوىل)العتبة حسب ألبري وريكو( ى الفرداإلبداع ميكن صناعته لد-
، فقد أظهرت ومع ذلك .املزاج اإلجيايب قد يسهل حل املشكالت بطريقة إبداعيةأن ت الدراسات ظهر ألقد -

 ل؛لحف مواتية السرتاتيجية مثالية لأن املزاج اإلجيايب قد يضر بالتفكري اإلبداعي يف ظل ظرو أخرى دراسات 
 ؛عالقة وطيدة باإلبداع ماهل واملزاج االنفعال-
 تثبيطه.ه أو وكلها عوامل مهمة يف تنميت -خارجيا-يئة والسياقويتأثر بالب -داخليا-ط بالفرداإلبداع يرتب-
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