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مقدمة:
التصميم يعتمد اعتمادا أساسي ا عمى االبداع وخاصة تصميم الحمى فتصميم الحمى يعتمد
عمى نقاط عده منيا التحميل واالبداع واالبتكار ،وفى العممية التصميمية يجب ان يتعامل

المصمم مع ىذه النقاط باالضافة الى التوازن بين الجمال والوظيفة لقطعة الحمى ألن
الحمى من المنتجات التى تتصل اتصاالً مباش ار بجسم االنسان .وفيما يمي استعراض الىم
تعريفات ومفاىيم االبداع واالبتكار .

مفاهيم االبداع واالبتكار:
االبداع ظاىرة معقدة جدا ذات وجوه وابعاد متعددة "فاإلبداع لغة من الفعل أبدع الشيء أي

اخترعو عمى غير مثيل أي ليس لو مثال و أبدعت الشيء أي استخرجتو واستحدثتو "،1

واالبداع يعنى االيجاد والخمق والتكوين.2

المفيوم السيكولوجي لإلبداع ليس مجرد محاكاة لشيء موجود وانما ىو اكتشاف عالقات

جديدة ووظائف جديدة أووضع ىذه العالقات في صيغة جديدة  ،وليس خمق من عدم وال
يجب أن تكون كل العناصر جديدة ولكن يمكن استخدام عناصر موجودة ولكن في صيغ
جديدة وترتيب وتصور مختمف عن الموجود 3

أواعتباره درجة مالئمة التصميم لموظيفة مع الحفاظ عمى الشكل الجمالي لممنتج.

ويمكن اعتبار اإلبداع وفقاً لتعريف محدد ىو الوحدة المتكاممة لمجموعو العوامل الذاتية

والموضوعية التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد لو قيمة من قبل الفرد والجماعة نتيجة
لتفاعل الفنان مع ما يقع تحت حسو في بيئتو حيث تتكون ذاتيتو وموضوعيتو".4

ويمكن وضع تعريف اجرائي فى رأى الدارسة  :وىو وضع المدخالت فى عالقات جديدة
تبعا لشخصية المصمم ومدى تأثره بالبيئة المحيطة والعادات والتقاليد.
ً
حيث تؤثر البيئة المحيطة وخبرات الفنان والعادات والثقافة فى تكوين ذاتية الفنان
وشخصيتو وخروج ىذه الذاتيو والشخصية فى تصميماتو .ففى تصميم الحمى مثال يتأثر

المصمم بالبيئة المحيطة كتصميم من العناصر الطبيعة أوتجريده .تبعا التجاه المصمم
وخبراتو .
ويجب أن يتوفر في حل المشكالت بعض الشروط العتبار ىذا الحل إبداعا منيا:
 0انًعجى انىجُش ،طبع بًطابع وسارة انخزبُت وانخعهُى ،انماهزة.0994 ،
 2يزجع سابك
3عبذ انزحًٍ انعُسىٌ :سُكىنىجُت اإلبذاع دراست فٍ حًُُت انسًاث اإلبذاعُت ،بُزوث.
4انكسُذر رو شكا :اإلبذاع انعاو وانخاص  ،حزجًه غساٌ عبذ انحٍ أبى فخز (دكخىر)،انكىَج.0999،
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أن يمثل إنتاج ىذا التفكير قيمة سواء بالنسبة لمفرد أو لمثقافة.
التفكير الالاتفاقى في أي تفكير ىو الذي يختمف عن األفكار المقبولة سمفاً.

التفكير الذي يتضمن الواقعية والمثابرة واالستم اررية العالية التي تسيم في مسار العمل

بشكل واضح والتي تكمن في القدرة العالية في تحقيق أمر ما.
تكوين مشكمو ما تكوينا جديدا0

اى ان البحث عن كل ماىو مختمف عن االفكار الموجودة السالفة او المتعارف عمييا

بحيث يصبح تكويناً او تصميماً جديدا غير مألوف.

المكونات الرئيسية لالبداع:

لموصول الى مرحمة االبداع والحكم عمى االفكار والتصميمات بانيا ابداع يجب ان

تتوفر مجموعة من الخصائص والسمات وقد بدأ البحث في طبيعة اإلبداع مع تاريخ

الحياة وقد وضعت مجموعة من الفروض المتصمة بطبيعة القدرات اإلبداعية وىى أول
دراسة لمكونات اإلبداع :

 -1الحساسية لممشكالت : Sensitivity to Problem
اتجيت الكثير من االبحاث الى دراسة االبداع عامة وقد "افترض جيمفورد انو توجد
طرق إلظيار عامل الحساسية لممشكالت يظير في شكل وعى بالحاجة إلى التغيير
أو إلى حيل جديدة أو وعى بنقائص األشياء وتيتم كل االختبارات التي صمميا

جي مفورد بيذا الوعي  ،وقد دلت النتائج عمى أن القدرة عمى رؤية المشكالت ذات
طبيعة اكثر ضيقاً مما كان يتوقع العمماء الذين كانوا يتصورون وجود نوع من
الحساسية الزائدة لمبيئة كأساس لرؤية المشكالت "2

أي أن القدرة تختص باكتشاف معمومات جديدة أو بالتعرف عمى معمومات قديمة

واالختبارات صممت لقياس التنبيو لمعيوب ،ويعتبر تصميم الحمى من اىم المجاالت
التى يجب ان يظير عامل الحساسية لممشكالت وذلك الن الحمى يعتمد عمى الشكل

بنسبة اكبر ولكى يجذب انتباه المستيمك يجب ان يكون ىناك دائماً الجديد فى
تصميماتو وعمى مصمم الحمى ان يعى انو فى حاجة الى التغيير باستمرار ،ودائماً
البحث عن العيوب او المشكالت فى المنتجات القائمة والموجودة .

 0انًزجع انسابك.
 2سكزَا ابزاهُى :يشكهه انفٍ ،يكخبت يظز ،انماهزة .0959،
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 -2الطالقة : Fluency
الطالقة يقصد بيا القدرة عمى انتاج أكبر عدد من األفكار االبداعية وىى سيولة
األفكار فى أقل زمن ممكن ،واالنطالق صفة تظير القدرة عمى حل المشكالت بأفكار
بناء عمى عدد من الدراسات وجود اكثر من مجال
سريعة وجيدة ،وقد توقع جيمفورد ً
واحد في مجال الطالقة وبناءاً عمى الدراسات التي أجريت ظيرت ثالثة عوامل لقياس

الطالقة :

أ) -طالقة الكممات :سرعة التفكير وانتقاء الكممات والجمل والمصطمحات المباشرة.

ب) -طالقة التداعي  :استدعاء العوامل واألسس .

جـ) -طالقة األفكار  :وتصنيفيا يتم حسب متطمبات معينة .
وفي دراسات أخرى قام بيا جيمفورد ظير عامل رابع لمطالقة وىو الطالقة التعبيرية
 Expressional Fluencyأي القدرة عمى التعبير عن األفكار وسيولة صياغتيا"،0

ويمكن اعتبار ىذه الطالقة التعبيرية ىى محصمة العوامل الثالثة السابقة.

وتصميم الحمى من المجاالت التى يجب ان تتوفر فييا الطالقة وخاصة طالقة

االفكار والطالقة التعبيرية الن الحمى ينبغي ان تكون االفكار سريعة وجيدة وكثيرة
وايضاً تتمتع بسيولة الصياغة وبساطتيا وسيولو انتاجيا.

 -3المرونة : Flexibility

المرونة ترجع إلى السيولة في تغيير السموك وفي مواجية األوضاع الجديدة  ،وفي

بحث الطرق الجديدة في حل المشكالت يتضح أن درجة المرونة تعنى مستوى
السيولة التي يستجيب بيا المرء لمتغيير  ،وحينما يوجد ضعف في المرونة يوجد

التزمت فيرفض الشخص التغيير في نفسو وفي اآلخرين ويرفض العمل في األوضاع
غير المألوفة  ، 2.اى انيا سيولة االستجابة وتغيير الحالة الذىنية بتغيير الموقف.
أي أن المرونة ىي استجماع أفكار مناسبة من مختمف المصادر إليجاد حالً

لممشكالت .وامكانية التغيير فى حالة وجود خمل اوضعف فى التصميم وألن تصميم

الحمى يتعامل مع أطياف ثقافية مختمفة فى البيئة الواحدة فيجب عمى المصمم أن
ينمي ذاتية الفنان فى داخمو وأن يحدث توازن بين رؤاه وثقافات األخرين.

 0عبذ انحهُى يحًىد  :االبذاع وانشخظُت ،دار انًعارف  ،يظز .0990 ،
 2نطفٍ دمحم سكً  :انًفهىو انًعاطز نهخزبُت انفُُت  ،دار انًعارف  ،يظز ، 0969 ،ص .49
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وقد افترض جيمفورد وجود نوع أو عدة أنواع من مرونة العمميات العقمية التي من
شأنيا أن تميز الشخص الذي لديو القدرة عمى تغيير ازوية تفكيره عن الشخص الذي
يجمد تفكيره في اتجاه معين .

وتوقع جيمفورد وجود عاممين متميزين لممرونة في التفكير:

أ -المرونة التكيفية  :وىذا النوع معناه القدرة عمى اعادة بناء المشكالت وحميا
بطرق مختمفة .

ب  -المرونة التمقائية :ومعناىا قدرة الشخص عمى تغيير اتجاه تفكيره بسرعة
وسيولة نحو االتجاىات الجديدة  ،أي القدرة واالستعداد  Dispositionإلنتاج أفكار

جديدة مختمفة0.
اى انو يمكن احداث مرونة بوضع تصميمات جديدة مختمفة عن المألوف والتطوير
والتعديل بيا او المرونة بالغاء ىذه االفكار ووضع افكار وتصميمات جديدة سواء
ىذا التعيير يكون من أجل خطوات االنتاج او من اجل نجاح تقييم التصميم من حيث
االرجنومية او عوامل االمان فى االستخدام.

 -4األصالة : Originality

اآلصالة ىى عدم االصطناع فيما ىو جديد مع االرتكاز عمى الخصائص الشخصية
التى ميما أتت بالجديد تتميز بصفة مبتكرة ومتفردة ،وكثي ار ما ينظر لألصالة عمى
إنيا مرادفة لإلبداع وقد أرى "عبد الحميم محمود" انو ال توجد أصالة إال عندما تكون

جديدة تماماً  ،ويرى سبيرمان  Spearmanأن كل ما يفعمو الفرد يكون جديداً وفريداً

حتى إدراكا تو لمعالم من حولو .أى انيا ليس ليا أصل فيى أصل بذاتو أما جيمفورد
فيرى أن كمتا الوجيتين متطرفتان وتعريف األصالة يكون عن طريق التك اررات
اإلحصائية لالستجابة  ،وبناءا عميو يكون الفرد أصيال بمقدار عدم شيوع استجابتو

عمى المنبيات"  ، 2بمعنى أن األصالة ىي القدرة عمى إنتاج أفكار جديدة أصيمة بعيدة
عن األفكار النمطية الشائعة .

ويذكر لطفي زكى  ":إن المبتكر في العموم وفي الفنون قادر عمى أن يرى العالقات

المنفصمة والبعيدة أي انو قادر عمى عمل استجابات غير عادية أو مألوفة ،بمعنى أن
أفكاره وأعمالو مختمفة عن أعمال وأفكار الذين يعمل معيم واألصالة ترجع إلى قياس
 0عبذ انحهُى يحًىد  :اإلبذاع وانشخظُت ،دار انًعارف  ،يظز .0990 ،ص .093،095،096
 2انًزجع انسابك  ،ص ..095،096
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القيمة فيي ليست فقط استجابة غير عادية ولكنيا أيضا تكون افضل تمك االستجابات
التي حدثت قبل ذلك"0
مما سبق يتضح أن األصالة ىي إنتاج أفكار فريدة وغير مألوفة أو شائعة وتداعيات

بعيدة غير مباشرة  ،وتصميم الحمى تعتبر االصالو عنصر اساسى فيو فالحمى عندما
تكون فريدة وغير مكررة كمما كانت الفكرة ناجحة.

ويقول محمود بسيونى":إن األصالة ترتكز عمى عوامل مكتنزة في طبيعة الشخصية

،وبعض ىذه العوامل قد ترجع إلى الوراثة والبعض األخر إلى البيئة  ،فالوراثة ىي
التي تعطى المذاىب واالستعدادات لمشخص  ،ولكن البيئة تشكل من ىذه المذاىب
واالستعدادات وسائل فعالو لمكشف والتعبير وتحقيق القيم الفريدة ....واألصالة تبدأ مع
الطفل وتنمو وتتسع كمما نضج وزاد تخصصاً وعمقاً ....وىكذا الحال حتى تجد الفنان

المتخصص ....فالفنانون يمتزمون بالسمات التي يفرضيا عمييم العصر الذي يعيشون

فيو ويتأثرون بتيارات الفكر السائدة ،وبرغم ىذا يحافظ كل منيم عمى شخصيتو
ويعكس ترجمة فريدة تتفق مع تيار العصر وفي نفس الوقت تتبين مالمح ىذه

الشخصية "2
معنى ذلك أن األصالة ترتكز عمى ما ينبع من الشخصية فيي تتالشى كمما غابت

الشخصية وينتيى العمل إلى مجرد تقميد آلي  ،إن األصالة تعنى اإلضافات الفريدة
الت ي تنتمي إلى شخصية الفنان  ،وقد اىتم كثير من الباحثين في عمم الجمال بدراسة
مشكمة األصالة فيقول بوالن  " Poulainإن العمل األصمي ىو ذلك اإلنتاج الجديد
الذي يحدث في مجرى التاريخ ضربا من االنفعال وكأنما ىو حقيقة فريدة 3 ".
أي أن األصمي في نظره ىو الشيء الفريد الذي ال يشبو أي شئ آخر سبق لنا إدراكو

أو معرفتو فاألصمي ىو ذلك العمل المبتكر الذي نعجب بو وأصالتو تجذب انتباىنا
فالعمل األصمي ىو اإلنتاج الصادق  ،وكما يقول زكريا إبراىيم " إن العمل األصمي
البد أن يبدو لنا جديداً  ...البد أن يضيف إلى ذلك أيضا إننا نحن أنفسنا نصبح

جدداً أمام العمل الفني"4

 0نطفٍ دمحم سكً  :انًفهىو انًعاطز نهخزبُت انفُُت  ،دار انًعارف  ،يظز ، 0969 ،ص .49
 2يحًىد انبسُىٍَ  :لضاَا انخزبُت انفُُت  ،دار انًعارف  ،انماهزة  ، 0969 ،ص .30
R.Poulain: ’Originalite dans l’ Art :Revue de sciences humain ,Juillet September,1954. 3
de l
 4سكزَا إبزاهُى :يشكهه انفٍ ،يكخبت يظز ،انماهزة  ،0959،ص .095
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أي أن أصالة العمل الفني ترجع إلى تغيير طفيف غير ممموس أو تحوير بسيط أو
مجرد تعديل في النسب والعالقات  ،مما عداه من األعمال الفنية األخرى ،واالصالو
فى الحمى تتوافر حتى ال يكون التصميم مجرد تكرار آلى وانما ىو فكر جديد وفريد
غير مسبوق.

 -5قدرات تحميمية وتأليفية:
ال يمكن أن نتصور فعل إبداعي يتم دون تجزئ مركبات قائمة بالفعل أو رد المركبات

الى عناصرتكوينيا وتحويميا إلى وحدات أبسط منيا لكي يعاد ترتيبيا وتنظيميا وقد
توقع "جيمفورد ظيور اكثر من عامل لتفسير ىذا النوع من النشاط "0.
اى ان التصميم يجب ان يقسم الى عناصر يمكن التبديل والتغييرفيما بينيا وفى
مواضعيا حتى نصل الى فكرة ناجحة .وتصميم الحمى يعتمد اساسا عمى تكوين اجزاء

وجمعيا لتكوين تصميمات وبدائميا.

 -6التقويم :

لكي تكون القدرات اإلبداعية فعالة ينبغي أن تصحبيا ممارسة لنوع من النقد الذاتي أو
التقييم  ".وقد أعد جيمفورد دراسة خاصة لمقدرات التقييمية وفضل استخدام كممة تقييم
عن كممة حكم وقد عرف التقي يم بأنو وعي باتفاق شئ معين أو  ...نتيجة أو إبداع مع

معيار أو محك لممالءمة " 2وقد فضل تقويم عن حكم ألن الحكم يرتبط بتحديد القيمة
أما القويم فيو يشمل ذلك ويضاف إليو تحديد مايمزم لموصول إلى القوامة.

والمعنى من كممة تقييم أي أنو البد من وجود عممية انتقاء وانتخاب في أي فعل

إبداعي وىذه بدورىا تتضمن تقييماً  "،والتقييم عند تورنس  Torrenceإعادة وصف

بطرق مختمفة غير الطرق العادية"3

وفى تصميم الحمى يتم التقوي م بعد وضع االفكار وانتخاب الفكرة وتحديدىا ثم تقييميا
وتقويميا وتغييرىا وتبدليا ثم التقويم مرة اخرى وذلك الن تصميم الحمى يتصل اتصاال
مباش اًر بحجات انسانية نفسية وعضوية .

 0يظطفً سىَف :األسس انُفسُت نإلبذاع انفًُ  ،دار انًعارف  ،يظز  ، 0959 ،ص .341
 2عبذ انحهُى يحًىد  :اإلبذاع وانشخظُت ،دار انًعارف  ،يظز .0990 ،ص .212
3
Paul Torrance E. :Creativity , education association of the United States, 1963
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 -7الشمولية :
تورنس
وىى القدرة عمى إعطاء تفاصيل الموضوع وليس أساسياتو فقط"ويقول ا
 Torrenceإن أغمب مقاييس التفكير اإلبداعي تستخدم فى األبحاث فقط ولكن مؤخ ًار

أصبحت تستخدم فى المدارس أيضاً " ، 1ففى الحمى األىتمام بالتفاصيل يكون اكثر
دقة الن الحمى بيا وصالت دقيقة وتركيبات االحجار والمالمس والطالءات .

 -8التفــرد :

العمل الفني يكشف عن صفة واقعية فردية فمن المكونات الرئيسية لإلبداع ىى
الفردية التي يتميز بيا العمل  ،نتيجة لنضج فكر الفنان وثقافتو وخبرتو  ،فالتفرد
ىو التميز أي أن العمل الذي ينتجو المبدع يكون لو صفات خاصة تيسر ظيور

المالمح الشخصية  .ويقصد بالتفرد انعكاس لمخبرة وىى في أحسن حاالت
تكامميا فحينم ا ينفعل المبدع بأحداث بيئتو يعكس ىذه االنفعاالت مع تجربتو
ووجية نظره ليظير عمل إبداعي متفرد وجديد فقد عاش فان جوخ Van Goch

وجوجان  Gaugauinو سو ار  Seuratومونيو  Monetفترة زمنية واحدة ولكن
كان لكل منيم األسموب الفريد ربما ألن المحظة اليمكن أن تتكرر بنفس الصورة
والختالف البيئات والخبرات عند كالً منيم ؛ لذلك يتفرد كل عمل بصفة خاصة .

يقول زكريا إبراىيم "ال يمكن أن تتساوى خبرة شخصين عند لحظة معينة عاشاىا

وذلك طبقاً لمعوامل البيئية والنفسية ومستوى اإلدراك لكل شخص والفنان حين

يبتكر فإنو يتسم بفردية ىي التي تميز تصوره "2

"وقد أوضح اللند  Lalandeمسألة التشابو بين أعمال الفنان الواحد في أنو إذا

طمب
اشترك عشرة فنانين فى رسم منظر واحد  ،فمن نجد تشابو بينيا  ،كذلك إذا ُ

من فنان واحد رسم عدة مناظر مختمفة فسيتضح بينيم تشابو وفي ىذا يقول تين

 " Tainليس العمل الفنى فى عزلو عن باقى األعمال الفنية لمفنان ...ولذلك قمنا
أن لو أسموبو الخاص أسموبو الذي يشيع فى أعمالو كميا والذي يميز شخصيتو
في تاريخ الفن ..ومع اختالف األعمال تبدو وكأنيا عمى أرضية واحدة تجمع

بينيا  ،وىذا ما يفردىا عن اآلخرين 3" .

 0انًزجع انسابك .
 2سكزَا إبزاهُى :يشكهه انفٍ ،يكخبت يظز ،انماهزة  ،0959،ص .092
 3يظطفً سىَف :األسس انُفسُت نإلبذاع انفًُ  ،دار انًعارف  ،يظز  ، 0959 ،ص . 093-091
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معنى ىذا أن الخبرة الذاتية ميمة فى بناء الشخصية  ،وال يمكن أن تتشابو أعمال
الفنان مع أعمال فنان أخر؛ ألن الخبرات لدى كال منيم مختمفة ومتغيرة  ،أما
أعمال الفنان الواحد تتشابو ألن الفنان لو أسموبو الخاص وشخصيتو المميزة

المكتسبة من خبراتو و بيئتو .

وفى تصميم الحمى الذى يفرق بين مصمم ومصمم ىو الخبرة والذاتية اى ظيور

شخصية المصمم حتى اليكون التصميم خالى من الحس االنسانى ويكون آلي ًا
مكر اًر.

عوامل الظاهرة االبداعية -:

االبداع ىو حصيمة تفاعل عدد من العوامل منيا الداخمية الذاتية لمشخص ومنيا

الخارجية المؤثرة عميو وىي التى تكسب المبدع قدرات أساسية وقدرات استثنائية يتفق

عمى أنيا القدرات االبداعية وليا مقوماتيا وبالتالي ليا قياساتيا واختالف العمماء في فيم
المقصود باالبداع وعدم اتفاقيم عمى عمى تعريف جامع محدد ىو في حد ذاتو مؤشر
عمى تشعب وتعقد الموضوع وان كان قصد بعضيم أن االبداع ىو المقدرة عمى خمق

شئ جديد ومبتكر تماماً واخراجو الى حيز الوجود ..بينما يقصد البعض اآلخر العممية

االبداعية التى يتم بيا االتيان بشئ جديد ذو قيمة عالية  ..وينظر فريق ثالث إلى

االبداع فى حدود العمل االبداعي ذاتو (الناتج) الذى ينشأ عن القدرة عمى االبداع .
ويوجو عمماء النفس اىتم اميم الى الخصائص الفردية التى تالزم الظاىرة والمقومات
الشخصية  ،أما عمماء االنثروبولوجي واالجتماع يولون االىمية لدراسة العمل االبداعي
عمى اعتبار أن العوامل والظروف والثقافات تؤثر فى تكوين الفرد فاالبداع وحدة متكاممة

بأطرافيا االربعة .

و تتحدد عوامل الظاىرة االبداعية فى :
 العممية اإلبداعية . الشخص المبدع. نتاج اإلبداع . -الوسط او المناخ االجتماعى االبداعى.

العممية اإلبداعية -:

العمميو االبداعية يقوم بيا الفنان ليخرج عممو الفنى وىي صدى لما انطبع عمى
حواسو من الطبيعة المرئية ومشاىدات وانطباعات وأفكار وتأمالت وما انعكس
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عمى وجدانو من انفعاالت ،فالعممية االبداعية ىي سموك يسمكو االنسان من
البداية لكى يصل فى النياية الى الغاية التى يحققيا وخط السير الذى يتبعو

يشمل تفاعل مع بيئتو وخاماتو وادواتو وافكاره واحاسيسو ُليينقل الى ُمستقبِل ىذا
العمل اثر التفاعل الذى يسجمو فى النياية العمل الفنى ،وىي نوع من التحرر من
قيود الزمان والمكان وىي تحديد لما فى فكر الناس "يذكر ىاريس  Harrisإن

عممية اإلبداع تشمل ستة خطوات :
 -1تصور الحاجة لفكرة معينة

 -2جمع المعمومات التى تتصل بيا .
 -3التفكير فى ىذه المعمومات (التحميل ).
 -4تصور الحمول الممكنة (التركيب ).

 -5التحقق من الحمول (االختبار والتقييم ).
 -6وضع األفكار موضع التنفيذ1".

ويمكن توضيح تمك الخطوات من خالل الشكل التخطيطى رقم( )1التالى :
تصور الحاجة لفكرة معينة

جمع المعمومات التى تتصل بيا
التفكير فى ىذه المعمومات (التحميل )
تصور الحمول الممكنة (التركيب )
التحقق من الحمول (االختبار والتقييم )

وضع األفكار موضع التنفيذ

شكل توضيحى () 1
يوضح تصور ىاريس لخطوات االبداع الستة

 0عبذ انزحًٍ انعُسىٌ :سُكىنىجُت اإلبذاع دراست فٍ حًُُت انسًاث اإلبذاعُت ،بُزوث
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وتعتبر ىذه الخطوات ىي بداية خطوات تصميم الحمى بتصور الحاجة لمفكرة
وجمع المعمومات وتحميميا ثم وضع االفكار واختيار الفكرة وتقييميا ،ويمكن تقييم
العمل اإلبداعي بالرجوع إلى إطارين :

إطار مرجعي اجتماعي  :وىو يقاس عميو قيمة العمل وأصالتو وجدتو و فرادتو

بالنسبة لمظروف الحاضرة .

إطار مرجعي فردي  :وىذا يستخدم فى الحكم عمى العمل اإلبداعي من حيث

حداثتو وقيمتو بالنسبة لحياة الفرد المنتج 1.
وفى الحمى يتم تقييمو من خالل ىذا االطارأي االطار المرجعي الفردي حيث
يجب ان تكون قطعة الحمى فريدة وتحمل االصالة وغير مسبوقة مما يزيد من
قيمتيا .

طبيعة العممية اإلبداعية:
عند محاولة دراسة عممية اإلبداع يتحتم أالّ يتم إىمال عامل اإلليام فيجب دراسة

ىذا العامل فقد رد بعض الفالسفة اإلبداع ومصدره إلى اإلليام و حددوا " إن
القدرة عمى اإلبداع مرجعيا شعور مفاجئ غير مسبوق بتفكير عقمي وال اختيار

تجريبي وال أي عمل إرادي "2
ويقصد من ىذا إن أعمال المبدع تظير في الالشعور وتؤثر عمى انفعاالتو دون

تفكير مسبق أو محدد وىى تتم في المرحمة الرابعة من خطوات اإلبداع وىي
مرحمة التركيب وتصور الحمول الممكنة.
مراحل العممية اإلبداعية :

اختمف عمماء النفس والفالسفة في تفسير المراحل المختمفة لمعممية اإلبداعية
فبعض الفالسفة اتجيوا إلى معالجة العممية اإلبداعية كوحدة واحدة والبعض

األخر يراىا في خطوات محددة وىي ما يسمى بخطوات التفكير اإلبداعي
 Creative Thinkingوىو محاولة اكتشاف عالقات جديدة قائمة بين عناصر

غير مرتبطة "وقد ذكر واالس أن العقل يمر بمراحل وىى خطوات لموصول إلى
اإلبداع
مرحمة اإلعداد  : Preprationوىى مرحمة معرفة المشكمة وتحميميا.
 0انًزجع انسابك .
 2شارل النى  :يبادئ عهى انجًال  ،حزجًت يظطفً ياهز ،دار إحُاء انكخب انعزبُت .0959،
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مرحمة الحضانة (االختمار)  : Incubationوىى مرحمة تمقي فييا المشكمو بعيداً
عن التفكير وىذه الفترة ميمة لظيور األفكار الجديدة .

اإلليام والوحي ( اإلشراق )
وتخيميا .

 : Illuminationوىى توقد الفكرة فى الذىن

التحقق  : Verificationوىى تقييم الفكرة لحل المشكمة 1 .

ويوضح الشكل التخطيطى التالى رقم( )2تسمسل تمك المراحل

شكم حخطُطً ()2

يوضح مراحل االبداع عند واالس
وىو شكل يوضح مراحل االبداع عند واالس وىو يرتبط بمراحل االبداع عند
ىاريس شكل توضيحي رقم ( ،)1ويقصد بمرحمة االعداد ىى الخطوة التى يحدد
فييا المصمم المشكمة ويبدأ فى جمع المعمومات ويحمل ىذه البيانات استعدادا

لمخطوة التالية التى يضع فييا افكاره وىى مرحمة الحضانة ويقصد بيذه المرحمة
ان يبدأ المصمم بوضع االفكار بغض النظر عن ىل االفكار صالحة ام ال فيبدأ

0

انكسُذر رو شكا  :اإلبذاع انعاو وانخاص  ،حزجًه غساٌ عبذ انحٍ أبى فخز (دكخىر)،انكىَج0999،
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فى وضع افكار وحمول كثيرة وعادة عند ترك المشكمة جانبا فى ىذه المرحمو تتولد
افكار كثيرة جديدة وفريدة  ،ثم تبدأ مرحمو االشراق وىى وىى المرحمة التى تتحدد
فييا الفكرة ويبدأ المصمم الربط بين المشكمة  ،ثم تأتى مرحمة التحقق وفييا يقيم

المصمم الفكرة تبعا لحمول المشكمو وتظير المرونة فى تعديل وتطوير الفكرة تبعا
لمتقييم.

 )1الشخص المبدع:
األشخاص المبدعين يعممون وفقًا ألنماط تفكيرىم غير المألوفة مع
المشكالت الغامضة أو غير المحددة إليجاد مداخل جديدة وأصيمو  ،وتجريب
تماما ،وقد الحظ القائمون عمى تسجيل االبداعات ان
أساليب وتطبيقات جديدة ً
المبدع يتسم باألصالة وبالقدرة عمى التحميل والتخيل ،ولقد اجرى روسمان
 Rossmanبحوثاً عمى سمات شخصية المبدع والحظ إنو يتميز بالقدرة عمى
النقد البناء لمعيوب التى توجد حولو وىو يستطيع التغمب عمى ىذه العيوب.

وفى بحث اخر الديسون  Edisonقارن فيو بين المبدعين وغير المبدعين كانت

النتيجة أن المبدعين يبحثون عن طرق غير تقميدية لمتفكير وتنظيميم لالفكار
بطريقة غير معتادة وتميزت اىتماماتيم باالتساع وبكونيم أميل لمنظر والتجريد
منيا إلى الواقعية والعممية ،كما أظيروا أكثر تحمالً لمغموض في االدراك كذلك

لوحظ تميز تفكيرىم باتقان الخيال  ،طالقة التفكير  ،القدرة عمى توصيل المشاعر

والخبرات  ،وظيور شخصية الفنان فى اعمالو وقدرتو فى التعبير عن ذاتو1.

نستنتج مما تقدم أن المصمم المبدع شخص سموكو غير مألوف يشعر بحاجة
ممحة لنشر انتاجو وما بداخمو إلظياره في شئ محسوس كمنتج .
وتقول أميرة مطر عن الفنان المبدع "أنو الشخص الذى يفكر بواسطة المادة

الفنية

 Mediumالتى توجد فى عناصر حسية ...فأياً كان عمق انفعاالت

الفنان  ...فالبد أن تتجسد ىذه االنفعاالت فى الوسائط المادية الخاصة بو"2

معنى ىذا أن أىم عوامل االبداع ىو كيفية التعامل مع المادة التى تجسد خيال

المصمم المبدع ورؤيتو ،ومن المؤكد أن ىناك عوامل وراثية وبيئية ونفسية عديدة
تؤثر فى شخصية المبدع فأصالة المصمم التظير فقط فى ابتكار افكار جديدة
 0عبذ انحهُى يحًىد  :اإلبذاع وانشخظُت ،دار انًعارف  ،يظز . 0990 ،
 2أيُزة حهًٍ يطز :يمذيت فً عهى انجًال  ،دار انُهضت انعزبُت  ،يظز .0992 ،
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ولكن تظير أكثر فى تكوين أفكار جديدة من عناصر قديمة ،آى أنو انسان غير
عادي يتميز بصفات خاصة منيا :

أ – الحساسية -:

يتميز المصمم المبدع باحساس عميق بالجمال وعواطف تشعر بدقائق األمور التى
ال يدركيا االنسان العادى  ،أى ان احساس المصمم ىو الوسيمة التى يعتمد عمييا

فى ادراك العالقات والتى يشعر من خالليا بحاجة ممحة الى التغيير والتعديل او

ابتكار وابداع شئ جديد.

ب – الموضوعية -:

وتتمثل ىذه الصفة فى قدرة المصمم العقمية فى ادراك االشياء وقيميا وامكانية

استخداميا فى مواضع عده مختمفة عن المتعارف عميو والمألوف.

جـ – الخبرة -:

الشخص المبدع ال يعنيو فى لحظات اإلبداع سوى الخبرة التى يمر بيا ويكتسبيا
وثقافتو التى يمم بيا  ،وعند تقييم النتائج يجد أنو يجب إعادة التفكير فى بعض النتائج

وذلك لموائمتيا لموظيفة او االستخدام أواإلنتاج.

ومما سبق يتضح أن شخصية المصمم ليا دور فى االبداع حيث أنيا تظير فى كل

األعمال سواء نتيجة العوامل الوراثية أو البيئة أو الخبرات المكتسبة شكل توضيحى رقم
(  )3صفات الشخص المبدع.

شكم حىضُحً رلى ( )3طفاث انشخض انًبذع
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 )2نتاج االبداع -:
وىو مايقوم بعممو وانجازه الشخص المبدع ويقوم بتقييم أفضل النتائج التى قام
بوضعيا  ،وىو يكون شئ ممموس إما بتركيب عناصر قديمة فى وضع جديد أو
ابتكار عناصر جديدة ولكنو فى النياية يجب ان يكون شئ لم يصل إليو احد من قبل

 )3المناخ االجتماعي لإلبداع -:

يعنى الوسط المباشر والتأثيرات االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية
والتربوية ويتفاعل المبدع مع ىذه العوامل لينتج نتائج ابداعية ويظير نتيجة ىذه

العوامل دافع فطرى وىذا الدافع يولد قدرة المصمم لتحقيق ذاتو وابداع أشياء لم تكن
موجودة  ،فالمصمم المبدع دائماً يتعرض لمقمق أكثر من األخرين وىو مايحفزه

لتحقيق ذاتو.

ساسا عن ميل االنسان
ويذكر "(روجرز  ) G.B.Rogersأن االبداع إنما يصدر أ ً
ليحقق ذاتو ويستغل امكانياتو " ،1فالمصمم يبحث داخمو عن حمول المشكالت التى
تواجو المجتمع مستخدما خبراتو ومعموماتو فيو يشعر أنو قمق إلى أن تولد الفكرة

ويقيميا .

ويقول ديوي " ان الحياة تجري دائماً في بيئة وان تفاعل الكائن الحي مع ىذه البيئة

يضطره دائماً الى التكيف معيا حتى يضمن لنفسو البقاء ......فالحياة المثمى بين

الطرفين (المبدع والبيئة) توتر يدفع الى النشاط ثم تحقيق الغاية فيزول التوتر ثم توتر

جد يد وانجاز جديد فيذا الصراع يولد طاقة والطاقة تتحول الى فعل واع وىو الخمق
واالبداع ، 2" .فالمصمم يؤثر فى البيئة ويتأثر بيا فعندما يجد مشكمة فى المجتمع
يحاول حميا عن طريق تفاعمو مع البيئة المحيطة بو الى ان يجد الحل فيتجو بفكره

واحساسو إلى مشكمو أخرى فى البيئة المحيطة بو وىكذا ...فإن المصمم المبدع يتأثر
بالحياة ويؤثر فييا.

 االبداع الفردى -:

يرى بعض الباحثين ومنيم كمرليل و ريفيز  Calrlyle & Reveszأن االبداع نتاج روح
تبعا لمظروف البيئية والنفسية ومستوى االدراك ومن ىنا
فردية حيث يختمف كل مبدع ً
تنطمق األعمال التي ليا صفة الفردية .
 0عبذ انحهُى يحًىد  :اإلبذاع وانشخظُت ،دار انًعارف  ،يظز .0990 ،
 2سكزَا ابزاهُى :فهسفه انفٍ  ،يكخبت يظز  ،انماهزة .
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أما عالم النفس تايمور  I.A.Taylorفيرى أن الطرائق الجماعية التحقق انجازات عالية
معا ال ينتج إال ترابطات سطحية 0
ابداعية فعندما تعمل مجموعة ً
نظر الختالف كل شخصية
اى أن ابداع المصمم من وجية نظر تايمور يكون فرديا أفضل ًا

ومياراتيا وخبراتيا عن االخرى وأن الترابطات ال تكون عميقة الفكر ،وقد يكون ىذا الرأي

محتمل الخطأ حيث ترى الدارسة أنو مع اختالف الشخصيات يمكن أن تنتج أفكار غير
متوقعة وتفكير مجموعة تختمف عن تفكير شخص واحد ،كما أنو يمكن تعديل فكرة واحده

من عدة أراء أفضل من تعديميا وتفكيرىا من خالل مصمميا.

 االبداع الجمعى -:

وىو كل مايحيط بالمبدع من ظروف وبيئة ،والحفز االبداعي ينطمق من الفرد ولكن
تحويمو إلى واقع يتطمب التعاون الجادي مع الجماعة ،ويرى بعض الفالسفة أن االبداع
الجمعي تؤثر فيو العوامل الوراثية لممبدع من حيث استعداد المبدع أن يبدع من خالل

تعاممو مع مجموعة تنشط االنفعاالت بداخمو ،اى أنو إلى جانب الظروف والبيئة والعادات
يتأثر المصمم باالستعداد الوراثى والميارات الموروثة .

ومرحمة االبداع ىى مرحمة أساسية فى التصميم ألن المصمم يبدأ فى تصميم المظير
الخارجى لممنتج ولتحويل االبداع إلى تصميم يدخل نطاق التجريب

ينقل إلى مرحمة

االبتكار ،واالبتكار يجب أن يكون مفيدا بالنسبة لألنسان ولالبتكار تعريفات متعددة تختمف

بناء
حسب مناحي الباحثين واىتماماتيم العممية ومدارسيم الفكرية ،فيمكن تعريف االبتكار ً
عمى سمات الشخصية ،أو إنتاج الشخص ،أو العممية ،أو االبتكارية كأسموب حياة في

شعار يجمع بو ىذه المناحي في Four
ًا
البيئة ،وقد حدا ذلك بأحد الباحثين إلى أن يضع
ويقصد بيا  ،Person, Product, Process, Pressأى األربع
ُ Ps of Creativity
كممات التى تبدأ بحرف .p

يضا عممية تكوين لعناصر موجودة فعال بشكل جديد  ،والمبتكر ىو من يستطيع
وىو أ ً
الوصول الى ىذا التكوين الجديد ،االبتكارية تعنى تأليف و تكوين مركب ما عن طريق

الجمع بين مركبات أكثر بساطة 0

ولموصول إلى االبتكارية يجب جمع كل ماىو متاح من المعمومات عن الشىء الذى يرغب

ابتكاره وىذه المعمومات تكون عن العناصر المختمفة الغير مرتبطة لتكوين شىء جديد.

 0انكسُذر رو شكا  :اإلبذاع انعاو وانخ اص  ،حزجًه غساٌ عبذ انحٍ أبى فخز (دكخىر)،انكىَج0999،
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وتوجد "مسممات اساسية لالبتكار واالبداع منيا:
دائما لديو
 .1الظاىرة اإلبداعية موجودة منذ ُوجد اإلنسان عمى ىذه األرض ،فقد كانت ً
الرغبة في البحث عن الجديد وحب االستطالع والتغيير والتجديد واالستمتاع.

 .2أن االبتكار ظاىرة معقدة ،ذات وجوه أو أبعاد متعددة ،فقد ُينظر إليو عمى أنو استعداد
أو قدرة عمى إنتاج شيء جديد ذي قيمة ،وتارة أخرى ُينظر إليو عمى أنو عممية يتحقق

الناتج من خاللو ،ومرة ثالثة ُيرى في االبتكار حل جديد لمشكمة ما ،ومرة رابعة ُينظر
إليو عمى أنو مجموعة العوامل الذاتية والموضوعية ،التي تقود إلى تحقيق إنتاج جديد
وأصيل ذي قيمة لمفرد والجماعة.

 . 3يظير االبتكار في جميع جوانب حياة اإلنسان المادية والمعنوية ،واألدبية والفكرية،
واالجتماعية والنفسية ،كما يظير في حل المشكالت بطرق وأساليب جديدة غير مألوفة.

 .4االبتكار قابل لمتنمية إذا توافرت الظروف المالئمة والمناخ المناسب داخل األسرة وفي
المدرسة والمجتمع ،واذا أمكن إزالة معوقات تمك التنمية ،سواء أكانت معوقات مجتمعية
أم خاصة بالفرد ذاتو.

 . 5لدى كل فرد قدر من اإلبداع يختمف عما لدى اآلخرين؛ فمن الناس من يتميز بقدرة
إبداعية عالية (وىؤالء قمة) ،ومنيم من يتصف بقدرة منخفضة (وىؤالء قمة أيضاً) ،أما

الغالبية فيم متوسطو القدرة اإلبداعية0".

ومما سبق يتضح أن االنسان يمكن أن ينمى قدرتو االبداعية واالبتكارية أى إنو مكتسب

إذا توافرت لديو الظروف والعوامل المساعدة ،ومن ثم فكل مصمم يمكن أن ينمى مياراتو
ويبتكر ويبدع فيما يصممو من منتجات.
وقد أدى التعدد والتباين واالختالف في تعريف االبتكار إلى عدة نتائج:

أوالً :محاولة التوفيق بينيا" ،بوضع مستويات لالبتكارية مثل تايمور الذي وضع خمسة
مستويات ،ىي:

 -1االبتكارية التعبيريةExpressive Creativity :
وىي التعبير الحر الذي ال تشكل الميارة أو األصالة عنص اًر أساسياً فييا مثل رسوم

األطفال

 -2االبتكارية اإلنتاجيةProductive Creativity :
وىنا تبدأ القواعد والقيود التي تقيد المعب الحر وتضبطو وتحسن من أسموبو وتتمثل في

 0عبهت حُفً عثًاٌ :االبخكارو انشخظُت .يذكزة غُز يُشىرة ،كهُت انخزبُت انفُُت ،جايعت حهىاٌ .0993 ،
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المنتجات الفنية والعممية كذلك.

 -3االبتكارية االختراعيةInventive Creativity :
ويخص ىذا المستوى المخترعين الذين تظير ابتكاريتيم في استخداميم لمخامات والمواد
وطريقتيم في ىذا االستخدام وفي الطرق التي يسمكونيا في إنتاج مبتكراتيم.

 -4االبتكارية التجديدية (االبتداعية(Innovative Creativity :

وىو مستوى ليس شائعاً بل ال يظير إال عند قميل من الناس ألنو يتطمب تعديالً ىاماً في
األسس والمبادئ األساسية التي تحكم مجاال عاما في الفن أو في العمم ويتضمن استخدام

الميارات الفردية.

 - 5االبتكارية االنبثاقية (البزوغية(Emergent Creativity:
وىي أعمى مستويات االبتكارية حيث نجد مبدأ أو افتراضاً جديداً ينبثق عنو المستوى

األكثر0".

ونستنتج مماسبق أن مصمم الحمى ينبغى أن يجمع بين ىذه المستويات االبتكارية ،فقد
يحتاج أحيانا إلى االبتكارية التعبيرية لما فييا من مرونة وحرية فى التعبير ومثال لذلك
عندما يقوم بتصميم حمى لألطفال مما يضطره الى محاكاة الطفل و مخاطبتو بأسموب

عفوى ،ثم يستطيع بخبرتو أن يضبط ويقنن ما يصممو ويخضعو إلى االبتكارية االنتاجية

وما تمثمو االصالو والميارة كعنصر أساسى بيا وذلك إذا أراد المصمم تقييم أفكاره

تماما لتصميم الحمى حيث
وتنقيحيا وتحسين جودتيا ،كما أن االبتكارية االختراعية مناسبة ً
أنو يمكن استخدام خامات جديدة أو أساليب جديدة لمتنفيذ قد تكون مستخدمة فى مجاالت
أخرى فيكون االبتكار عند استخداميا فى مجال تصميم وتنفيذ الحمي .أما االبتكارية
التجديدية فتظير فى الحمى المنتجة كقطعة واحدة  master pieceألنيا ميارة فردية ال

تتكرر وتعتبر ذات قيمة عالية ومطموبة فى بعض األحيان ،ومن ثم ترى الدارسة أن ىذه
المستويات مجتمعو ينبغى أن يأخذ بيا مصمم الحمى عند القيام بالعممية التصميمية وفقًا

لما يصممو من مصنفات الحمى.

ثاني ًا :أما النتيجة الثانية لتعدد التعريفات ،فيي محاولة وضع تصنيف شامل لتمك
التعريفات مع ربطيا بالمناحي الفكرية لمواضيعيا ،مثل " تصنيف جوان ،ويتضمن:

 .1االبتكارية كخاصية معرفية  :أي االبتكارية كإحدى مكونات  Componentsالعقل.
 0سُذخُز هللا :اخخباراث انمذرة عهً انخفكُز االبخكارٌ ،بحىد فً عهى انُفس ،دار انعزبً  ،انماهزة.
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 .2االبتكارية كظروف بيئية وسمات لمشخصية :وترتبط بأساليب التنشئة االجتماعية.
وتتضمن ىذه الفئة سمات الشخصية االبتكارية من حيث عالقتيا بظروف البيئة وعوامل

التنشئة.

 . 3االبتكارية كأعمى درجة من درجات الصحة النفسية :ويمثل ىذا االتجاه عمم النفس
اإلنساني ،الذي يؤكد عمى أىمية تحقيق الذات ،وأن من يحقق ذاتو يكون مبتك اًر.

 . 4االبتكارية الفرويدية :أي االبتكار كإعالء لمدوافع والرغبات غير المقبولة ،كتعويض
عن قصور أو كتعبير عن ال شعور جمعي.
 .5االبتكارية كنتاج لقوى نفسية خارقة  :Psychedelicمثل الربط بين االبتكارية والتنويم
المغناطيسي ،وبينيما وبين اإلدراك المتجاوز لمحس 0".Extrasensory Perception

ويمكن اعتبار ىذا التصنيف – من وجية نظر الدارسة -بو بعض النقاط المقبولة فى
التصميم كاالبتكارية كخاصية معرفية واالبتكارية كظروف بيئية وسمات شخصية وكأعمى
درجة من درجات الصحة النفسية حيث أنو يجب اخضاع األفكار لمعقل عند تقييميا،

يضا تظير ذاتية المصمم
ويتأثر المصمم بالظروف البيئية والعادات –كما سبق ذكره -وأ ً
وشخصيتو وخبرتو األمر الذى يؤكد ثقتو فى قد ارتو عمى حل المشكالت التى يواجييا ،اما
تصميميا مثل االبتكارية الفرويدية واالبتكاريو كنتاج لقوى
النقاط األخرى فيى غير مقبولو
ً
نفسية خارقة حيث أن االبتكارية يمكن أن تنمى ويمكن أن تظير إذا توافرت الظروف
الميسرة ليا.

ثالثاً  :أما النتيجة الثالثة لتعدد تعريفات االبتكار ،فيي تعدد وسائل قياسو أو الوسائل

لمتعرف عمى المبتكرين ،فمنيا مقاييس لسمات الشخصية ومنيا مقاييس لإلنتاج
المستخدمة ّ
أيضا مقاييس تعتمد عمى
االبتكاري مثل المنتجات الفنية أو الموسيقية...إلخ ،ومنيا ً
استخدام قوائم تواريخ الحياة لمتعرف عمى المبتكرين ويستنتج مماسبق تقدم عن تعريفات

االبتكار أن لالبتكار انواع نوجزىا فيما يمي:

أنواع االبتكار-:

ىناك ما يسمى بأنواع االبتكار المختمفة والتى يمكن حصرىا فى "ثالث انواع اساسية
لالبتكار ىى :
 -1االبتكار المباشر
 0آيال طادق وفؤاد أبىحطب :عهى انُفس انخزبىي ،يكخبت االَجهى انًظزَت ،انطبعت انزابعت .0994 ،
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 -2االبتكار بالتكوين
 -3إثارة االفكار
 -1االبتكار المباشر لألفكار:

االبتكار المباشر لفكرة المنتج بواسطة شخص مفرد ىى أكثر االنواع الثالث صعوبة والتى

يمكن من خالليا ايجاد أفكار وتطويرىا بواسطة شخص واحد (المصمم ،المبتكر،
المبدع )....وبدون مساعدة من اآلخرين وذلك يستدعى بطبيعة الحال درجة عالية فى
القدرة االبتكارية مع القدرة عمى ربط االفكار الجديدة بالحقائق القديمة فى عالقات جديدة
وىى عممية من نوع خاص فالشخص القادر عمى ابتكار افكار جيدة بانتظام يكون عادة
ي ق ار بطريقة موسعة وبنيم شديد ويحتمل ايضا ان يكون عمى درجة عالية الذكاء مع القدرة
عمى ممارسة الحكمة والمنطق .ويظير اثر التطور التكنولوجى فى مساعدة المصمم

لموصول الى افضل النتائج فى ىذا النوع من االبتكار.
 -2االبتكار بالتكوين :

التكوين يسمح بايجاد فكرة او اكثر بحيث تكون منفصمة ومثمرة ويمكن اعتبار ذلك النوع

كسمسمة من ردود الفعل لعممية التفكير وعندما نطبقو فى ايجاد افكار جديدة يكون عظيم
االنتاجية  ،حيث تكون األشكال مدركة وقوية و واضحة ويمكن التعرف عمييا وتعطي قيمة
انتباه واحدة ،وتحقق العناصر قد اًر من التآلف واالنسجام وتحقق قيمة الوحدة والتنوع ويجب
ان تكون العناصر المكونة لمتصميم معبرة عن موضوعو سواء كانت موضوعات واقعية أو

مقروءا وواضحاً بالنسبة لممستخدم
تعبيرية أو رمزية إال إنو في ىذه الحالة يجب أن يكون
ً
وفي حدود الثقافة المنتشرة بالمجتمع.
 -3إثارة االفكار :Catalyzing Ideas

الحفز  Catalysisفى معناه المغوى من المعجم يعرف" برد الفعل الحادث بواسطة مادة
يقال ليا الحافز ،والذى يجب ان ال يعتبر فى نتيجة التفاعل" 0وفى حالة االبتكار العامل

المحفز ىو مطور المنتج الجديد الذى يسرع فى ايجاد الفكرة.

ومعظم االفكار تتواجد وتتضح وتظير نتيجة لوجود ىذا العامل واالفكار التى توجد من

خالل الحفز تتضمن التكوين  Synthesisاوعمى االقل تظير كابتكار مباشرة ماعدا
بالنسبة لمشخص الخارجى ( المحفز)" ، 2ويمكن اعتبار المشكمو الممحة عمى المصمم
 0سُذخُز هللا :اخخباراث انمذرة عهً انخفكُز االبخكارٌ ،بحىد فً عهى انُفس ،دار انعزبً  ،انماهزة.
 2يزجع سابك .
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عامل حفز ايض ًا حيث انيا تؤرقو اليجاد الحل سواء حل جديد او ترتيب جديد لعناصر
قديمة فى التصميم  ،ورغم تعدد انواع االبتكار واالختالف فيما بينيا اال أن العممية
االبتكارية تعتمد عمى اساليب تتمخص فى النقاط التالية:

العوامل المؤثرة في االبتكار:
توجد مجموعة من العوامل التى تؤثر فى االبتكار وقد حددىا" " تورانس " عندما ذكر أنو
ب الرغم من وجود بعض الثغرات في تحديد العوامل التي تؤثر في االبتكار ،فإن البحوث
التي قام بيا مع مساعديو أشارت إلى األساليب الضرورية لتنمية االبتكار مثل
 وجوب احترام األفكار المثيرة وغير العادية التي يقدميا الطمبة.
 تشجيع المواقف المثيرة لالبتكار عند المعممين .
 تطبيق ميارات التفكير االبتكاري .
 مكافأة األصالة عند الطمبة .
 تشجيع النقد والتقييم .
 تنمية الشخصية االبتكارية.0" .

اى انو يمكن تنميو االبتكارية لدى المصمم بالعوامل السابقة وتييئة المناخ الالزم ليم لحل
المشكالت التصميمية واتباع االساليب العممية لتنمية االبتكار.
العصف الذىني  Brian Stormingكأسموب لتنمية االبتكار:
العصف الذىني ىو مجموعة من اإلجراءات تعني استخدام العقل في دراسة مشكمة ما
وتقديم كل الحمول الممكنة حوليا ،بجمع كل األفكار حول ىذه المشكمة بأنو استجابات

وردود أفعال من شخص واحد أو عدة أشخاص لمثيرات مقدمة من مصدر مثير لتحقيق
ىدف أو أكثر (حل مشكمة ،أو تقديم إقتراحات).
فمسفة العصف الذهني :

تعتمد خطوات العصف الذىني عمى فمسفة تتمخص في نقاط كالتالي:
 الناس ىم األساس النيم ىم من يستخدمون المنتج المراد حل مشكالتو أوالمرادابتكاره

 الجميع مسؤول. الجميع لديو شيء ما يمكن ان يساىم بو ويقدمو لحل المشكمة.0

Paul Torrance E. :Creativity , education association of the United States, 1963
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 الحمول موجودة لدينا. نستطيع العمل فى جماعة . -االعتماد عمى الذات والثقة فى النفس .

 حمول مشاكمنا يجب أن تبدأ منا باعتبارنا ايضا من المحتاجين ليذا المنتج. الوقت ىو المال فال يمكن ىدر الوقت او المال دون فائده او عمى اختالفاتسطحية.

 الجميع لو حق المشاركة. احترام جميع االفكار دون النظر الى مستواىا بسيط  ،معقد ،غريب .....،الخ في العصف الذىنى ال يوجد شىء مستحيل .المبادئ المطبقة في جمسات العصف الذهني:

مفردة ،ولكن يمكن تسريعو وتشجيعو ،ومن الوسائل المتبعة في تسريع
اإلبداع عممية ّ
مياراتو عمميات اقتراح الحمول واألفكار التي تحدث في جمسات العمل الجماعي ولكن
ىناك مبادئ يجب مراعاتيا عند تطبيق ىذه الجمسات وىي:
* تأجيل الحكم عمى أي فكرة مطروحة أثناء المرحمة األولى من عممية العصف.
* الكمية تولد النوعية؛ فمزيد من األفكار يولد نوعية جيدة من األفكار التطبيقية أو
اإليجابية لمتصميمات .
القواعد المتبعة في جمسات العصف:

إن أىم ما يميز أساليب العصف ،أنيا قائمة عمى العمل الجماعي وىذا يتطمب تييئة

المجموعة ،وخاصة في الجمسات األولى من العصف ،وىناك أربع قواعد يجب مراعاتيا
وىي:

 -1ال يجوز انتقاد األفكار من أي عضو ميما بدت سخيفة وتافية.
 -2التشجيع عمى إعطاء أكبر قدر ممكن من األفكار.
 -3التركيز عمى الكم بالتحفيز عمى زيادتو.
األفكار المطروحة ممك لمجميع ،بمعنى أنو يمكن اشتقاق أو تركيب فكرة أو حل من فكرة
مطروحة سابقا او الجمع بين اكثر من فكرة فى فكرة واحدة باستخدام مجموعة عناصر كل
عنصر من فكرة ودمجيم فى فكرة واحدة.
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الخطوات المتبعة لتطبيق جمسات العصف:
ا ن قدرة الفرد عمى تكوين روابط بعيدة وغير مباشرة بين المعارف المتوفرة " التفكير
اإلبداعي " ليس نظاما سحريا لمعقل ،بل يمكن أن يتدرب المرء عمى استخدام التفكير
اإلبداعي بطريقة عممية ومدروسة ،ولكي تكون جمسات العصف الفكري ناجحة عموما

يجب مراعاة الخطوات التالية:

أ .تحديد المشكمة Identifying The Problem .مما ال شك فيو أن وضوح المشكمة
عند مجموعة المصممين من أىم عوامل نجاح جمسة العصف ،فمثال عند تعميم التصميم

المعمم عميو أن يختار مشكمة نوعية محددة ال مشكمة عامة ،فعمى سبيل المثال؛ كيف
نضع تصميم لمنتج ؟ يمثل مشكمة عامة وواسعة جدا ،ويمكن تضيقيا ،باقتراح عدد من

المشاكل األقل  ،مثال؛ نحدد نوع لمنتج سواء حمى او وحدة اضاءة او ادوات مطبخ او

ادوات تناول او تقديم  .....ثم نحدد لمن يقدم التصميم ( فئات عمرية – بيئات اجتماعية
– فئات خاصة  )....وتحديد ما ىى المشكالت فى المنتج اذا كان موجودا ويتم التطوير

لو  .وىذه االسئمو تكون مفيدة جدا في حث الطالب عمى اقتراح األفكار .ومن العوامل
التي تزيد من فعالية الجمسة بعد تحديد المشكمة ،تييئةالمجموعة لمجمسة بتوضيح القواعد
المتبعة ،وأن يراعى في كل مجموعة التكافؤ من حيث الفروق الفردية ،وأن تنوع قيادة
الجمسة بتغير الرئيس من جمسة إلى أخرى ،كما يجب أن ينبو قائد الجمسة إلى الترحيب

بدمج األفكار ،والترحيب باألفكار الجريئة والغريبة.

ب .استخدام األفكار الالقحة  Afterthoughtمن الخصائص األساسية لمفكر اإلبداعي
مرحمة ال تتطمب أي مجيود يذكر تسمى مرحمة الحضانة؛ وىي فترة زمنية قد تطول وقد

تقصر ،يقوم فييا الالشعور بتكوين الروابط البعيدة والغير مباشرة بين المعارف المتاحة في
العقل ،وتمييا مرحمة اإلشراقة (  ) Illuminationوىي ما نعبر عنيا بالفكرة اإلبداعية.
ولكي يمر الطالب بمثل ىذه الخبرات عمى المعمم أن يقوم ببعض اإلجراءات عند نياية

الجمسة ،مثل؛ التأكد من عدد األفكار التي تم جمعيا ،وتصنيفيا إلى فئات ،والطمب من
الطالب إبقاء المشكمة في أذىانيم بحثا عن حل جديد.

ج .معالجة األفكار  Processing Ideasفي ىذه الخطوة يتم جمع األفكار بما فييا

الالقحة ،ثم يعاد تصنيفيا واعادة صياغتيا بأسموب جديد ( لجنة صياغة من الطالب )
وفق معايير محددة تبمغ لمطالب ،مثل؛ مراعاة الوظيفة والشكل استخام االنسان ليا ،

واحتواءىا عمى عنصري الجدة والغرابة ،وأن تكون مقبولة ومعقولة.
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د .تنفيذ األفكار  Implementing Ideasيعتمد مدى تنفيذ األفكار الناتجة من جمسة
العصف عمى اليدف من الجمسة فعمى سبيل المثال؛ عندما يكون اليدف من الجمسة
االىتداء إلى أفكار جديدة ومبتكرة فى تصميم الحمى  ،يمكن وضع خطة لمتنفيذ بعد جمع

ومعالجة األفكار وذلك بتقسيم الطالب إلى مجموعات تتولى كل مجموعة تنفيذ فكرة
معينة.

فوائد تطبيق جمسات العصف-:

يعتبر ىذا األسموب مفيد فيو يفتح المجال أمام الجيد الجماعي الخالق ،ويولد الحماسة
لحل المشكالت وانتاج افكار كثيرة جديدة وينمي ميارات االتصال لدى المصمم ،ينمي

الوعي بأىمية الوقت.

معوقات تطبيق جمسات العصف:

يبدو أن كثي ار من معوقات التطبيق تزول عندما تكون ىناك قناعة لدى المصممين ورغبة
في تغيير أنماط تفكيرىم .،والواقع أن ىناك عائقا رئيسيا ىو عدم استيعاب المصمم

لممشكمة التى تواجيو او المراد توليد األفكار وابتكار الحمول ليا ،وان يعمم ان عممية
التفكير تيدف عموما إلى جمع المعمومات والربط بينيا لتوليد معارف جديدة أو تكوين
أنماط تفكير جديدة .و تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى المصمم؛ ىي في الواقع تدريب
لمفرد عمى ابتكار أنماط تفكير جديدة ،و تنمية ىذه الميارات يساىم في زيادة وعي
المصمم بقدراتو ،ويكسبو ثقة في نفسو تعينو عمى التغمب عمى المشكالت التى يريد ايجاد
الحمول ليا .

والعصف الذىني من أساليب سوق العمل المستخدمة في إنتاج أفكار تساىم في التغمب

عمى مشاكل التصميم والتسويق  ،ونظ ار ألثاره اإليجابية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
لدى المصمم  ،فيعتبر من اىم اساليب التصميم التى تعمل عمى نمو ميارات التفكير
اإلبداعي ؛ وىو عبارة عن مجموعة متناسقة من اإلجراءات الصفية التي يخططيا وينفذىا
المصممين  .ونجد انو بالتطور السريع لمتكنولوجيا وظيور برامج الكاد يمكن لممصممين
المشاركين فى جمسات العصف الذىنى ان يكون كل مصمم فى مكان ويتم االتصال عن
طريق شبكات الكمبيوتر واالنترنت ويمكن لكل مصمم ان يضع افكاره ويعدل ويطور فى

افكار باقى المصممين فى نفس الوقت الذى يظير فيو التعديل لالخرين ومن ثم يستطيع

ان يقضى عمى تمك المعوقات التى تقف امام تطبيق جمسات العصف الذىني.
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معوقات التفكير االبتكارى :
يواجو التفكير االبتكارى بعض المعوقات التى تقف حائال أمام قدرة المصمم عمى الخمق
واالبتكارومن خالل التعرف عمى ىذه المعوقات يستطيع المصمم وضع الحمول المناسبة
لتفادييا حتى ينطمق فى ابتك اراتو دون النظر الى تمك المعوقات التى يمكن توضيحيا فى

النقاط التالية :
 -1االفتقار الى المعرفة :

المعرفة وحدىا ال تكفى لخمق االفكار الجديدة  ،والحاجة الى االستفاده من ىذه المعرفة -

بطريقة تؤدى الى نتائج عممية مفيدة  -ال تقل أىمية عن المعرفة ذاتيا  00وكم من
الحقائق العظيمة والجديدة لخمق المزيد من االفكار الجديدة تدور فى العقل البشرى لكنيا ال

تنعكس فى صورة ابتكارات وأفكار خالقة وعمى المصمم ان يطوع معموماتو عن االنسان
والخامات والمواد والعموم اليندسية لتخدم تصميماتو الجيدة الجديدة.
 -2العادات :

لمعادات تأثيرىا الواضح عمى المصمم ؛ألنو يحاول االبتكار عن طريق التغيير الذى يواجو

صعوبة  ،فتقبل المجتمع لمتغيير دائماً يواجو صعوبة النو يمجأ دائماً الى الحمول المعروفة
وعند محاولة المصمم التغيير يواجو بمقاومة قوية ثم تنتيى بالتـأقمم بين المجتمع والفكر

الجديد ،إال أنو يجب ان يتضمن التفكير االبتكارى قد ار كبي ار من اليروب بعيدا عن
مجموعة القوالب الخاصة والعادات الناجمة عن الخبرات السابقة 0
 -3طرق التفكير :

التعرض االيجابى لممشكمة ومحاولة ايجاد الحل المناسب ليا وبصرف النظر عن مدى
صعوبة ذلك  -ىو الخطوة االولى نحو الحل وتعد بمثابة القوة الدافعة لممصمم حتى
يتمكن فعال من وضع حمولو لممشكمة.

وعمى الرغم من أن طريقة التفكير السمبية تعتبر من أكثر معوقات التفكير االبتكارى شيوعا
اال أن ىناك طرقا أخرى من التفكير تعد أخطر عمى االبتكارية منيا مثال عدم االقتناع

اصال باالبتكارية ذاتيا أو بجدواىا فى حل المشكالت وكثي ار من الناس يعتقدون أن القدرة
عمى الخمق واالبتكار انما ىى حك ار عمى أولئك الموىوبين وانما ىى صفة طبيعية وتولد
مع كل انسان ويمكن تنميتيا وتأصيميا وعمى المصمم أن يعي ذلك جيداً.
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 -4االفتقار الى المجهود:
عندما يفقد المصمم قدرتو عمى بذل المجيود لموصول الى أفكاره الجديدة لحل مايواجيو
من مشكالت فان ذلك ينعكس وبصورة مباشرة ومؤثرة عمى التفكير االبتكارى وعمى العكس

فإنو عندما يبذل جيوده  -ينعكس ذلك بوضوح عمى حجم وقيمة االفكار المبتكرة التى

يقدميا.

-5االفتقار الى الطرق :

عندما تكون الفكرة االولى ىى النيائية يتضح ان ىناك افتقار الى طرق تصميمية
تؤدى الى غ ازرة االنتاج التصميمي واالفتقار الى امكانية وضع بدائل لمحمول

التصميمية .

ميسرات االبتكار واإلبداع

ينمو االبتكار في المجتمعات التي تتميز باآلتي:
أ .الثروة التي تُييئ الفرصة لألبناء لمتجريب دون خوف أو تردد ،والتي تسمح بشراء
الخامات والمتطمبات التي يستخدمونيا في تجاربيم.

ب .التوسع الجغرافي؛ ألنو يسمح بمزيد من االحتكاك الثقافي وباألخذ والعطاء بين

الثقافات المختمفة.

ج .وجود النماذج المبتكرة بين األجيال السابقة ،والتي تُصبح كنماذج يتممس الجيل الحالي
خطاىا ،إال أن تأثير ىذه النماذج يكون مشروطاً بعاممين أساسيين ،أوليما :أن تكون

النماذج في المجال نفسو ،الذي ُيراد فيو تنمية ابتكارية األفراد .أما العامل الثاني ،فيو
وجوب أال تقبل آراء ىؤالء النماذج تقبالً سمبياً بل تقبالً نقدياً ،من أجل البناء والتطوير بما

يتالءم والتغيرات ،التي طرأت عمى واقع الحياة.

د .وجود روح العصر أو الطابع العقمي والثقافي لمعصر ،التي تسمح بتعرض المصمم
لمعديد من المثيرات العممية والثقافية ،وتشجع عمى نقد وتطوير األفكار ،والتوليف بين
ِ
كل جديد ،والتي تسمح بالتجريب وتشجع عميو.
الجديد والقديم في ّ
ويتضح مما سبق أن االبداع واالبتكار يمكن تنميتيما عند المصمم ويمكن االستفادة بيما
النتاج تصميمات جديدة وناجحة

