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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين وبعد:
أمامنا
إلى الشموع التي ذابت في كبرياء لتنير كل خطوة في دربنا وتذل ُل َ
كل عائق َ
فكانوا رسالً للعلم واألخالق .
الشكر أوالً وأخي ار هلل عز وجل على عظيم نعمه وفضله أن يسر لي إتمام هذا العمل

راجية منه سبحانه أن يجعله في ميزان كل من ساهم في إتمامه ،وأخص بالشكر الكبير كل من:
األستاذ الدكتور صالح أبو ناهية على جهوده الجبارة التي جعلت هذا العمل المتواضع يخرج

إلى النور ،كما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني إلى أعضاء لجنة المناقشة دكتور باسم أبو
كويك ،ودكتور عطاف أبو غالي اللذين تفضال بقبول المناقشة والتي سيكون لتوجيهاتهما

ونصائحهما عظيم األثر في إثراء هذا البحث جزاهم اهلل كل خير.

وأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل إلى جامعة األزهر والى جميع أساتذة قسم
علم النفس فيها والعاملين في مكتبتها ،ويطيب لي أن أتقدم بالشــكر الوافــر ،لكل من قدم لي يد

العون والمســاعدة ،والنصـح والمشـورة ،وبخاصة األســتاذ الدكتور س ــفيان أبو نجيــلة جـزاه اهلل كل
خير ،واألســتاذ الدكتـور عبد العــظيم المصـدر( رحمـه اهلل) ،كما وأتقدم بالشكر إلى أس ـرتي

الثانيــة من أســاتذتي بجامعـ ــة األقصى ك ٌل باســمه ولقبه ،لتسهيل مهمتي وأخص بالذكر الدكتور
عبد الوهاب حرب عميد كلية الفنون الجميلة ،والدكتور محمـد عس ــلية.

إلى أبي يا من أحمل اسمك بكل فخر يا سيد القلب والحياة .
إلى بؤرة النور التي َع َبرت بي نحو األمل واألماني الجميلة ،واتسع قلبه ليحتوي حلمي
ورَّوض الصعاب من أجلي ،إلى زوجي ،لك مني كل الحب والوفاء .
حين ضاقت الدنياَ ،
إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرةً عن مكنون ذاتها ،إلى األب والصديق األستاذ
الدكتور يوسف أبو مايلة ،لك مني كل االحترام والتقدير .

لكم مجيعاً كل الشكر والتقدير
الباحثة
-ب-

ملخص الدراسة
تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية حيث تركز على شريحة هامة في المجتمع الفلسـطيني (طلبـة

كلية الفنـون الجميلـة) ألنهـم بـذرة الزهـرة التـي سـتنمو يومـاً مـا ،وتُضـفي جمـاالً علـى المسـتقبل فـي
المجتمع ،وألن الفنون الجميلة تلعب دو اًر في المجتمع اإلنساني ،وتجعل اإلنسان أكثر رقياً ،فهي
حالة من حاالت الرقي اإلنساني .

عبــر الفنــانون عــن مشــاعرهم تجــاه مجــتمعهم والطبيعــة ومــا تُظه ـره الحيــاة لهــم ،مــن خــالل
وي ّ
ُ
اسـتخدام وســيلة فنيـة ،فعنــدما نشـاهد لوحــة فنيـة نجــد أنهـا تُحــرر صـاحبها مــن الحالـة التــي يعــي
فيها سواء الخوف أو القلق أو الغضب أو أي مشاعر مكبوتة حتى تقوده إلى االستقرار النفسـي،

وعنــدما يقــوم الفنــان برســم لوحتــه فهــو يت ـرجم فــي فضــائها مشــاعره المكبوتــة ،ويحــاول أن يوصــل
هموم أمته إلى العالم باستخدام أدواته التي تجعل من هذه اللوحـة ذات قيمـة جماليـة تجـد صـداها

لـد اخخـرين ،فــالفن يـرتبط دائمـاً باإلبــداع والعبقريـة لـذلك تكمــن أهميـة الفنـون فــي حيـاة اإلنســان
بإشباع الرغبات الروحية واخراج تلك المشاعر في مظهـر جديـد ،يالقـي صـداه فـي عقـول وقلـوب

اخخ ـرين متمــثالً فــي قيمــة إبداعيــة تــؤثر فــي حيــاة اإلنســان وتــنعكس علــى واقعــه  .وقــد هــدفت

الدراسة الحالية إلى:

 الكشف عن مستو القلق الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى .
 قياس مستو اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى .

 التعرف إلى نوع العالقة بين القلق الوجودي واإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة.

 التعــرف إلــى درجــة الفــروق فــي القلــق الوجــودي لــد طلبــة كليــة الفنــون بحســب متغيــر الجــنس
(ذكور/إناث)

 التعرف إلى متوسطات الفروق في اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون بحسب متغير الجنس
(ذكور/إناث)

وتك ــون مجتم ــع الد ارس ــة م ــن ( )71م ــن الطلب ــة ،وتكون ــت عين ــة الد ارس ــة م ــن ( )49طالبـ ـاً

وطالبة ،وذلك بواقع ( 11ذكور و 38إناث) من كلية الفنون الجميلـة بجامعـة األقصـى فـي قطـاع

غزة ،واستخدمت الباحثة لجمع بيانات دراستها وبعد االطالع على األدب التربوي اختبار تورانس
لإلبداع الفني ،ومقياس القلق الوجودي وهو من إعداد الباحثة .
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وقــد اســتخدمت الباحثــة فــي المعالجــة اإلحصــائية للبيانــات ولتحليــل نتــائ الد ارســة بعــض

األســاليب اإلحصــائية مثــل :العــرض الجــدولي ،اإلحصــاء الوصــفي (المتوســط الحســابي ،االنحـراف
المعياري ،الوزن النسبي) التك اررات والنسب .
كما استخدمت الباحثة أيضاً بعض االختبارات واألساليب اإلحصـائية األخـر مثـل :اختبـار  Tفـي
حالــة عينتــين ،ألفــا كرونبــا  ،التجزئــة النصــفية ،معامــل ارتبــاط بيرســون ،وذلــك مــن خــالل برنــام

التحليل اإلحصائي ". "SPSS 22
وقد توصلت الباحثة في دراستها إلى عدة نتائج منها:
 )1بلغــت نســبة القلــق الوجــودي عنــد (طلبــة كليــة الفنــون الجميلــة) بقســمي التربيــة الفنيــة والــديكور
تقريباً  ،%58.90فـالقلق هـو شـعور طبيعـي وحالـة مزاجيـة نحـو المسـتقبل بحيـث يكـون الفـرد
على استعداد للتعامل مع الضغوط التي يواجهها في حياته .

 )2يتبين عند قياس مستو اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون وبعد عرض النتائ أن المتوسط
الحســابي للدرجــة الكلي ــة لإلبــداع الفن ــي  777.98بــانحراف معي ــاري  ،319.30وهــذا يعن ــي أن
متوسط اإلبداع الفني لد الطلبة بلغ  ،777.98حيث كان المتوسط الحسابي لقدرة "األصـالة"

 70.18ب ـ ــانحراف معي ـ ــاري  ،17.15بينم ـ ــا بل ـ ــغ المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي لق ـ ــدرة "الطالق ـ ــة" 16.67

بــانحراف معيــاري  ،5.27وبلــغ المتوســط الحســابي لقــدرة "المرونــة"  691.12بــانحراف معيــاري

 ،302.01حيــث نالحــظ هنــا أن المتوســط الحســابي للمرونــة كــان أعلــى المتوســطات الحســابية
تليها األصالة ثم الطالقة .

 )3يظهر من النتائ عدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو داللـة  α ≤ 0.05بـين
القلق الوجودي واإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى .

 )4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط القلـق الوجـودي لـد طلبـة كليـة الفنـون بشـكل

ع ــام وكاف ــة األبع ــاد تُع ــز إل ــى الج ــنس ،أي أن القل ــق الوج ــودي ل ــديهم ال يختل ــف ب ــاختالف
الجــنس ،وعل ــى الــرغم م ــن أن هنــاك فرقـ ـاً فــي األوس ــاط الحســابية للمجم ــوعتين يبــدو لص ــالح

الذكور إال أن هذا الفرق لم يرت ِ
ق لمستو الداللة اإلحصائية.

 )5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط القلـق الوجـودي لـد طلبـة كليـة الفنـون وكافـة
األبعاد تُعز إلى التخصص ،أي أن القلق الوجودي لديهم ال يختلف باختالف التخصص.
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 )6ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســط درجــة اإلبــداع الفنــي لــد طلبــة كليــة الفنــون
وكاف ــة الق ــدرات تُع ــز إل ــى الج ــنس ،أي أن درج ــة اإلب ــداع الفن ــي ل ــديهم ال تختل ــف ب ــاختالف
الجنس.

 )7توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســط درجــة اإلبــداع الفنــي لــد طلبــة كليــة الفنــون
للقــدرتين "الطالقــة والمرونــة" تُعــز إلــى التخصــص وذلــك لصــالح قســم التربيــة الفنيــة ،أي أن
درجــة اإلبــداع الفنــي لــديهم تختلــف بــاختالف التخصــص بشــكل عــام .ونســتنت أنــه ال توجــد

ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي ق ــدرة األصـــالة ل ــديهم تُع ــز إل ــى التخص ــص ،أي أن قـــدرة
األصالة لديهم ال تختلف باختالف التخصص.
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Abstract
This study is considered relevant as it focuses on a basic segment in the
Palestinian community (students of Faculty of Fine Arts). This is because they are
the seed of the flower that will grow someday to add a beauty on the future of the
society. Also, fine arts plays an essential role in human society in a way that helps
people be more sophisticated . This means that such an art is a case of human
prosperity and progress.
Artists usually express their feelings towards their community and nature and all
they live through using artistic ways. When we watch a portray, for example, we
feel it frees its owner from the case he lives whether it is fear, anger, or any inner
feelings that may lead to a case of psychological security.
When an artist paints a portray, he interprets and reflects his own inner hidden
feelings. He tries to convey the concerns of his community to the whole world. He
uses certain tools that make such a portray of a great and touching value that
would leave a tangible impact on others. Art is always related to creativity and
innovation. That is why art is important in human life. It satisfies all humans'
needs and lets feelings come out with a new form which leaves a distinguished
effect in others' heart s and minds.
This current study aims to:
 measure the level of creativity in students of Fine Arts at Al Aqsa University.
 identify the level of existential anxiety in students of Faculty of Fine Arts at Al
Aqsa University.
 measure the degree of existential anxiety among students of the faculty.
 identify the degree of individual differences among students in artistic
creativity in the Faculty of Arts in relation to their sex.(male/ female)
 identify the degree of individual differences in the existential anxiety among
students of Faculty of Arts in relation to their sex.
 identify the relationship between artistic creativity and existential anxiety
among students of Faculty of Fine Arts.
The study sample consisted of 49 students (11 males and 38 females) from the
faculty of fine arts at al Aqsa university in Gaza.
The researcher used Torrance test for artistic creativity to collect all data for the
study. And she made use of the educational literature as well as the scale of
existential anxiety which is prepared by the researcher.
The researcher has used some statistical methods in the statistical treatment of
data, and for the analysis of study results. Such methods include tabular
presentation, descriptive statistics (arithmetic average, standard deviation, the
relative weight), duplicates and ratios. The researcher also used some tests and
other statistic"SPSS22".
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The researcher, through this study, concluded the following:
1- the percentage of existential anxiety among students of faculty of fine arts in
both sections: art education and decoration, has reached almost 58.90%. anxiety
is a natural feeling and a mood case towards future where a person is always
ready to deal with all tensions and stress he faces in life.
2- It was obvious when measuring the level of creativity among students of
faculty of arts ,and after displaying the results that the arithmetic average of the
total degree of artistic creativity was 777.98, with a standard deviation 319.30.
This means that the average of artistic creativity among students reached 777.98,
where the arithmetic average of the ability of " authenticity" reached 70.18 with a
standard deviation as 5.27. as for the arithmetic average of the ability of
"flexibility", that was 691.12 with a standard deviation 302.01. and here, we
notice that the arithmetic average of flexibility was the highest arithmetic
average then comes authenticity and finally fluency.
3-Through such results, it becomes clear the absence of a statistical significant
relationship at the level of significance (a ≤ 0.05) between existential anxiety and
artistic creativity among students of faculty of fine arts at al Aqsa university in
Gaza.
4- There were no statistical significant differences in the average of statistical
anxiety among students of faculty of fine arts in general. And most dimensions
are attributed to sex. This means that the existential anxiety among students
doesn’t differ or vary due to sex. Despite the fact that there is a difference in the
arithmetic average in the two groups (especially with favour to the male group).
Still, such a difference can't live up to the level of statistical significance.
5- There were no statistical significant differences in the average of existential
anxiety among students of faculty of fine arts , and most dimensions are
attributed to the specialization. That is, the existential anxiety of students doesn’t
differ due to specialization.
6- There were no statistical significant differences in the average degree of
artistic creativity among students of faculty of fine arts, and all capabilities are
attributed to sex. That is, the degree or artistic creativity among students doesn’t
differ by sex.
7- There were some statistical significant differences in the average degree of
artistic creativity among students of faculty of fine arts in the two abilities:
"fluency" and " flexibility" due to specialization and for the benefit of the art
education section. This is to say that the degree of artistic creativity varies due to
specialization in general. And we conclude that there are no statistical significant
differences in the ability of authenticity to specialization. That is the ability of
authenticity has nothing to do with specialization.

-ز-
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الفصل األول :مقدمة الدراسة ومنهجيتها

الفصل األول
مقدمة الدراســة ومنهجيتها
مقدمــــةIntroduction :
في ظل التطور السريع الذي نشهده اليوم في حياتنا الراهنة ،وما نعاصره من تغيرات على
جميع األصعدة التي ساعدت في وسم الطالب الفلسطيني بالقلق الوجودي ازدادت أهمية البحث
واالهتمام به وبما يمتلكه من إبداع كامن يعبر عنه بطرق شتى منها المألوف بالطرق الفنية
التقليدية ومنها الحديث والمعاصر .
ُيعد االهتمام بالعقل اإلنساني والعمليات العقلية مدار بحث واهتمام اإلنسان عبر العصور

المختلفة ،حيث اعتبر العلماء السلوك المعرفي أحد أهم أشكال السلوك اإلنساني الذي أثار
فضول اإلنسان وتفكيره حول قضايا كثيرة ،كاإلدراك واالنتباه والتخيل والتفكير والذاكرة وغيرها،
والنشاط المعرفي هو ميزة لإلنسان على بقية الكائنات الحية التي خلقها اهلل سبحانه وتعالى
بقدرات معرفية محدودة تفتقر إلى اللغة التي تميز اإلنسان بها وحده  ،ومن هنا فإن علم النفس
المعرفي موجه بشكل خاص لفهم العقل اإلنساني وعملياته ووظائفه المعقدة  ،وعلم النفس
المعرفي هو أحد فروع علم النفس العام الذي يعال نماذج السلوك اإلنساني في مجاالت حياة
اإلنسان المختلفة (العتوم. )16 :2004 ,
وفي اخونة األخيرة الحظنا ظهور أساليب فنيه جديدة أثناء وبعد الحرب األخيرة على غزة
حيث تم رسم ودم

صور مؤثرة من معاناة الشعب الفلسطيني عبر الدخان المتصاعد من

التفجيرات األخيرة أو دم أجزاء من صور للوحات فنانين مشاهير في صور حية من الواقع
الفلسطيني .
واإلنسان هو الذي يقوم بإنتاج شتى أنواع اإلبداع فال بد من طريقة يستند عليها البحث
العلمي النفسي لتفسير تكوين العمل الفني والكشف عن ماهية المبدع في ظل الظروف القاهرة
التي نعيشها من الحروب ،وقد تم إلقاء الضوء على ظاهرة اإلبداع الفني من قبل علماء النفس
لتفسير طبيعتها ،ويعتبر موضوع اإلبداع مهم للتربويين والمؤسسات التربوية التي لها دور فاعل
بعد األسرة إلكساب االتجاهات اإليجابية .
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وفي التصور الحديث لقدرات اإلبداع أن الناس جميعاً يمتلكون كل القدرات والسمات ولكن

بقدر متفاوت من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخر وأنه ليس هناك اختالف بين الناس إال
في درجة واحدة من هذه القدرات والسمات عندهم أي فروق في الدرجة ال في النوع أو فروق

كمية وليست كيفية فالمبدعين حباهم اهلل بقدر كبير من هذه القدرات (عيسى. )16 :1990 ,

وتشير البحوث والدراسات إلى أهم صفات المبدعين وسماتهم العامة ،وقد تتوفر كلها أو
بعضها في اإلنسان الذي لديه القدرة على اإلبداع ،وغياب بعضها ال يعني عدم القدرة على

اإلبداع وانما هي صفات مساعدة ومؤثرة (السويدان والعدلوني . )49 :2004 ,ويمكن التعرف
إلى اإلبداع من خالل اختبار تورانس لإلبداع

(،)Torrance Test

وهناك أشخاصاً ال يجدون

تشجيعاً مع ما لديهم من إمكانيات ،فهم قد يتوقفون لسبب ما وخاصة أن اإلنسان في مجتمعنا

الفلسطيني موعود بالحروب والنكسات المستمرة التي من شأنها أن تؤدي إلى االضطراب .

وبما أن اإلبداع ينشأ نتيجة للشد والتوتر البادي بين الواقع الواعي والشعوري والحوافز

الالشعورية فقد افترض فرويد أن ال ُكتاب واألُدباء والفنانين ينتجون أعمالهم اإلبداعية كسبيل

للتعبير عن رغباتهم الالشعورية بطريقة يمكن قبولها من جانب الجمهور(ستيرنبرج.)28 :2005 ,

وتتميز شخصية الفنان التشكيلي بالغموض ،وأمام هذا الغموض يكون في الغالب شخصاً

مبدعاً ،ير جماالً في األشياء المحسوسة ال يراه غيره  ،ونالحظ أن الكتاب واألدباء والفنانين
ينتجون أعمالهم اإلبداعية

نتيجة للواقع المعا

المدرك ،ويعبرون عن رغباتهم الشعورية

ممزوجة بالخيال بطريقة مقبولة ومحببة بحيث تحقق الرضا والقبول من جانب الجمهور ،والرضا
واإلشباع وتقدير الذات من قبل الفنان ،ويجدر بنا هنا ذكر بعض الفنانين الذين يستلهمون

لوحاتهم من عبارات الشعراء ،أما في الفن المعاصر الذي فتح المجال الستخدام خامات مختلفة

كمخلفات الحروب وغيرها في األعمال الفنية قام بعض الفنانين المعماريين بتصميم المباني
الحديثة من تكوينات متوفرة في المطبخ كأدوات الطعام والفواكه ،كما أن العمل الفني ينطوي

على جوهر بشري عام يتم تطويعه وفقاً لظروف الواقع االجتماعي .

ويعتقد علماء النفس بعد دراسات كثيرة وتجارب عديدة قاموا بها أن القلق يمكن أن يكون

من أخطر األمراض النفسية التي يتعرض لها اإلنسان في هذا الزمان ،ومع ذلك ال زال هناك

اختالف بين علماء النفس في تعريف القلق ،وتناقضت واضطربت آراء العلماء والفالسفة
والمفكرين حول الطرق المثلى للتخلص من القلق باختالف المدارس العلمية التي ينتمي إليها

هؤالء العلماء (األقصري. )11 :2002 ,
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ويع ــد القل ــق م ــن المش ــكالت الش ــائعة الظه ــور ل ــد الكثي ــر م ــن الن ــاس حي ــث تتع ــدد ص ــوره
ُ
وتختلف مظاهره ،ويظهر عند اإلنسان دون سبب واضح وينتهي إلى عجـز بـالغ يعـوق الشـخص
ويعـ ـ ــرض الصـ ـ ــحة النفسـ ـ ــية للخطـ ـ ــر
عـ ـ ــن النهـ ـ ــوض بأعبـ ـ ــاء الحيـ ـ ــاة ومسـ ـ ــؤولياتها الطبيعيـ ـ ــةُ ،
(رؤوف.)19 :2013 ,
ويشير واقع الحياة التي يعيشها اإلنسان اليوم أنها قد تزايدت أحداثها الضاغطة الموجهة
ُ
عليه سواء من الناحية االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية ،حيث أن لتلك العوامل تأثير
سلبي على حياة الفرد النفسية وصحته العقلية واالنفعالية ،ولعل مشكلة القلق تعتبر من

المشكالت التي تسيطر على حياة اإلنسان وتوافق كثي اًر من الباحثين في وصفهم لهذا العصر

قدم القلق على أنه قلق موضوعي وقلق ُعصابي على
بأنه عصر القلق ،علماً بأن فرويد قد ّ
الرغم من وجود القلق بدرجات متفاوتة عند األفراد بسبب كون الفرد يعي في بيئة يؤثر ويتأثر
بها بدرجة تختلف من فرد خخر (أبوجهل :2003 ,ج) .
ويعتبر القلق دافعاً ال ُيستهان به ،فإما أن يدفع صاحبه إلى اإلنتاج والنمو واإلبداع إذا كان
من نوع القلق الخفيف الذي يحفز إرادة اإلنسان وينشط حماسه ،واما أن يدفع اإلنسان للتشاؤم
والسخط والمرض ،فالقلق البناء المفيد ال يبلغ درجة من الشدة والعمق بحيث يمنع صاحبه من
التركيز ،وال يستولي على مشاعره ويخضعه لسلطانه ،بل يكون بمثابة حقنة تثير الحماسة

والحمية وتجند قُواه الخالقة وتوجهها توجيهاً إيجابياً ،فالحضارة اإلنسانية مدينة لهذا النوع من
القلق اإليجابي الذي يجعل اإلنسان غير راض عن نفسه وعن أسلوب حياته وما يحيط به ،هذا
هو القلق اإليجابي الذي يخلق الرغبة في المعرفة ويدفع لالكتشاف والتطلع لما هو أفضل

وأيسر ،فيشجع اإلنسان على تغيير نمط حياته (بن_علّو.)93-92 :2002 ,

وحيث أن االبتكار واإلبداع يعني تجاوز األوضاع العادية وتحدي الحدود القائمة داخل
اإلنسان وخارجه ،وخلق أساليب جديدة ،فإن ذلك يعتبر عملية تحطيم للنماذج الموجودة أو

عرضت اإلنسان المبدع سواء كان فناناً أو
إزالتها إلنتاج شيء بديل لها ،وهذه العمليات كثي اًر ما ّ
عالماً أو مخترعاً لمزيد من الشعور بالقلق ،ألنه يتبع أساليب جديدة وينبذ النماذج التقليدية

العتيقة ،وبما أ ن اإلنسان في قلق دائم من الخوف من الموت وظروف الحياة القاسية فيجب
على اإلنسان أن تكون له الشجاعة للحصول على الوجود ،وير ريموند كاتل أن عامل ضغط
الدوافع يعبر عن القلق حيث أن ضغط الدوافع يعبر عن التوتر والقلق وسرعة االستثارة

واالنفعال (عثمان. )126 :2001 ,
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والوجودية مذهب في الوجود محدد تمام التحديد ،يقوم على مبدأ أساسي سهل وبسيط وهو
أن وجود اإلنسان هو ما يفعله ،فأفعال اإلنسان هي التي تحدد وجوده ،ولهذا ُيقاس اإلنسان
بأفعاله ،فوجود كل إنسان بحسب ما يفعله ،وذلك ضد مذهب القائلين (بالماهية) ،أي الذين

يفترضون ماهية سابقة على وجود اإلنسان وعنها تنشأ أفعاله ،ووفقاً لها ُيحكم عليه وبها ُيحدد

(بدوي.)5 :1980 ,

وقد وظّف اإلنسان الفنون بأنواعها في حياته اليومية منذ القدم حيث قام اإلنسان القديم
بالسيطرة على مخاوفه بتوظيف الرسم على جدران الكهوف معتقدا في ذاته انه أحكم سيطرته
عليها ومن هنا يكون قد خفض التوتر والقلق من أحداث الحياة .
ويمكن أن يكون الرسم والتعبير الفني في بعض األحيان قصةً تُتر َجم في سماء اللوحة أو
العمل الفني بحيث تُترِجم صراعات الشخص وآالمه التي يعانيها نتيجة ضغوط المجتمع عليه،
وهذا يعطي المجال له كي ينفس عما يعانيه بقيم جمالية تالمس قلوب اخخرين .

وحظي كل من اإلبداع والقلق باهتمام واسع في دراسات متعددةُ ،يستمد هذا االهتمام مما

أحدثاه من تأثير قوي وسحري في مجاالت عدة عبر ثقافات وأزمنة مختلفة ،فإن القلق يدفع الفرد

إلى اإلبداع في شتى المجاالت العلمية والعملية وفي جميع شؤون حياته ،فالعملية اإلبداعية
تنشأ من ظروف الحياة القاسية عن الخيال الخصب ،فابتداع كافة األعمال األدبية والفنية هي
نتاج مخيلة اإلنسان اإلبداعية ،وقد تناولت العديد من الدراسات العربية منها واألجنبية  -القلق
واإلبداع .
فعلى سبيل المثال هناك دراسات تطرقت إلى اإلبداع ،فمثالً :هناك دراسة (عبد اهلل،
 ،)2008ودراسة (نصار )2014 ،ودراسة (ديوان  )2008ودراسة (الطائي  ،)2012ولقد
خلصت هذه الدراسات إلى أن اإلنسان باستطاعته أن يكون مبدعاً من خالل خمس حاجات من
ضمنها حاجته إلى التجاوز والتخطي ألن يكون مبدعاً بالشكل الذي يستطيع ،وأيضاً وجود
عالقة إ يجابية معنوية دالة بين االستجابة الجمالية وسمة االتزان االنفعالي لد

عموم أفراد

العينة من الذكور واإلناث ،ووجود عالقة إيجابية بين االستجابة الجمالية وسمة االجتماعية لد
عموم أفراد العينة من الذكور واإلناث .
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وهناك دراسات تناولت القلق مثل دراسة (قمحاوي )1995 ،ودراسة (المصري)2011 ،

ودراسة (الكعبي )2012 ،وغيرهم ،حيث خلصت هذه الدراسات إلى أن عينة البحث من منتسبي
الجامعة في منتصف العمر ال يعانون من القلق الوجودي وال فرق بين الذكور واإلناث من طلبة

الجامعة في مستوي الشعور بالقلق الوجودي ،وان كل ما يصدر عن اإلنسان من نتاج هو في

نهاية المطاف مرآة تعكس نفس مبدعها وآ ارؤه في أحوال المجتمع ،وهذه األعمال نتاج
سيكولوجي يعكس بناء صاحبها السيكولوجي .
وبهذا وبعد االطالع على األدب التربوي وجدت الباحثة أن بعض الدراسات أوصت بإجراء
دراسة تستهدف الكشف عن طبيعة العالقة بين متغير القلق الوجودي ومتغيرات أخر .
فجاءت الحاجة إلجراء هذه الدراسة بحسب طبيعة عمل الباحثة كمعلمة للفنون الجميلة

والرغبة في الربط بين مجال الفن ومجال علم النفس ،والتعرف على متغير القلق الوجودي لد
طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في غزة وعالقته باإلبداع .

مشكلة الدراسةResearch Problem :
الحظت الباحثة في الحرب األخيرة على قطاع غزة وعبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل

عام وموقع

FaceBook

بشكل خاص غ ازرة في اإلنتاج الفني للفنان الفلسطيني المعبر عن

معاناة الشعب في تلك اللحظات الصعبة التي كان يعيشها ،حيث أنه من الممكن أن يكون هو

ان عن ترجمة مخاوفه ومعاناة شعبه لكشف الصورة الراهنة
أحد الضحايا ،وبالرغم من ذلك لم يتو َ
كما لو كانت رسالة من الواجب عليه أن يؤديها قبل أن يرحل ،وكان لها األثر مما زاد من
تعاطف الشعوب األخر في العالم .

وفي ضوء ما تقدم فإن مصطلح القلق الوجودي وعالقته باإلبداع الفني مشكلة تستحق

البحث والدراسة حيث سعت الباحثة من خالل هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي

التالي:



ما العالقة بين القلق الوجودي واإلبداع لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى ؟

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 )1ما مستو القلق الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى؟

 )2ما مستو اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة؟
 )3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القلق الوجودي واإلبداع الفني لد
الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة؟
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 )4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05في متوسط القلق
الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تعز لمتغير الجنس؟

 )5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05في متوسط القلق
الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تُعز لمتغير التخصص؟
 )6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05في متوسط درجة
اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تُعز لمتغير الجنس؟
 )7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05في متوسط درجة
اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تُعز لمتغير التخصص؟

أهداف الدراسةResearch Objectives :
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:
 )1الكشف عن مستو القلق الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى .
 )2قياس مستو اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى .

 )3التعرف إلى نوع العالقة بين القلق الوجودي واإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة.
 )4التعرف إلى درجة الفروق في القلق الوجودي لد
(ذكور/إناث)

طلبة كلية الفنون بحسب متغير الجنس

 )5التعرف إلى متوسطات الفروق في اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون بحسب متغير الجنس
(ذكور/إناث)

أهمية الدراسةSignificance of Research :
ُيعتبر مصطلح القلق الوجودي من المواضيع الحديثة التي لم تُدرس من قبل (في حدود علم
الباحثة) على األقل في الجامعات الفلسطينية ،وتتوقع الباحثة أن يكون لهذا المصطلح دالالت

تربوية ونفسية ذات عالقة وتأثير على اإلبداع .
األهمية النظرية :

 تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خالل تناولها لطلبة الجامعة بقسم الفنون الجميلة ،وتكمن

األهمية هنا بأن المرحلة الجامعية مرحلة االستقالل واالعتماد على الذات لبدء مشوار الحياة،

وأن المرحلة الجامعية تتخللها العديد من الصراعات باإلضافة للظروف الراهنة .

 تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها على حد علم الباحثة التي تناولت القلق الوجودي واإلبداع.
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 أهمية اإلبداع الفني النات عن القلق الوجودي وأهمية تشجيع الطلبة ذوي الطاقات اإلبداعية.
 أهمية موضوع القلق الوجودي من الناحية النظرية لد

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة

األقصى.

 قد تفيد هذه الدراسة وتساعد في الكشف عن المبدعين .
األهمية التطبيقية:
 قد تفيد هذه الدراسة إلى لفت أنظار المعنيين بأمور الخطط األكاديمية والتربويين في االهتمام
بالمبدعين من طلبة الجامعات ووضع خطط وبرام لتنمية القدرات اإلبداعية لديهم .

 تقديم معلومات للقائمين على العملية التربوية من معلمين وفنيين تساعدهم في توفير بيئة
مالئمة لتحفيز التفكير اإلبداعي لد الطلبة .

 من المتوقع أن تتيح هذه الدراسة المجال إلجراء دراسات وبحوث الحقة ومشتقة من متغيرات
هذه الدراسة ونتائجها .

 الدراسة الحالية تم تطبيقها على طلبة كلية الفنون حيث أن االهتمام بهذه الشريحة يمنح

الفرصة للتعرف إليها ووضع الحلول المناسبة للحد من العقبات التي تواجههم أثناء الدراسة
وتنمية اإلبداع .

مصطلحات الدراسةKeywords :
القلق:

Anxiety

وهو حالة من الخوف الغامض الشديد والذي يمتلك اإلنسان ويسبب له كثي اًر

من الكدر والضيق واأللم ،وهو رد فعل لحالة خطر (أبوجهل. )8 :2003 ,
القلق الوجودي:

Existential Anxiety

وهو خوف اإلنسان من كل ما يهدد وجوده والذي ُيعبر عنه بأشكال عدة مثل الخوف من الموت
أو الذنب أو اإلدانة أو الالمعنى أو الخوف من الوحدة (الكعبي. )11 :2011 ,
فرانكل (Frankl )1980

والقلق الوجودي عنده يعني الخوف من الحياة وفي نفس الوقت الخوف من أحداث الحياة ككل .

مورس (Morse )1998

حيـاة ذات معنـى وانجـاز أو

والقلق الوجودي عنده ه ٌـم عميـق يتعلـق فيمـا إذا كـان اإلنسـان يعـي
ال  ،واذا ل ــم تك ــن ك ــذلك ف ــإن ال ــوعي بحتمي ــة الم ــوت يمك ــن أن ي ــؤدي بالش ــخص إل ــى قل ــق ع ــام

(علي وسلمان. )216 :2012 ,
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التعريف اإلجرائي للقلق الوجودي:

فيعرف بأنه الدرجة التي يجمعها الفرد من إجابته لبنود مقياس القلق الوجودي المعد
ُ
لهذا الغرض في البحث الحالي .

اإلبداع:
تورنس:

Creativity
Torrance

واإلبداع عنده هو عملية تشبه البحث العلمي وعملية اإلحساس بالمشاكل والثغرات في

المعلومات وتشكيل أفكار أو فرضيات ثم اختبار هذه الفرضيات وتعديلها حتى يتم الوصول إلى
نتائ (السرور. )85 :2002 ,

الفن:

Art

هو عملية تحويل االنطباعات الحسية التي نتلقاها من العالم الخارجي للصور السمعية

والبصرية والشمية وغيرها إلى معطيات حسية جمالية .

اإلبداع الفني:

Artistic Creativity

وهو القدرة على تشكيل األفكار على نحو مبتكر وذلك يكون بالسعي المتواصل من

خالل التعليم والتدريب المتواصل الذي يؤدي إلى اكتساب المهارات الفنية.

الفنون الجميلة:

Fine Art

وهي الفنون التي نعتمد فيها على حس الجمال وعلى مادته الحقيقية التي بين أيدينا ،

فمنها النحت والرسم والعزف وفن البناء والعمارة والزخرفة والتصميم والتصوير .

منهج الدراسة :استخدمت الباحثة المنه الوصفي التحليلي .

أدوات الدراسة :قامت الباحثة بإعداد مقياس للقلق الوجودي واستخدمت اختبار تورانس للتفكير
اإلبداعي .

حدود الدراسة:

 )1الحد البشري:

أ -مجتمع الدراسة )71( :طالب وطالبة من المستو الرابع بكلية الفنون الجميلة .

ب -عينة الدراسة )49( :طالب وطالبة من قسمي الديكور والتربية الفنية بكلية الفنون .

 )2الحد الزماني :الفصل الدراسي األول من العام . 2016 -2015
 )3الحد المكاني :جامعة األقصى غزة .

 )4الحد المؤسساتي :قسم التربية الفنية وقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة في جامعة
األقصى.
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 رملبحثهر ول:هراق ق
 رملبحثهراثاني:هراق قهراوجواي
 رملبحثهراثااث:هرإل سرعهرا ين
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 م خصهرا صل
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الفصل الثاني (اإلطار النظري)

المبحث األول :القلق Anxiety
مع اإليقاع السريع لحركة الحياة في هذه األيام التي نعاصرها ،أصبح التوتر العصبي سمة
من سمات حياتنا ،حيث ينشأ هذا التوتر من تراكمات داخلية في نفس اإلنسان ،نظ اًر لما
يتعرض له من صراعات مختلفة على أرض الواقع المؤلم في ظل الظروف الصعبة والنزاعات
المتنوعة ،وبما أنه يعي

في مجتمع ،ويتعامل لظرف أو آخر بغيره ،وتفاعله المستمر مع حركة

الحياة اليومية ،ومعايشته للمشاكل العامة والخاصة التي ال مفر له منها وال غنى عنها ،والتي
تعطي للحياة طعماً خاصاً ،وتمد اإلنسان بالحيوية النفسية والتجديد الدائم للجهاز العصبي
والنفسي بما في ذلك من تفكير وانفعال وعاطفة وا اردة وسلوك .

أوالً :مفهوم القلق اإلنساني العادي:
إن القلق هو نوع من العاطفة التي ترافق اإلنسان أو هو يرافقها ،وهي متعددة ومتنوعة فقد
عانى اإلنسان الفلسطيني من هذا القلق وال يزال يعاني نظ اًر للظروف التي يمر بها ،ولهذا يعتبر
ويعد القلق باعثاً
القلق من المشاعر اإلنسانية األساسية ،مثله مثل الفرح والحزن والخوفُ ،

إيجابياً للتكيف مع الواقع ومتطلباته ،ولقد اختلفت اآلراء حول تحديد معنى القلق:

 القلـ ـ ــق هـ ـ ــو حالـ ـ ــة خاصـ ـ ــة مـ ـ ــن الكـ ـ ــدر مصـ ـ ــحوبة بعمليـ ـ ــات تفريـ ـ ــغ تتخـ ـ ــذ مسـ ـ ــالك معينـ ـ ــة(فرويد. )107 :1989 ,
 القلق استعداد تلقائي للنفس يجعلها غير راضية بالواقع ،فإذا تطلع المرء إلى األحسنواألفضل ،ونظر إلى حياته الواقعية ،فوجدها محفوفة بالمخاطر ،بعيدة عن تحقيق ما يصبو إليه
بحر ،تعصف به الرياح من كل
من الكمال والسعادة ،أحس بالقلق والغم ،كراكب سفينة يل
اً
جانب فال يجد أمامه شاطئاً أميناً يلتجئ إليه ،وال معيناً ينقذه من الشقاء ،وما القلق الذي يشعر
به المرء في هذه الحالة إال حنين نفس مستغيثة ،تنشد االستقرار فال تحصل عليه ،وتطلب
االطمئنان ،فال تجده إال في اإليمان باهلل ،فكل نفس تحس بالخطر ،وتخشى الغرق في الل ،
فهي نفس قلقة ،ويسمى هذا القلق بالقلق الميتافيزيقي (صليبا. )200 :1982 ,
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وقد يشتد القلق حتى يصبح مرضاً ،كما في نفوس أصحاب الوسواس الذين تغلب عليهم

السوداء ،وتستحوذ على عقولهم التصورات المؤلمة التي ال سبيل إلى دفعها ،فال يخطر ببالهم
عند القصد إلى العمل إال ما قد يسببه لهم من شر ،وبالتالي فالنفس القلقة مضادة للنفس

المطمئنة التي تتفاءل بالخير وتتوكل على اهلل .

وينبــ ــع القلـ ـ ــق العــ ــادي الموضـ ـ ــوعي مــ ــن الواقـ ـ ــع وم ـ ــن ظـ ـ ــروف الحي ـ ــاة اليوميـ ـ ــة ،ويمكـ ـ ــن
معرف ــة مص ــدره وحص ــر مس ــبباته ألن ــه يك ــون غالبـ ـاً مح ــدوداً ف ــي الزم ــان والمك ــان ،وين ــت ع ــن

أس ـ ــباب خارجي ـ ــة واقعي ـ ــة معقول ـ ــة ،والقل ـ ــق الع ـ ــادي مفي ـ ــد لإلنس ـ ــان ،ألن ـ ــه يجعل ـ ــه أكث ـ ــر انتباهـ ـ ـاً
واسـ ـ ـ ــتعداداً لمواجهـ ـ ـ ــة الظـ ـ ـ ــروف الطارئـ ـ ـ ــة ،والمواقـ ـ ـ ــف التـ ـ ـ ــي تهـ ـ ـ ــدد أمن ـ ـ ـ ـه وسـ ـ ـ ــالمته وتوازنـ ـ ـ ــه

الحيـ ــوي ،فهـ ــذا النـ ــوع يتمثـ ــل فـ ــي تلـ ــك المشـ ــاعر التـ ــي تنتـ ــاب اإلنسـ ــان عنـ ــدما يتوقـ ــع حـ ــدوث

ش ــرور أو أش ــياء مكروه ــة ،ويعتب ــر ه ــذا الن ــوع م ــن القل ــق مفي ــداً ألن ــه يحف ــز اإلنس ــان علـ ـى أن
يقـ ـ ــدر الموقـ ـ ــف ويحلـ ـ ــل األسـ ـ ــباب ويـ ـ ــزن مـ ـ ــا تتطلبـ ـ ــه الظـ ـ ــروف الطارئـ ـ ــة ويزيـ ـ ــد مـ ـ ــن طاقتـ ـ ــه

وحماسـ ــه واسـ ــتعداداته لمجابهـ ــة الخطـ ــر أو الهـ ــروب منـ ــه ،ويتعـ ــرض النـ ــاس لهـ ــذا القلـ ــق يومي ـ ـاً

ف ـ ــي حي ـ ــاتهم العادي ـ ــة عن ـ ــدما يواجه ـ ــون تج ـ ــارب مزعج ـ ــة ،أو مش ـ ــاكل ته ـ ــدد ارح ـ ــتهم أو أم ـ ــنهم،
فهـ ــو وسـ ــيلة تسـ ــاعد اإلنسـ ــان علـ ــى تحسـ ــين أوضـ ــاعه ،بـ ــل وتدفعـ ــه نحـ ــو التقـ ــدم والرقـ ــي ،بمـ ــا
يعت ــرض س ــبيله م ــن منافس ــات وتح ــديات ،ويمك ــن مالحظ ــة ه ــذا القل ــق عل ــى الم ــرء ألن ــه يب ــدو

وكأنـ ـ ـ ـ ـه ف ـ ـ ـ ــي حال ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــوف ع ـ ـ ـ ــام ،ويش ـ ـ ـ ــعر باالنزع ـ ـ ـ ــاج واألل ـ ـ ـ ــم ،وتظه ـ ـ ـ ــر علي ـ ـ ـ ــه االس ـ ـ ـ ــتثارة

الفس ـ ـ ــيولوجية ،وعالم ـ ـ ــات القل ـ ـ ــق األخ ـ ـ ــر م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــوتر ورعش ـ ـ ــة األطـ ـ ـ ـراف واخ ـ ـ ــتالل مس ـ ـ ــتو
التنفس وغير ذلك (بن_علّو. )91-89 :2002 ,

ثانياً :الخريطة المعرفية للقلق:
إن فهم موضوع القلق يجعلنا نضع تصو اًر شامالً له ،بحيث تكون الرؤية أوسع وحتى

نستطيع أن نفهمه ،فالقلق ليس مصطلحاً بسيطاً منفرداً بذاته ،بل يمكن أن نتصوره من خالل

دراسة الخريطة المعرفية للقلق ،وذلك كما في (شكل  )1والتي يمكن رصدها كالتالي:

القلق ثم مصادر القلق (الداخلية والخارجية) ،أنواعه (السوي والمرضي) ،الضغوط النفسية

(النفسية والبيئية) ،المفاهيم والمصطلحات (المصطلح اإلجرائي) ،الشخصية المتوترة القلقة (قوائم

الشخصية) ،ثم االغتراب (السوي وغير السوي) ،وأخي اًر الجوانب اإليجابية والسلبية للقلق

(عثمان. )17 :2001 ,
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(المصدر :عثمان :2001 ,ص  17بتصرف الباحثة)

(شكل  )1الخريطة المعرفية للقلق

ثالثاً :سمة القلق وحالة القلق:
وهنا يجد بنا اإلشارة لنوعين من أنواع القلق التي يتعرض لها اإلنسان خالل مراحل حياته

التي يمر بها وهما قلق الحالة :ليست جميع أنواع القلق مضرة بل إن قدرة اإلنسان على
الشعور بالقلق عملية بيولوجية ضرورية للحياة ،وهذا هو القلق اإليجابي المفيد الذي ينبه

اإلنسان إلى وشك حدوث تغيرات غير مالئمة في محيطه  .وسمة القلق :أو ما يعرف بالقلق
السلبي وهو ما تجاوز الحدود ،واستمر حتى في حالة عدم وجود أي خطر حقيقي على

اإلنسان ،وان اإلنسان طاقة نفسية وبدنية دينامية ،ال يمكن أن يحقق ذاته إال بالتفاعل مع الناس
وال أن يحكم على نفسه إال وهو مندم ضمن البيئة االجتماعية (بن_علّو. )10 :2002 ,
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رابعاً :أسباب القلق:
إن أحد مصادر القلق هو كون اإلنسان كائناً مفك اًر واعياً لوجوده وفنائه ،وان وجود اإلنسان
هو مصدر لقلقه ،وال يسلم من القلق إنسان على ظهر البسيطة ،فالحياة الواعية تعني القلق،
وانما الفرق بين الناس في درجة القلق الذي يصابون به ،ومد
أفعالهم في هذه المجاالت ،ويؤكد بعض العلماء مد

قدرتهم على تحمله ،وردود

تأثير الوراثة على نوع القلق وشدته،

فالمولود يأتي للعالم وهو مزود بقابليات واستعدادات متنوعة (بن_علّو.)109 :2002 ,
إن القلق كالنهر له منابع عديدة ،وتتوقف قوة النهر وغ ازرة مياهه واستمرارها على مصادر
المنابع وغ ازرتها ،فالقلق ينبع من حياة مرت بظروف قاس ـ ـية ،وعانت من تجارب مؤلمة ،أو
الحقت بعناد أهدافاً غير واقعية ،أو متناقضة ،وينت كذلك عن إتباع المرء سلوكاً يتنافى مع
الشرائع واألنظمة السائدة التي يعتز بها المجتمع ،أو تبنيه صورة نفسية ال تمثل حقيقة إمكانياته
وقدراته ،وال تتناسب مع مؤهالته ،أو عندما يعاني المرء من صدمات وأزمات ،ويصادف عراقيل
ومثبطات أينما اتجه وحيثما حل وارتحل (بن_علّو. )117 :2002 ,
وتر الباحثة أن شخصية الفنان التشكيلي متنوعة المشاهد واألحداث ،مصبوغة بطابع من
القلق ،التوتر ،االنعزال ،الفوضى عند البعض ،مع التمرد على الواقع المعا  ،تبحث عن
الجمال والحرية ،وتتطلع إلى مستقبل آمن وحياة ذات معنى ،ومن هنا تنتابه حالة قلق من
ظروف مختلفة يعانيها ،فيطلق ما في مكنونات ذاته على المساحات البيضاء والفراغ ،وهنا ُيعد

الطالب الفلسطيني قلقاً من األوضاع السائدة في وطنه من حصار وبطالة وسوء األوضاع

االقتصادية وغالء الخامات الفنية ،ومع ذلك فهو مؤمن برسالته في الحياة ،وبقضاء اهلل وقدره،
فيحاول التكيف بشتى السبل ،حيث قام البعض بصناعة ألوان من خامات بسيطة ،ومنهم أيضا
من استبدل أوراق الفبريانو بأوراق أكياس اإلسمنت للرسم .

خامساً :وظيفة القلق (المظهر اإليجابي والسلبي للقلق):
عندما يتعرض اإلنسان لخطر حقيقي يشعر بالقلق ،ولكن إذا شعر بخطر في أحد
المواقف ،فذلك يدعوه إلى توقع الخطر في المستقبل من خالل المواقف المشابهة التي حدثت
معه بالفعل وأقلقته في الماضي ،وقد ظهر القلق في األصل كرد فعل لحالة خطر ،وهو يعود
إلى الظهور كلما حدثت حالة خطر من هذا النوع .
- 14 -

الفصل الثاني :اإلطار النظري

ويؤدي القلق في هذه الحالة وظيفة هامة ،فهو يكون بمثابة إشارة تنذر بحالة خطر مقبلة

حتى يستطيع األنا أن يستعد لمجابهة هذا الخطر المتوقع ،فالقلق إذن هو إشارة بأن الخطر
مقبل ،وال شك أن إدراك الفرد للخطر قبل أن يباغته ،أمر مفيد لحفظ حياته ،وبذلك يكون القلق

إشارة لتجنب الخطر (فرويد.)30 :1989 ,

ويعتبر القلق حالة من االنفصال ،فيقول ارنـك

Rank

"أن اإلنسان يشعر في جميع مراحل

نمو شخصيته بخبرات متتالية من االنفصال" ،فهو يعتبر الميالد أول وأهم خبرة لالنفصال تمر

باإلنسان ،وتسبب له صدمة مؤلمة وتثير فيه قلقاً شديداً ،وقد َس َّمى رانك هذا القلق الذي تثيره
األولي  ،ويستمر هذا القلق مع اإلنسان فيما بعد وتأخذ أجزاء منه في
صدمة الميالد بالقلق
ّ
األولي يتخذ صورتين
االنسياب طوال الحياة (فرويد )35 :1989 ,ويذهب رانك إلى أن القلق
ّ
تستمران مع الفرد في جميع مراحل حياته وهما:

أ) خوف الحياة :وهو قلق من التقدم واالستقالل الفردي ،ويظهر هذا القلق عند احتمال حدوث
يكون عالقات جديدة مع الناس أو لد الرغبة في
أي نشاط ذاتي للفرد ،أو عندما يريد الفرد أن ّ
التجديد.
ب) خوف الموت :على نقيض السابق ،فهو قلق من التأخر وفقدان الفردية ،إنه خوف من أن
يضيع في المجموع ،أو خوفه من أن يفقد استقالله الفردي ويعود إلى حالة االعتماد على الغير.
ومن هنا نالحظ أن القلق يدفعنا للتكيف مع البيئة االجتماعية بما يحقق الراحة لنا ويدفعنا
أيضاً للتروي في كل أمورنا التي نقدم عليها في حياتنا أو االنسحاب نتيجة توقع الخطر وتجنباً
للعواقب الوخيمة .

سادساً :القلق ومفهوم الصورة:
إن اختالف مفهوم الصورة الفنية بين القديم والحديث ال يعني تناقضاً بينهما ،فكل منهما

يكمل اخخر وكل تطور في النظرية النقدية للصورة يضفي إليها أبعاداً جديدة ،تقرب بين
العصور وتوائم النظرة القديمة مع النظرة الحديثة للصورة ،ودخول القلق إلى مفهوم الصورة ال

يلغيها ،ألنه جزء من الفنان الذي يبوح بما بداخله من مشاعر ووجدانيات على صفحاتها ،وهذه

الصورة تركيب من عوامل مختلفة كالعامل الذاتي ،النفسي ،االجتماعي ،الثقافي أو المكاني،

ئيس بين تلك
وبما أن الباعث الرئيسي ألي عمل إبداعي هو الشعور ،ولعل القلق هو الجامع الر ُ
البواعث  ،فهو ريشة الفنان وأحاسيسه وألوانه  ،وهو الذي يجعل من ال معقولية الصورة حقيقة
ال بد من االعتراف بشرعيتها (الديب. )151 :2007 ,
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ويشارك القلق في تفجير الفن ،فالفن ينبوع الحياة الذي يضفي رونقاً على حياتنا ويزيد من

قيمتها وجمالها .

أ  -أثر القلق في تشكيل الصورة الفنية :
استخدم مصطلح التشكيل في دراسات عربية متنوعة ،والتشكيل في اللغة شكل الشيء
وصورته المحسوسة والمتوهمة ،فالواضح من اللغة أن التشكيل هو تجسيد لهيئة معينة ،وبالتالي

ُيعد من مصادر الحسن الجمالي المحسوسة .

فمج ـ ــال التش ـ ــكيل ه ـ ــو الق ـ ــدرة الفائق ـ ــة عل ـ ــى التعبي ـ ــر والت ـ ــأثير وتمث ـ ــل الفع ـ ــل أثن ـ ــاء حدوث ـ ــه

ويتن ـ ــاول الموض ـ ــوع بص ـ ــفة تجرب ـ ــة تح ـ ــدث ،أو حال ـ ــة ذهنيـ ـ ـة مش ـ ــبعة بالوج ـ ــدان ،تثي ـ ــر انفع ـ ــاالً

جمالي ـ ـ ـاً ينبثـ ـ ــق مـ ـ ــن صـ ـ ــميم األشـ ـ ــياء ،والقلـ ـ ــق فـ ـ ــي الصـ ـ ــورة ُيتصـ ـ ــف بطـ ـ ــابع األهميـ ـ ــة لـ ـ ــد

د ارس ـ ــتها ،ألن البعــ ــد النفس ـ ــي فـ ـ ــي الصــ ــورة ج ـ ــزء أساســ ــي منه ـ ــا ال يمك ـ ــن إنك ـ ــاره أو االبتعــ ــاد
عن ــه وفيم ــا بع ــد س ــنحاول إظه ــار التـ ـرابط ال ــوظيفي ال ــذي يق ــوم ب ــه القل ــق ف ــي التأس ــيس لمفه ــوم
تشكيل الصورة الفنية (الديب. )149-148 :2007 ,
ب  -ال قلق وعالقته بالخيال واإلبداع:
إن الخيال عملية عقلية داخلية ال يمكن مالحظتها أو الكشف عن ماهيتها إال عن طريق

صبها في قوالب بعد مرورها بتأثيرات أخر  ،وان أي عمل إبداعي إنما هو في بعض جوانبه
ثمرة الخيال ،وهذا الخيال أداة يستخدمها المبدع من أجل إسقاط مزيد من اإلضاءة على الواقع

المعا  ،فالموروث الثقافي ألدباء وفنانين مبدعين َخلّد ذكراهم في ضمير البشرية .

وربما كان العقل هو المدير األول للخيال ،ولكن قد تطغى العوامل األخر كالعوامل

النفسية واالجتماعية والثقافية على هذا العقل ،فيقوم بتركيب الصورة دون أن يظهر تأثيره فاعالً،
بل على العكس من ذلك قد يظهر أي عامل آخر أكثر من العقل في التأثير على الخيال ،ولما

كان العقل حالة عاطفية قبل كونه حالة فكرية فإن هذا القلق ربما كان العباً رئيسياً في ظهور

الخيال (الديب. )154 :2007 ,

ويخلق القلق والتمرد قيماً جمالية جديدة ،وقد يكون الفصل بين الخيال والقلق أكثر مشقة

من الفصل بين الشكل والمضمون ،ألن الخيال الفني ما كان ُلير ويتجسد لوال العاطفة والقلق
الملموس على حد كبير ،وُيعد الخيال زاد اإلبداع ،والتخيل البصري أحد أهم جوانب الخيال،
بينما يعتمد حل المشكالت بشكل رئيسي على الخيال الحسي (السرور. )126 :2002 ,
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وان الفرد الذي يعمل أو يعي

في بيئة تفتقر إلى الخيال وسعة األفق ،يواجه الكثير من

المصاعب التي تضعها في طريقه تلك البيئة ،وال يقتصر اإلبداع على مجاالت الرسم وتأليف
الروايات واالختراعات العلمية وحسب ،بل يقتضي توظيف الدماغ لتغيير وتجديد واعادة تركيب

تكون نواحي الحياة المختلفة ،كما يعني استشعار العالم من حولنا بقوة وعمق،
األشياء التي ّ
واستحداث استعماالت جديدة لألشياء التي أدركناها بحواسنا (وينتر. )116 :1996 ,

وقـد ف ّـرق فرويــد بـين الخيـال والتخيــل ،حيـث قــام بتعريـف الخيـال علــى أنـه شـرود الــذهن فـي عــالم
األوهـ ــام ،بينمـ ــا التخيـ ــل هـ ــو عمليـ ــة هام ـ ـة يسـ ــير النـ ــاس علـ ــى هـ ــداها فـ ــي االخت ـ ـراع واالبتكـ ــار

(أبودبسه وآخرون )119 :2010 ,وهناك نوعان من التخيل:

أ -التخيل االسترجاعي  :وهو اسـ ـ ـترجاع الص ـ ـورة القديم ـ ـة التي انطبعت في الذاك ـرة مع شيء
من التنظيم أو التعديل أو المبالغة .

ب -التخيل اإلنشائي  :وهو الذي بواسطته يستطيع اإلنسان أن يؤلف األفكار والصور ،ويربط
بينهما بطريقة مبتكرة .

سابعاً :سلوكيات جديدة لمواجهة القلق:
 .1ممارسة التدريبات الرياضية:
ثبت أن التمرينات الرياضية تساعد الجسم على إفراز هرمونات األدرنالين ،واألندروفين
لقد َ
لتساهم في األفعال االنعكاسية بشكل إيجابي ،فإذا لم يتم استخدامها فإنها تبقى في الجسم،
وزيادتها يسبب اضطراباً وتغيرات مزاجية تساهم في رفع درجة الشعور بالقلق (األقصري,

. )93 :2002

 .2مواجهة القلق بالوجبات المعتدلة المتوازنة:
وان كانت هذه الطريقة لن تقضي على القلق نهائياً ،ولكنها من أهم العوامل الدفاعية

المساعدة خاصة عند األشخاص العصبيين حادي المزاج ،وأثبتت الدراسات العلمية التي أُجريت

في هذا الشأن ،أنه ال يمكن التغلب على القلق بمجرد تغيير نوعية الغذاء ،إال أنه من الممكن

تخفيف وطأتها ،باستخدام األطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والبروتينات،
ونسبة عالية من مركب هيدرات الكربون ذي التأثير المهدئ ،وكذلك تناول األطعمة المهدئة

المحتوية على السلينيوم مثل العنب ،واألطعمة التي تسكن أعصاب الرأس كالزنجبيل والعسل،
واألغذية المنشطة إلفراز السيروتينين ،والغنية بحامض الفوليك كالخضروات .
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 .3ممارسة الهوايات التي تحبها:
كلمــ ــا شـ ـ ــعرت بالضــ ــيق أو القلـ ـ ــق أو الخــ ــوف علـ ـ ــى ش ـ ـ ـيء مـ ـ ــا أو من ـ ــه ،م ـ ــارس الهوايـ ـ ــة

المفضـ ـ ــلة لـ ـ ــديك ،حيـ ـ ــث أثبتـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــات العلميـ ـ ــة أن الهوايـ ـ ــات تسـ ـ ــاهم فـ ـ ــي ت ـ ـ ـوازن حياتنـ ـ ــا

وتضـ ــيف إليهـ ــا التنـ ــوع وه ـ ــي كفيلـ ــة أن تشـ ــغلك عـ ــن أي ش ـ ــيء آخـ ــر يمكـ ــن أن يقلقـ ــك ،حت ـ ــى

أن ـ ــك ال تالحـ ـ ـظ م ـ ــرور الوق ـ ــت فتنس ـ ــى القل ـ ــق والخ ـ ــوف وتبل ـ ــغ حال ـ ــة م ـ ــن االس ـ ــترخاء الكام ـ ــل،
ف ــإذا ل ــم يك ــن ل ــديك هواي ــة معين ــة فعلي ــك أن تفك ــر بخيال ــك بأن ــك تم ــارس هواي ــة مثيـ ـرة للخي ــال،

فلع ــل ه ــذا التخي ــل يك ــون ب ــديالً ع ــن الواق ــع ويس ــاعدك عل ــى االنش ــغال ول ــو قل ــيالً ع ــن األفك ــار
المقلقة أو التي تسبب لك مخاوف من المستقبل (األقصري. )94 :2002 ,
وتر الباحثة أن الحروب التي عصفت بفلسطين وخاصة قطاع غزة كان لممارسة الفنون،

كبير في التخفيف من الشعور بالتوتر والقلق الذي سببته هذه الحروب
دور اً
(وبخاصة الرسم) اً
والمصاحب للفرد ،حيث ُيسقط ما بداخله عن طريق الرسم واختيار األلوان التي تعبر عن

مكنوناته حتى وان لم يكن مبدعاً أو موهوباً ،فبمجرد انشغاله بهدف كفيل بأن يخفف من حدة
التوتر الذي يعتريه أو يكون مفتاحاً للتعبير وايصال مخاوفه التي تحتل وتشغل مساحة من
تفكيره ،ونالحظ هذا جلياً في فئات األطفال خصوصاً .

ثامناً :االتجاهات النفسية لتفسير ومواجهة القلق:
ظهرت مدارس واتجاهات وحركات فنية أكدت أن اإلنسان قادر على تغيير اتجاه القلق من

الداخل إلى الخارج ،من الذات إلى الواقع ،وذلك بتخطي االختيارات المطروحة المرفوضة وخلق
االختيارات االيجابية البديلة (صالح )68 :2011 ,هذا يعني أن القلق يقود أو يضع الفنان في

مواجهة حقيقية مع االختيارات المطروحة ،فير في االختيارات المطروحة أنها ال تشبع حاجاته

كإنسان فنان ،وحال كهذا يبقيه في توتر ،واحتلت نظرية فرويد مكانة مرموقة ،ولكن مع مرور

الزمن وتطور العلم تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات ،وما يهمنا هو رؤيتها للقلق ،حيث

أوضح فرويد في نظريته األولى بأن اللبيدو هو منشأ القلق ،وأشار إلى األخطار الخارجية

والداخلية كمصدر للقلق ،واهتم بد ارسة القلق ،فقد اعتبر أن القلق عموماً خبرة ماضية للشخص
والماضي هو المسئول عنها ،وميز فرويد بين نوعين من القلق في مدرسة التحليل النفسي

وهما:

أ) القلق الموضوعي :وهو أقرب إلى الخوف ،فالقلق استجابة لخطر داخلي ،والخوف استجابة
لخطر خارجي وقد أطلق فرويد على القلق الموضوعي المسميات( :القلق الواقعي أو القلق
الحقيقي أو القلق السوي) .
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ب) القلق العصابي :وهو خوف غامض غير مفهوم ،ال يستطيع الشخص أن يشعر به أو
يعرفسببه ،فهو ردة فعل لخطر غريزي داخلي ،ويميز فرويد بين ثالثة أنواع من القلق العصابي
وهي :القلق الهائم الطليق ،قلق المخاوف المرضية وقلق الهستيريا (عثمان. )21-20 :2001 ,

وير الوجوديون أن اإلنسان في قلق دائم يتمثل في الخوف من الموت أو مشاعر الذنب

أو الفزع من انعدام المعنى ،لذا دأب الوجوديون على تناول جزئيات السلوك وتحليله ،واعتمدوا

على هذا النوع من القلق للتفسير (علي وسلمان. )213 :2012 ,

وتالحظ الباحثة من آراء فرويد السابقة الذكر ،أنه يختلف مع علم النفس الوجودي الحديث

فيها ،وان

نسبياً ،الذي يعتبر اإلنسان كالً موحداً ال يمكن فصله عن واقعه والبيئة التي يعي
منشأ القلق لد الوجوديين أنه مقرر من ممارسة اإلنسان لحريته في مواجهة المجهول ،وهو في
هذا ينظر إلى القلق على أنه خبرة آنية وليست خبرة ماضية كما يراها فرويد ،وبالرغم من

انشقاق أتباع فرويد عنه ،إال أنهم عموماً داروا في فلكه من حيث الرؤية السابقة للقلق ،ونذكر
هنا بعض االتجاهات النفسية لتفسير ومواجهة القلق:
 ) 1القلق عند كارل يونج :

يعتقد يون أن القلق عبارة عن رد فعل يقوم به الفرد حينما تغزو عقله قو وخياالت غير

معقولة صادرة عن الالشعور الجمعي الذي ُيعتبر من السمات المميزة لنظرية يون  ،حيث
تُختزن فيه الخبرات الماضية المتراكمة عبر األجيال والتي مرت باألسالف القدامى ،والقلق هو
خوف من سيطرة الالشعور الجمعي غير المعقولة التي مازالت باقية فيه من حياة اإلنسان

البدائية .

 ) 2القلق عند ألفرد آدلر :

كان آدلر يؤمن بالتفاعل الدينامي بين الفرد والمجتمع ،وهذا التفاعل يؤدي إلى نشأة القلق،

ف اإلنسان السوي يتغلب على شعوره بالنقص عن طريق تقوية الروابط االجتماعية التي تربط
الفرد باخخرين المحيطين به ،ويستطيع اإلنسان أن يعي

االنتماء إلى المجتمع الذي يعي

 ) 3القلق عند كار ن هورني :

فيه .

بدون أن يشعر بالقلق إذا حقق هذا

تعتقـ ـ ــد هـ ـ ــورني أن الطبيعـ ـ ــة اإلنسـ ـ ــانية قابلـ ـ ــة للتغيـ ـ ــر نحـ ـ ــو األفضـ ـ ــل ،فهـ ـ ــي تُعتبـ ـ ــر مـ ـ ــن

العلمـ ــاء المتفـ ــائلين بقـ ــدرات وامكانيـ ــات اإلنسـ ــان نحـ ــو التقـ ــدم واالرتقـ ــاء وتعتقـ ــد أن الثقافـ ــة مـ ــن
ش ــأنها أن تخل ــق ق ــد اًر كبيـ ـ اًر م ــن القل ــق ل ــد الف ــرد ال ــذي يع ــي

ف ــي ه ــذه الثقاف ــة ،وق ــد عرف ــت

هـ ــورني القلـ ــق األساسـ ــي بقولهـ ــا "إنـ ــه اإلحسـ ــاس الـ ــذي ينتـ ــاب الطفـ ــل لعزلتـ ــه وقلـ ــة حيلتـ ــه فـ ــي
عالم يحفل بالتوتر والعدوانية" (عثمان. )24-22 :2001 ,
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وتر هورني أن القلق استجابة انفعالية تكون موجهة إلى المكونات األساسية للشخصية،

كما تر أن القلق يرجع إلى ثالثة عناصر هي :الشعور بالعجز ،الشعور بالعداوة والشعور
بالعزلة ،وتعتقد هورني أن القلق ينشأ من انعدام الدفء العاطفي في األسرة ،والمعاملة التي
يتلقاها الطفل حيث لها عالقة بنشأة القلق ،باإلضافة إلى البيئة التي يعي
تسهم في نشأة القلق .

فيها الطفل والتي

وقام ـ ـت هـ ــورني مـ ــع سـ ــليفان وفـ ــروم بإعطـ ــاء العوامـ ــل االجتماعيـ ــة المتمثلـ ــة فـ ــي أسـ ــاليب

المعامل ـ ـ ـ ـ ــة الخاطئ ـ ـ ـ ـ ــة ،واإلحس ـ ـ ـ ـ ــاس بع ـ ـ ـ ـ ــدم األم ـ ـ ـ ـ ــان ،واالس ـ ـ ـ ـ ــتقالل ع ـ ـ ـ ـ ــن الوال ـ ـ ـ ـ ــدين ،أهمي ـ ـ ـ ـ ــة
استثنائية (علي وسلمان.)219 :2012 ,
 ) 4القلق عند دوالرد وم يل لر :
ويعتبر القلق دافعاً مكتسباً
وهو عندهما عبارة عن حالة غير سارة يعمل الفرد على تجنبها ُ
أو قابالً لالكتساب ويحدث القلق نتيجة الصراع ،وهذا الصراع يولد حالة من عدم االتزان تؤدي
إلى القلق وال يكون هناك مفر من هذا الصراع حتى يعود االتزان مرة أخر  ،وقد استعان كل

من دوالرد ،ميللر ومور ،بالنظرية السلوكية في تفسير القلق ،معتبرين عملية التعلم واكتساب
العادات هي الفيصل في حصول القلق ،فهو ينشأ من وجهة نظر دوالرد وميللر نتيجة األساليب
الخاطئة في التربية .

 ) 5القلق عند كاتل وشاير :
كشفت األبحاث التحليلية لكل من كاتل وشاير ،عن وجود نوعين من مفاهيم القلق أُطلق عليهما:
سمة القلق

Triat Anxiety

وحالة القلق

State Anxiety

أو ما ُيعرف (قلق الحالة وقلق السمة) .

صور حالة القلق كظرف أو حالة انفعالية ذاتية موقفية ومؤقتة أقرب ما تكون إلى الخوف
وتُ َ
الطبيعي ،ويشعر بها كل الناس في مواقف التهديد مما يؤدي إلى تنشيط جهازهم العصبي

المستقل ،وتزول الحالة بزوال مصدر الخطورة أو التهديد ،ويتضح من العالقة بين حالة القلق
ِ
ويستثار فقط بمثيرات مهددة
وسمة القلق أن االستعداد أو التهيؤ للقلق يبقى كامناً ( َكسمة للقلق) ُ
(كحالة للقلق) (عثمان. )26-25 :2001 ,

فرق بين نوعين من القلق كما ذكرنا سابقاً فهو هنا أعطى أهمية لالختالفات
وبما أن كاتل ّ
الفردية ،فعندما يكون القلق عالياً متواصالً لد الفرد ،فهو هنا ُيصنف ضمن قلق السمة ،على

العكس من ذلك عندما يكون طارئاً خفيف معروف السبب فهو هنا يتبع قلق الحالة المؤقتة
السائدة لوقت محدد وستزول .
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 ) 6القلق وفق اً النظرية السلوكية :
قامت النظرية السلوكية بتحليل السلوك إلى وحدات من المثير واالستجابة ،والقلق في

التصور السلوكي يمدنا بأساس دافعي للتوافق ،وأي خفض للقلق ُينظر له كهدف له أهميته،
حافز
وير السلوكيون (بافلوف وواطسون) :أن القلق يقوم بدور مزدوج ،فهو من ناحية يمثل
اً

در للتعزيز ،وذلك عن طريق خفض القلق ،وبالتالي فإن
 Driveومن ناحية أخر يعد مص اً
العقاب يؤدي إلى كف السلوك غير المرغوب فيه .
ويتولد القلق الذي ُيعد صفة تعزيزية سلبية تؤدي إلى تعديل السلوك ،ولعل أهم ما أكده السلوكيون
أن القلق هو استجابة شرطية مؤلمة تحدد مصدر القلق عند الفرد (عثمان. )24 :2001 ,

تعقيب على االتجاهات النفسية لتفسير القلق:
بعد عرض مجموعة خراء العلماء من ذوي االتجاهات النفسية المفسرة لظاهرة القلق أمثال:

فرويد ،يون  ،كاتل ،شاير وهورني وكالً من أدلر وميللر فقد أشار فرويد أن القلق يرتبط
بالحرمان الجنسي ويضعف الرغبة الجنسية ،بينما كان يون يؤكد على سيطرة محتويات
الالشعور الجمعي الغير معقولة والمتراكمة من حياة اإلنسان البدائي ،كاستعداداتنا للخوف من

الظالم مثالً ،وهو شعور عام مشترك لد كل إنسان ،أما آدلر فقد كان على نقيض فرويد الذي
َقلّ َل من أهمية الجنس وعزز الروابط االجتماعية بين الفرد والمجتمع التي بدورها تتغلب وتحد
من الشعور بالقلق ،أما هورني فأعطت أهمية للدوافع العدوانية لكونها أهم مصدر من مصادر

الخطر الذي يولد القلق عند اإلنسان ،وما يلبث أن يتفاقم ناتجاً عنه أمراضاً نفسية وخيمة،
ونظ اًر لمبادئ وقوانين النظرية السلوكية التي اهتمت بالمثير واالستجابة ،فقد أشارت النظرية
السلوكية أن اإلنسان يتعلم بطريقة االقتران مع مثير كالخوف من العقاب جراء االعتداء على

الغير .

وتر الباحثة أن قلق الحالة هو زاد اإلبداع ،فيبدأ اإلنسان بتنظيم حياته والبحث عن
االستقرار في كافة مجاالت الحياة ،ومن ثم ابتداع طرق تكفل رضاه وتحقق ذاته ،وكما أشار

فرانكلن أن اإلنسان ال يزال يبحث عن المعنى لكل المواقف الحياتية التي يمر بها سواء كانت

مريحة أو مؤلمة ليشعر في النهاية بالقناعة والرضى .
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المبحث الثاني :القلق الوجودي Existential Anxiety

يشكل القلق من وجهة نظر الوجوديين خبرة آنية ال عالقة لها بالماضي ،ويعتبر شيئاً

خاصاً بالمستقبل وله وظيفتين هما محاولة تشكيل الواقع بطريقة مختلفة تخفف وطأة الحياة
على الفرد ومحاولة تعديل أو تصحيح الواقع ليبدو منسجماً ومعقوالً ،أما غاية القلق الوجودي

فمرهونة بدرجة وعي اإلنسان ،فالوجوديون يفترضون عالقة وثيقة إيجابية بين القلق الوجودي

ووعي اإلنسان فقد فَ ّسر بوبوفك
التفكير وغاية القلق الوجودي هو إضفاء المعنى على الحياة ،وأن وجود هذا المعنى من الحياة
Nash Popovk

القلق الوجودي بأنه الهم الحاصل نتيجة كثرة

ال يلغي القلق الوجودي ،بل يوقفه عند حدود معينة ذلك ألن القلق الوجودي ال سبيل إلى

اجتنابه ،فإن عجز اإلنسان عن إيجاد المعنى من الحياة فسوف يقع فريسة لقلقه الوجودي
العميق الذي ينتهي به إلى الفراغ (الخزرجي. )515 :2010 ,
إن القلق الوجودي ال ُيقصد به القلق العصابي الذي يدل على اضطراب انفعالي ،وانما
ُي قصد به ذلك النوع من القلق اليسير الذي ينتاب كل الذين يتحملون مسئوليات وجودهم

(المصري )23 :2011 ,إننا نالحظه عند الطالب قبل دخول االمتحان ،ونجده عند الكاتب قبل
أن تُنشر مؤلفاته ،وعند الطبيب قبل دخوله غرفة العمليات ،إنه ليس سو التوتر بين اخن
والمستقبل ،وهذا ما يذهب إليه بيرلز

Barles

في قوله" :إن القلق هو الهوة بين الحاضر

والمستقبل فكلما ابتعدت عن ركيزة الحاضر المؤكدة بأمنه ،وانشغلت بالمستقبل عانيت من

القلق" ،وير يالوم

Yalom

أن قلق الموت هو صميم القلق الوجودي ،ويعنى به القلق إزاء فكرة

انتهاء وجود اإلنسان بوصفه كينونة

Ceasing To Be

وجوانب .

بكل ما تنطوي به الكينونة من معان

ويعطي القلق الوجود ما يميزه  ،بل أنه يكشف للموجود عن وجوده  ،فكل إنسان يجد نفسه

موضوعاً أمام العدم وال تستطيع أية حياة إنسانية أن تفلت من القلق فالقلق كاليأس عالمة من
عالمات الوجود ،أما األول فيسبق الحرية وأما اخخر فيأتي في أعقابها (جوليفيه.)44 :1988 ,

أوالً :تعريف الوجود:
الوجود اصطالح الهوتي مرادف الصطالح الحضور الكلي ،وهو صفة من صفات اهلل

تدل على أنه تعالى موجود في كل مكان (صليبا. )562 :1982 ,

بينما الوجودي هو ما يتعلق بالوجود أو ُينسب إليه ،ومنه الحكم الوجودي مثل حكمنا
بوجود الشمس وكونها مضيئة ،فهو حكم بالوجود ال بالضرورة (صليبا. )564 :1982 ,
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والوجودية بالمعنى العام هي إبراز قيمة الوجود الفردي ،وهي مذهب كيرجارد وياسبر

وهيدجر وشتوف ،ولكنها (الوجودية) بالمعنى الخاص هي المذهب الذي عرضه سارتر في كتابه
الوجود والعدم (صليبا )565 :1982 ,والذي تتمحور فكرته في الدفاع عن الوجودية ،ضد كل
ما يوجه لها من انتقادات ،بما فيها أنها دعوة لالستسالم لليأس ،مستندين إلى أنه مادامت كل

الحلول مستحيلة ،فإن العمل في هذا العالم كذلك مستحيل وال جدو منه .

ثانياً :المدرسة الوجودية:
ظهرت المدرسة الوجودية بعد الحرب العالمية الثانية (صالح )68 :2011 ,فعالجت القلق

بأن زعزعت ثقة اإلنسان بنفسه وبالعالم ،وتبعاً لممثل الوجودية "البيركامو" ،فإن العالم أو الوجود

هو حالة الذات ،وأن المسألة الفلسفية الوحيدة هي مسألة االنتحار وأن اإلنسان هو حالة عبثية
يواجه مواقف عبثية ،وأنه محكوم بالنشاط التافه والعقيم ،على الضد من ذلك ظهرت مدارس
واتجاهات وحركات فنية أكدت أن اإلنسان قادر على تغيير اتجاه القلق من الداخل إلى الخارج،

ومن الذات إلى الواقع .

ثالثاً :فكرة الوجود والعدم:
أ) فكرة الوجود:
الوجـ ــود

Existential

لفـ ــظ مقابـ ــل للعـ ــدم ،وهـ ــو ب ـ ــديهي ،فـ ــال يحتـ ــاج إلـ ــى تعريـ ــف إال م ـ ــن

فيعـ ـ ّـرف بـ ــه تعريف ـ ـاً لفظي ـ ـاً يفيـ ــد فهم ـ ـه مـ ــن ذلـ ــك اللفـ ــظ ،ال
حيـ ــث أنـ ــه مـ ــدلول للفـ ــظ دون آخـ ــرُ ،
تص ـ ــوره ف ـ ــي نفس ـ ــه مث ـ ــال ذل ـ ــك تعري ـ ــف الوج ـ ــود ب ـ ــالكون أو الثب ـ ــوت أو التحق ـ ــق أو الحص ـ ــول
أو الشيئية (صليبا. )558 :1982 ,

ب) فكرة العدم:
العدم ضد الوجود ،وهو مطلق أو إضافي ،ومعنى العدم عند هيجل مساو لمعنى الوجود،
أما عند الفالسفة الوجوديين فإن العالقة بين هذين المعنين مختلفة ،فمثالً يقول هيدجر :إن
العدم يتجلى على هيئة حضور تارة وعلى هيئة غياب تارة ،وقول سارتر أن العدم متأخر عن

وبّين سارتر في كتابه الوجود والعدم أن لمفهوم العدم صفة مصطنعة،
الوجود وهو يتبعه دائماًَ ،
ألنه ال معنى له إال من جهة ما هو نفي شيء ،أو فقدان شيء ،ومعنى ذلك أنه ال وجود للعدم
بذاته ،إنما الوجود للكائن الذي يتصور عدم األشياء ،فكأنما العدم ال يأتي إلى العالم إال عن

طريق اإلنسان (صليبا. )65-64 :1982 ,
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رابعاً :مفهوم الوجودية:
إن الوجودية

Existentialism

حركة فلسفية لها جذورها القديمة في تاريخ الفكر اإلنساني،

وهي تنظر إلى حقيقة الكائن التي تتحدد عن طريق الوجود في مرحلة معينه وتتميز
باالستخفاف بالمجردات ،وتقديس التجربة اإلنسانية الفردية ،وتؤكد هذه الحركة أهمية الشخص

الفردي (السيد. )51 :2013 ,
وتعتبـ ـ ــر الوجوديـ ـ ــة أحـ ـ ــدث المـ ـ ــذاهب الفلسـ ـ ــفية ،وفـ ـ ــي الوقـ ـ ــت نفسـ ـ ــه هـ ـ ــي مـ ـ ــن أقـ ـ ــدمها،
أح ـ ــدثها ألن له ـ ــا مرك ـ ــز الص ـ ــدارة والس ـ ــيادة ف ـ ــي الفك ـ ــر المعاص ـ ــر ،وه ـ ــي أص ـ ــدق تعبي ـ ــر ع ـ ــن
حال ـ ــة القل ـ ــق الع ـ ــام الـ ـ ـذي تَ َملّـ ـ ـك الع ـ ــالم الش ـ ــعور الح ـ ــاد ب ـ ــه بع ـ ــد الح ـ ــرب العالمي ـ ــة األول ـ ــى ث ـ ــم
الثانيـ ــة ،فلقـ ــد كـ ــان لهـ ــذين الحـ ــادثين أثـ ــر بـ ــالغ فـ ــي إشـ ــعار اإلنسـ ــانية بالمعـ ــاني الكبـ ــر التـ ــي
تؤلـ ــف نسـ ــي وجودهـ ــا ،وفـ ــي وضـ ــعها بصـ ــورة كليـ ــة أمـ ــام أكبـ ــر مصـ ــدر مـ ــن مصـ ــادر قلقهـ ــا،

وهو الفناء الشامل الذي ينتظر الشعوب بأسرها (بدوي. )19 :1980 ,

ويعد المذهب الوجودي من الفلسفات الحديثة حيث أن كيركجارد هو المؤسـس الحقيقـي لهـذا
ُ
المـ ــذهب ،بينمـ ــا دوستويفسـ ــكى ،ف ارنـ ــز كفكـ ــا ،هايـ ــدجر وجـ ــون بـ ــول سـ ــارتر هـ ــم مـ ــن الفالسـ ــفة
ويفهــم المــذهب الوجــودي مــن خــالل منظــوره الشخصــي لإلنســان ،فهــو يــر اإلنســان
الوجــوديينُ ،
كموجــود (هنــا واخن) ،أمــا الحيــاة بالنسـبة لســارتر فهــي تتغلغــل فــي اإلنســان ومــن المشــاعر التــي
تصف اإلنسان في الدنيا القلق واالغتراب ،وال مفر من تقبل هذه المشاعر بشرط أن تُتخـذ كـدافع
للتعبئة من أجل تحقيق الوجود األكمل ،فعندما يواجه اإلنسـان القلـق يشـعر وكأنـه مهـدد بالفنـاء،

وهو يعمل من أجل التوصل إلى أقصى نطاق حدود الزمن الذي يفرضه الواقع .وير

Perkamy

الخالقــة التــي تعيــد
أن العمــل الفنــي يصــبح بمثابــة تمــرد وحريــة ،مــن مبــدأ أن التمــرد هــو الطاقــة ّ
العالم في كل لحظة من جديد ،كما أن اإلنسان يتمرد على رأيه ،من أجل ابتداع القـيم التـي تعيـد

تشكيل العالم من جديد ،والعمل الفني في مفهوم المذهب الوجودي هو مجال للتمرد ،الذي يسمح
للفنـ ـ ـ ــان والمتـ ـ ـ ــذوق أن يعيشـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــذه األبديـ ـ ـ ــة ،فتلتقـ ـ ـ ــي مع ـ ـ ـ ـاً األبعـ ـ ـ ــاد الزمنيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي حضـ ـ ـ ــور
مبه وفريد (عطية. )239-238 :2010 ,

وتر الباحثة أن النظرية الوجودية لفرانكلن هي أقرب النظريات لمعتقداتنا الدينية ،ولذلك تم
تسميتها تجاو اًز "النظرية المسلمة" لتسليمها بالواقع وأحداثه التي في النهاية ستعود بالنفع على

المجتمع .
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خامساً :القلق الوجودي ومفهومه الفلسفي:
عرف في المعجم
ُيعد القلق من الموضوعات التي عنيت الفلسفة الوجودية بدراسته وهو ُي ّ
الفلسفي الجزء الثاني باالضطراب والشعور بالضيق أو االنزعاج ،وقلق الشيء أي لم يستقر في

مكان واحد ولم يستقر على حال .

والقلـ ـ ــق عنـ ـ ــد (لـ ـ ــوك) هـ ـ ــو الشـ ـ ــعور بالضـ ـ ــيق أو االنزعـ ـ ــاج الـ ـ ــذي يسـ ـ ــبق الفعـ ـ ــل اإلرادي،

ولـ ـ ــه عنـ ـ ــد (كونـ ـ ــدياك) درجتـ ـ ــان :أوالهمـ ـ ــا درجـ ـ ــة االنزعـ ـ ــاج وعـ ـ ــدم الرضـ ـ ــا ،وثانيتهمـ ـ ــا درجـ ـ ــة
الجزع والكرب (صليبا. )200-199 :1982 ,

أما عند علماء النفس ،فإن القلق استعداد تلقائي للنفس يجعلها غير راضية بالواقع ،فإذا

تطلع المرء إلى األحسن واألفضل ،ونظر إلى حياته الواقعية ،فوجدها محفوفة بالمخاطر ،بعيدة
عن تحقيق ما يصبو إليه من الكمال والسعادة ،أحس بالقلق والغم .
ويشير القلق الوجودي

Existential Anxiety

في الفلسفة الوجودية إلى أن هناك شعو ًار

لقى ومتروكاً في هذا العالم ومرغماً على االختيار،
أساسياً يشعر به اإلنسان ،ناتجاً عن كونه ُم ً
وأن هناك خط اًر دائماً يتهدد وجوده ،فهو دائماً وجهاً لوجه أمام نفسه ،باعتباره لم يوجد بعد،
وانما سيوجد بواسطة االختيار ،واالختيار حرية ومخاطرة ،وكل هذا يترافق مع اإلحساس بال

وضعيته اإلنسانية وبعبثية حياته ،وبعض الفالسفة أسموه" :القلق الميتافيزيقي" ،ألنه
عقالنية
ّ
نات عن اإلحساس بالسقوط واالنحالل والموت (الديب )62 :2007 ,ومن أهم الروابط بين
الفلسفة الوجودية والتحليل النفسي تفسير فرويد للقلق الوجودي بصدمة الميالد وحتمية االنتحار،

ونذكر هنا آراء بعض الفالسفة في تعريفهم للقلق الوجودي (الخزرجي:)501-500 :2010 ,
 . 1ف رانكل

(1980) Frankl

القلق الوجودي هو الخوف من الحياة وفي الوقت نفسه الخوف من أحداث الحياة ككل .
 . 2جابر وكفافي

)(1990

هو إحساس عام بالقلق والخوف والتوجس يرتبط بشعور أن الحياة ال معنى لها في النهاية
وعديمة الجدو  ،واننا مغتربون ال عن اخخرين فحسب ،بل وعن أنفسنا أيضاً .
 . 3مورس

(1998) Morse

حياة ذات معنى وانجاز أو ال  ،واذا لم تكن

هم عميق يتعلق فيما إذا كان اإلنسان يعي
وهو ٌ
كذلك فإن الوعي بحتمية الموت يمكن أن يؤدي بالشخص إلى قلق عام .
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 . 4ناش بوبوفك

(2000) Nash Popovk

اإلحساس بالخوف من الموت والشعور بانعدام المعنى من الحياة يعززه الشك والعزلة واالنفصال

عن اخخرين

 . 5سم ي ث

(2005) Smith

المعرفة بالفناء الشخصي ألن اإلنسان هو الكائن الوحيد الواعي بمدة بقائه على األرض .
وتر الباحثة أن القلق ما هو إال حالة مؤقتة يشعر بها الفرد نظ اًر للظروف الصعبة ،وما

يلبث أن يسعى لتحقيق ذاته والتكيف بحسب ما ينسجم مع واقعه راضياً بقضاء اهلل وقدره ساعياً
إليجاد معنى لحياته ،وعلى يقين أن هناك حكمة لكل ما يواجهه .

سادساً :مجاالت القلق الوجودي:
استعرض الباحثون في مجاالت القلق الوجودي لد

المنظّرين النفسيين الوجوديين ،غير

أنهم لم يجدوا اتفاقاً على هذه المجاالت بينهم ،حيث إن الكائنات اإلنسانية ال توجد مجرد وجود،
بل تقرر ما سيكون عليه هذا الوجود ،حيث تستطيع أن ترتفع فوق الظروف البيولوجية والنفسية

واالجتماعية التي ينبني عليها التنبؤ ،ولكنها على المستو

الفردي غير قابلة للتنبؤ (علي

وسلمان )217 :2012 ,وعليه فقد اتفق الباحثون النفسوجوديون على القواسم المشتركة اختية:

 - 1انعدام المعنى أو الالمعنى :

Meaninglessness

كثير من الوجوديين (وليس كلهم) يلتقون مع فكرة أن الحياة بال معنى ،فيقول المعال
النفسي الوجودي سبانيلي  " Spinelliبإمكان المرء حين يلقي نظرة واسعة على مشاهد الحياة ،أن
يستنت بشكل صحيح أن الحياة ذاتها مغامرة حمقاء" ،ومن جانب آخر أشار عدد من النفسيين

الوجوديين مثل "فيكتور فرانكل" أن للناس حاجة إلى المعنى لكي يبقوا أحياء ،ويمكن للمرء أن
يشعر بالضياع في عالم خال من المعنى ،مما يمكن أن يكون سبباً للقلق .

 - 2الموت :

Death

الحظ أن الموت فع ٌل فيه قضاء
ُيتصف الموت باإلشكال  Paradoxفمن الناحية الوجودية ُي َ
على كل فعل ،فالكل فانون ،ولكن كل إنسان يموت وحده وال بد أن يموت هو نفسه ال بديل

عنه ،وليس من الصعب القول أن الموت يسير يداً بيد ،ومن محتويات الموت أو مكوناته فقد
Loss

وعدم التنبؤ

Unpredictability

للحظة الموت ،والجهل

Unknown

فيما يتعلق بخبرة

الموت ،وهذه المكونات تسبب القلق بشكل كامن ،واننا جميعاً محكوم علينا بالموت بدون معرفة
يوم التنفيذ ،وهذه الحتمية مصدر عظيم للقلق .
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 - 3االغت راب :

Alienation

ُيعرف االغتراب على أنه "انفصام الفرد عن األنا الواقعية بسبب من االنغماس في
ويعرف أيضاً
التجديدات وضرورة التطابق مع رغبات اخخرين ومطالب المؤسسات االجتماعية"ُ ،

بأنه "انعدام العالقات الحميمية مع الناس" ،ويبدو القلق الوجودي مألوفاً حينما ننفصل عن
اخخرين ،فحينما نكون وحدنا تبدو بنياتنا عن الواقع ليس لها ما يؤازرها ،وهذا يسبب اإلحساس

بعدم األمان ،وقد أكد الوجوديون أن العزلة ضرورية ألن المجتمع غير موثوق فيه .
 - 4عدم األمن :

Insecurity

يجب اإلقرار أوالً أن األمن  Securityهو حاجة نفسية جوهرها السعي المستمر لتوفير

اإلحساس باألمان ،وضمان الشعور بأن الفرد في مأمن من كل ما يهدد وجوده وما يمكن أن

يجعله مضطرب النفس ،مفتت الشعور مما قد يهدد وحدته البيولوجية وكينونته النفسية .

سابعاً :نظريات تناولت مفهوم القلق الوجودي:
 ) 1نظرية كير كجارد :

Kierkegaard

ُيعد الفيلسوف ورجل الدين الدنماركي (كير كجارد)  1855-1813أول من تناول مفهوم
القلق الوجودي في كتابه "مفهوم القلق"  ،The Concept of Anxietyوير كير كجارد أن حياة

اإلنسان وفهمها هي سلسلة من الق اررات الضرورية وأن اإلنسان عندما يتمعن في اتخاذ قرار

باتجاه معين ،فإن هذا القرار سيعمل على تغيير هذا اإلنسان ،ويضعه أمام مستقبل مجهول،

يستثير لديه خبرة القلق الذي يعمل كونه دافعاً للنمو عندما يختار اإلنسان مجابهته والصمود

بوجهه ،أو أن يعي

الخمول والركود إن تجنب القلق واستسلم للوضع القائم ،وتفترض وجودية

كير كجارد أن الجانب األكثر أهمية في الشخصية هو ليس ما يرثه الفرد جينياً أو طريقة
معاملته في مرحلة الطفولة ،وانما الكيفية التي يفسر فيها ويستجيب للعالم من حوله ،وأنواع
االختيارات التي يعمل من خاللها خاصة فيما له صلة بموضوع موته الذي يعرف من بين

المخلوقات الحية جميعاً أنه ميت ال محالة وأن كل البشر فانون ،وقد أشار كجارد إلى أنه ليس

مهماً أن يقلق اإلنسان ولكن المهم أن يقلق بالطريقة الصحيحة ،فالقلق هو تجربة استيقاظ موجه
لما يمكن أن يكون عليه اإلنسان لمجابهة الع ـدم ،فكالهما أي (القلق والع ـدم) :مرتبطان

ببعضهما بشـ ـكل دائم ،إذ أن تأثير العدم هو إفراز القلق (الكعبي. )17 :2011 ,
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 ) 2نظرية بارك :

Park

تبدو الحياة من منظور (بارك)  Parkبمثابة عجلة طاحونة تدور بال فائدة أو معنى ما دام

الموت هو النهاية األكيدة للكائن اإلنساني ،وهو يرى أن الناس يستجيبون للموت بثالثة أشكال
من ردود الفعل هي:

أ .الخوف من الموت بوصفه خبرة حقيقية موضوعية وخارجية كما تبدو في موت اخخرين .

ب .الخوف الناجم عن وعي الفرد باقتراب نهايته أو موته الشخصي .
ج .الخوف المقترن بالقلق الوجودي من العدم .

ويتباين األفراد في مد وعيهم وتمثيلهم للجوانب الثالثة أعاله للتعامل مع خبرة الموت ،إذ
يتعاملون مع النوع األول كونهم مالحظين من خالل مشاهدة أو إدراك موت اخخرين فيما

همل النوعين اخخرين وكأنها خدعة
يتناولون النوعين اخخرين للخبرة بوصفهم مشتركين فيه ُ
وي َ
فكرية أو آلية دفاعية يتجنبون من خاللها معاناة التعامل مع الموت والتهيؤ له وتهديده لكينونة
الفرد بوصفه يحصل مرة واحدة أو باألحر أنه آخر حدث يحصل لإلنسان ،وير بارك أيضاً

أننا جميعاً نشعر على نحو ما بالقلق الوجودي بصيغة وعي ذاتي ينت عن خوفنا من الموت،
وعن كل ما يهدد كينونتنا ،وأن القلق الوجودي ال ينبع من حقيقة الموت ،بل أن جل اهتمامنا

بالموت ينشأ من قلقنا الوجودي ،واذا ما كان يستحوذ علينا القلق فبوسعنا إتباع إحد طريقتين

إما أ ن ننظم حياتنا حول هذا التهديد الشامل وأن نعتنق بشجاعة قلقنا الوجودي متحركين باتجاه
الوجود األصيل ،أو أن نتحرر من قلقنا الوجودي باعترافنا به والدخول في حالة كينونة داخلية

جديدة أي الحرية الوجودية (الكعبي. )18-17 :2011 ,
 ) 3نظرية تيلش :

Tillich

يمثــل القلــق الوجــودي مــن منظــور (تــيل )  1965-1886حالــة وعــي متقدمــة بالعــدم أو

الالوجود مع مالحظة أن كالً من العدم والوجـود يعتبـران عـامالن أساسـيان فـي الحيـاة اإلنسـانية،
وان ما يؤدي إلى القلق لـيس إدراك األفـراد للفنـاء الشـامل أو تجربـة مـوت اخخـرين ،بـل االنطبـاع

الــذي تخلقــه هــذه األحــداث علــى الــوعي الكــامن فينــا بأننــا ال بــد أن نمــوت ،ومتــى مــا تحكــم القلــق

الوج ـ ــودي ف ـ ــي الف ـ ــرد جعل ـ ــه فاق ـ ــداً لالتج ـ ــاه وللقص ـ ــد ومص ـ ــد اًر ل ـ ــردود األفع ـ ــال غي ـ ــر المناس ـ ــبة

(الكعبي. )18 :2011 ,
وقد توصل تيل

من تحليالته إلى أن القلق الناجم عن الوعي بتهديد العدم للوجود يمكن

أن يكون بثالثة أشكال هي:
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 -1القلق إزاء القدر أو الموت:
وهو حصيلة الوعي بتهديد العدم للوجود الحقيقي لإلنسان من خالل الحوادث الخطرة

والمرض والضعف والموت ،إن القلق إزاء القدر والموت هو حالة أساسية للغاية وبالغة الشمول
وال مفر منه ،وأن كل محاوالت تنحيته وتجنبه ال طائل من ورائها ،ألن الجميع على وعي
بالفقدان التام للذات الذي يفرضه الموت الجسدي ،والمالحظ أن هذا القلق يزداد بتزايد عمليات

التفرد ،وأن الناس في المجتمعات ذات الثقافة الجمعية أقل تعرضاً لهذا النوع من القلق .
 -2القلق إزاء الذنب واإلدانة:

وهو حصيلة الوعي بتهديد العدم للوجود األخالقي لإلنسان ،وهذا التهديد يتمحور حول

مسؤولية اإلنسان فيما يفعل بنفسه ،وكيف استثمر الحرية المحدودة في تقرير ذاته ،واتخاذ ق ارراته

المتعلقة بمصيره ،إن اإلنسان كونه حرية محدودة حر في إطار احتماالت محدوديته ،لكنه
مطالب ضمن هذه الحدود بأن يجعل من نفسه ما ُيفترض أن يكون ،أي أن يحقق مصيره .
 -3القلق إزاء العبث:
وهو حصيلة الوعي بتهديد العدم للتأكيد الذاتي الروحي لإلنسان ،إن القلق إزاء العبث هو
قلق حول افتقاد اهتمام أو مقصد نهائي ،أو االفتقاد لمعنى معين يمنح المغز لوجودنا كله ،إن
الخواء أو فقدان المعنى هما تعبيران عن تهديد العدم للحياة الروحية ،وتبدو غربة اإلنسان

المعاصر تجسيداً لمثل هذا الشعور بالخواء ،وان وجود اإلنسان يتضمن حتماً عالقة بالمعاني

ألنه ال يستطيع أن يحيا بالصيغة اإلنسانية التي ُجبل عليها إال من خالل المعاني والقيم
(الكعبي )19 :2011 ,وير (تيل ) أن القلق الوجودي يكمن في األشكال الثالثة أعاله جميعاً،
وأن التباين بين هذه األشكال ال يعني انعزال كل منها عن اخخر ،كما أن كل شكل منها يكمن

في بقية األشكال ولكن من خالل هيمنة شكل واحد منها فقط ،كما ير تيل

أن القلق الذي

يكمن في أعماق األفراد كافة يصبح شامالً إذا ما تحللت الهياكل المستقرة للمعنى ،مثل السلطة

قيد القلق .
واإليمان والنظام ،وطالما أن هذه الهياكل متماسكة فإنها تُ ّ
 ) 4نظرية ناش بوبوفك :
قام نا

Nash Popovk

بوبوفك بتوزيع القلق على أربعة مجاالت هي :الشك

Uncertainty

والعدم

وعرف المجال األول
 Nothingnessوالموت  Deathوالعزلة أو االنفصال ّ ،Separateness
(الشك) بأنه صفة موضوعية للعالم .
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وهو تعبير فاعل لوعينا واحساسنا بعدم اليقين أو الموثوقية ،أما المجال الثاني (العدم) وهو

إدراك العدم ،فنحن نتحرك فقط عندما ال يكون شيء أمامنا ،لكن إدراكنا لهذا الشيء يثير فينا
عدماً جديداً ،وهكذا إ ن التركيب من العدم والوجود الذي يتضمن ويستلزم القبول بالعدم كجزء قيم

ومهم من الواقع وذواتنا يصنع القلق ،بينما المجال الثالث (الموت) فيتلخص في أننا جميعاً

محكوم علينا بالموت بدون معرفة يوم التنفيذ ،وهذه الحتمية هي مصدر عظيم للقلق ،أما المجال

الرابع وهو (العزلة أو االنفصال) فإن منبع القلق فيه هو أن الوجود اليومي مع اخخرين هو غير
موثوق فيه ،ألنه ال ينبع من ذواتهم الكاملة ،واالنفصال أو العزلة هو ما اتفق تماماً مع ما

أسماهُ وجوديون آخرون باالغتراب .

وأضاف بوبوفك مجاالً خامساً هو (انعدام المعنى) أو (الالمعنى) ،إذ يقول نيتشه" :إن من

يمتلك سبباً يعي

من أجله فهو يستطيع غالباً أن يتحمل بأية طريقة وبأي حال ،وهذا يعني أن

أية محاولة يستخدمها الشخص لكي يسترد قوته الداخلية ،ينبغي أن تنجح أوالً في أن تجعله

يبصر لنفسه هدفاً مستقبلياً .

وُيقـ ـ ـ ّـيم بوبوفـ ـ ــك العالقـ ـ ــة بـ ـ ــين القلـ ـ ــق الوجـ ـ ــودي والـ ـ ــوعي ،فيؤكـ ـ ــد أن القلـ ـ ــق هـ ـ ــو عـ ـ ــرض
جـ ــانبي لتطـ ــور الشـ ــعور ،لـ ــذلك يبـ ــدو مـ ــن غيـ ــر المسـ ــتغرب أن ذوي الـ ــذكاء العـ ــالي والمبـ ــدعين

ل ـ ــديهم قل ـ ــق وج ـ ــودي ع ـ ــالي ،وه ـ ــو به ـ ــذا ال ُيع ـ ــد ش ـ ــيئاً س ـ ــلبياً أو خاطئـ ـ ـاً ف ـ ــي شخص ـ ــية الم ـ ــرء
أو عالقته (الخزرجي. )518 :2010 ,

تعقيب على نظريات القلق الوجودي:
يعتبر الوجوديون أن للقلق خاصية التهديد للحضور الوجودي ،فقد نسب العالم فرانكل القلق

الوجودي إلى انعدام المعنى للحياة ،بينما قام آخرون مثل تيل

بتوزيع القلق الوجودي على

ثالثة مجاالت ،أال وهي الموت ،انعدام المعنى واإلدانة ،ولكن نجد أن بوبوفك قد توسعت لديه
المجاالت إلى الموت ،الشك ،انعدام المعنى والعزلة أواالنفصال ،وأشار بأهمية القلق كعرض
جانبي لتطوير الشعور ،ودلل على ذلك بوجود القلق لد المبدعين وذوي الذكاء العالي ،وبذلك

فهو جانب إيجابي نحو اإلنجاز ،في حين أكد كيجارد على أهمية القلق البناء والذي ينت عنه

تحقيق الهدف .
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المبحث الثالث :اإلبداع

Creativity

أوالً :اإلبداع( :مفهومه ,دوافعه ,خصائصه ومستوياته)
 - 1تعريف اإلبداع:
أ -اإلبداع لغة:
أصله من بدع  -وأبدع الشيئ :اخترعه ال على مثال ،وبدعه  -بدعاً :أنشأه على غير مثال

سابق ،فهو بديع ،والمبدع الذي يأتي أم اًر على شبه لم يكن ابتدأه إال إياه ،وفالن بدع في هذا

األمر :أي أول لم يسبقه أحد (الرازي. )44-43 :1995 ,
ب -اإلبداع اصطالحاً:

عرف شتاين  Steinاإلبداع  Creativityبأنه "عملية ينت عنها عمل جديد ُيرضي جماعة
ُي ّ
ما ،أو تقبله على أنه مفيد"( ،صالح ، )16-14 :2011 ,بينما يقول تورانس  Torranceأن
اإلبداع عملية تحسس المشكالت والوعي بمواطن الضعف والتغيرات وعدم االنسجام والنقص في

المعلومات ،والبحث عن حلول والتنبؤ ،وصياغة فرضيات جديدة ،واختبار الفرضيات ،واعادة
صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إلى حلول أو ارتباطات جديدة ،باستخدام المعطيات

المتوافرة ،ونقل النتائ لآلخرين (جروان. )22 :2002 ,

ومن التعريفات المتعددة للعملية اإلبداعية يمكن االستنتاج بأن اإلبداع عملية عقلية تعتمد

على مجموعة من القدرات تتميز بعدد من الخصائص أهمها :الحساسة للمشكالت ،الطالقة،
األصالة ،الجدة ،التفرد ،والمرونة وبهذا يكون اإلبداع الفني هو ذلك النتاج في ميادين:

(الموسيقى ،األدب ،الشعر ،الرواية ،القصة ،الفنون التشكيلية ،الفنون المسرحية والسينما) ،والذي
يتميز بالخصائص أعاله ويشكل إضافة جديدة للمعرفة البشرية في ميدان الفن ،ومن هنا نستنت

أن اإلبداع خلق وانتاج شيء جديد نادر مختلف سواء كان فك اًر أو عمالً في كافة المجاالت .
تعريف الباحثة لإلبداع:

اإلبداع هو نشاط إنساني يتم فيه اإلحساس بالمشكالت والنقص في المعلومات وتحديد
مواطن الضعف ،والبحث عن حلول ،ومن ثم يترتب عليه إنتاج شيئ جديد نادر غير مألوف ذو

قيمة وفائدة ،ويمتاز بقدر من الطالقة واألصالة والمرونة ويحل مشكلة من المشكالت .
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 - 2دوافع اإلبداع :
إن كل فرد قادر على أن يكون مبدعاً لو عرف الطريق إلى ذلك ،واستطاع تنمية الدوافع

التي تكمن وراء كل عمل إبداعي ،ويمكن تصنيف هذه الدوافع إلى ما يلي:
أ) دوافع ذاتية داخلية:

وتتمثل هذه الدوافع بعدة عناصر منها :الحماس في تحقيق األهداف الشخصية،الرغبة في

تقديم مساهمة مبتكرة وقيمة وصياغة جديدة مبتكرة ،الرغبة في معالجة األشياء الغامضة

والمعقدة والحصول على رضا النفس وتحقيق الذات ،وبهذا يعطينا اإلبداع مجاالً إلشباع

الحاجات اإلنسانية بطريقة أحسن وأفضل ،ويساعدنا في الوصول إلى أهدافنا وتحقيقها بطريقة
أسهل وأفضل (السويدان والعدلوني. )25-20 :2004 ,
ب) دوافع بيئية خارجية:
ويمكن اختصار هذه الدوافع في :الحاجة إلى اإلبداع في مجاالت العمل المختلفة عند

فنانين أدباء وعلماء ،التصدي للمشكالت العامة والخاصة يتطلب اإلبداع ،التقدم واالزدهار،
العالم السريع يحتاج إلى صنع األحداث بطريقة إبداعية ،وأخي اًر التقدم واالزدهار مرتبطان
بالقدرات اإلبداعية .

ج) دوافع مادية ومعنوية:
وتكمن هذه الدوافع في :الحصول على مكافآت مالية ،الحصول على تقدير وثناء وسمعة

وشهرة ،الحصول على مرتبة علمية مرموقة ،الحصول على درجة وظيفية متقدمة ،الحصول
على قبول الناس ورضاهم ،الحصول على رضا اهلل سبحانه وتعالى ،وأخي اًر خدمة األمة أو

الوطن .

د) دوافع خاصة بالعمل اإلبداعي:
كالرغبة الشديدة في إيجاد الفكرة والحصول عليها ،فيقول (شارلي شابلن)" :على مد
األعوام اكتشفت أن األفكار تأتي من خالل الرغبة الشديدة في إيجادها .
 - 3خصائص اإلبداع :
تُتصف العملية اإلبداعية بمجموعة من الخصائص والصفات التي نستطيع أن نحددها فيما
يلي:
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 القدرة على اكتشاف عالقات جديدة .

 القدرة على استنطاق تلك العالقات واإلفصاح عنها .
 الربط بين العالقات الجديدة وبين العالقات القديمة التي سبق لغيره اكتشافها .
 توظيف العالقات الجديدة لتحقيق أهداف معينة .

 اإلحجام عن األخذ عن اخخرين إال بالقدر الذي يخدم ويحقق اإلبداعية لديه .
وهنا نالحظ وجود اإلبداع لد

جميع الناس ولكن بدرجات متفاوتة أودعها اهلل سبحانه

وتعالى فينا وترك لنا الفرصة لتنميتها وتطويرها (السويدان والعدلوني. )26 :2004 ,

 - 4مستويات اإلبداع  :لقد ص نّ ف تايلور  Tylorاإلبداع إلى خمسة مستويات :
أ -اإلبداع التعبيري:

ويعني تطوير فكرة أو تطوير نات بغض النظر عن نوعيته أو جودته ،مثال على ذلك كتابة

طفل لقصة أو عمل لوحة فنية .
ب -اإلبداع المنتج:

وُي قصد به البراعة في التوصل إلى النوات من الطراز األول ومثال على ذلك آلة موسيقية
معروفة أو لوحة فنية أو مسرحية شعرية .
ج -اإلبداع االبتكاري:

ويعني به البراعة في استخدام المواد لتطوير استعماالت جديدة لها بحيث يشكل ذلك إسهاماً

أساسياً في تقييم أفكار أو معلومات أساسية جديدة ،وعادة ما يخضع إلى مواصفات تحددها
مؤسسة معينة بحيث يصل صاحبها إلى براءة اختراع كما هو الحال بالنسبة ألديسون .
د -اإلبداع التجديدي:

وُيقصد به تقديم أفكار جديدة بعد اختراق قوانين ومبادئ في مدارس فكرية ثابتة مثل أفكار
أدلر  Adlerويون . Yung
ه -اإلبداع التخيلي:

ويعني به التوصل إلى مبدأ أو نظرية أو افتراض جديد تماماً يترتب عليه ازدهار أو ظهور

مدارس وحركات بحثية جديدة كما هو في حالة أينشتاين وفرويد وفي شعراء المدرسة الرومانسية
والفنية المختلفة (عبدالعزيز. )35 :2006 ,

وتر الباحثة أن اإلبداع له أنواع متعددة في كافة الجوانب سواء في اإلنتاج أو االبتكار أو

التجديد أو التخيل ،وكل هذه األنواع تساعد في التعرف على طبيعة الفكرة اإلبداعية ومد

تطورها وكيفية تجديدها .
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ثانياً :القدرات المكونة لإلبداع والسمات الشخصية:
وقد تُسمى هذه القدرات بمكونات اإلبداع وتعني المهارات التي يتكون منها وهي كما يلي:
أوالً :الطالقة :وتعني القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو
المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معين ،والسرعة والسهولة في توليدها ،وهي في

جوهرها عملية استدعاء ،وقد تم التوصل إلى عدة أنواع للطالقة ،كالطالقة اللفظية مثل :كتابة
أكبر عدد ممكن من الكلمات تبدأ بحرف معين ،وطالقة المعاني كذكر االستخدامات الممكنة

لعلبة البيبسي ،أما طالقة األشكال وهي القدرة على الرسم السريع لعدد من األمثلة والتفصيالت
أو التعديالت في االستجابة لمثير وضعي أو بصري مثل :تكوين أقصى ما تستطيع من

األشكال أو األشياء باستخدام الدوائر المغلقة أو الخطوط المتوازية .

ثانياً :المرونة :وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة ،
وتوجيه أو تحويل مسار التفكير مع تغيير المثير أو متطلبات الموقف .

ثالثاً :األصالة :وهي تُعد أكثر الخصائص ارتباطاً باإلبداع ،وتعني الجدة والتفرد ،وهي العامل
المشترك بين معظم التعريفات التي ترتكز على النوات اإلبداعية كمحك للحكم على مستو

اإلبداع .

رابعاً :اإلفاضة :وتعني القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو لوحة من شأنها أن
تساعد على تطويرها واغنائها وتنفيذها (جروان. )69 :2002 ,

وقد توصلت بعض الدراسات إلى نتائ أوضحت فيها السمات الشخصية وعالقتها بالقدرات

اإلبداعية كدراسة السلطاني ( )1984فالمبدع يتميز باستقاللية آراءه الخاصة واالعتماد على

النفس وقوة اإلرادة وقدرته على ضبط االنفعاالت وسرعة البديهة وسهل التكيف صريح يمكن

الوثوق به (الخزرجي. )492 :2010 ,

وكش ــفت الد ارس ــات العاملي ــة الت ــي أج اره ــا جلف ــورد ع ــن ق ــدرات يتض ــمنها ك ــل م ــن اإلب ــداع

واألصــالة وأبرزهــا الطالقــة والمرونــة ،وهنــاك عالقــة وطيــدة بــين القــدرات اإلبداعيــة والســمات

الشخصية تتلخص فيما يلي:

 .1قد اًر من القلق والتوتر النفسي ،فالتوتر كما يبدو ضرورة الزمة لإلنتاج اإلبداعي .

 .2إن التوتر النفسي ُيفضي إلى دفع الفرد بأال يتحمل الغموض الذي يكتنف الموقف الذي يتم
فيه اإلبداع .
 .3يرتبط التوتر النفسي ارتباطاً سالباً بالقدرات اإلبداعية في مجاالت السمات المزاجية
المختلفة .
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 .4ترتبط الصحة النفسية ممثلة في قوة األنا واالكتفاء الذاتي ،باألداء على مقاييس القدرات
اإلبداعية.

وبالتالي فإن العالقة بين القدرات اإلبداعية والسمات الشخصية هي عالقة تفاعلية ،دينامية،

نفسية ،ظرفية ،والبد لها من الخبرات (الجسماني. )12 :1995 ,
فالفنان مثالً حينما تجي

في نفسه عوامل التوتر والقلق ،وتحتبس في صدره بواعث التعبير

عما في ذاته ،فإنه يلجأ إلى التعبير عن تجربته ،في قالب فني مناسب ،في مجال الفنون سواء

التصوير ،الرسم أو النحت ،فالخيال والواقع كالهما وسيلة لنقل اإلحساس الذاتي للفنان ،وال شك
بأن النفس تصنع الفن ويصنع الفن النفس .كما تناولت دراسة (عبد الحميد" )2007 ،العالقة
بين المستويات اإلبداعية لد

طلبة التربية الفنية في جامعة األقصى وسماتهم الشخصية" تبين

أهمية تزويد المعلمين بالسمات الشخصية لد

الطلبة المبدعين بحيث يمكن تهيئة الطلبة عبر

نشاطات أولية قبل االنتقال إلى نشاطات تتطلب إنتاجاً إبداعياً كل حسب سماته الشخصية التي

يتميز بها (عبدالرحمن. )6 :2007 ,

ثالثاً :السمات والخصائص المعرفية واالنفعالية للشخص المبدع:
إن السـ ــمة عنـ ــد علمـ ــاء الـ ــنفس تمثـ ــل اسـ ــتعداداً عام ـ ـاً أو نزعـ ــة عامـ ــة تطبـ ــع سـ ــلوك الفـ ــرد

بطــ ــابع خـ ـ ــاص وتشـ ـ ــكله وتلونـ ـ ــه وتعــ ــين نوعـ ـ ــه وكيفيتـ ـ ــه ،وه ـ ــم يقصـ ـ ــدون م ـ ــن اسـ ـ ــتخدام هـ ـ ــذا

المفهـ ــوم للسـ ــمة ،إلـ ــى محاولـ ــة تفسـ ــير السـ ــلوك الظـ ــاهري لألف ـ ـراد عـ ــن طريـ ــق افت ـ ـراض وجـ ــود
اسـ ــتعدادات معين ـ ــة عنـ ــدهم ،تك ـ ــون هـ ــي المس ـ ــئولة ع ـ ــن هـ ــذا الس ـ ــلوك وع ـ ـن الثب ـ ــات واالتس ـ ــاق

الذي نالحظه في هذا السلوك (عيسى. )242-241 :1990 ,

فُيبدع المبدع وكأنه بإبداعه يترجم ما في حواسه ،فينقله إلى المتلقي الذي تهتز نفسه لذلك
األثر المنقول إليها اهتزاز الوتر بفعل أنامل موسيقار ،فاإلبداع إنتاج مهما تنوعت أشكاله ،وأية
عملية إبداعية إنما هي نتاج قدرات عقلية ،ومضمون معامل االرتباط بين القدرة المبدعة أو

القدرات المترابطة المبدعة ،إنما هو مضمون له داللة المحك العاملي حسب مفاهيم علم النفس،
ويبدع المبدع حينما يشعر بحالة (النحن) تُلِح عليه ،وان تكلم بضمير(األنا) ،لكن (أناه) هذه ال
حدود تفصلها عن سائر األنوات األخر في محيطه االجتماعي ،فالمبدع بحاجة إلى (نحن)
واحساسه بهذه الحاجة يعد من دواعي إبداعه (الجسماني.)9-8 :1995 ,
وقد صنّف بعض الباحثين الخصائص التي ُيتصف بها المبدعون إلى:
أ) الخصائص المعرفية :حيث ُيظهر األفراد المبدعون بعض الخصائص المعرفية مثل:
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 .1القدرة على التعامل مع األلفاظ والرموز المجردة:

حيث ُيظهر األطفال منذ الصغر في األسرة والمدرسة القدرة اللغوية على استخدام الكلمات
في جمل تامة ،كما يظهرون قدرة واضحة في استخدام األعداد ومدلوالتها بشكل متقن رغم
حداثة سنهم ،لذلك من أهم القدرات التي ُيتصف بها المبدع هي قدرته على فهم الرموز
واستخدامها بشكل صحيح .

 .2حب االستطالع:

وفيها ُيظهر الطفل رغبته في التعرف على البيئة التي تحيط به ،حيث يقوم الطفل بطرح
أسئلة لفهم تلك البيئة ،ومن واجب األسرة وأفراد العائلة والمدرسة أن تُجيب على تساؤالت الطفل
وتشجعه على طرح األسئلة ،ألن ذلك يشجعه على اكتساب المعلومات ،وتنمية قدرة المالحظة
واالنتباه ،والتعرف إلى المشكالت ،وتفسير ما يحدث حوله من ظواهر .

 .3االستقاللية في العمل:

وتعني أن الفرد يحب العمل لوحده ،وذلك ليتمكن من بناء صورة متكاملة عن المشكلة ويقوم
بجمع المعلومات الالزمة ،ثم يضع الفروض ويختبرها للوصول إلى النتائ  ،وذلك ليتعرف على

قدرته في حل المشكالت .
 .4االحتفاظ باالتجاه:

ويعني قدرة الفرد التركيز في المشكلة وذلك للوصول إلى الحل مهما كانت شدة أو قوة المشتتات

التي تحاول إبعاده عن المشكلة األصلية ،والشخص الذي ُيتصف بهذه الصفة يصعب انتزاعه
من عمله قبل إتمامه للعمل
 .5قدرة لغوية:

ُيتصف األفراد المبدعون بأنهم يحبون القراءة والمطالعة للكتب المتنوعة ،وغالباً ما تكون
حصيلتهم اللغوية متقدمة على األفراد من نفس السن .

ب) الخصائص االنفعالية:
والمقصــود بهــا القــيم واالتجاهــات والميــول والرغبــات التــي يميــل إليهــا األف ـراد ،وتهــتم الناحيــة

االنفعالية بالنواحي الوجدانية والشخصـية واالجتماعيـة ،ونالحـظ أن مناهجنـا تركـز علـى الجوانـب

المعرفية على حساب الناحية االنفعالية ونمو الفرد في الناحية المعرفية ال يعني نموه فـي الناحيـة

االنفعاليــة ،وقــد َو َج ـ َدت أغلــب الد ارســات ومــنهم  Prikensأن المبــدعين يتميــزون بالشــجاعة وعــدم
الخوف ،والشعور باألمان والثقة بالنفس ،لذلك فهم يدركون العالقات مع اخخرين ،ويكونوا قادرين
عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الض ـ ـ ـ ـ ـ ــبط والــ ـ ـ ـ ـ ــتحكم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذاتي ،ويهتمــ ـ ـ ـ ـ ــوا بمش ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت اخخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ،ويق ـ ـ ـ ـ ـ ــدموا لهــ ـ ـ ـ ـ ــم

المساعدة (الهويدي. )42-40 :2007 ,

- 36 -

الفصل الثاني :اإلطار النظري

ومن الخصائص األخر حب االستطالع ،االنضباط في العمل واالنتماء إليه ،التركيز

على المهمات وعدم التشتت ،توفر الدافعية الذاتية ،القدرة على التأثير في اخخرين ،االنشغال
الذهني ،عدم االهتمام بالحياة االجتماعية ،وعدم التمسك باألعراف والعادات ،وأخي اًر الميل

للعزلة عن اخخرين  .وان إحد مسائل الفرز األساسية بين فنان وآخر ،هي في كيفية توظيف

ومعالجة هذا الفنان أو ذلك للقلق ،سواء كان هذا القلق ذاتياً أم اجتماعياً (صالح.)67 :2011 ,

رابعاً :البيئة الجامعية وتنمية الموهبة واإلبداع:
تعتبر المرحلة الجامعية من أهم المراحل التي يمر بها المتعلم ،باعتبارها مرحلة النض

العقلي والمعرفي والثقافي وحتى الجسمي للمتعلم ،وان الفرد المبدع يعتبر ثروة وطنية وجوهرية
ونفسية يجب البحث عنها والحفاظ عليها ،لما يمكن أن يسهم فيه من تقدم وازدهار حضاري،
وعلى هذا األساس فالتعليم العالي له دور رئيسي في تحقيق اإلبداع واالبتكار لد

هذه الفئة

العمرية الهامة من مراحل عمر اإلنسان ،وعلى عاتق الجامعة تقوم مهمة صياغة الشباب فك اًر
انتماء (شلدان. )37 :2006 ,
ووجداناً وفعالً و ً

وبما أن الجامعة هي المؤسسة االجتماعية التربوية العملية التي أوجدها المجتمع من أجل

تحقيق أهدافه وغاياته ،من خالل إيجاد وسط منظم يساعد على تنمية شخصية الفرد من جميع
جوانبها الجسمية والعقلية واالنفعالية والروحية بشكل متكامل ومتوازي ،وتمكنه من اكتساب القيم
واالتجاهات والمعارف واألنماط السلوكية ،فالجامعة هي جزء من المجتمع ،بل هي معلم من
أكبر المعالم ذات التأثير االجتماعي ،خاصة في هذه المرحلة العمرية من الشباب والهمة

المتدفقة ،ويمكن أن تعتبر الجامعة امتداداً لألسرة والمدرسة ،وهي بمثابة المؤسسة التي أُنشئت
لتوجيه الشباب وتنمية مهاراتهم المعرفية وقدراتهم على اختراق سوق العمل ،وذلك عن طريق
نمو الدوافع واالتجاهات والمهارات االجتماعية (العاجز. )29 :2006 ,
ويحدد التعليم الجامعي فعالية مهارة األستاذ الجامعي وبراعته فـي تهيئـة المنـا التدريسـي للـتعلم،
وتنميــة اإلثــارة العقليــة لــد طالبــه ،والتواصــل اإليجــابي فيمــا بينــه وبينهم،باإلضــافة إلــى طبيعــة

العالقات التي قد تساعد في استثارة دافعيـتهم وبـذل قصـار مـا لـديهم مـن قـدرات ،وشـحذ هممهـم
فــي ســبيل التحصــيل العلمــي المتميــز ،والــذي بــدوره ســوف يــنعكس علــى مســتو عطــائهم ،ومــد

إيجابية تفاعلهم (الخثيلة. )113 :2000 ,
وُيعد األستاذ الجامعي العمود الفقري للتعليم العالي ،حيث يؤدي نجاحه في عمله دو اًر هاماً
في تنمية وارتقاء النظام التربوي واألكاديمي في بالده (عنبر. )1 :2006 ,
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وتر الباحثة أن المعلم المبدع والمعلمة المبدعة هم أكثر قدرة على تعليم التفكير اإلبداعي

وتنمية اإلبداع لد

الطلبة ،بل إنهم أكثر فاعلية من المعلم التقليدي ،ونشير هنا أن كسر

الحواجز وبناء عالقات طيبة بين المعلم والطالب مبنية على أساس من االحترام المتبادل بين
الطرفين ،يوفر بيئة خصبة لإلبداع ،ومن الواجب أن يتمتع األستاذ الجامعي بسمات تؤهله
لمزاولة هذه المهنة ،كأن يمتلك خبرة طويلة تمكنه من تحقيق األهداف المنشودة ،وتنوعاً في
استراتيجيات التدريس بطريقة مبدعة ،ومن األفضل أن يتمتع بقدرات ومهارات وخب ارت تدريسية

في كيفية تفعيل دور الطلبة وتوجيههم نحو استثمار قدراتهم في التنافس العلمي تحصيالً وبحثاً
وابداعاً .

ويمكن أن يساهم األستاذ الجـامعي فـي تنميـة اإلبـداع لـدى طلبتـه عـن طريـق وسـائل متنوعـة

نذكر منها:

 )1تقبل وتشجيع االختالفات بين آراء طالبه في المواضيع العامة حتى وان كانت مخالفة خ ارئه
وقناعاته الشخصية ،ويناقشهم فيها ،فاالختالف في اخراء يحفز على التفكير والتأمل والبحث

.

 )2السماح للطالب اللقاء به ،ألن ذلك يتيح لألستاذ التعرف إلى شخصية الطالب واكتشاف
مواهبه واستعداداته وميوله (عبدالعال. )188 :1985 ,

 )3تشجيع الطلبة على إنتاج األفكار اإلبداعية ،وأن ُيثمن أعمالهم من تقارير وبحوث وتجارب،
ويشيد بالجيد منها أمام زمالئهم ،فاإلشادة بها يترك أث اًر طيباً في نفس الطالب صاحب العمل
ويحفز على األبداع (عنبر. )158 :2006 ,

 )4االتصاف بالقدوة الحسنة ،فهي أرقى أساليب التربية التي تؤثر بشكل فاعل في تكوين

اتجاهات الشخصية الفكرية ،وتحديد أنماط سلوكه في كل مرحلة من مراحل تطورها (أبونمر,

 ،)24 :2008وتعد القدوة من أهم العوامل المؤثرة في تربية الناشئين،وكذلك في توجية

الراشدين فالفرد يتأثر بمن يراه قدوة له ،ونموذجاً للكماألو النجاحأو الشهرة وذلك عن طريق

المحاكاة واإليحاء واالستحواء (العطار. )133 :2006 ,

 )5تشجيع الطلبة على التعبير التلقائي وطرح أفكارهم الجديدة ،ومساعدتهم في اختبارها بعيداً
عن أية محاوالت لتسخيف أية أفكار مطروحة أو التقليل من شأنها واحاطة الطلبة بجو

يسوده القبول والجذب ،وأن يقدم عدداً كبي اًر من األنشطة التي تشجع التفكير اإلبداعي

واالبتعاد عن األنشطة التي تعتمد على الحفظ غيباً ،مع التقويم المستمر بهدف التشخيص ال
بهدف إصدار حكم نهائي .
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 )6تدريب الطلبة بهدف تنمية قدراتهم على التفكير اإلبداعي وامتالك عناصر اإلبداع من طالقة
ومرونة وأصالة ،إضافة إلى تدريبهم على آليات توليد أفكار جديدة ،واصدار األحكام وادراك
العالقات القائمة بين األشياء ،وبناء الفرضيات ،والبحث عن بدائل ،وأن يطرح أسئلة مثيرة

قدم المعلم مثيرات غنية وفاعلة (صبحي-32 :1992 ,
للجدل مع االهتمام باألصالة وأن ُي ّ

. )33

خامساً :العوامل التي تؤثر على تنمية اإلبداع:
أ -عوامل ذاتية:
العوامل الذاتية هي العوامل التي تخص الفرد نفسه ومن هذه العوامل:
 .1التكوين البيولوجي:
أي أن تكوين الشخص البيولوجي يساعده على اإلبداع ،وأن الشخص المبدع ُيتصف بقدرات
إبداعية وقدرات عقلية كبيرة .
 .2الشعور باألمن والحرية:
فالطفل الذي يعي

في بيت مستقر ويشعر باألمن يؤدي ذلك لظهور اإلبداع .

 .3مفهوم وتحقيق الذات:
األشخاص الذين يعرفون قدراتهم وُيقَّيمون أنفسهم بشكل صحيح ،يتمتعون بمفهوم عال عن
الذات ،وبالتالي لديهم القدرة العالية لتحقيق ذاتهم من خالل إظهار إبداعاتهم وانجازاتهم .
 .4القدرة على التحليل والتركيب:
أي القدرة على معرفة جزئيات الشيء وتحليله إلى عناصره األولية (الهويدي. )46 :2007 ,
ب -عوامل بيئية :ومنها:
 -1األسرة:
تعتبر السنوات الثالث األولى من أهم السنوات في حياة الفرد ،والتي تسمح له في أن يكون
عنص اًر فاعالً في المجتمع أو العكس ،وبهذا يكون لألسرة دور كبير في تنمية وظهور اإلبداع،
فالطريقة التي يعتمدها الوالدين في تنشئة أبنائهم لها الدور الكبير في ظهور اإلبداع عندهم.
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فالوالدين الديمقراطيان اللذان يسمحان للطفل بالتعبير عن مشاعره وحاجاته يساعدهم ذلك

على ظهور إبداعاتهم ويعطيهم الفرصة لذلك ،وير اريك بيرن  Berneأن األطفال يولدون أمراء
وأميرات ،لكن أساليب التنشئة الخاطئة تحيلهم إلى ضفادع (عبدالعزيز. )38 :2006 ,
 -2المناخ المدرسي:

والجو المدرسي بما فيه من إدارة ومعلمين وأسلوب التعامل مع الطالب لها أثر كبير في

ظهور اإلبداع .
 -3المجتمع:

وللمجتمع واألفراد أثر كبير في ظهور اإلبداع (الهويدي. )47 :2007 ,

سادساً :مقومات اإلبداع ومعيقاته:
أ) مقومات اإلبداع:

(المصدر :الهويدي :2007 ,ص  45بتصرف الباحثة)

(شكل  )2مقومات اإلبداع
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 .1الذكاء:
تضاربت آراء العلماء في عالقة الذكاء باإلبداع حيث ير بعضهم أن اإلبداع والذكاء
نوعان مختلفان من أنواع النشاط العقلي لإلنسان ،فقد نر شخصاً مبدعاً ولكنه ال يتمتع
بمستو رفيع من الذكاء كما أنه من الممكن أن نجد شخصاً شديد الذكاء ولكنه ليس مبدعاً
(عيسى. )56 :2010 ,
ويذكر جودوين وموران ( )1990في دراسة لهما ،أن كل مبدع ذكي وليس كل ذكي مبدع،
وهذا يعني أن الذكاء شرط ضروري لإلبداع ،بينما ير فريق آخر من العلماء أن القدرات
العقلية المرتبطة باإلبداع تختلف عن القدرات العقلية التي ترتبط بالذكاء حيث َبّين جيلفورد
 )1962( Gilfordأن القدرات اإلبداعية تنتمي إلى نمط التفكير المتباعد ،بينما تنتمي قدرات
الذكاء إلى نمط التفكير التقاربي .
وقد واصل العلماء بذل جهودهم لمعرفة العالقة بين اإلبداع والذكاء ،حتى استطاعوا أن
يثبتوا بأن العالقة بين الذكاء واإلبداع هي عالقة مثلثة ،بمعنى أن المبدعين يتمتعون بنسبة
ذكاء مرتفعة ،وأصحاب الذكاء المرتفع ليس بالضرورة أن يتمتعوا بقدرات إبداعية ،وأن
أصحاب القدرات اإلبداعية المنخفضة قد يكونوا من ذوي نسبة الذكاء العالية ،أما أصحاب
الذكاء المنخفض فيندر أن ُيتصفوا بقدرات إبداعية عالية (الهويدي)42 :2007 ,

 .2الناحية االنفعالية:

وتعني القيم واالتجاهات والميول والمعتقدات التي يتسم بها أو يؤمن بها الفرد ولها عالقة
باإلبداع ،وبخاصة أن الشخص المبدع كما ذكرنا سابقاً يتسم باالتزان وبنضوج انفعالي يزيد عن
أقرانه ،كما أ نه يشعر باألمان وعدم الخوف واالستقاللية والثقة بالنفس ،ويقدر ذاته كما يقدر
آرءهم ويساعدهم .
اخخرين ويحترم ا
 .3دافعية الفرد نحو اإلبداع:

للدافعيــة أثــر كبيــر علــى اإلبــداع فالشــخص الــذي لديـه دافعيــة داخليــة ،وتــوفرت لديــه عوامــل
اإلبــداع ف ـإن تلــك الدافعيــة الداخليــة تدفعــه إلــى إظهــار العمــل اإلبــداعي ،حيــث يصــاحب الدافعيــة
انفعـ ــاالت وتـ ــوتر نفسـ ــي ،وال يسـ ــتقر الفـ ــرد الـ ــذي يتعـ ــرض لهـ ــذه االنفعـ ــاالت إال بإنجـ ــاز العمـ ــل
اإلبداعي.
 .4أساليب التعلم:
يقول روشكا بأن التربية الصحيحة هي التي تقود إلى اإلبداع مع األخذ بعين االعتبار
تربية التالميذ كلهم ،انطالقاً من النظرية التي تقول أن تربية اإلبداع ممكنة لد شخص طبيعي
عادي من وجهة نظر عقلية ،وتوجد براهين كثيرة على أن أي ش ـخص ع ـادي يمك ـن تطوير
اإلبداع لديه بهذا االتجاه أو ذاك (روشكا. )207 :1989 ,
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وترى الباحثة وجود أساليب متعددة بحسب استراتيجيات التعلم النشط المتداولة حالياً

لتوصيل المعلومات للطلبة منها المحاضرة ،طريقة الحوار ،المناقشة ،الطريقة االستقرائية ،التعلم

التعاوني والتعلم الذاتي ،وقد ُوجد في معظم الدراسات أن أفضل هذه الطرق هو االكتشاف ومن
هنا فإن المعرفة ضرورية لإلبداع .
 .5القدرة على التخيل:
وفيه يكون المجال للمعاني واألفكار وعالقتها مع بعضها البعض ،والكشف عن عالقات

جديدة وعن وظائف جديدة ،ثم إبداع الصيغة الصالحة لتجسيم هذه العالقات ،كما نالحظ أن
التخيل يدفع صاحبه إلى إيجاد عالقة بين أشياء ال يوجد بينهما ارتباط في الواقع .
 .6الناحية االجتماعية:
إن توفير الجو االجتماعي المالئم والعالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع وكذلك الجو

الثقافي الذي يسود المجتمع له تأثير كبير على إظهار اإلبداع .
 .7الظروف النفسية واالجتماعية للفرد:

تؤثر هذه الظروف على دفع أو إعاقة العملية اإلبداعية ،فقد أوضح ماسلو

Maslow

اإلبداع يشبع حاجة هامة عند اإلنسان وهي حاجة تحقيق الذات (الهويدي. )44 :2007 ,

أن

 .8اإلدارة المدرسية:
هنا يكون الدور للمدرسة بأن تعطي الحرية للطلبة أن يختاروا الموضوع الذي يريدوا البحث

فيه ،وأال يقيدوهم أو يعيقوا عملهم ،بل يشجعوهم للوصول إلى إنجازات مهمة ،ومن هنا نستنت
أن اإلدارة الديمقراطية في أسلوبها أفضل من األساليب الدكتاتورية أو االستبدادية .

ب) معيقات اإلبداع:
ير

James Adams

أن معيقات اإلبداع األساسية تتمثل فيما يلي:

 معيقات بيئية :مثل الضجي  ،عدم توفر المكان المناسب ،اكتظاظ المكان ،عدم تأييد
الزمالء وعدم توفر الدعم المادي .

 معيقات ثقافية :مثل رفض المجتمع لألفكار اإلبداعية ،نقد األفكار المبدعة ،عدم توفير
المكافأة .

 معيقات بصرية إدراكية :مثل األخذ بوجهة النظر من جانب واحد .
 معيقات تعبيرية :مثل عدم القدرة على إيصال األفكار.
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 معيقات فكرية :مثل استخدام أفكار غير مرنة وغير صحيحة وتحديد األفكار بعمر وزمن
محددين .
 معيقات إدراكية :مثل النظرة النمطية لألمور ،التصلب في الرأي .
 معيقات عاطفية (انفعالية) :مثل عدم القدرة على احتمال الغموض ،الخوف من ارتكاب

الخطأ .
 معيقات شعورية والشعورية :تصارع األنا واألنا األعلى .
 معيقات الوقت :الحقبة التاريخية .
 معيقات أخرى :مثل عدم التشجيع (السرور. )259 :2002 ,
وقد اختصرت السرور ( )2002معيقات اإلبداع في العبارات التالية:

الخوف من المخاطرة ،ضعف المثابرة ،الخوف من الوقوع في الخطأ ،إطالق الحكم على
األفكار بدل تجميعها إليجاد الحل ،األعراف والعادات والتقاليد ،التقدير غير الداعم ،اإلدارة
التقليدية ،مفهوم االعتماد على الحدس فقط  ،المراقبة أثناء العمل ،المكافأة ،المناقشة ،الخيار
المقيد ،تعامل الفرد مع موهبته اإلبداعية الداخلية ،التعبير عن الموهبة النظام التعليمي التقليدي
وعدم التشجيع على الخيال (السرور. )288 :2002 ,

سابعاً :مراحل اإلبداع والعملية اإلبداعية:
لقد أثار تقسيم (والس)  Wallasللمراحل التي تمر بها العملية اإلبداعية جدالً حاداً بين
علماء النفس ،حيث ير بعضهم أنها تنطبق على اإلبداع بشيء من التجاوز ،فيما ير آخرون
أن الفكرة الجديدة تبزغ بأشكال متنوعة ،وأن تلك المراحل يط أر على ترتيبها تعديالً واختالفاً
بحسب طبيعة العمل اإلبداعي ،فقد تتداخل هذه المراحل أو تتشابك أو يسبق إحداها األخر ،
أو قد تحدث جميعها دفعة واحدة ،فيما يرفض آخرون تقسيم العملية اإلبداعية إلى مراحل
لصعوبة قياسها أصالً .
وقد قام والس في  1926بتقسيم مراحل اإلبداع إلى أربع مراحل وهي:
 ) 1مرحلة اإلعداد:

Preparation

وتبدأ بأن ينتبه الفرد إلى موضوع أو مشكلة تستثير اهتمامه وفضوله ،فينشغل بجمع
المعلومات عنها ،ويقوم بمحاوالت أولية لتحديد مفهوم واضح لها ،بهدف صياغتها في
اعي فيها الجوانب العلمية واالقتصادية
استنتاجات أو فرضيات تُفضي إلى حلول ممكنةُ ،ير َ
واالعتبارية ،والمشكالت المتوقعة التي قد تواجهه ،وان القراءة في المجال أو الميدان الذي تنتمي
إليه المشكلة ،واجراء المناقشات مع أصحاب الخبرة والرأي ،تأخذ عند الفرد المبدع اتجاهاً
يختلف عن اخخرين في كونها مرّكزة ومنظّمة ،على أن التوتر والحصر النفسي تغشيان هذه
المرحلة وال يجتازهما إال من كان يتمتع بقدرة قوية على الصبر والمطاولة .
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 ) 2مرحل ة االحتضان :

Incubation

وتُسمى هذه المرحلة أيضاً بمرحلة (ال ُك ُمون) إن مفردة "االحتضان" مشتقة من احتضان
الدجاجة لبيضها ،فكما يؤدي هذا االحتضان إلى أن يفقس البيض الذي ال حياة فيه إلى كتاكيت
فيد َعها المبدع جانباً
ممتلئة بالنشاط والحيوية ،كذلك تحتاج المشكلة إلى زمن لتنض فيهَ ،
السيما إذا كان قد بذل في مرحلة اإلعداد محاوالت غير ناجحة ،أو انتابه فيها ما يثير لديه
الشعور باإلحباط أو اليأس ،وهذا ال يعني أنه ينقطع تماماً عن التفكير بها "باالنشغال عنها

بنشاطات ترفيهية في الغالب" ،بل أن األفكار تبقى تدور في دماغهُ ،يقلّبها على أكثر من وجه،
ويعمل على تكوين عالقات أو ارتباطات غير مألوفة ،وغالباً ما تكون هذه المعالجات على

مستو الالشعور وما قبله .ولعل في وصف ( Barbara Mclintockالحائزة على جائزة نوبل في

دراسة الجينات) ما يوضح طبيعة هذه المرحلة بقولها" :لقد فقدت حماسي تماماً وعرفت أن هناك

خطأً جسيماً ألني لم أكن أر األشياء ولذلك تركت المختبر وجلست أفكر على مقعد تحت
شجرة بالجامعة ،وفجأة قفزت من مكاني وأسرعت للمختبر فقد وجدت الحل .

 ) 3مرحلة اإلش راق :

Illumination

بصر" يظهر الحل فجأة للمشكلة التي انشغل
في هذه المرحلة التي تُسمى أيضاً "اإللهام أو التّ ّ
بها الفرد في المرحلتين السابقتين ،وفجائية الحل ال تعني اإللهام بمعناه الفلسفي ،أي أن زمن
الحل هو اللحظة التي بزغ فيها ،وهو تصور خاطئ أن يتحدد زمن اإلبداع بلحظة ،ويغفل

المعاناة التي يمر بها الشخص المبدع في مرحلتي اإلعداد واالحتضان .
وتفيد الدراسات التي أُجريت عن ظاهرة اإلشراق لد

عدد من المبدعين المميزين في

ميادين العلوم واخداب والفنون أنها كانت مدهشة حتى ألصحابها ،فقد ورد عن عالم الرياضيات
Jows

قوله:

ويذكر أن جاوس قد توصل وهو في
(..أخي اًر وقبل يومين جاءني الحل كومضة برق مفاجئة)ُ ،
الحادية والعشرين إلى اكتشاف نظرية األعداد المركبة التي تُعد أعظم اكتشاف في مجالها منذ
عصر فيثـاغورس ،ويصف األدي ـب األلمـ ـاني صاحـ ـب رواية (اخم فارتر) حالته في كتـ ـابة

إح ـ ـد

رواياته بقـ ـ ـوله( :لقد كتبتها دون وعي ،كمن يمشي وهو نائم ،وكم كانت دهشتي عندما

تحققت من حجم العمل الذي أنجزته).
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 ) 4مرحلة التحقق :

Verification

بانتهاء مرحلة اإلشراق تكون العملية اإلبداعية قد دخلت طورها النهائي حين تصل مرحلة

التحقق ،حيث يجري التنقيح والصقل والتهذيب ،وقد يكون التنقيح بسيطاً أو يتطلب جهداً كبي اًر
في مدة قد تطول أو تقصر .
وفي هذه المرحلة يتحتم على المبدع أن يولي عمله اإلبداعي اهتماماً استثنائياً ،ويتوقف
ذلك على عدد من خصائصه الشخصية وقدراته العقلية ،إذ أن القدرة على تغيير االتجاه العقلي
بمرونة ،والقدرة على التقويم والحكم ومواصلة النشاط العقلي ،عوامل أساسية في إيصال العمل

اإلبداعي إلى كماله .

وفي هذا الصدد ُيشار إلى أن مقياس اإلبداع فيما يتعلق بشكسبير ،ليس هو عشرات
المسرحيات التراجيدية والكوميدية التي كتبها ،وال مئات القصائد الشعرية التي زخرت بها أعماله،
إنما هو مد

التنوع الذي صاغ به شكسبير شخصيات مسرحياته وقصائده ،والموضوعات

الجديدة التي يحملها كل عمل من أعماله ،فهو يتقن ويصقل عمله جيداً ،وال يكرر فكرة أو
صورة شعرية بشكل جامد ،وتقوم جميعها على المأساة ،لكن معالجة المأساة في كل واحدة منها
تختلف عن معالجة األخر (صالح. )35-32 :2010 ,

وهنالك من يضيف مرحلة بين المرحلتين الثانية والرابعة بإسم :اإلصرار والمثابرة ،ليجعل

هذه المراحل خمس مراحل ،وتوصف هذه المرحلة بتوافر مستو رفيع من اإلصرار والمثابرة

خالل مرحلة اختزان الفكرة وبعدها ،ويستشهدون بالعظماء الذين قدموا إبداعات في العلوم

والفنون ،فقد أمضى آينشتاين أربعة عشر عاماً من التفكير في نظريته النسبية التي نشرها عام
 1905وحصل بفضلها على جائزة نوبل عام  1921فضالً على أنه واجه رفضاً حاداً من علماء
فيزيائيين مرموقين (صالح.)2015 ,

ثامناً :اإلنتاجية اإلبداعية:
أ ّكد الكثير من العلماء والباحثين على أن اإلبداع يعني اإلنتاج ،ويتميز هذا اإلنتاج

بخصائص وسمات تميزه عن غيره من اإلنتاجات األخر  ،وتتمثل هذه السمات في الواقعية،
عرفوا اإلنتاج اإلبداعي بأنه اإلتيان
عدم التقليد ،االستم اررية ،الرضا االجتماعي واألصالة ،وقد ّ
بالشيء الجديد أو الحل الناجح للمشكلة بطريقة مفيدة وأصيلة ،أو تطوير وتركيب الجديد ذو

ويعد اإلنتاج
القيمة أو األصالة في اإلنتاج ،وربط  Torranceاإلنتاجية بالمنا المؤيد لإلبداعُ ،
اإلبداعي أحد المعايير الرئيسية لإلبداع ،والناجمة عن العملية اإلبداعية ،فطبيعة العملية

اإلبداعية مرتبطة باإلنتاج والفرد ،وبالتالي هي محصلة العالقة بين األفراد والبيئة .
- 45 -

الفصل الثاني :اإلطار النظري

ويفرق ديفز  Davisبين نوعين من أنواع اإلبداع وهما:
ّ
أ .اإلبداع الكامن :وهو استعداد الفرد إلنتاج أفكار جديدة .
ب .اإلنتاج اإلبداعي :ويظهر االهتمام العام للناس بموضوعات متميزة كالفنون واألدب
واالختراعات وغيرها (السرور)133 :2002 ,
العوامل المؤثرة في اإلنتاجية اإلبداعية:
 -1إن ظهور اإلنتاج اإلبداعي يتطلب أن يقحم الطلبة أنفسهم بنشاطات إبداعية مختلفة،
كالفنون ،اخداب ،العلوم ،ممارسة الهوايات ،حب المشاركة في األدوار التخيلية وغيرها من
المجاالت ،كما أن الوقت والطاقة المستنفذة على بحث أو عمل ما ،تعتمد بالدرجة األولى
على واقعية الطالب والتزامه بإنجاز المهمات .
 -2أهمية متابعة األطفال والعناية بهم ،وتنويع الخبرات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة
خاصة ما بين سن ( )6-3سنوات ،والمرتبطة بالمدرسة بشكل عام كالتعلم والقراءة في عصر
مبكر ،كذلك االهتمام بالمجاالت الفنية المختلفة (الفن الحرفي ،الفن المرئي ،الدراما ...
وغيرها) ،إنها جميعها عوامل مساهمة لخلق إنتاجية إبداعية في المستقبل .
 -3يلعب المنا األسري العام ،والرعاية الوالدية التي تتسم باإلنسانية والتشجيع ومنح الثقة
والحرية في صنع الق ار ارت ،دو اًر مهما في إنتاج العمل األصيل ،كما يجمع الكثيرون على أن
أُ َسر المتميزين التي تنتمي إلى مستويات اقتصادية واجتماعية وتعليمية جيدة تعمل على
تحفيز اإلنتاجية المبدعة لد أبنائها .
 -4العالقة الج يدة بين الطلبة والمدرسين والرفاق لها دور في دعم اإلنتاجية اإلبداعية عند
الطلبة.
 -5كذلك بينت البحوث أن الفعالية الذاتية للفرد تعمل كوسيط معرفي للسلوك البناء ،والفعالية
الذاتية تنبثق من إيمان الفرد بقدرته على إنجاز سلوك ما ،وأخي اًر فإن الكثير من الباحثين
والعل ماء والمختصين يتفقون على أن اإلبداع يعني اإلنتاج ،وبهذا يجب أن يكون اإلنتاج
اإلبداعي أصيالً وواقعياً ،وأن يلقى صداه اجتماعياً بحيث يسهم في تطوير ورقي المجتمع
(السرور. )136-134 :2002 ,
وتر الباحثة أن جميع العوامل المؤثرة في اإلنتاجية اإلبداعية التي ُذكرت سابقاً تُعيق
اإلبداع ،باإلضافة إلى دور البيئة في ذلك ،نالحظ أن البيئة الفلسطينية تفتقر إلى مقومات
اإلبداع على الرغم من وجود المبدعين واألفكار اإلبداعية التي تحتاج إلى تشجيع ،وهنا يبرز
دور األسرة وأساليب التنشئة والتربية واإلعالم وسلطة المدرسة في إنبات بذور اإلبداع ورعايته،
فالفنان يعي تجربة الفرح حينما ُينجز نتاجاً إبداعياً ،وجزء من هذا الفرح يرتبط بإطالق
انفعاالته الحبيسة التي رافقت عملية اإلبداع ،وجزء آخر منه يرتبط بخبرته الجمالية ،وان
الشخص المبدع لديه حساسية جمالية تمكنه من اإلحساس بالمشكلة التي استشعرها العقل
اإلبداعي ومن انتقاء االختيار الوحيد المطروح ضمن عدة اختيارات وحينها يشعر باالرتياح .
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المبحث الرابع :الفن واإلبداع الفني

Art & Artistic Creativity

أوالً :الفن( :مفهومه وماهيته)
الفن في االنجليزية  Artوفي الالتينية  ، Arsوالفن بالمعنى العام جملة من القواعد
المتبعة لتحصيل غاية معينة جماالً كانت أو خي اًر أو منفعة ،فإذا كانت هذه الغاية تحقيق

الجمال ،تم تسمية الفن بالفن الجميل ،واذا كانت تحقيق الخير ُس ّمي الفن بفن األخالق ،واذا
كانت الغاية تحقيق المنفعة ُس ّمي الفن بالصناعة ،ومعنى ذلك أن الفن مقابل للعلم ،ألن العلم
نظري ،والفن عملي ،والفرق بين الفن والعلم أن غاية الفن تحصيل الجمال ،على حين أن غاية
العلم تحصيل الحقيقة ،واذا كانت أحكام الفن إنشائية ،فإن أحكام العلم خبرية أو وجودية .

فيطلق على جملة الوسائل التي يستعملها اإلنسان إلثارة الشعور
أما الفن بالمعنى الخالصُ ،
بالجمال ،كالتصوير ،النحت ،النق  ،التزيين ،العمارة ،الشعر ،الموسيقى وغيرها ،وتُسمى هذه

الفنون بالفنون الجميلة ،ومن عادة بعض العلماء أن يقسموها إلى قسمين كبيرين وهما الفنون

التشكيلية :كالعمارة ،التصوير والنق  ،والفنون اإليقاعية :كالشعر ،الموسيقى والرقص ،والفرق

بين األولى والثانية :أن جوهر األولى هو المكان والسكون ،على حين أن جوهر الثانية هو

الزمان والحركة .
واذا أُستعمل لفظ الفن بصيغة المفرد ،دل على الحقائق المشتركة بين األشياء الجميلة ،واذا

أُستعمل بصيغة الجمع دل على الوسائل المستعملة للتعبير الخارجي عن الجمال ،وكل من مهر

في تذوق الجمال أو تحصيله أو إبداعهُ ،يسمى فناناً
والفن الحر هو الفن المطلوب لذاته ،وهو ما يطلقون عليه اصطالح الفن للفن ،والفني هو
Artiste

 ،والفن الملتزم هو الفن الموجه،

المنسوب إلى الفن (صليبا. )166-165 :1982 ,
وللفن عند "هيجل" ثالثة أقسام:
 -1الفن الرمزي :وهو الفن الذي ُيقنع فيه الفنان بالتعبير عن فكرته المجردة بالرموز
واإلشارات ،لعجزه عن التعبير عنها بالصورة الحقيقية المطابقة لها .

 -2الفن الكالسيكي :هو الفن الذي يحاول تحقيق المطابقة الكاملة واالنسجام التام بين الفكرة
والصورة .

 -3الفن الرومانسي :وهو الفن الذي يفصل الفكرة عن الصورة ،ألن الفكرة غير متناهية
والصورة متناهية ،وألن الفكرة إذا كانت روحانية ومتعالية عن العالم المتطور ،كان من

الصعب على الفنان أن يعبر عنها بصور مطابقة لها كل المطابقة .
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ثانياً :الفنون الجميلة وفلسفة الجمال:
في الحياة جما ٌل وفي الجمال حياة ،وان اإلحساس بالجمال يعود إلى شعورنا بالحياة،
واألشياء الجميلة ال متناهية التنوع ،فمنها إبداعات النحت ،الموسيقى والرسم ،فحين ير اإلنسان

منظ اًر طبيعياً أو عمالً فنياً يشعر نحوه بشعور قوي يدفعه إلى التأمل ،قد يكون سبب هذا
الشعور إما تناسق األشكال ،أو انسجام األلوان ،أو غرابة الموضوع في حد ذاته ،األمر الذي

يدفع المتذوق إلى االستمتاع بعد أن يثير فيه الموضوع ردود أفعال وجدانية ،يترتب عليها
محاولة التعبير عن األحاسيس والمشاعر التي انتابته أثناء وبعد تأمله للموضوع ،وكلمة فن عند

اليونان ،لم تقتصر على الشعر والنحت والموسيقى والغناء من الفنون الجميلة ،بل شملت

صناعات مهنية ،كالنجارة والحدادة والبناء واإلنتاج الصناعي وغيره  ،ولهذا ُعرف الفن سابقاً
بأنه" :النشاط الصناعي النافع بصفة عامة" ،وقد ارتبط الجمال والفن ارتباطاً مصيرياً ،كون

الجمال هو المظهر األساسي للفن ،أو من منطلق اعتبار الجمال هدفاً رئيسياً يصبو إليه الفنان
(الصراف. )17 :2010 ,
ِ
الحجة والمنطق واالستدالل الحر فالفلسفة
والفلسفة كما توصف هي بحث عقلي صرف قوي ُ
والفن معاً يرتكزان في معطياتهما األولية على صياغة أنموذج مجتمعات متكاملة البنية من
الناحية السياسية واالقتصادية واألخالقية (الصقر. )103 :2010 ,

طِلقُها الفرد على شيء يتمتع بخصائص مميزة ،قادرة على الوصول إلى
والجمال صفة ُي ْ
مشاعره عن طريق الحواس ،وليس مجرد اقتناع أو رفض أو عدم اهتمام ،والجمال عند هربرت

ريد هو :وحدة العالقات الشكلية بين األشياء التي تدركها حواسنا (الصقر. )28 :2010 ,

وفي بداية العصر الحديث ابتعد الحس الفني والجمالي عن مفهوم النفعية التي كانت سائدة

أيام سقراط ،ولم يعد الجميل هو النافع فقط ،ولم يتمثل مفهوم الجمال في األخالق والفضائل كما

اعتقد أفالطون ،لكنه ابتعد عن المثالية ،وتأثر كثي اًر بالتطورات العلمية والبحوث التي تدرس
عالقة الجمال بالمجاالت األخر  ،كالفلسفة ،الفن ،علم النفس ،الهندسة والتشريح فارتبط أكثر
بمؤثرات المجتمع وتحوالته وصراعاته وصار االعتقاد السائد أنه ليس من الضرورة أن يرتبط

الفن بالجمال ،بل من الممكن أن يعرض الفن قبحاً  ،فتغيرت معايير الفن حتى أصبح أهم
معيار هو اإلبداع والتجديد في الفكرة ،أو القدرة أو التقنية ،كما أصبح العمل الفني الناجح هو
الذي يوجد معاييره المتميزة (أبودبسه وآخرون . )86 :2010 ,ويمكننا هنا أن نسلط الضوء في

واقعنا الفلسطيني أثناء العدوان األخير على غزة ،حيث تم تحويل الدخان الصادر عن

االنفجارات إلى لوحات فنية تعمل على إيصال هدف معاناة الشعب الفلسطيني والتي وجدت

صداها في المجتمع الغربي قبل العربي .
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ثالثاً :اإلبداع الفني سيكولوجياً واجتماعياً:
مؤشر رئيسي لحضارة أية أمة ،بل أن األمة بال فن هي أمة بال حضارة ،وان أمة
إن الفن
ٌ
بال فنانين مبدعين ال تعدو أن تكون تجمعاً من الناس يفتقدون إلى واحدة من أهم الحاجات في

النفس البشرية وهي الحاجة الجمالية (صالح. )9 :2010 ,

والفنانون عموماً يعتمدون على مدركاتهم الحسية السيما البصرية منها ،في تعاملهم مع
البيئة االجتماعية والطبيعية التي يعيشون فيها ،وفي إدراكهم إياها أكثر من اعتمادهم على

الرموز والتعابير المجردة ،وان كانوا يستخدمونها أحياناً لنقل مشاعرهم الحسية المرهفة أو تدوينها
وهم يدركون ظواهر الطبيعة والمجتمع بإحساسات حية مرهفة قوية ،وينظرون إلى تلك الظواهر
بتالحمها وارتباطاتها الداخلية والخارجية ،ويعبرون عنها دون أن يجزئوها ،وذلك بسبب تغلب

المنظومة اإلشارية الحسية عندهم على المنظومة اإلشارية اللغوية ،وألن كل أنماط الجهاز

العصبي المركزي معرضة لالضطرابات العصبية ،فكل نمط معرض لإلصابة بمرض معين
أكثر من غيره ،هو الهستيريا بالنسبة للفنانين ،وعند تعرضهم لإلصابة بهذا االضطراب تصبح

درجة هذا التغلب بأثولوجية مرضية ومفرطة للفنانين ،وعلى هذا األساس والتشوي

واالضطراب

الذي يعتري المنظومة الحسية والثروة العاطفية الغزيرة التي يحملها الفنان ،تظهر في أثناء

تعرضه للهستيريا على شكل أوهام مرضية واندفاعات يصاحبها تحطيم عميق للتوازن العصبي،

يتحول أحياناً إلى شلل أو فتور أو نوبات عصبية (صالح. )14-13 :2010 ,

إن جميع البحوث والدراسات تدل على أن الفنانين يتميزون بدرجة عالية من الحساسية

تفوق ما لد

الناس اخخرين ،فيعتقد بافلوف بوجود عدد من أنماط الجهاز العصبي المركزي

عند اإلنسان ،وأن الفنانين هم من النمط الذي تتغلب فيه المنظومة اإلشارية الحسية المتعلقة
باإلدراك الحسي ،وكذلك المراكز الدماغية الواقعة تحت المخ المسئولة عن االنفعاالت والمشاعر

والعواطف ،ولهذا فإن الفنانين عموماً "الموسيقيون ،الشعراء ،الرسامون والنحاتون بشكل خاص"
وي َعّبرون عنه أيضاً
يدركون العالم الخارجي إدراكاً حسياً فضفاضاً ،مرتبطاً بمشاعرهم وخيالهمُ ،
بصورة حية انفعالية عن طريق الموسيقى ،الشعر ،الرسم ،النحت ،الرواية ،القصة ،الفنون

المسرحية والسينمائية (صالح. )57 :2011 ,

وت ـ ــاريخ الفن الحديث بفعل تعدد وتعقد متغيرات القلق يقدم لنا أكثر من شاهد على ذلك،

فقد أعقبت الحروب التي عاشتها أوروبا في العقد الثاني من القرن العشرين حركة فنية ظهرت
عام  1916باسم (الدادائية) وهذه عالجت قلق اإلنسان الذي تضخم بفعل الحرب بممارسة

المجون لدرجة فقدان الوعي .
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فرقصوا بمالبس من الورق والخرق القبيحة ،وألقوا القصائد الفارغة ،وأقاموا المعارض من

النفايات ،وتذاكر الركوب وقصاصات من الصحف ،ونادوا بالعودة إلى الطفولة ،وأعقبت الحرب

العالمية األولى مدرسة أخر أكثر تأثي اًر ،وهي المدرسة (السوريالية) التي أصدرت بيانها األول
عام  1924والتي انطلقت من فكرة أن هناك عالماً ذاتياً ليس أقل واقعية ،وال أقل حقيقة من

العالم الذي يعتبر الحس المشترك عالماً موضوعياً وواقعياً ،هو عالم القلق الداخلي عند اإلنسان،
وقد كانت إحد طرق معالجتها للقلق عند اإلنسان هي الهروب من الواقع ،باصطناع حاالت
ذهانية وتناول المخدرات والكحول ،لدرجة أنها أشادت بأعمال المنحرفين والمصابين باألمراض

العقلية ،واعتبرتهم أنهم يرون الحقيقة الداخلية أوضح من األصحاء (صالح.)68 :2011 ,

ولقد حاولت بعض الدراسات التعرف على الخصائص النفسية التي تميز الفنانين عن عامة

الناس ،فكان من نتائ دراسة كاتل  Cattellالتي هدفت إلى معرفة الخصائص النفسية التي تميز
الفنانين الرسامين عن غيرهم من عامة الناس ،أنها توصلت إلى( :ميل خيالي ،ضعف األنا
األعلى ،نقص في االتزان االنفعالي ،االكتفاء الذاتي ،ميل عام لالنطواء بعض الشيء ،قلق عام

واستعداد عصبي قوي جداً ،أكثر بعداً عن معايير عامة الناس وأخي اًر حساسية ثابتة) ،وبرغم
أوجه االتفاق واالختالف فإن ما يبدو متفق عليه هو أن اإلبداع عملية عقلية تعتمد على

مجموعة من القدرات تتميز بعدد من الخصائص أهمها( :الحساسية للمشكالت ،الطالقة،

األصالة ،الجدة ،الحداثة ،التفرد والمرونة) موقعها في المخ ،ومن حيث وظائفها الفسلجية
فالمناطق المخية الحسية الثالثية تتألف من خمس مناطق تقع في القسم األعلى األوسط من
المخ ،وعلى جانبيه األيمن واأليسر ،ووظيفتها األساسية القيام بعملية اإلدراك الحسي الناجم عن

التعامل مع األشياء المحسوسة وهي بالغة األهمية في حياة اإلنسان (صالح.)15-14 :2010 ,
ويجب على الفنان أن يلتزم باألطر الجمالية أو فنيات التعبير الفني ألن مخالفة تلك

األطر الجمالية العامة ،والخروج على مقوالتها ومقرراتها ،يخرج بالفن عن قيمته ،ويسلبه جوهره،
ويهدم األسس الفنية التي يقوم عليها الفن من جذوره ،ولكن هذا ال ينطبق على المضمون الفني

أو على الموضوع الذي يتناوله الفنان بالمعالجة ،فالفنان فيما يتعلق بهذا الجانب يكون ح اًر حرية
تامة ،إنه يستطيع أن يقع على أي موضوع يختاره حتى ولو كان ذلك الموضوع مما يتعارف

الناس عليه بأنه قبيح وخال من الجمال ،ومثال ذلك "فان جو "

Vangogh

الذي اختار رجل

المنجم لكي يرسمه وقد اتسخت مالبسه بسبب الفحم وامتأل وجهه بالتجاعيد وهو بهذا لم يخالف

األطر الجمالية العامة ولم يخالف فنيات التعبير التي لوال االلتزام بها لم يكن تصويره ورسمه
لذلك الرجل قد أُعتبر من الفن في شيء ،ولهذا فإن المقومات أو الوسائل األدائية للتعبير الفني

يجب أن تكون جميلة في حد ذاتها ،بل ويجب أن يكون هناك اتفاق على أنها جميلة

(أسعد. )49-48 :1986 ,
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رابعاً :عالقة الشخصية باإلبداع الفني:

الم ْحِدثين جملة من
الشخصية عند القدماء هي التشخيص الفردي أو الفردية ،وعند ُ
الخصائص الجسمية والوجدانية والنزوعية والعقلية التي تحدد هوية الفرد وتميزه عن غيره،
وللشخصية عند علماء النفس جانبان :أحدهما ذاتي واخخر موضوعي ،فالجانب الذاتي هو

عبر عنه الفرد بقوله (أنا) أما الجانب الموضوعي فيتألف من مجموع ردود الفعل النفسية
الذي ُي ّ
واالجتماعية التي يواجه بها الفرد بيئته ،أو من أنماط السلوك التي تُ ِعينه على تكييف نفسه وفقاً
لبيئته الطبيعية واالجتماعية (صليبا. )692 :1982 ,

والشخصية مفهوم فرضي تتحد بثالثة أمور هي :السلوك ،التفكير واالنفعال ،ونعني

بالسلوك الفعل الصريح الذي يقوم به اإلنسان في تعامله مع الناس واألشياء واألحداث ،فيما

نعني بالتفكير العمليات العقلية المنجزة من قبل الدماغ ،أما االنفعال أو الحالة الوجدانية فهو

األحاسيس اإليجابية أو السلبية المتبدية في االستجابة ،والمتضمنة إثارة فسيولوجية وخبرة

شعورية وتعبير سلوكي ،وأن تميز الفرد أو تفرده عن اخخرين في طريقة تعامله مع البيئتين
المادية واالجتماعية واألحداث في هذه األمور الثالثة هي ما تعنيه الشخصية .

وبهذا نستطيع القول أن هناك تعريفات كثيرة لمصطلح الشخصية ُيطرح بعضها على أساس
الصفات الجسمية والمزاجية واالجتماعية والخلقية التي تميز الشخص عن غيره تميي اًز واضحاً
ِ
صفات الفرد كما تبدو في عالقته مع الناس ،وبما أن
ويطرح بعضها اخخر على أساس مجموعُ
ُ
االنطباعات التي يتركها الفرد تتعدد بتعدد اخخرين ،فهذا يعني أن عدد تعريفات الشخصية يكون
بقدر عدد ما موجود من أشخاص ،فبحسب المظهر الخارجي ،إن مفهوم الشخصية هي القناع

 Personوالتي تشير إلى ما كان يضعه الممثلون المسرحيون على وجوههم حينما كانوا يمثلون
الدراما الكالسيكية على المسرح ،ووفقاً لذلك فإن الشخصية تشير إلى" :الطريقة المميزة التي
يتصرف بها الشخص والقيمة التنبيهية التي يحدثها في اخخرين" .

وبالرغم من تعدد وتنوع تعريفات الشخصية ،فإن تعريف ألبورت  Allportالذي أجر مسحاً
لكل التعريفات المتعلقة بالشخصية ،ويبدو أن تعريفه هو األكثر شيوعاً وهو أن "الشخصية هي
ذلك التنظيم الديناميكي الذي يكمن بداخل الفرد والذي ينظم كل األجهزة النفسية والجسمية والتي

تُملي على الفرد طابعه الخاص في التكيف مع بيئته" ،وير بعض المنظرين أن الطفولة المبكرة
هي األساس في تشكيل الشخصية ،وهي التي تقرر سلوك الفرد في المراحل الالحقة ،وأن ما

يحدث من تشابه في سلوك األفراد يعود لخبرات متشابهه مروا بها في طفولتهم ،وتأسيساً على
كثير من المبدعين كانوا قد
وجهة النظر هذه فقد أُجريت دراسات في الشخصية أشارت إلى أن اً

مروا بطفولة غير سعيدة .
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ويستنت من هذا بأن الطفولة القاسية توقظ اإلبداع عند الذين يحملون استعداداً فيه وأبرز
ُ
مثال على ذلك هو الدراسة التي قام بها فرويد في تحليل شخصية دافنشي (صالح:2011 ,
.)48-45

خامساً :اإلبداع في الفن وخصائص الفنانين المبدعين:
ُيعرف اإلبداع بأنه عملية يصبح الفرد بها حساساً للمشكالت والفجوات في المعرفة
والعناصر المفقودة وغيرها ومن وجهة نظر فرويد فإن اإلبداع الفني هو ذلك الصراع الذي ُينشئ
العملية اإلبداعية والقو الالشعورية التي تؤدي إلى حل إبداعي (عبداهلل ، )424 :2008 ,وان

المعيار الرئيس لتقويم اإلبداع يشتمل على عدة عناصر ،إضافة إلى اعتبار مهم وهو قيمة
العمل الذي يقوم به المبدع ،وأهميته للمجتمع الذي يعي

فيه ،ويمكن لنتاج المبدع أن يظهر

بأشكال عديدة ومتنوعة ،وأن يكون في الوقت ذاته أحد صنفين :فإما أن يكون العمل المبدع

محسوساً ومنفصالً عن مبدعه كالعمل األدبي واللوحة الفنية ،أو أن يكون عمالً ال ينفصل عن
عبر بصور واضحة عن
مبدعه بل يتصل به مباشرة مثل إبداع الممثلين ،ونتاجات عمل هؤالء تُ ّ
شخصيتهم المبدعة (صبحي)28 :1992 ,

وبالرغم من أن األشخاص المبدعين يختلفوا فيما بينهم إال أنهم يتميزوا بخصائص أساسية
وهي:

 )1الحساسية:

Sensitivity

وتعني أن الشخص المبدع حساس بمشاكل وحاجات واتجاهات

شي غريب أو غير عادي ،وباألشياء التي يحصل عليها
اخخرين ،وله معرفة حاذقة بأي ْ
من األشخاص اخخرين والمواقف االجتماعية والطبيعية .

 )2األصالة:

Originality

والمتمثلة بعدد وتنوع الحلول التي يتوصل إليها الشخص المبدع،

والمتضمنة كون الشيء جديداً ومتفرداً .

 )3الطالقة:

Fluency

وتعني القدرة على إنتاج عدد كبير وقيم من األفكار في وحدة زمنية

معينة ،وتشكل كل خطوة متكاملة نقطة بدء جديدة في معالجة المشكالت .

 )4المرونة Flexibility :والتي تعني التكيف السريع للتطورات والمواقف الجديدة .

 )5القدرة على التجريد Ability to abstract :وتشير إلى مهارة التحليل المتضمنة الكفاءة على
تحليل عناصر األشياء وفهم العالقات بين هذه العناصر .

 )6القدرة على التركيب:

Ability to synthesize

وهي القدرة على مزج عدة عناصر للوصول

لكل مبدع .
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 )7مهارة إعادة التحديد:

Redefinition Skill

والتي تتضمن قدرة غير عادية إلعادة تنظيم

األفكار ،المفاهيم ،الناس ،األشياء تبعاً لخطة معينة .
وتشير أبحاث كاتل ودورفدال :أن الفنانين وال ُكتّاب المبدعين هم أشخاص متزنون ،ولكنهم
يعيشون في ظروف مجهدة ،وهم يتميزون بالتوتر االنفعالي ،الجرأة االجتماعية ،المغامرة،

المرح ،التحمس ،السيطرة واالكتفاء الذاتي ،ومع ذلك يوجد لديهم ميل انفصالي (أي ميل للتحفظ
والعزلة) ،إضافة إلى الحساسية والميل البوهيمي والخيالي والتجريب والتفكير الحر ،ويتميز

الفنانون عن ال ُكتّاب بكونهم أشد عنفاً وتوت اًر وأكثر انبساطاً وتطرفاً ،وير بعض الباحثين أن
مستو القلق مرتفع عند الرسامين ،بعكس ما هو معروف لد العلماء المبتكرين ،ويفسرون ذلك
بأن الشك واالهتمام بالحياة العقلية الداخلية قد يرتبطان باإلبداع في الفنون (صالح:2011 ,

. )60-59

سادساً :السمات النفسية للفنان وسيكولوجية الفنان:
يتمتع الفنان بالقدرة على تخزين الصورة الذهنية المتعلقة بالفن الذي يهواه ويمارسه،
صور ذهنية
فالمصور (الرسام) يختزن صو اًر مرئية متباينة وكثيرة في ذهنه ،ويختزن النحات
اً
ملموسة في ذهنه ،أي أن الفنان يتمتع بقدرة استقبالية عظيمة ،حيث تستطيع حواسه المرهفة

استقبال ما تصادفه من محسوسات ،ثم ما يفتأ عقل الفنان أن ُيح ّول تلك المحسوسات إلى
مدركات ذهنية على هيئة صور تتالحق وتُختزن في الكيان الداخلي لديه ،وينشأ في ذهن الفنان

صراع فتنصهر بعض الصور الذهنية ،وتسود أخر على الموقف ،فالصور القوية تلتهم الصورة
الضعيفة ،وان إبداع الفنان ال يأتي إال من ذلك المنا المشحون بالتوتر والنزاع بين الصور
الذهنية التي سبق له أن تلقاها من الخارج ،وبالرغم من ذلك إال أننا نجد أن ثمة انسجام وتآلف

وتوافق بين الصور المتجانسة ،حيث تتزاوج الصور المنسجمة ،وينت عن ذلك أجياالً ذهنية
جديدة تتوالد في ذهن الفنان ،وال تظل الصور الذهنية التي يستقبلها الفنان في حالة صحية

جيدة ،كما أنها ال تبقى حية طوال حياة الفنان (أسعد. )52-50 :1986 ,

ويمر الفنان أثناء اكتسابه لعمليات التعبير األدائي ببعض العمليات وهي:






مرحلة تحسس الواقع الخارجي .
مرحلة التحطيم والتفكيك والتجزيء .
مرحلة الربط بين السبب والمسبب .
مرحلة التجريب التذوقي :فاإلنسان يتعلم بالمتناقضات .
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مرحلة االستقالل التذوقي :فبعد أن يكتشف الفنان الصغير في طفولته معايير جمالية
يستحسنها ،يصل إلى النض الكامل فالفنان الجدير بهذا اللقب هو ذلك الذي تتبلور مذاقاته

الفنية ويكون له طابع معين (أسعد. )57-55 :1986 ,

وتتمثل السمات النفسية للفنان فيما يلي:
 )1االنبساط واال نطواء:
االنبساط هو مشاهدة ذات المرء في ضوء الواقع الخارجي ،واالنطواء هو مشاهدة الواقع

الخارجي من خالل النظارة النفسية الشخصية ،وبتعبير آخر فإن الشخص المنبسط يحقق نفسه
من خالل مواقفه الخارجية وعن طريق تصرفاته وكالمه أما االنطوائي فهو يحقق ذاته من

الداخل ويفسر العالم الخارجي حسب نهجه الخاص
 )2االتزان المزاجي أو التقلب المزاجي:

فبعض الفنانين يتسمون باالتزان المزاجي والبعض اخخر ُيتصفون بالتقلب المزاجي .

 )3شدة الرغبة في اإلكثار من اإل نجاز الكمي:

فنالحظ أن هناك فئة من الفنانين تهتم بكمية ما يتم إنجازه ،وآخرين يؤثرون اإلنتاج القليل .
 )4إلقاء اإلنتاج المنتهي وراء الظهر أو االستمرار في تناوله وتأمله ونقده:
فهناك فنانون ما أن ينتهوا من العمل الفني حتى يضعوه جانباً ،وفي المقابل فإن منهم من
يتأمل أعماله وينتقد ما تم له إنجازه .
 )5اإلسقاطية:
فبعض الفانين ُيسقطوا ما في أنفسهم على أعمالهم الفنية ،فمثالً (وليم بليك) كان يتميز
بقدرة إسقاطية عالية لدرجة أنه كان يشاهد بأم عينيه ما كان يريد القيام بتصويره (أسعد:1986 ,

. )61-60

سيكولوجية الفنان:
تغيير على أحالمه بحيث تكون قابلة للفهم واإلدراك الحسي
إن الفنان يستطيع أن ُيحدث
اً
عن طريق العمل الفني (أبودبسه وآخرون )120 :2010 ,من خالل الرمزية كما يكتشف عمله

الفني عن األفكار والرغبات والالشعور عند اإلنسان  .ويخطئ من يعتقد أن الفنان يلتزم التزاماً
حرفياً بتقليد الوجود الذي ينقله ،فالواقع أن الفنان وان كان يلتزم باألساسيات وباألطر الجمالية
العامة واألساسية ،فإنه ال يلتزم بأي حال بنقل أو تصوير الوجود كما يقع عليه حسه ،فالفنان

ليس ناقالً بل إنه مبدع (أسعد. )49 :1986 ,
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إن عملية اإلبداع الفني ال بد أن تنطوي على تحصيل تدريجي لما تقترحه الجماعة على

الفنان من تقاليد فنية واتجاهات جمالية ،مع مراعاة تلك التأثيرات الخارجية التي يكون المجتمع
نفسه بسبيل تقبلها أو االعتراف بها ولكن ال بد من أن يندم كل هذا في شخصية الفنان

وسلوكه (إبراهيم ، )124 :1978 ,وفي أثناء هذه الفترة التي يمكننا أن نسميها (مرحلة الحمل

الفني) تأتي بعض الصور المحملة بشحنة وجدانية من مصادر عديدة متباينة ،فتمتزج وتتآلف
فيما بينها لكي ال تلبث أن تُ َك ّون منتجات جديدة .
ومن أهم ما يتميز به الفنان أنه يتقبل أحداث الوجود التي يعاصرها ،ومن ثم يحاول إعادة
صياغتها ويخرجها في قوالب جديدة تتمشى مع مزاجه ومع صور ذهنية جديدة من خياله،

وتوجد عدة جوانب يتسنى للفنان إعادة الصياغة فيها وهي تتلخص فيما يلي:

 -1إعادة صياغة األشكال :وهنا يقوم الفنان باستحداث أشكال جديدة ليس لها وجود ،فيغير من
نسب الجسم وقد يستخدم األلوان أو الظالل إلبراز معنى أو صفه معينة فيما يقوم برسمه .

 -2التكيف االنتقائي :والفنان هنا ال يقتنع برسم ما يقع عليه حسه ،ولكنه يقوم بجمع العديد من
االنطباعات الحسية بعد أن يكون قد اختزنها ثم يقدمها كلها في لوحة واحدة .

 -3بالنسبة للنحات :فإنه يتناول قطعة الحجر وال يقدمها إلى الناس كما هي ،بل إنه يقوم
بإعادة صياغتها بحسب الصورة الذهنية التي ارتسمت في خياله .

 -4إعادة التصييغ اإلنشائي :ففي هذا المجال نجد أن الفنان (وقد يكون مهندساً معمارياً) يقوم
فيقدم بهذا أشياء
باستعراض األنماط البنائية أو التركيبية السابقة ،ثم يبدأ بإعادة التصييغّ ،
جديدة وصيغاً إنشائية مستحدثة ،والواقع أن مبدأ إعادة التصييغ التي ُيتسم بها الفنان ال
تنحصر في إعادة تصييغ ما يقع تحت حسه ،بل إنه يشمل نتاجات الفنان نفسه ،فالعمليات

التي يقوم بها الفنان في إعادة التصييغ إنما هي عمليات مستمرة في التطور (أسعد:1986 ,

. )59-58

سابعاً :نظريات في اإلبداع الفني:
أ) النظريات الطبيعية:
 - 1نظرية فرويد :

Freud

ُيفسر فرويد اإلبداع على أساس نفسي ويسمى الحالة التي يتهيأ فيها الفرد للعمل اإلبداعي
باسم الالشعور (السرور .)11 :2002 ,ويميز فرويد بين نمطين أو عمليتين من التفكير وهما:
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عملية التفكير الثانوية والتي ترتبط بكل من الشعور واألنا ،وتُتصف بالواقعية والمنطقية،
وعملية التفكير األولية وترتبط بكل من الالشعور والهو ،وتأخذ شكالً بدائياً ُيتصف بأنه بعيد عن

الواقع والمنطق والعقالنية ،وير أن الشخص المبدع تكون لديه عملية التفكير األولية نشطة،
ولذا فهو يتجاوز قواعد المنطق التقليدية وحدود الواقع ،فتظهر لديه أفكار غير مألوفة أو غريبة
أو شاذة ،بسبب أن االرتباطات لديه ال تحدث على أساس مفاهيم عقالنية أو منطقية ،إنما على

أساس ما بين األشياء من عالقات سمعية أو بصرية أو شكلية ،وبما يقدح لديه أفكار أو

حاجات لم يتم إشباعها في طفولته ويربط فرويد اإلبداع الفني بالكبت والجنس والعصاب ،وُيفسر

اإلبداع بالتسامي

Sublimation

أو اإلعالء والذي يعني تحويل الدوافع غير المقبولة اجتماعياً

إلى نتاجات مقبولة اجتماعياً ،وير أن التسامي هو العملية المؤدية مباشرة إلى اإلبداع الفني،

(صالح)11-10 :2010 ,

وأنه حين يتعذر اإلشباع الكامل للرغبات الجنسية في الحياة الواقعية ،فإن مجر الطاقة
يتحول إلى نشاطات أخر  ،هي عمليات الخلق واإلبداع "الفني بشكل خاص" في حالة الفنانين،
وأن ما ينتجه الفنانون من أعمال فنية ،هو إشباع خيالي لرغبات الشعورية شأنها شأن األحالم

(صالح. )16 :2011 ,
والغاية من التحليل النفسي "الوجودي" هي فك رموز السلوكيات التجريبية لإلنسان ،أي

إلقاء الضوء الكامل على الكشوف التي يحتويها كل منها وتثبيتها تصورياً ونقطة البداية فيه
هي التجربة ،ونقطة االرتكاز هي الفهم السابق لألنطولوجيا (سارتر. )897 :1966 ,

ويلخص كل من جتزلز وجاكسون

Getzelz & Jackson

كاآلتي:

وجهة نظر فرويد في اإلبداع الفني

 .1إن الصراع هو منشأ عملية اإلبداع ،والقو الالشعورية التي تؤدي إلى الحل اإلبداعي توازي
القو الالشعورية التي تؤدي إلى اإلصابة بالعصاب ،وبتعبير فرويد "إن القو الدافعة للفنان

هي نفس الصراعات التي تدفع أشخاصاً آخرين إلى العصاب" .

 .2إن الوظيفة النفسية للسلوك اإلبداعي ونتيجته هو تفريغ االنفعال المحبوس النات

عن

الصراع ،حتى يصل إلى مستو يمكن احتماله ،وبمعنى آخر يكون تأثير السلوك المبدع في
إطالق االنفعال المكبوت النات عن الصراع حتى يصل إلى مستو يمكن احتماله.بتعبير

آخر ،يكون تأثير السلوك في إطالق االنفعال المكبوت النات

الوصول إلى مستو مقبول .
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المثُل التي تنطلق بكل حرية واألفكار
 .3يستمد التفكير المبدع مادته من األوهام المتقنة و ُ
المرتبطة بأحالم اليقظة وألعاب الطفولة .
 .4يتقبل الشخص المبدع هذه األفكار المنطلقة بحرية ،أما الشخص غير المبدع فإنه يقمعها
ويكبتها .

 .5حينما تصبح العمليات الالشعورية متناغمة مع األنا

Ego-Syntonic

فإننا نكون على موعد

مع َمآثر ذات كمال خاص .
 .6تؤكد نظرية التحليل النفسي دور خبرات الطفولة في اإلنتاج اإلبداعي ،وتعتبر السلوك
اإلبداعي استم ار اًر وتعويضاً عن لعب الطفولة (صالح. )16 :2011 ,
أما وجهة نظر التحليل النفسي الحديثة

Neo-Psychoanalytic

فيمكن تلخيصها باآلتي:

 )1التحول من األوهام بعمليات ألـ" Id :الهو" إلى عمليات ألـ" Ego :األنا" والتحول المصاحب من
تأكيد عمليات الالشعور إلى تأكيد عمليات ما قبل الشعور .

 )2اإلبداع فعل نكوص  Regressionفي خدمة األنا ،أي ُينظر إلى السلوك اإلبداعي على أنه
نتيجة لطاقة جنسية مكبوتة ،أو أنه دافع عدواني ،أو نكوص ،إلى أنماط تفكير أو خبرات
طفلية إلى العمليات الفطرية األولية

 Primary Processولو

أنها في خدمة األنا .

 )3ال تنكر وجهة نظر مدرسة التحليل النفسي الحديثة دور الالشعور في العمل اإلبداعي ،وتر
أنه إذا تدخل فمن المحتمل أن يكون معرقالً لعملية الخلق واإلبداع .

 )4ير كوبي  Kubieأن الالشعور إذا كان يقوم بأي دور فهو تكفين اإلبداع أو تغطيته ،ويقف
ضد اإلدعاء القائل بأن اإلنسان لكي يكون مبدعاً فال بد أن يكون مريضاً نفسياً ،ويقول إنني
أعتقد بأنه أقرب إلى الصواب القول بأن المبدع إنما هو اإلنسان الذي يكون قد استعاد قوته

من بعض الوجوه في استخدام وظائف ما قبل شعوره بكفاءة أكبر .

ويمي ـ ـ ــز ك ـ ـ ــوبي ب ـ ـ ــين م ـ ـ ــا قب ـ ـ ــل الش ـ ـ ــعور والش ـ ـ ــعور والالش ـ ـ ــعور م ـ ـ ــن العملي ـ ـ ــات العقلي ـ ـ ــة،
فالعمليـ ـ ــات مـ ـ ــا قبـ ـ ــل الشـ ـ ــعورية تُتصـ ـ ــف بالدرجـ ـ ــة الفائقـ ـ ــة مـ ـ ــن الحريـ ـ ــة فـ ـ ــي التخيـ ـ ــل الرمـ ـ ــزي
ـذين يمكـ ـ ــن الوص ـ ـ ــول إليهمـ ـ ــا فـ ـ ــي أي ـ ـ ــة
 Allegoryوفـ ـ ــي التخيـ ـ ــل الشـ ـ ــكلي  Figurativeاللـ ـ ـ ْ
عمليـ ــة نفسـ ــية وأن الشـ ــخص المبـ ــدع بقدرتـ ــه علـ ــى السـ ــماح للم ـ ـواد م ـ ـا قبـ ــل الشـ ــعورية أن تجـ ــد

التعبير الشعوري بيسر وسهوله (صالح. )18-17 :2011 ,
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 - 2نظرية كانت :

Kant

وهو يقول أن الشخص المبدع هو الذي يعطي القوانين الخاصة بالعمل الذي يعمله ،ويكون

اإلبداع القيم تابعاً لطبيعة مخيلة الفرد الحرة ،أي أن اإلبداع هو إنتاج فطري ،حيث ال توجد
تعليمات محددة يمكن أن تُعطى .
 - 3نظرية جالتون:

Galton

ويربط جالتون بين اإلبداع والعوامل الوراثية ،أي أنه يفسر اإلبداع على أسلس بيولوجي

وراثي فقط (السرور)11 :2002 ,

ب) النظريات ذات العالقة بمكونات اإلبداع:
 . 1نظرية كا ث رين باتريك :

Catherine Patrick

ُيطلق على هذه النظرية (التفكير اإلبداعي لد الفنانين  ،)Creative in artistsوتُعد أعمال
باتريك أول تطبيق عملي لمراحل عملية اإلبداع لد "واالس" حيث قامت بدراسة عملية التفكير
اإلبداعي في صور حية وبشكل مباشر ،من خالل عمل الفنانين ،حيث َنفّ َذت باتريك تجربة
على مجموعة من الفنانين الذين ظهرت أعمالهم في معارض خاصة بهم ،وشملت مجموعتها

ذكو اَر واناثاً متقاربين في العمر ،وأُجريت مقابالت مع جميع المشاركين ،حيث تناول الجزء األول

يتعود الفرد على الوضع ويرتاح نفسياً ،ثم
من المقابلة محادثة تمهيدية ،الهدف الرئيسي منها أن ّ
عبر
يسجل الفاحص كل ما يقوله الفنان ،ثم يعرض على الفنان قصيدة ويطلب منه القيام برسم ُي ّ
عن محتواها ،كما يطلب من المفحوص اإلجابة على استبانة حول طرق العمل ،وبعد تحليل
النتائ

تبين للباحثة أن التفكير اإلبداعي يمر بأربعة مراحل قد تتداخل أحياناً ،فالكمون قد

يحدث مع اإلعداد ،والتحقق ربما يحدث خالل مرحلة اإلشراق وهذه المراحل األربعة هي:

أ -اإلعداد :حيث كان المفحوص ُيغير أفكاره ،ووجدت أن التفكير يتغير ،حيث يحدث ذلك في
الربع األول من الوقت ،وهذا يدعم وجود المرحلة األولى .
ب -الكمون :وثبت أن اإلعداد يقود إلى الكمون ،وأن أفكار المفحوص التي ُذ ِكرت مبك اًر سواء
في القصيدة أو الصورة تظهر ثانية في معظم الحاالت .

ج -اإلشراق :وهي الفترة التي اتضحت فيها األفكار للموضوع الذي سيتم رسمه .

د -التحقق :وتبين أن نسبة عالية من التحقق يبدأ في الجزء الثالث من الوقت ،ويكتمل في
الجزء الرابع واألخير من الوقت (السرور. )24 :2002 ,
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 . 2نظرية أ ب راه ا م ماسلو :

Abraham Maslow

األفراد المحققين لذواتهم

ويطلق على هذه النظرية (اإلبداع لد
ُ
 )Actialozingفهي تُركز على دور تحقيق الذات لد الفرد وأثر ذلك على القدرة اإلبداعية لديه.

Creativity in Self -

فقد اهتم ماسلو ب النظريات الطبيعية التي تتعلق بفكرة تحقيق الذات ،وهو يفرق بين اإلبداع

المتعلق باإلنجازات الملموسة ،والقدرة على اإلبداع وتحقيق الذات ،فأخذ ماسلو بدراسة حاالت
بعض األفراد الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة وبدرجة متطورة من النض

والفهم وتحقيق

الذات ،وبدأ التغير يحدث له في فهم اإلبداع ،فكان عليه أن يتخلى عن فكرته النمطية بأن

الصحة والعبقرية والموهبة واإلنتاجية مترادفات ،ووصل إلى االستنتاج بأن الموهبة العظيمة ال
تعتمد على كون اإلنسان يتمتع بالصحة فقط (السرور. )25 :2002 ,
وير ماسلو أن تحقيق الذات اإلبداعي ينبع من الشخصية ويظهر بشكل موسع في

المسائل الحياتية العادية ،ويظهر اإلدراك الحسي كعنصر مهم في تحقيق الذات اإلبداعية،
وعلى هذا األساس فإن المبدعون يعيشوا العالم الحقيقي من الطبيعة ،أكثر من هؤالء الذين
يعيشون في عالم النظريات والمجردات والتوقعات والمعتقدات النمطية كما يذكر ماسلو أن

عبرين عن أنفسهم أكثر من العاديين ،ويكونوا أكثر طبيعة وأقل
وم ّ
المبدعون يكونوا متجاوبين ُ
ضبطاً في تصرفاتهم التي تنساب بدرجة قليلة من االنتقاد الذاتي ،وهذه القدرة على التعبير عن
األفكار واالندفاعات تجعلهم ُيظ ِهروا مظه اًر من مظاهر تحقيق الذات اإلبداعي ،وأن اإلبداع

ظمة المتكاملة ،وُيقصد به تقبل الذات ،بينما تعتمد مظاهر تحقيق الذات على
للع َ
ظاهرة َ
الشخصية ال على انجازاتها ،لذلك من الصعب أن ُنعطي تعريفاً لتحقيق الذات اإلبداعي لكونه

(أحياناً) يعتبر مرادفاً للصحة (السرور. )26-25 :2002 ,
 . 3نظرية ج راهام والسGraham Wallas :

وتُسمى بنظرية م ارحـل العمليـة اإلبداعيـة ( )Stages in the Creative Processحيـث
ي ـ ــذكر والس أن عملي ـ ــة اإلب ـ ــداع عب ـ ــارة ع ـ ــن م ارح ـ ــل متباين ـ ــة ،تتول ـ ــد أثناءه ـ ــا الفكـ ـ ـرة الجدي ـ ــدة
(السرور )23 :2002 ,وهذه المراحل :اإلعداد ،الكمون أو (االحتضان) ،اإلشـراق والتحقـق ،وقـد
تم توضيح هذه المراحل األربع في هذا الفصل من البحث .
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ج) نظريات ذات عالقة بالبعد النفسي والتحليل النفسي:
 ) 1نظرية يونج :

Jung

افترض يون أن لد

كل شخص طاقة حيوية تأخذ صو اًر مختلفة باختالف األفراد ،وأن

هناك ثمانية أنماط للناس ،والمبدعون هم الذين يتغلب لديهم اإللهام والحدس ،والالشعور

الجمعي هو القاعدة لنفس اإلنسان .

وقال بأن سبب اإلبداع (الفني الممتاز بشكل خاص) هو تقليل الالشعور الجمعي في

فترات األزمات االجتماعية ،مما يقلل من اتزان الحياة النفسية لد

المبدع (الشاعر بشكل

خاص) ويدفعه إلى محاولة الحصول على اتزان جديد (صالح. )12 :2010 ,
وقد اهتم يون بدراسة علم األساطير ،الدين ،الرموز القديمة ،الطقوس ،عادات الشعوب

ص إلى نتيجة اعتبر فيها شخصية
البدائية ،األحالم ،أمراض العصابيين وهلوسة الذهانيينَ ،
وخلُ َ
ووعاء يحتوي تاريخ أسالفه ،فاألساطير والتقاليد القديمة تنتقل من جيل إلى آخر،
الفرد نتاجاً
ً
وكما يرث لون شعره ولون عينيه ،فإنه يرث األفكار المجردة والرموز ،وهذا ما ُيطلق عليه
مصطلح الالشعور الجمعي  Collective Unconsciousالذي يعتبره مخزن آثار الذكريات الكامنة
التي ورثها اإلنسان عن ماضي أسالفه ،ويعتبر يون الالشعور الجمعي منبع اإلبداع الفني.
وتسمى نظرية يون في اإلبداع باإلسقاط

Projection Theory

التي تعني (العملية النفسية

التي يحول بها الفنان تلك المشاهد الغريبة التي تطلع عليه من أعماقه الالشعورية ،يحولها إلى
موضوعات خارجية يمكن أن يتأملها اخخرون ،ويميز يونج بين نوعين من األعمال الفنية وهما:

أ -األعمال السيكولوجية :وهي توضيح مضامين شعورية كالحب والشعر التعليمي والشعر
الغنائي والدراما والتراجيديا والكوميديا .

ب -األعمال الكشفية :وهي التي تنبع من الالشعور الجمعي ،حيث تكمن بقايا التجربة األولى
وخبرات األسالف مثل "فاوست" لغوته" ،وراعي هرمس" لدانتي .
والفنان عند يون هو شخص ُيشرق عليه كل شيء في ومضة ،ذو قدرة مميزة هي الحدس،
وعن طريق الحدس يتم اإلسقاط في رموز ،والرمز هو أفضل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة

مجهولة نسبياً ،وال يستطيع خلق رمز جديد سو الذهن المرهف الذي ال ترضيه الرموز التقليدية

صدر عن أسمى مرتبة ذهنية ،كذلك يلزمه أن يصدر عن أكثر
الموجودة فع ً
ال ،وكما أن الرمز َي ُ
حركات النفس بدائية ،ليالمس في اإلنسانية وت اًر مشتركاً ،والرمز يعتمد في ظهوره على الحدس من
ناحية واإلسقاط من ناحية أخر  ،وبالحدس يصل الفنان إلى الوتر المشترك ،وباإلسقاط يحدد

مشهده ويخرجه من نفسه واضعًا إياه في شيء خارجي هو ذاك الرمز (صالح.)21-19 :2011 ,
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 ) 2نظرية تو رانس Torrance :

تورنس اإلبداع على أنه عملية تشبه البحث العلمي وعملية اإلحساس بالمشاكل
عرف ا
وُي ّ
والثغرات في المعلومات ،وتشكيل أفكار أو فرضيات ،ثم اختبار هذه الفرضيات وتعديلها
(السرور )85 :2002 ,حتى يتم الوصول إلى نتائ .
ـورنس اإلبـ ــداع بأنـ ــه العمليـ ــة التـ ــي يصـ ــبح بهـ ــا الفـ ــرد حساس ـ ـاً للمشـ ــكلة ،وادراك
و َع ـ ـ ّرف تـ ـ ا
الثغـ ـ ـرات والمعلوم ـ ــات والبح ـ ــث ع ـ ــن ال ـ ــدالئل للمعرف ـ ــة ،ووض ـ ــع الف ـ ــروض ،واختبـ ـ ـار ص ـ ــحتها،
ـورنس ع ــن جوان ــب اإلب ــداع وهـــي:
وم ــن ث ــم إجـ ـراء التعـ ــديل عل ــى ه ــذه النتـ ــائ  ،وق ــد تح ــدث ت ـ ا

الش ـ ــخص المب ـ ــدع ،الموق ـ ــف اإلب ـ ــداعي ،العملي ـ ــة اإلبداعي ـ ــة واإلنت ـ ــاج اإلب ـ ــداعي ،كم ـ ــا تح ـ ــدث
ع ـ ـ ــن مه ـ ـ ــارات اإلب ـ ـ ــداع م ـ ـ ــن طالق ـ ـ ــة ،مرون ـ ـ ــة ،أص ـ ـ ــالة وتفاص ـ ـ ــيل وتَ َعـ ـ ـ ـ ّرف عل ـ ـ ــى الش ـ ـ ــخص
المب ـ ــدع م ـ ــن خ ـ ــالل االختب ـ ــارات ،حي ـ ــث أش ـ ــار ألهمي ـ ــة االختب ـ ــارات ف ـ ــي الكشـ ـ ـف ع ـ ــن الطلب ـ ــة
المب ـ ــدعين ،باإلض ـ ــافة إل ـ ــى أهميته ـ ــا ف ـ ــي إجـ ـ ـراء الد ارس ـ ــات والبح ـ ــوث ع ـ ــن الطلب ـ ــة المب ـ ــدعين،
وتهـ ــتم نظريـ ــة تـ ــورانس بقـ ــوة الممي ـ ـزات والخصـ ــائص التـ ــي يتميـ ــز بهـ ــا المبـ ــدعين ،وتبـ ــين مـ ــد

ـورنس اه ـ ــتم ب ـ ــدور
االختالف ـ ــات ب ـ ــين الطلب ـ ــة المب ـ ــدعين والطلب ـ ــة األق ـ ــل إب ـ ــداعاً ،علمـ ـ ـاً ب ـ ــأن ت ـ ـ ا
المكافأة والتعزيز وأهمية كل منهما في حياة الطفل المبدع (السرور. )55 :2002 ,
 ) 3نظرية ال ج شتالت :
إن كلمة

Gestalt

Gestalt

هي كلمة ألمانية ،ال يقابلها في اللغتين العربية واالنجليزية كلمة تَِفي

بالمعنى الكامل لها ،وتعتبر كلمات الصيغة ،الهيئة ،الشكل ،أقرب المفردات في اللغتين لمدلول

هذه الكلمة ،وأصبحت هذه الكلمة تُشير إلى جماعة في علم النفس َش ّكلوا مدرسة سيكولوجية
ظهرت بألمانيا سنة  1912ثم انتقلت إلى أميركا ،وتَركز اهتمام هذه المدرسة على اإلدراك

الحسي وقد أ ّكد الجشتالتيون على الشكل واألرضية ،حيث تتضح أهميتهما في األعمال الفنية
التشكيلية والقصائد الشعرية والقصص (صالح. )22 :2011 ,

إن الفرد من وجهة نظر عالم النفس الجشتالتي (لفين) يعي

في مجال سلوكي ،وأن

التفكير المنت ينبع من االستجابة إلى القو التي يتألف منها هذا المجال ،الذي يعتمد على
مجموعة من العوامل بعضها داخلي في الشخص نفسه كالخبرة السابقة ،وبعضها خارجي،
فالمجال السلوكي هو ذلك الحيز الذي يتعلق مباشرة بالذات وما حولها من موضوعات تثير فيه

نوعاً معيناً من الدوافع ،فتنشأ التوترات التي تبقى مستمرة إلى أن تنتهي بإكمال أو إشباع

حاجات هذه التوترات (صالح. )25-24 :2011 ,
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كون بؤ اًر للتوترات ،والتوتر يؤدي
فمتى ما تَ َك ّونت حاجة عند اإلنسان أصبحت تلك الحاجة تُ ّ
إلى اإلخالل في التوازن ،فيحاول الفرد عن طريق تحقيق الهدف أو الحاجة من إعادة التوازن،

والمناطق المختلفة في المجال الحيوي تكتسب تكافؤات إما سلباً أو إيجابًا ،ونتيجة لوجود تلك
التكافؤات ،فإن الفرد يتصرف حسب محصلتها ،وهذا يقود نحو التأكيد على اإلطار

 Frameworkوان اإلطار يساهم في تحديد إدراكنا لألشياء بأن يُضفي عليها داللة معينة،
ويوجه إدراكنا الوجهة الصحيحة ،ويؤثر اإلطار على مضمونه أيضاً ،وفي توجيه عملية اإلدراك
واألطر التي نحملها في أذهاننا .

كما يؤثر اإلطار أيضًا على ما نختزن من معلومات وما نتلقى من مدركات ،ولهذا فإن عمليـة
تذوق األعمال الفنية ليست سو تنظيم إلدراكنا لألعمال الفنية داخل أطر جمالية نحملها في مجالنا

النفسي ،وأن الذوق السليم ما هو إال اإلطار الجمالي المنظم إلدراك العمل الفني  .وير (سكاكتل)

Schactelفـي نظريتـه اإلدراكيـة الديناميـة أن العمليـة اإلبداعيـة تقـوم علـى حريـة األسـلوب الناتجـة

ع ــن تف ــتح الش ــخص إل ــى الع ــالم المح ــيط ب ــه وقام ــت الباحث ــة  Janie Rhyneبتطبي ــق النظري ــة

الجشــتالتية فــي ميــدان فــن الرســم ،حيــث تــر أن ســيكولوجية الجشــتالت قامــت أساس ـًا كنظريــة فــي
إدراك العالقـ ــات المتبادلـ ــة بـ ــين شـ ــكل الموضـ ــوع وعمليـ ــات المـ ــدرك ،وأن التفكيـ ــر الجشـ ــتالتي يؤكـ ــد
ـدرك كمش ـ ــارك فع ـ ــال
الم ـ ـ َ
إض ـ ــافة لم ـ ــا س ـ ــبق عل ـ ــى نق ـ ــالت التبص ـ ــر ،وس ـ ــيولة عملي ـ ــات اإلدراك ،و ُ
لمدركاته (صالح. )26-25 :2011 ,
وتر نظرية الجشتالت أن التفكير المبدع يبدأ عادة مع مشكلة ما ،وعلى وجه التحديد تلك

التي تمثل خاصية أو جانبًا غير مكتمل ،وعند صياغة المشكلة والحل ،ينبغي أن يؤخذ الكل بعين
االعتبار ،أما األجزاء فيجب تدقيقها وفحصها ضمن إطار الكل (صالح. )10 :2010 ,
وير (فرتهايمر) أن الحلول اإلبداعية هي التي تتطلب الحدس وفهم المشكلة ،وأن الفكرة

الجديدة هي التي تظهر فجأة على أساس من الحدس ال على أساس من السياق المنطقي وتؤكد
هذه النظرية على مفهوم االستبصار عند اإلنسان ،وهو ما يشتمل على تنظيم للمعلومات بطريقة

عرف (فرتهايمر) اإلبداع :بأنه عملية تدمير
ذات معنى ،أو تحقيق الفهم الكامل لألشياءُ ،
وي ّ
جشتالت موجود من أجل بناء جشتالت جديد .
تعقيب على نظريات اإلبداع الفني:
لقد تنوعت التعريفات التي تناولت مفهوم اإلبداع ،نظ اًر لتنوع النظريات وآراء العلماء والباحثين
المفسرين لمفهومه ،فأوضح األدب التربوي العديد من نظريات اإلبداع ،كل منها فسرت اإلبداع من

ال لآلخر بغرض التعرف على المبدعين ،وبذل الجهود لألخذ
جانب أو أكثر ،وأتى بعضاً منها مكم ً
بأيديهم بغية الوصول إلى اإلنتاج الذي يرتقي بالمجتمع اإلنساني ويسهل سبل الحياة ،ومن ثم
تحقيق الحياة الكريمة لإلنسان .

- 62 -

الفصل الثاني :اإلطار النظري

ومن هنا فقد ظهرت نظريات مبكرة ،اهتمت ببدايات فكرة اإلبداع أمثال كانت وفرويد،
حيث فسر فرويد اإلبداع على أساس نفسي بحت وأنه نات عن أحالم اليقظة ،وهناك تفسيرات
مبنية على أساس الشخصية المبدعة ،حيث ركزت على خصائص األفراد المبدعين كطريقة
لتفسير اإلبداع ،ومن هذه الخصائص المرونة ،حب االستطالع ،الثقة بالنفس ،أما النظريات
التي ركزت بشكل كبير على الشخص المبدع .
ومن هذه النظريات نذكر نظرية تورانس إذ أولى اهتماماً لجوانب اإلبداع ومكوناته ،واهتم
باإلنسان المبدع عبر اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي الذي يشتمل على نوعين ،يختص أحدهما
بالجانب اللفظي واخخر بالصورة والشكل وهو موضوع دراستنا الفنية لإلبداع .
أما ماسلو فقد أكد على دور تحقيق ذات الفرد وأثرها على قدرته اإلبداعية ،وأن الذات
اإلبداعية تنبع من الشخصية المحققة لذاتها ،ونذكر أيضاً نظريات على أساس العملية اإلبداعية
كنظرية والس التي كان لهل الدور الريادي في تقسيم مراحل اإلبداع المعروفة .

مناقشة نظريات القلق واإلبداع:
اختلفت النظريات التي فسرت كالً من القلق الوجودي واإلبداع الفني نظ اًر الختالف وجهات
نظر علمائها حيث ساهم هذا االختالف بإثراء الفكر اإلنساني ،إذ تتناغم تلك االختالفات مع
المواقف اإلنسانية المختلفة التي من الصعب تفسيرها بنظرية واحدة أو بعامل واحد ،فجاءت هذه
النظريات مكملة لبعضها البعض .
من هذا المنطلق نالحظ اختالف رأي فرويد عن تالميذه وعن غيره من العلماء اخخرين،
فقد جاء تفسير فرويد للقلق الوجودي بأنه اعتقد بوجود عالقة وثيقة بين القلق والحرمان
الجنسي ،فالذين يعانون الحرمان الجنسي يعانون غالباً من مشاعر القلق ،وقد رّكز فرويد على
أهمية الجنس واعتبره أحد مكونات الشخصية وأكد أن الرغبة الجنسية تضعف حينما َي ِحل القلق

محلها ،وأن القلق كثي اًر ما يصاحب الحاالت الهستيرية ألن وراءها عملية نفسية هي غالباً

جنسية ،وقد ُكبتت هذه العملية فتحولت الحالة الوجدانية المصاحبة إلى قلق ،وأن مخاوف
األطفال والمخاوف المرضية ومخاوف الكبار ترجع جميعها إلى رغبة (لبيدية) لم يتمكن الفرد

من إشباعها .
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أما يونج فأكد أن القلق هو خوف من سيطرة محتويات الالشعور الجمعي غير المعقولة
التي ال زالت باقية فيه من حياة اإلنسان البدائية ،وهو يعتقد أن اإلنسان يهتم عادة بتنظيم حياته
وفقاً لنظم معينة ،أما آدلر فقد قلّل من أهمية الجنس الذي أعطاه فرويد األهمية القصو  ،وهو
يؤمن بالتفاعل الدينامي بين الفرد والمجتمع وهذا التفاعل يؤدي إلى نشأة القلق ،اإلنسان السوي
يتغلب على شعوره بالنقص عن طريق تقوية الروابط االجتماعية التي تربط الفرد باخخرين
المحيطين به ،ويستطيع اإلنسان أن يعي
الذي يعي

بدون أن يشعر بالقلق إذا حقق االنتماء إلى المجتمع

فيه .

أي أن الشعور بالقلق يتم التغلب عليه عن طريق تقوية الروابط التي تربطه باخخرين من
خالل العمل االجتماعي النافع ومحبة الناس وصداقتهم النقية ،وقد أكدت هورني أن الدوافع
العدوانية أكثر أهمية من الدوافع الجنسية والعوامل االجتماعية المتمثلة في أساليب المعاملة
الخاطئة  ،ورأت بأن شدة الدوافع العدوانية تعتبر أهم مصدر للخطر الذي يثير القلق ،ويعتقد
سولفيان أن شخصية الفرد ال يمكن دراستها بمعزل عن اخخرين ،فهي شخصية تعي

وتنتمي

لمجتمع مليء باألشخاص ،وهو يعلق أهمية كبيرة في نظريته على اعتماد الطفل على اخخرين.
وير كالً من دوالرد وميللر أن اإلنسان يتعلم من مخاوفه وقلقه بطريقة االقتران مع مثير
آخر ،كعقاب الطفل الصغير عند اعتدائه على أخته ،أو الخوف من الحرمان من شيء يحبه
نظ اًر لسلوك خاطئ ،وبذلك يتعمد تجنب تلك الحالة غير السارة ،أما كاتل وشاير فقد فرقا بين
نوعين من أنواع القلق وهما قلق الحالة وقلق السمة ،حيث أن قلق الحالة عرضي مؤقت يزول
بزوال السبب وقد أعطى أهمية لالختالفات الفردية ،فعندما يكون القلق بصورة مستمرة لد
الفرد فهو هنا ُيصنف ضمن قلق السمة على العكس من ذلك عندما يكون طارئاً خفيفاً معروف

السبب فهنا يتبع قلق الحالة المؤقتة .

حافز ،ومن ناحية
بينما ير السلوكيون أن القلق يقوم بدور مزدوج ،فهو من ناحية يمثل
اً
أخر ُيعد مصدر تعزيز ،وذلك عن طريق خفض القلق ،وبالتالي فإن العقاب يؤدي إلى كف
السلوك غير المرغوب فيه ،ويتولد القلق الذي يعتبر صفة تعزيزية سلبية تؤدي إلى تعديل

السلوك ،وقد أكد السلوكيون أن القلق هو استجابة شرطية مؤلمة تحدد مصدر القلق عند الفرد .
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وفيما يتعلق باإلبداع فقد فسر فرويد اإلبداع استناداً إلى الماضي من خالل ذكريات

الطفولة التي تركت آثا اًر في النفس كعقدة أوديب ،واإلبداع الفني بمثابة البديل عن اللعب

الطفولي ،إذ يقوم الفنان بإنتاج األعمال الفنية باستغالل العناصر الموجودة في الواقع ،كما في

السوريالية عندما يخلق الفنان صدمة للمتلقي بطرح أفكار غير مألوفة مثال على ذلك :الجسد
ويوصل فكرة للمتلقي ،وكما أن
الممزق لإلنسان جراء األزمات والحروب ،وبذلك ُيسقط ما بداخله ُ
العقل الواعي أو األنا هما صمام التحكم باإلبداعية ،وأن اإلبداعية تستطيع أن تُحدث القلق
فالعالقة هنا عكسية تبادلية .

أما يونج المنشق عن فرويد فقد أشار إلى أن العامل الحاسم في تحديد عملية اإلبداع هو
انسحاب اللبيدو من رموزه االجتماعية ليتجه إلى داخل الشخصية ،ومن ثم يخرج الفنان رموزه

الفنية مع بعض كوامن الالشعور الجمعي ،بإسقاطها على صفحات لوحته الفنية بطريقة راقيه

تصل للمتلقي .

وهنا نالحظ اتفاق كل من فرويد ويون

في الحديث عن الالشعور الذي يعتبره فرويد

شخصي في حين يتألف هذا الشعور عند يون من قسمين شخصي واخخر جمعي ،وهو أساس
اإلنجازات اإلبداعية الذي ينتقل وراثياً إلى األشخاص عن طريق خبرات األسالف ،وقد وجد
يون مظاهر الالشعور الجمعي واضحة في األحالم وعند الذهانيين وفي األعمال الفنية ،مما
جعله يقرر أن الالشعور الجمعي أساس اإلبداع ،ولكن تفسيره بات غامضاً نظ اًر ألنه جعله
يرتبط بالحدس ،وبالرغم من أن فرويد ويون نظ ار لإلنسان المبدع كما لو كان شخصاً يع
بالصراعات الداخلية ،فال نعتقد أن الحضارة اإلنسانية جاءت نتيجة التسامي بالدافع الجنسي
كما ير فرويد .
أما الجشتالت وبرغم ما قدمته النظرية الجشتالتية عن عمليات إدراك الشكل وقوانينه،
وكيفية حدوث االستبصار ،وعالقة الكل باألجزاء ،ومفهوم السلوك البصري ،وغيرها من المفاهيم
الموجه لها هو :أن التفسيرات التي قدمتها بخصوص عملية اإلبداع لم
التفسيرية ،إال أن النقد
ّ

معمقة ،بل سطحية ،فقد ركزت على الدور اإلدراكي والمعرفي في عملية تنظيم المجال،
تكن ّ
وأهملت الجوانب الوجدانية والدافعية ،وان اإلبداع وفق منظور الجشتالت يمثل طرقاً مختلفة

للحصول على المعلومات ،فأطلق عليها البعض (نظريات السطح)
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ووجدنا أن نظرية كاثرين باتريك اهتمت بالجانب النفسي للمفحوص عن طريق اإلجراءات
المتبعة من مقابلة ومحادثة تمهيدية ،حيث التخفيف من حدة التوتر ومن ثم توجيه القلق وتحويله
لطاقة إيجابية تظهر في نتاج الفنان ،وقد أثبتت نظريتها مرور اإلبداع بأربع مراحل وهي:
اإلعداد ،الكمون أو االحتضان ،اإلش ارق والتحقق وتذكر باتريك أن هذه المراحل قد تتداخل
أحياناً وثبت لديها أن اإلعداد يقود إلى الكمون وأن أفكار المفحوص التي ُذكرت في القصيدة أو
الصورة تظهر ثانية في معظم الحاالت .
ولكن نظرية ماسلو كانت تُركز على دور تحقيق الذات لد

الفرد وأثره على القدرة

اإلبداعية لديه ،حيث ربط ماسلو بين مفاهيم الصحة والعبقرية واإلنتاجية كمفاهيم مترادفة،
وتوصل إلى أن تحقيق الذات اإلبداعي ينبع من الشخصية ويظهر بشكل موسع في المسائل
الحياتية العادية ،كما وضح أن المبدعين يكونوا متجاوبين ومعبرين عن أنفسهم أكثر من
العاديين ،ويكونوا أكثر طبيعة وأقل ضبطاً في تصرفاتهم التي تنساب بدرجة قليلة من االنتقاد
الذاتي ،وهذه القدرة على التعبير عن األفكار واالندفاعات تجعلهم يظهرون مظه اًر من مظاهر
تحقيق الذات اإلبداعي ،وأن اإلبداع ظاهرة للعظمة المتكاملة ،بينما تعتمد مظاهر تحقيق الذات
على الشخصية ال على انجازاتها ،وأن هناك مبدعون يبدعوا بدافع اإلبداع ذاته وال عالقة لهم
بدافع تحقيق الذات من خالل أعمالهم أو بدافع المال وبهذا فإن اإلبداعية تمثل للتعبير عن
ذاتها .
تورنس فقد تحدث عن جوانب اإلبداع وهي :الشخص المبدع ،الموقف اإلبداعي،
أما ا
العملية اإلبداعية واإلنتاج اإلبداعي ،كما تحدث عن مهارات اإلبداع من طالقة ،مرونة وأصالة،
عرف تورانس على الشخص المبدع من خالل اختبارات معينة ،وأشار ألهمية هذه االختبارات
وتَ ّ
في الكشف عن الطلبة المبدعين ،باإلضافة ألهميتها في إجراء الدراسات والبحوث عن هؤالء
الطلبة ،واهتم تورانس في نظريته بقوة المميزات والخصائص التي يتميز بها المبدعون
واالختالفات بين الطلبة المبدعين والطلبة األقل إبداعاً ،كما اهتم تورنس بدور المكافأة والتعزيز
وأهمية كل منهما في حياة الطفل المبدع ،واختبا ارت تورنس كانت وال تزال فعاله في نتائجها
بداللة أنها تستخدم حتى يومنا هذا لقياس مهارات اإلبداع .
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وع ّرف الوجوديون القلق الوجودي :بالخوف من الحياة  ،وفي نفس الوقت الخوف من أحداث
َ
الحياة ككل ،أو أنه إحساس عام بالقلق والخوف والتوجس الذي يرتبط بشعور أن الحياة ال معنى
لها في النهاية وعديمة الجدو  ،وأننا مغتربون ال عن اخخرين فحسب ،بل وعن أنفسنا أيضاً،

في حين قَ ّسم بارك القلق الوجودي إلى ثالثة أشكال هي :الخوف من الموت ،الخوف الناجم عن
وعي الفرد باقتراب نهايته أو موته والخوف المقترن بالقلق الوجودي من العدم ،وقال تيلش أن
القلق الوجودي ناجم عن الوعي بتهديد العدم للوجود ويمكن أن يكون بثالثة أشكال أيضاً هي:
القلق إزاء القدر أو الموت ،القلق إزاء الذنب أواإلدانة والقلق إزاء العبث .

وزع القلق على أربعة مجاالت هي :الشك ،العدم ،الموت ،والعزلة أو
أما بوبوفك فقد ّ
االنفصال ،وأكد أن القلق حالة عابرة ،وبالتي فإن المبدعين لديهم قلق وجودي عالي تتحول فيه
ومؤشر للصحة
اً
الطاقات السلبية للقلق إلى طاقات ايجابية ،ومن ثم يكون القلق بالمجمل ايجابياً

النفسية ،ويكون القلق الوجودي مرادف ًا لقلق الحالة ونقيضاً للقلق العصابي الذي يعيق مسار حياة

الفرد ويعرقلها .

ملخص الفصل:
قامت الباحثة بتقسيم اإلطار النظري للدراسة إلى أربعة مباحث لتتمكن من اإللمام بكل ما

يتعلق بالموضوع فكان المبحث األول خاصاً بموضوع القلق بشكل عام ،بينما اختص المبحث

الثاني بالقلق الوجودي ونظرياته وانفرد المبحث الثالث باإلبداع ،وكان المبحث الرابع واألخير
ي موضوع البحث،
لإلبداع الفني ونظرياته ،فاهتمت الباحثة في هذا الفصل بكل ما يتعلق بمتغير ّ
فتناولت في البداية القلق بالشرح والتوضيح (مفهومه ،أسبابه ،وظيفته ،آثاره وعالقته بمتغيرات
أخر ) ،ثم تناولت القلق الوجودي وما يتعلق به من نظريات ،وبعدها تمت دراسة موضوع

اإلبداع (مفهومه ،دوافعه ،خصائصه ،مستوياته مقوماته ،معيقاته والعوامل المؤثرة فيه) ،ثم أخي اًر
كان موضوع اإلبداع الفني وما يتعلق به من نظريات .
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Literatures

على الرغم من االهتمام المتزايد من الباحثين بمفهومي القلق واإلبداع وعالقة كل منهما منفصالً

ببعض المتغيرات األخر  ،إال أنه قد تبين للباح ـ ـثة من الدراسـ ـة االس ـ ـتطالعية ومراجعة األبحاث

والدراس ـ ـات السـ ـابقة (على حد علم الباحثة) عدم تناول أية دراسة للعالقة بين هذين المتغيرين ،وذلك

يدفعنا إلى استعراض كل مفهوم منهما "مستقالً" في عالقته بالمتغيرات األخر  ،ونظ اًر ألن هذه الدراسات
قد اختلفت في الموضوعات التي تناولتها بالبحث والدراسة،ججومن حيث األهداف والنتائ التي توصلت

إليها ،واإلجراءات التي أُتبعت في هذه الدراسات ،كان يجب الوقوف على بعض الدراسات المتعلقة
بمتغيرات الدراسة الحالية محل اهتمامنا لالستفادة منها ومما توصلت إليه من نتائ  ،لذلك قامت الباحثة

بعرض هذه الدراسات وفق تتابع زمني بدءاً باألحدث فاألقدم إلى محورين هما:




المحور األول :دراسات تناولت القلق وعالقته ببعض المتغيرات

المحور الثاني :دراسات تناولت اإلبداع وعالقته ببعض المتغيرات

المحور األول :دراسات تناولت القلق وعالقته ببعض المتغيرات:
 )1دراسة على وسلمان:)2012( ,
(القلق الوجودي وعالقته باالتزان االنفعالي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية)
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستو القلق الوجودي لد

طلبة المرحلة اإلعدادية

ومستو االتزان االنفعالي لديهم أيضاً وادراك العالقة بين القلق الوجودي واالتزان االنفعالي ،وتم

تحديد عينة البحث بطلبة المرحلة اإلعدادية في مدينة بغداد للعام ( )2012-2011والذي

يتكون من  250طالباً وطالبة ،وقد استخدم الباحثان مقياسين أحدهما لقياس القلق الوجودي
واخخر االتزان االنفعالي ،وتوصلوا في بحثهم إلى عدة نتائج منها أن الطلبة بصورة عامة

وطلبة المرحلة اإلعدادية بصورة خاصة يعتبروا من الشرائح االجتماعية المثقفة ،وان أدبيات

القلق الوجودي تشير إلى أنه يزداد مع الوعي ،أما النتيجة الثانية فكانت أن طلبة اإلعدادية
يتمتعون بمستو عال من االتزان االنفعالي ألنهم يمثلون الشريحة الواعية لمخاطر الظروف

البيئية مما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات والضغوط التي تقف عائقاً أمام إشباع
حاجاتهم وتحقيق طموحاتهم في الوصول إلى مستو جديد ومتطور ،بينما كانت النتيجة الثالثة
أن زيادة القلق الوجودي لد

الطلبة يؤدي إلى نقصان مستو االتزان االنفعالي لديهم ،ونقص

مستو االتزان االنفعالي يؤدي إلى زيادة في مستو القلق الوجودي (علي وسلمان. )2012 ,
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 )2دراسة الكعبي:)2011( ,
(أزمة منتصف العمر وعالقتها بالقلق الوجودي لدى منتسبي الجامعة)
وهدفت الدراسة إلى قياس كل من أزمة منتصف العمر والقلق الوجودي لد

منتسبي

الجامعة والتعرف على العالقة بينهما ،مستخدمة لتحقيق أهدافها أداتين هما مقياس (شيك

 ( Schek 1996ومقياس (حافظ  )2006وقد طبقت المقياسين على عينة تكونت من  155من

التدريسيين والموظفين بجامعة بغداد ،وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج كان من أهمها :أنه

ال وجود ألزمة منتصف العمر لد عينة البحث الحالي ،ومن نتائج دراستها أيضاً أنه ال يوجد
فرق بين الذكور واإلناث في عينة البحث في مستو أزمة منتصف العمر ،أما بالنسبة للقلق

الوجودي فقد توصلت الباحثة إلى أن عينة بحثها من منتسبي الجامعة ومن كال النوعين ذكو اًر
واناثاً وممن هم في منتصف العمر ال يعانون من القلق الوجودي ،وأن هناك عالقة ارتباطية
إيجابية دالة بين أزمة منتصف العمر والقلق الوجودي لد منتسبي الجامعة (الكعبي. )2011 ,

 )3دراسة الفريجي:)2006( ,
(القلق الوجودي وعالقته بالدافعية نحو مهنة التعليم لدى المعلمين)
وهدفت الدراسة إلى قياس القلق الوجودي والدافعية نحو مهنة التعليم والتعرف على الفروق
الدالة إحصائياً في هذين المفهومين وفقاً لمتغير الجنس ،كذلك التعرف على العالقة االرتباطية
بينهما ،وتكونت عينة الدراسة من معلمي المدارس االبتدائية والتي بلغت  450من معلمي

المدارس االبتدائية في العام الدراسي ( )2006-2005مستخدماً لتحقيق أهدافه أداتين هما:
بناء مقياس القلق الوجودي وكذلك بناء مقياس الدافعية نحو مهنة التعليم ،وأظهرت النتائج أن

العينة تتصف بالقلق الوجودي ،وأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية حسب متغير الجنس

لصالح الذكور (الفريجي. )2006 ,

 )4دراسة بيرمان:Berman )2006( ,
(القلق الوجودي لدى المراهقين :بناؤه توافقه مع األعراض النفسية والهوية)
(Existential Anxiety in Adolescents Prevalence Structure Association with
)Psychological Symptoms and Identity Development

وهدفت الدارسة إلى فحص ظاهرة القلق الوجودي وعالقته بنمو الهوية واألعراض النفسية
لد عينة مكونة من  139طالباً في المراحل الدراسية المحصورة بين (. )12-9
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وكان من أدوات الدراسة استبانة القلق الوجودي التي أعدها ويمز وآخرون والمكونة من
ثالث عشرة فقرة ،لكل فقرة خمسة بدائل وقائمة األعراض الموجزة التي أعدها دروكيتس
( ،)2000المكونة من ثماني عشرة فقرة ،لكل فقرة خمسة بدائل واستبانة عملية الهوية التي
أعدها بالستري وبو

روسناجل وجيز وجيزنجر( ،)1995وأشارت نتائج الدارسة إلى عدم

وجود ارتباط ذي داللة بين استبانة القلق الوجودي والعمر أو الصف أو الجنس ،غلبة أو سيادة
القلق الوجودي من خالل احتساب النسبة المئوية لمصادقة أفراد العينة على االستبانة ضمن
مفهوم تيلي

وكان لد

 %69من أفراد العينة قلق وجودي بشكل إيجابي ،وهناك ارتباط بين

القلق الوجودي وقائمة األعراض الموجزة ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين القلق الوجودي
وأعراض االكتئاب والقلق ،وقد تم تحديد هذه العالقة باستخدام معامل االرتباط الجزئي
(. )Berman, 2006
 )5دراسة هوليت: Hullett )1994( ,
(دراسة صدق مقياس القلق الوجودي)
)(A Validation Study of the Existential Anxiety Scale

وهدفت الدراسة إلى تأكيد صدق مقيـاس القلـق الوجـودي الـذي بنـاه كـل مـن جـود وجـود عـام
 ،1974وقــد اســتخدمت فــي الد ارســة األدوات اآلتيــة :مقيــاس القلــق الوجــودي ،اختبــار الهــدف فــي
الحيــاة ،اختبــار البحــث عــن األهــداف العقليــة ،قائمــة بيــك للكآبــة ،وتــم اختيــار االنحــدار المتعــدد
الختب ــار دالل ــة ارتب ــاط اختب ــار االكتئ ــاب باس ــتخدام العق ــاقير وبيان ــات أخ ــر ب ــالقلق الوج ــودي،
وافترض ــت الد ارس ــة أن القل ــق الوج ــودي الع ــالي يتـ ـزامن م ــع درج ــات اختب ــار اله ــدف ف ــي الحي ــاة
المنخفضــة ،ومــع الــدرجات العاليــة للبحــث عــن األهــداف العقليــة ،ومــع الكآبــة العاليــة واســتخدام
العقاقير والنشاط الجنسي العالي ،وقلة األصـدقاء الحميمـين ،ومـع نقـص االسـتغراق فـي األنشـطة
الروحية والدينية ،واشـتملت عينة الدراسـة علـى ( )461طالـب وطالبـة مـن الخـريجين ومـن الـذين
م ـ ــا ازلـ ـ ـوا ف ـ ــي الد ارس ـ ــة ف ـ ــي أقس ـ ــام عل ـ ــم ال ـ ــنفس بجامعي ـ ــة تينيس ـ ــي ،وأثبت ـ ــت النتـــــائج الفرض ـ ــية
التـ ـ ــي تقـ ـ ــول أن القلـ ـ ــق الوجـ ـ ــودي العـ ـ ــالي ي ـ ـ ـرتبط بطريقـ ـ ــة سـ ـ ــلبية دالـ ـ ــة مـ ـ ــع درجـ ـ ــات الهـ ـ ــدف
ف ـ ـ ــي الحي ـ ـ ــاة ،ودرج ـ ـ ــات البح ـ ـ ــث ع ـ ـ ــن األه ـ ـ ــداف العقلي ـ ـ ــة والكآب ـ ـ ــة العالي ـ ـ ــة ،بينم ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم تثب ـ ـ ــت
االفتراضات األخر (. )Hullett, 1994
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 )6دراسة جود: Good )1974( ,
(القلق الوجودي وعالقته بالحاجة إلى اإلنجاز وقلق االمتحان)
(Existential Anxiety and its Relationship to need for Achievement and Test
)Anxiety

وهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين القلق الوجودي والحاجة إلى االنجاز
وقلق االمتحان ،واستخدم الباحثين في دراستهما األدوات التالية :مقياس ساراسون وكانزر المكون

من  16فقرة لقياس قلق االمتحان ،ومقياس جاكس لقياس دافعية اإلنجاز ،أما مقياس القلق

الوجودي فقد بناه الباحثان من  32فقرة ،وتم تطبيق المقاييس الثالثة على عينة مكونة من 236

طالب وطالبة من أقسام علم النفس بجامعة تينيسي ،وباستخدام ارتباط بيرسون واالختبار التائي

توصل الباحثان إلى عدة نتائج منها :عدم وجود فروق دالة بين متوسط اإلناث والذكور على

مقياس القلق الوجودي ،وأن القلق الوجودي والحاجة إلى اإلنجاز يرتبطان بعالقة عكسية ،وتبين

من النتائ وجود عالقة بين القلق الوجودي وقلق االمتحان (الخزرجي. )527 :2010 ,

المحور الثاني :دراسات تناولت اإلبداع وعالقته ببعض المتغيرات:
 )1دراسة نصار:)2014( ,
(مدى قدرة منهاج الفنون والحرف على تنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف التاسع

األساسي من وجهة نظر الطلبة في محافظة قلقيلية)

هـــدفت الدراســـة إلــى التعــرف علــى مــد قــدرة منهــاج الفنــون والحــرف علــى تنميــة القــدرات

اإلبداعية لد طلبة التاسـع األساسـي ،ومعرفـة مـا إذا كـان لمتغيـرات النـوع االجتمـاعي ،ومسـتو

التحصــيل األكــاديمي ومتغيــر مكــان الســكن ،ومتغيــر مســتو دخــل األسـرة أثــر فــي إجابــاتهم ،وقــد
تكونــت العينــة مــن ( )352مــن طلبــة الصــف التاســع األساســي بالمــدارس الحكوميــة فــي محافظــة
قلقيلية ،واستخدمت الباحثة في د ارسـتها اسـتبانة مـن إعـداد الباحثـة ،وأظهـرت النتـائج :أنـه توجـد

فــروق ذات داللــة إحصــائية عن ـد مســتو داللــة ( )0.05بــين متوســطات اســتجابات أف ـراد عينــة
الد ارســة نحــو مــد قــدرة منهــاج الفنــون والحــرف فــي تنميــة القــدرات اإلبداعيــة لــد طلبــة الصــف

التاس ـ ـ ــع األساس ـ ـ ــي م ـ ـ ــن وجه ـ ـ ــة نظ ـ ـ ــر الطلب ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي محافظ ـ ـ ــة قلقيلي ـ ـ ــة تُع ـ ـ ــز لمتغي ـ ـ ــر الن ـ ـ ــوع
االجتم ـ ــاعي لص ـ ــالح الطالب ـ ــات ،كم ـ ــا بين ـ ــت النت ـ ــائ أن درج ـ ــة الط ـ ــالب والطالب ـ ــات متوس ـ ــطة
وتعك ـ ــس ع ـ ــدم الرض ـ ــا عل ـ ــى المنه ـ ــاج ولك ـ ــن كان ـ ــت متوس ـ ــطات الطالب ـ ــات أعل ـ ــى بنس ـ ــبة غي ـ ــر

مرتفعة بشكل كبير (نصار. )2014 ,
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 )2دراسة الطائي ومرشد:)2012( ,
(االستجابة الجمالية وعالقتها بسمات شخصية طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة بابل)
هدفت الدراسة إلى التحقق من العالقة بين االستجابة الجمالية وسمات الشخصية التي
تتمثل في االجتماعية ،المسئولية ،السيطرة والثبات االنفعالي لد

بجامعة بابل .

طلبة كلية الفنون الجميلة

وقد تكونت العينة من ( )376طالب وطالبة بكلية الفنون في أقسامها كافة ،ولتحقيق

أهداف هذه الدراسة تم تطبيق أداتين وهما مقياس كرافس لالستجابة الجمالية ومقياس جوردن

ألبورت لقياس سمات الشخصية ،وتبين من النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن مستو

االستجابة الجمالية لد الذكور أفضل من اإلناث ،وانخفاض سمات الشخصية لد أفراد عينة

البحث عموماً فهو دون الوسط الحسابي للمقياس ،وتبين من النتائج أيضاً وجود عالقة ارتباطية

ايجابية دالة إحصائياً بين االستجابة الجمالية وكل من سمات الشخصية (الطائي ومرشد.)2012 ,
 )3دراسة الكناني وديوان:)2012( ,

(وظيفة التربية الفنية في تنمية التخيل وبناء الصورة الذهنية لدى المتعلم واسهامها في
تمثيل التفكير البصري  -تطبيقات عملية في عناصر وأسس العمل الفني)

وهدفت الدراسة إلى التعرف على وظيفة التربية الفنية المقررة ضمن مناه التعليم العام

ودورها في تنمية قدرة التخيل والتصور الذهني لد المتعلم ،وتقتصر حدود البحث (بناء على ما
كتبه الباحثان) على قدرة التخيل والتصور الذهني وآليات اشتغالها ،وعناصر وأسس العمل الفني

وقد تبين من النتائج التي توصلت إليها الدراسة :أنه يمكن بناء الصورة الذهنية لمكونات العمل
الفني من خالل العالقات الترابطية التي تتمثل في التركيب الصوري لعناصر العمل المتمثلة
باألشكال والخطوط واأللوان والمالمس والتي تتحقق من خالل االنسجام والتضاد والتوازن

وااليقاع ،وأ ن عملية تحقيق االنسجام والتوازن والترابط بين عناصر العمل الفني يمكن أن تعطي
إيحاءاً بصرياً لدالالت ومعاني جمالية وفكرية لمفردات العمل ،وتبين من النتائ

أيضاً أن

تدريب المتعلم على آليات اشتغال الخطوط واألشكال واأللوان والمالمس يمكن أن تسهم في بناء

التصورات الذهنية بحيث تتوالد من خالل ذلك األفكار ذات المعنى الداللي والذي يتوالد من
خالله الطابع الجمالي والفكري لبنية العمل الفني (الكناني وديوان. )2012 ,
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 )4دراسة بيجورنر وآخرون: Bjorner )2012( ,

(اإلبداع في عمل المشاريع – تصورات الطالب والمعيقات بالدانمارك)
)(Creativity in Project Work—Students’ Perceptions and Barriers

هذا البحث هو عبارة عن دراسة حالة حول شيء يسمى " "medialogyوهو تسهيل اإلبداع

داخل الحلول التقنية حول مفهوم اإلبداع بهذا المجال ،وفي أي مرحلة من مراحل عملية حل
المشكالت يرون أنفسهم مبدعين .

ويعتبر المنه المستخدم هو دراسة حالة أل:

medialogy

وهدفها هو تطوير حل المشكالت

في عصر الوسائط الرقمية ،حيث يعتمد منه الدراسة المستخدم على التصميم النوعي والكمي،

حيث أن التصميم الكمي يتمثل في االستبانة التي قُسمت إلى أربعة مجاالت ،أما المنه النوعي
فيتمثل في المقابلة التي تتكون من أربعة أسئلة قابلة للزيادة حسب االستجابات ،حيث كانت
عينة الدراسة عبارة عن ( )144طالباً من طالب الفصول المشاركة في الدراسة ،ومن أهم نتائج

الدراسة أن العملية اإلبداعية تعتمد على تحفيز داخلي وعلى معرفة غير محددة النطاق وقدرات
معرفية واسعة واحاطة شاملة بالمهام (.)Bjorner, 2012
 )5دراسة جيانج: jiang )2012( ,
(طريقة أخرى لتنمية إبداعات الطالب :االبتكار في األنشطة الالمنهجية في العلوم

والتكنولوجيا بالصين)

Another Way to Develop Chinese Students’ Creativity: Extracurricular
Innovation Activities

قدمت هذه الدراسة وصفاً لإلبداع مستخدمة المنه الوصفي التحليلي ،حيث أن مجتمع

الدراسة هو كليات وجامعات الصين ،ثم أشارت بعد ذلك إلى العديد من القيود والمعوقات التي
تواجه تنمية وتطوير اإلبداع في مجال العلوم والتكنولوجيا في الصين ،وبعدها قدمت الدراسة

خصائص رئيسية لألنشطة الالمنهجية في العلوم والتكنولوجيا ،وأشارت الدراسة إلى خصائص
ومزايا األنشطة الالمنهجية المنظمة التي تحقق فوائد كثيرة في تحسين إبداعات الطالب ،كما

أوضحت بعض المشاكل الرئيسية التي تواجهها األنشطة الالمنهجية في العلوم والتكنولوجيا في

مرحلة التعليم العالي الصيني وفي هذا السياق ال يزال هناك طريق طويل وشاق لتعزيز التعليم

واإلبداع في الجامعات الصينية ،وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن المعوقات التي تواجه
اإلبداع واالختراع في كليات وجامعات الصين أن أساليب التدريس غير مالئمة ،ويركز معظم

المعلمين على نقل المعرفة أكثر من التركيز على مد اكتسابها ،باإلضافة إلى أن الطالب ال
يربطون ما تعلموه بما يمكنهم فعله وبالتالي ال توجد أفكار لعمل إبداع وابتكار.
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باإلضافة إلى أن نظام تقييم االمتحانات يوجه الطالب فقط للتفكير في النجاح في
االمتحانات ،وأن االهتمام باألنشطة الالمنهجية ضعيف جداً ،كما أن تدريس المناه ال يناسب
احتياجات المجتمع الحديث ،وعلى صعيد تحديث الكتب فهي لم تُطور في جامعات الصين منذ
زمن طويل (. )Jiang, 2012
 )6دراسة الخزرجي:)2010( ,
(اإلبداع الفني وعالقته بالقلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة)
حيث هدفت الدراسة إلى قياس مستو كل من اإلبداع والقلق الوجودي لد

طلبة كلية

الفنون الجميلة بالجامعة المستنصرية بالعراق ،والتعرف على داللة الفروق بينهما بحسب متغير

الجنس بكلية التربية ،وتناولت (الخزرجي  )2010في دراستها النظريات النفسية التي فسرت

اإلبداع والقلق على حد سواء ،بينما حددت مجتمع البحث في دراستها بطلبة قسم الفنون

التشكيلية في كلية الفنون الجميلة ،وقد اختارت في عينة البحث  140طالب وطالبة بالطريقة

قسمي التربية الفنية والفنون التشكيلية واستخدمت لتحقيق أهداف البحث
الطبقية العشوائية من
ّ
اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي ،وبناء مقياس القلق الوجودي ،ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة
سبيرمان ،واالختبار التائي لعينة واحدة وعينتين مستقلتين ،كما أظهرت النتائ

أن القلق

الوجودي ينتشر بين أفراد عينة البحث كونهم جزءاً من المجتمع ،وأن هناك عالقة بين اإلبداع

الفني والقلق الوجودي .

 )7دراسة دينايس:Denise )2010( ,
(تصورات المعلمين والطالب لإلبداع في البيئة الصفية بالبرازيل)
)(Teacher and student perceptions of creativity in the classroom environment

وهدفت الدراسة إلى التحقق من تصورات المعلمين والطالب نحو الخصائص التي تحفز أو
تعيــق تطــور اإلبــداع فــي البيئــة الصــفية ،حيــث أُجريــت مقــابالت مــع ســبعة معلمــين مــن معلمــي
المدارس العاملة و( )31طالباً من طالب الصف الثالث وال اربـع ،واسـتخدم لـذلك المـنه الوصـفي

التحليلــي ،وتشــير النتــائج إلــى أن ك ـالً مــن المعلمــين والطــالب يعتقــدون أن البيئــة الصــفية التــي
تع ــزز اإلب ــداع ت ــزود الط ــالب بخي ــارات ،وتقب ــل األفك ــار المختلف ــة وتع ــزز الثق ــة ب ــالنفس ،وترك ــز
عل ــى نق ــاط الق ــوة للط ــالب واهتمام ــاتهم ،وم ــن ناحي ــة أخ ــر نج ــد أن البيئ ــة الص ــفية الت ــي تعي ــق

ويتص ـ ــف المعلمـ ـ ـون بالتس ـ ــلط ،وتك ـ ــون الهيكلي ـ ــة اإلداري ـ ــة
اإلب ـ ــداع ي ـ ــتم تجاه ـ ــل األفك ـ ــار فيه ـ ــاُ ،

فيها متعسفة ومفرطة (. )Denise, 2010
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 )8دراسة القيق:)2008( ,
(التراث الفكري والحضاري إلبداعية اإلنتاج التشكيلي الفلسطيني المعاصر)
هدفت الدراسة إلى تحديد مد

العالقة بين اإلنتاج اإلبداعي لد

الفنان التشكيلي الفلسطيني

المعاصر وتراثه الفكري والحضاري القديم (الكنعاني) ،تعتمد الدراسة في تناولها للتراث الكنعاني

القديم (الفكري والحضاري) على منظور تاريخي فلسفي وسوف تقتصر الدراسة في عرض دور

وتأثير هذا التراث في اإلنتاج التشكيلي الفلسطيني المعاصر وعلى أعمال الفنانين التشكيليين
المعاصرين (عبد الرحمن المزين وسليمان منصور).
وقــد نــتج عــن الدراســة :أنهــا توصــلت مــن خــالل تحليــل بعــض النمــاذج اإلبداعيــة للفنــانين
التشكيليين الفلسطينيين (عبد الرحمن المزين وسليمان منصور) إلى أن الفن التشكيلي الفلسطيني
المعاصـ ـ ــر هـ ـ ــو امتـ ـ ــداد للمـ ـ ــوروث الحضـ ـ ــاري القـ ـ ــديم الكنعـ ـ ــاني ،حيـ ـ ــث أن المـ ـ ــوروث الفكـ ـ ــري
والحضـ ــاري للفـ ــن الكنعـ ــاني يؤكـ ــد علـ ــى اسـ ــتم اررية وتواصـ ــل هـ ــذا الفـ ــن وتناقلـ ــه بـ ــين األجيـ ــال

إلى يومنا هذا (القيق. )2008 ,
 )9دراسة ديوان:)2008( ,

(النتاجات الفنية المتميزة وعالقتها ببعض السمات الشخصية لطلبة السنة الرابعة قسم التربية

الفنية)

هـــدفت الدراســـة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين النتاجــات الفنيــة المتمي ـزة وبعــض الســمات

الشخصية لطلبة سنة رابعة ويبلغ عدد مجتمع العينة ( )53وقد اختارت الباحثة عينة البحث من
( )16طالب ـاً وطالبــة حصــلوا علــى درجــات تت ـراوح بــين ( )95 -90درجــة حســب تقــدير المشــرف

على تدريس مادة المشروع لألعمال الفنية (اللوحات الزيتية) ،وقد اسـتخدمت الباحثـة فـي د ارسـتها

اختبــار قائمــة فرايبــروج للشخصــية وأعمــالهم الفنيــة وقائمــة المعــايير لتحليــل اللوحــات وقــد بينــت

النتـــائج :أهمي ــة ال ــدور ال ــذي تلعب ــه الس ــمات الشخص ــية ف ــي العملي ــة الفني ــة وصـ ـوالً إل ــى التمي ــز
واإلب ـ ــداع ،وأن م ـ ــن ص ـ ــفات الطال ـ ــب المتمي ـ ــز فنيـ ـ ـاً م ـ ــن وجه ـ ــة نظ ـ ــر أس ـ ــاتذة التربي ـ ــة الفني ـ ــة
والفنـــون التشـ ــكيلية هـ ــي الرغبـــة فـ ــي الـ ــتعلم والمواظبـــة علـــى التم ــارين العملي ــة وتنفي ــذ الواجبـ ــات

بش ـ ــكل منض ـ ــبط كـ ـ ـي يح ـ ــافظ عل ـ ــى تسلس ـ ــل البرن ـ ــام والتجري ـ ــب المس ـ ــتمر لتقني ـ ــات مختلف ـ ــة
للموضوع الواحد (ديوان. )2008 ,
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 )10دراسة عبد اهلل:)2008( ,
(نظرية اإلبداع الفني لدى أريك فروم وألفرد أدلر)
حيث هدفت الدراسة إلى الكشـف عـن م ارحـل اإلبـداع ومسـتوياته ،إضـافة إلـى التعـرف علـى
نظري ــات اإلب ــداع ونظري ــة أري ــك ف ــروم س ــيكولوجياً وعالق ــة الشخص ــية باإلب ــداع ،وكيفي ــة تط ــور

الشخصية االجتماعية والتحليل النفسي وصوالً إلى نظرية ألفرد أدلـر وكيفيـة التحليـل النفسـي ومـا
ه ــي الوس ــائل للتغل ــب عل ــى الش ــعور ب ــالنقص ك ــل ذل ــك م ــن أج ــل التوص ــل إل ــى أوج ــه التش ــابه

واالختالف بين أريك فروم وألفرد أدلر في ضوء نظريتهم لإلبداع الفني ،وكان من نتائج الدراسة
أن أريك فروم يؤكد أن اإلنسان باستطاعته أن يكون مبدعاً من خالل خمس حاجات من ضمنها
حاجته إلى التجاوز والتخطي ألن يكـون مبـدعاً بالشـكل الـذي يسـتطيع ،وأن مـا يحـرك الشخصـية
هـ ـ ــو حاجـ ـ ــة اإلنسـ ـ ــان إلـ ـ ــى االنتمـ ـ ــاء ،بينمـ ـ ــا أدلـ ـ ــر ي ـ ـ ـرفض وجهـ ـ ــة نظـ ـ ــر فرويـ ـ ــد فـ ـ ــي تفسـ ـ ــير

اإلبـ ـ ــداع علـ ـ ــى أسـ ـ ــاس التسـ ـ ــامي ،وي ـ ـ ـرفض نظريتـ ـ ــه فـ ـ ــي النظـ ـ ــر إلـ ـ ــى الص ـ ـ ـراعات الجنسـ ـ ــية
والرغبات العدوانية (عبداهلل. )2008 ,

 )11دراسة أوكادا: Okada )2001( ,
(كيف يؤثر تقليد األعمال الفنية على اإلبداع الفني للطلبة)
)(How Copying Artwork Affects Students’ Artistic Creativity

قامت كلية الدراسات العليا ومعهد البحوث المتقدمة بجامعة ناجويا في اليابان بهذه الدراسة

حيث شارك فيها ( )30طالب وطالبة في ثالثة أيام خاضوا بها تجربة الرسم بمحاكاة مجموعة
من األعمال الفنية لفنانين آخرين ،وتضمنت الدراسة مجموعتين األولى تجريبية وأخر ضابطة،

حيث خضعت المجموعة التجريبية لدورة مدتها ثالثة أيام بمعدل  90دقيقة يومياً ،والمطلوب

منهم نسخ وتقليد قطعتين من األعمال الفنية لفنانين آخرين ثم رسم عمل جديد وانتاج عمل
خاص بهم ،بينما كان المطلوب من المجموعة الضابطة رسم أعمال فنية خاصة بكل شخص

منهم ،ونتج عن الدراسة أن األعمال التي تم تقليدها أكثر إبداعاً من الرسومات األخر  ،وأن

النسخ والتقليد مكنهم من توليد أفكار جديدة إلتقان المحاكاة ،وكانت المجموعة التجريبية مختلفة
في المحتو

وعدد العناصر وقد نسخت الصور بنفس األسلوب ،بينما تميزت المجموعة

الضابطة بأنها لم تقلد أسلوب الفنان بل كان لها أسلوبها الخاص ،وكان اإلبداع من األشخاص
الذين قاموا بنسخ وتقليد األعمال الفنية لفنانين آخرين وكانت أعمالهم متفوقة على أعمال من لم
يقوموا بالنسخ والتقليد (. )Okada, 2001
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تعقيب على الدراسات السابقة:
بعد عرض الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة يتضح للباحثة ما يأتي:

 )1وجدت الباحثة أن الدراسات السابقة تبحث في موضوعين اثنين هما:

أ) العالقة بين القلق وعالقته بمتغيرات أخر  ،مثل االتزان االنفعالي ،أزمة منتصف العمر،
الدافعية نحو مهنة التعليم ،الجنس ،التخصص الدراسي ،فاعلية الذات ،الطموح األكاديمي،

مستو الذكاء وتقدير الذات.

ب) العالقة بين اإلبداع وعالقته بمتغيرات أخر  ،مثل االستجابة الجمالية والسلوك الجمالي
والنتاجات الفنية من جهة وبين سمات الشخصية والذكاء الوجداني من جهة أخر .

 )2ثم تباينت أهداف الدراسات السابقة فمنها استهدف قياس القلق ،حيث التعرف على العالقة
بين القلق ومتغيرات أخر .

فمثالً هدفت دراسة علي وسلمان ( )2012ودراسة الكعبي ( )2011ودراسة الفريجي
( )2006لقياس مستو القلق ،وكانت دراسة بيرمان ( )2006والتي تبحث في القلق الوجودي
لد

المراهقين ،ودراسة جود ( )1974للقلق الوجودي وعالقته بالحاجة إلى اإلنجاز وقلق

اإلمتحان ،ودراسة هوليت ( )1994لمعرفة صدق مقياس القلق الوجودي  .أما بالنسبة لدراسات

اإلبداع فقد استهدفت الكشف عن مراحل اإلبداع ومستوياته كدراسة عبد اهلل ( ،)2008ومنها ما
كان هدفه هو التحقق من العالقة بين االستجابة الجمالية وسمات الشخصية كدراسة الطائي

ومرشد ( ،)2012وهدفت دراسة نصار ( )2014التعرف على مد قدرة منهاج الفنون على تنمية

القدرات اإلبداعية ،بينما كان هدف دراسة ديوان ( )2008التعرف على العالقة بين النتاجات

الفنية المتميزة وبعض السمات الشخصية لطلبة الجامعة ،وأخي اًر كانت دراسة سلمان ()2012

للكشف عن الفرق في السلوك الجمالي بين طالب وطالبات كلية الفنون .

 )3واختلفــت األدوات المســتخدمة فــي د ارســات القلــق فقــد الحظــت الباحثــة أن د ارســة واحــدة فقــط

قامــت ببنــاء مقياســين وهــي د ارســة الفريجــي ( )2006حيــث تــم فيهــا بنــاء مقياس ـاً للقلــق الوجــودي
وآخــر للدافعيــة نحــو مهنــة التعلــيم ،وهنــاك د ارســة واحــدة فقــط قامــت بتصــميم اســتبانة وهــي د ارســة

نصـ ــار ( ،)2014ود ارسـ ــة اسـ ــتخدمت اختبـ ــار قائمـ ــة للشخصـ ــية وهـ ــي د ارسـ ــة دي ـ ـوان (،)2008
واسـ ــتخدمت د ارسـ ــات أخـ ــر مثـ ــل د ارسـ ــة الطـ ــائي ومرشـ ــد ( )2012وسـ ــلمان ( )2012مقياسـ ــين

لبــاحثين آخ ـرين ،وهن ــاك د ارســتين نظـ ـريتين همــا د ارســة جي ــان ( )2012ود ارســة أوك ــادا ()2001

ل ـ ــم ي ـ ــتم اس ـ ــتخدام أدوات فيهم ـ ــا ،ود ارس ـ ــة واح ـ ــدة فق ـ ــط قام ـ ــت اس ـ ــتخدمت المقابل ـ ــة وه ـ ــي د ارس ـ ــة

دينايس (. )2010
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 )4أما بالنسبة للعينة فهناك دراسات أُجريت على طلبة الجامعات كدراسة الطائي ومرشد

( )2012بينما تم إجراء دراسات على طلبة اإلعدادية مثل دراسة علي وسلمان ( )2012ودراسة
نصار ( ،)2014وأُجريت دراسة الكعبي ( )2011على موظفي الجامعة ،وأخي اًر أُجريت دراسة
الفريجي ( )2006على معلمي المدارس االبتدائية ،وأُجريت دراسة القيق ( )2008على فنانين
تشكيليين .

 )5واتفقت الدراسات التي تناولت متغير القلق بأن جميعها استخدمت هذا المتغير لمعرفة العالقة

بينه وبين المتغيرات األخر وان تعددت واختلفت هذه المتغيرات ،ولكن من هذه الدراسات ما

اعتبرته الباحثة أكثر قرباً واتفاقاً مع دراستها حيث تم استخدام متغير (القلق الوجودي) بالتحديد
مثل دراسة علي وسلمان ( )2012ودراسة الكعبي ( )2011ودراسة الفريجي ( ،)2006واتفقت

ي اإلبداع والفن لمعرفة العالقة
الدراسات التي تناولت متغير اإلبداع بأن استخدمت جميعها متغير ّ
بينهما وبين المتغيرات األخر .
 )6معظم الدراسات السابقة تناولت في منهجيتها المنه الوصفي التحليلي ،وأخر استخدمت

المنه التجريبي

 )7استفادت الباحثة في دراستها الحالية من الدراسات السابقة في تعرفها على متغيرات الدراسة
وما يتعلق بهما من موضوعات البحث ،كما استفادت أيضاً في اختيارها ألدوات الدراسة
ومنهجيتها واختيار األسلوب اإلحصائي المناسب لها والتعرف على النتائ والتوصيات التي

توصلت إليها الدراسات السابقة .
فرضيات

الدراسةHypothesis :

 )1ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05بين القلق
الوجودي واإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بغض النظر عن

الجنس (والتخصص بكلية الفنون) .

 )2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05في متوسط درجة القلق
الوجودي تُعز لمتغير الجنس (ذكور /إناث) .
 )3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05في متوسط درجة القلق
الوجودي تُعز لمتغير (التخصص بكلية الفنون) لد عينة الدراسة .
 )4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05في متوسط درجة
اإلبداع الفني تُعز لمتغير الجنس (ذكور /إناث) .
 )5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α ≤ 0.05في متوسط درجة
اإلبداع الفني تُعز لمتغير (التخصص بكلية الفنون) لد عينة الدراسة .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

Method and Procedures

يتضمن هذا الفصل وصفاً تفصيلياً لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة ،حيث يتم عرض

الخطوات المنهجية التي تمت في مجال الدراسة الميدانية ،ويوضح منه الدراسة ،ومجتمع
وعينة الدراسة ،إضافة إلى األدوات المس ـتخدمة ،وخطواتها ،واألسـ ـاليب اإلحصائية التي تم

اس ــتخدامها في تحليل البيانات ،للتوصل إلى النتائ  ،ثم تحقيق أهداف الدراس ـ ـة ،وفيما يلي
توضيح ما تقدم .

منهج الدراسة:

Methods

مـن أجـل تحقيـق أهـداف الد ارسـة قامـت الباحثـة باسـتخدام المـنه الوصـفي التحليلـي الـذي

يحـاول مـن خاللـه وصـف الظـاهرة موضـوع الد ارسـة ،وتحليـل بياناتهـا ،والعالقـة بـين مكوناتهـا
واخراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واخثار التي تحدثها.

مجتمع وعينة الدراسة:

Population & Sample

يتكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطـاع غـزة والبـالغ

عــددهم  71طالبـاً وطالبــة مــوزعين علــى قســمي الــديكور والتربيــة الفنيــة فــي المســتو ال اربــع للعــام

الد ارســي  2016-2015علم ـاً بــأن الحضــور الفعلــي فــي الجامعــة بلــغ  49طالب ـاً وطالبــة ،وقـــد
قسمت الباحثة العينة إلى قسمين:

عينة استطالعية:
للتحق ــق م ــن ص ــدق وثب ــات أدوات الد ارس ــة قام ــت الباحث ــة بتطبي ــق أداة الد ارس ــة عل ــى عين ــة

اســتطالعية مكونــة مــن ( )30طال ــب وطالبــة بكليــة الفنــون م ــن المســتويات األخــر فــي مج ــال
التربية الفنية والديكور بجامعة األقصى للتأكد من صدق وثبات المقياس .

عينة الدراسة الفعلية:
قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية بسبب قلة العدد وقد تم ذلك بالتنسيق

وجم ــع الطلب ــة ف ــي قاع ــة واح ــدة ،وتكون ــت العين ــة م ــن ( )49طال ــب وطالب ــة م ــوزعين كـ ــاختي:
( 11طالب تربية فنية 32 ،طالبة تربية فنية 6 ،طالبات ديكور) .

- 81 -

الفصل الرابع :الطريقة واإلجراءات

ويتضــح مــن خــالل (جــدول  )1توزيــع أفـراد مجتمــع الدارســة والمتقــدمين لالختبــار (عينــة
الدراسة) حسب أقسام الكلية والجنس:
(جدول  )1توزيع أفراد مجتمع الدارسة والمتقدمين لالختبار حسب أقسام الكلية والجنس
أقسام كلية التربية الفنية

مجتمع الدراسة

عينة الدراسة

طالب

طالبة

طالب

طالبة

قسم التربية الفنية

14

51

11

32

قسم الديكور

*****

6

*****

6

14

57

11

38

المجموع

71

49

نظ اًر لقلة عدد العينة وصعوبة الحصول عليها كان عدد المتقدمين لمقياس القلق أكبر من عدد

المتقدمين الختبار اإلبداع لتورانس كالتالي:

في مقياس القلق الوجودي 11( :طالب تربية فنية 6 ،طالبات ديكور 47 ،طالبة تربية فنية) .
في اختبار تورانس لإلبداع 11( :طالب تربية فنية 6 ،طالبات ديكور 32 ،طالبة تربية فنية) .

متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل:
المتغير التابع:
الشكلية ب.

Variations
Independent Variable

Dependant Variable

وهو القلق الوجودي .

ويقاس باختبار تورانس للتفكير االبتكاري الصورة
اإلبداع ُ

أدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية:

Technique & Data Analysis

استخدمت الباحثة بهدف التحقق من أسئلة الدراسة مقياسين وهما :القلق الوجودي واختبار تورانس
)(Torrance

للتفكير اإلبداعي "الصورة الشكلية ب" .

أوال :مقياس القلق الوجودي (إعداد الباحثة):
 -1قامت الباحثة بمراجعة ما أتيح لها من األدب التربوي والسيكولوجي واالجتماعي المرتبط
بمتغيرات الدراسة والذي ساعدها على تكوين خلفية علمية لموضوع الدراسة .

 -2قامت الباحثة بالرجوع إلى بعض الدراسات واألبحاث المحلية والعربية والعالمية ذات العالقة
بمتغيرات الدراسة لالستفادة منها في بناء األدوات .
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 -3من تلك المصادر ،وفي ضوء التعريف اإلجرائي لمتغير الدراسة قامت الباحثة بصياغة
مجموعة من الفقرات .
 -4قامت الباحثة بالتحقق من صدق األداة وثباتها من خالل تطبيقها على عينة استطالعية
قوامها ( )30من طلبة كلية الفنون من باقي المستويات ،تم اختيارهم بشكل عشوائي،
وصيغت األداة في صورتها النهائية .
 -5تطبيق أدوات الدراسة على العينة الفعلية للدراسة .
 -6استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وذلك باستخدام البرام اإلحصائية الستخراج النتائ
وتحليلها ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري .
 -7صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء النتائ .
 -8اطلعت الباحثة على كل من مقياس الخزرجي ( ،)2010الكعبي (Good Good ، )2011
). (1974
تحديد مجاالت مقياس القلق الوجودي:
قامت الباحثة بتحديد مجاالت مقياس القلق الوجودي في ضوء نظرية نا

بوبوفك ()2000

وهي كما يأتي:
 .1الموت :وهو حتمية الحكم بنهاية اإلنسان في هذه الدنيا دون معرفة موعده (الخزرجي,

. )537 :2010
 .2الذنب (اإلدانة) :وهو حصيلة الوعي بتهديد العدم للوجود األخالقي لإلنسان ،وهذا يتمحور
حول مسؤولية اإلنسان فيما يفعل بنفسه ،وكيف استثمر الحرية المحدودة لديه في تقرير ذاته،
واتخاذ ق ارراته المتعلقة بمصيره (الكعبي. )18 :2011 ,
 .3الشــــــــــــك :وهو اعتقاد الفرد بعدم اليقين وتعبير فاعل لوعيه واحساسه بعدم الموثوقية .
 .4العزلة واالنفصال (االغتراب) :العزلة واالنفصال هي المشاركة غير الكاملة مع اخخرين،
ومنبع القلق فيه أن الوجود اليومي مع اخخرين غير موثوق فيه ألنه ال ينبع من ذواتهم
الكاملة واالغتراب هو (عدم األمن)
 .5المعنى من الحياة ودافعية اإلنجاز :وهو السبيل لإلنسان أن يستمد قوته الداخلية من
األهداف المستقبلية التي يضعها لنفسه بهدف إضفاء معنى لحياته .
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وصف المقياس:
يهدف المقياس إلى التعرف على أبعاد مقياس القلق الوجودي لد

طلبة كلية الفنون

الجميلة في محافظات غزة ،وتضمن المقياس في صورته األولية ( )60فقرة ،ويحتو المقياس
على خمسة أبعاد .

وأن كل عبارة في المقياس ترتبط بالقلق الوجودي وأبعاده ،وأمام كل عبارة خمسة إجابات

تبدأ اإلجابة األولي دائماً والثانية غالباً والثالثة أحياناً والرابعة ناد اًر والخامسة أبداً ،ويضع
المبحوث إشارة ( )xأمام العبارة التي تتفق وتعبر عن مشاعره ،ويتم اإلجابة علي واحدة من
الخيارات التي أمام العبارة .

تصحيح المقياس:
تتراوح درجات هذا المقياس من ( )36درجة وحتى ( )180درجة ،وتقع اإلجابة على

االستبانة في خمسة مستويات (دائماً ،غالباً ،أحياناً ،ناد اًر ،أبداً) وتتراوح الدرجة لكل عبارة ما
بين (درجة واحدة وخمس درجات) ،بمعنى إذا كانت اإلجابة ( :5دائماً :4 ،غالباً :3 ،أحياناً،

 :2ناد اًر :1 ،أبداً) ،حيث يشير ارتفاع الدرجة إلى إدراك المستجيب حول ارتفاع مستو القلق
الوجودي ،ويحتوي المقياس على فقرات موجبة وفقرات سالبة ،وتحصل الفقرات الموجبة على
الدرجات التالية ( :1دائماً :2 ،غالباً :3 ،أحياناً :4 ،ناد اًر :5 ،أبداً) ،والفقرات الموجبة لمقياس
القلق الوجودي هي ( )36 ،32 ،24 ،23 ،19 ،18 ،17 ،12 ،3 ،2 ،1يتم تصحيحها وفق

الدرجات التالية ( 1دائماً :2 ،غالباً3 :أحياناً :4 ،ناد اًر :5 ،أبداً) وباقي الفقرات سالبة .

صدق المقياس:
للتحقق من صدق المقياس تم حساب الصدق بطريقتين وهما على النحو التالي:
 )1صدق المحكمين"الصدق الظاهري":
تم عرض المقياس في صورته األولية (ملحق " 1ص  )"116على مجموعة من أساتذة

جامعيين ومتخصصين في علم النفس (ملحق " 2ص  )"119وهم يعملون في الجامعات

الفلسطينية في محافظات غزة ،وفي ضوء ذلك جاءت آراؤهم تؤكد على أن المقياس يقيس ما ُوضع

من أجله لكي يزيد ذلك من قوة المقياس ،وبعد صياغة فقرات مقياس القلق الوجودي والبالغ عددها

( )60فقرة ،تم عرض المقياس في صيغته األولية على مجموعة من المتخصصين في العلوم

التربوية والنفسية ،وفي ضوء مالحظاتهم قامت الباحثة بتعديل بعض الفقرات ،واستبعدت ()24

فقرة ألنها لم تنل الموافقة من قبل هؤالء المحكمين وأصبحت فقرات المقياس ( )36فقرة (ملحق

" 3ص  )"120يوضح ذلك

- 84 -

الفصل الرابع :الطريقة واإلجراءات

االتساق الداخلي:
تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس القلق الوجودي

والدرجة الكلية للمقياس ،ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للبعد
الذي تنتمي إليه الفقرة .
وذلك لمعرفة مد

ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس ،وكذلك لمعرفة مد

فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة ،ويتضح ذلك من خالل (جدول :)2

ارتباط كل

(جدول  )2معامل االرتباط بين أبعاد مقياس القلق الوجودي والدرجة الكلية للمقياس ( ن = ) 30
الرقم

األبعاد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

.1

الخوف من الموت

0.555

*0.000

.2

الخوف من الذنب (اإلدانة)

0.544

*0.000

.3

الشك

0.591

*0.000

.4

العزلة واالنفصال عن اخخرين (االغتراب)

0.673

*0.000

.5

المعنى من الحياة ودافعية االنجاز

0.604

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.01

يوضح (جدول  )2معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس القلق الوجودي والدرجة
الكلية للمقياس ،والذي يبين أن معامالت االرتباط دالة عند مستو معنوية  α ≥ 0.01وبذلك

يعتبر المقياس صادقاً لما وضع لقياسه .

وبما أن مقياس القلق الوجودي لديه عدة أبعاد فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين فقرات

كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة ،ويتضح ذلك من خالل

(جدول  )3حيث يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس القلق الوجودي والدرجة
الكلية للمقياس ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو معنوية α ≥ 0.01

وعند مستو معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المقياس صادقا لما وضع لقياسه .
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(جدول  )3معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس القلق الوجودي
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة
ج

معامل االرتباط

مستوى

3

.722

*0.000

1

.537

*0.000

4

.812

*0.000

2

.346

*0.003

5

.780

*0.000

3

.587

*0.000

رقم الفقرة

معامل االرتباط
بيرسون

مستوى

رقم الفقرة

الداللة

الخوف من الموت

بيرسون

الداللة

العزلة واالنفصال عن اآلخرين
(االغتراب)

4

.715

*0.000

1

.480

*0.000

5

.749

*0.000

2

.502

*0.000

6

.671

*0.000

3

.583

*0.000

7

.713

*0.000

4

.732

*0.000

5

.576

*0.000

1

.481

*0.000

6

.475

*0.000

2

.586

*0.000

7

.485

*0.000

3

.626

*0.000

المعنى من الحياة ودافعية االنجاز

4

.602

*0.000

1

.472

*0.000

5

.454

*0.000

2

.299

*0.008

6

.484

*0.000

3

.519

*0.000

7

.369

*0.003

4

.265

**0.017

8

.563

*0.000

5

.333

*0.004

9

.600

*0.000

6

.718

*0.000

7

.516

*0.000

8

.472

*0.000

الخوف من الذنب (اإلدانة)

الشك
1

.771

*0.000

2

.752

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.01
** االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05
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ثبات المقياس:
وُيقصد به الحصول على نفس النتائ عند تكرار القياس على أفراد العينة االستطالعية
ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة،
والبالغ عددهم  30باستخدام نفس األداة في نفس الظروف ُ

وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونبا على
النحو التالي:
 )1طريقة التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بتجزئة المقياس إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية
للمقياس ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم تم إجراء تعديل الطول باستخدام
معادلة سبيرمان براون( ،جدول  )4يوضح معامالت ثبات المقياس .

(جدول  )4معامالت ثبات مقياس القلق الوجودي بطريقة التجزئة النصفية ( ن = ) 30
عدد

االرتباط قبل

معامل الثبات

األسئلة

التعديل

بعد التعديل

الخوف من الموت

7

0.647

*0.786

الخوف من الذنب (اإلدانة)

9

0.456

*0.627

الشك

5

0.723

*0.839

العزلة واالنفصال عن اخخرين (االغتراب)

7

0.397

*0.568

المعنى من الحياة ودافعية االنجاز

8

0.629

0.768

الدرجة الكلية للمقياس

36

0.707

0.815

البعد

*تم استخدام معادلة جتمان حيث أن عدد األسئلة الفردية ال يساوي عدد األسئلة الزوجية

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.815وهذا يدل على أن المقياس يتمتع
بدرجة كبيرة من الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقه على الفئة المستهدفة .
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 )2معامل ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثة طريقة أخر من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونبا  ،حيث

تم إيجاد قيمة معامل ألفا كرونبا ألبعاد المقياس وكذلك للدرجة الكلية للمقياس( ،جدول )5
يوضح ذلك .
(جدول  )5يوضح معامالت ثبات مقياس القلق الوجودي بطريقة معامل ألفا كرونباخ
البعد

عدد األسئلة

معامل ألفا كرونباخ

الخوف من الموت

7

0.728

الخوف من الذنب(اإلدانة)

9

0.694

الشك

5

0.819

العزلة واالنفصال عن اخخرين (االغتراب)

7

0.636

المعنى من الحياة ودافعية االنجاز

8

0.715

الدرجة الكلية للمقياس

36

0.811

يتضح من (جدول  )5أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.811وهذا يدل على أن المقياس يتمتع
بدرجة كبيرة من الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقه على الفئة المستهدفة وبذلك تأكدت الباحثة

من صدق وثبات المقياس ،حيث أصبح المقياس في صورته النهائية كما هو في (ملحق 3
"ص . )"120

ثانياً :اختبار تورانس لقياس اإلبداع الفني:
استخدمت الباحثة اختبار التفكير االبتكاري (الصورة الشكلية ب) ،وهو من تصميم
األمريكي (بول تورانس)  Paul Torranceوقام بترجمته إلى العربية عبد اهلل سليمان وفؤاد أبو

حطب ( ،)1973وقام السليماني بتقنينه على منطقة غرب المملكة العربية السعودية ،وذكر بأنه

مالئم لكل الفئات العمرية (السفياني. )76 :2010 ,

وقام بتطبيقه في البيئة العربية كل من الباحثة سناء الخزرجي ( 2010في العراق)،

والباحث نايف بن عتيق السفياني ،والباحث عبد الرحمن الفريجي (في المملكة العربية السعودية)
 ،والباحث أيهم الفاعوري ( 2010في السودان) ،أما في (فلسطين وبقطاع غزة تحديداً) فقد قام

كل من الباحث وسام سعيد رضوان ،والباحثة أماني محمد باستخدامه ،ويتكون االختبار من

ثالثة أنشطة:
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أ -النشاط األول :تكوين الصورة:

Picture Construcion Activity

وفيه ُيطلب من المستجيب تكوين صورة أو موضوع مبتكر ابتداء من شكل جزئي مظلل
باللون األسود أشبه بحبة فاصوليا مع وضع عنوان للشكل (ملحق " 4ص . )"122
ب -النشاط الثاني :تكملة الصور:

Incomplete Figures Activity

وفيه ُيطلب من المستجيب إضافة خطوط إلى األشكال الناقصة لرسم موضوعات أو صور
مبتكرة مثيرة لالهتمام مع محاولة جعل هذه الصور تحكي قصصاً تُضيف للفكرة المطروحة
وتبنى عليها .

ج -النشاط الثالث :األشكال المتكررة (الدوائر):

Repeated FIgures Activity

وهو يتكون من  34دائرة وفيه ُيطلب من المستجيب رسم موضوعات أو صور في الدوائر
بحيث تكون جزء أساسي من الصورة أو الرسم ،والوقت المخصص لهذا االختبار هو ()30

دقيقة ،أي ( )10دقائق لكل نشاط ويقيس هذا االختبار القدرات اإلبداعية الثالثة (الطالقة،

المرونة ،األصالة) .

خطوات تطبيق االختبار:
قبل أن يتم توزيع االختبار يجب مراعاة اآلتي:
 اختيار المكان المناسب لذلك من حيث الهدوء ،درجة الح اررة وراحة المقاعد وضرورة وجود
ساعة توقيت لتحديد الوقت المناسب لكل نشاط من أنشطة االختبار .

 إعطاء المفحوص الحرية الكاملة لكتابة البيانات الموجودة في أعلى الصفحة (المعلومات
الشخصية) .

 تهيئة جو االختبار واعطاء بعض التوجيهات البسيطة التي تعمل على إثارة نوع من الدافعية
في األداء .

 توفير أدوات للمستجيبين أقالم أو ممحاة تجنباً ألي طارئ .

 توزيع االختبار على الطلبة مع اإلشارة إلى عدم فتح االختبار إال عند الطلب من الجميع
القيام بذلك حيث يبدأوا بكتابة البيانات المطلوبة ،ومن ثم قراءة التعليمات وتوضيح فقرات

االختبار وزمن كل فقرة .

 يتم تسجيل زمن انتهاء كل مستجيب للنشاط بجانب النشاط وال يبدأ بالنشاط الثاني إال بعد
البدء بالوقت الجديد المحدد للنشاط التالي .
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ُ يفضل قبل البدء بزمن كل نشاط قراءة وشرح فكرة النشاط لتوضيح الفكرة للمستجيب واإلجابة
عن أي استفسار ،وفي حالة وجود تساؤل من المستجيب أثناء الزمن المحدد لذلك ُيفضل أن
يكون على انفراد لتجنب إرباك المستجيبين .

 عدم حساب الوقت إال بعد الشرح الوافي للنشاط واإلجابة عن تساؤالت المستجيبين والتأكد
من فهمهم ،وذلك احتراماً لتعليمات واجراءات تطبيق االختبار وعدم اإلخالل بها .

 عدم إعطاء مثال تجريبي حتى ال يصبح تفكير الطالب وبطريقة غير مباشرة مركز حول
المثال فقط أو قريبة منه بشكل كبير .

 أن تكون الكراسة معنونة بالتفكير االبتكاري بدالً من كلمة اختبار بهدف خفض القلق الذي
يصاحب تطبيق االختبارات .

إجراءات تصحيح االختبار:
قامت الباحثة باالستعانة بمقترحات تورانس كمؤشرات تميز األفراد المبدعين عند تصحيح

االختبار ومنها:

 .1حذف جميع االستجابات المتكررة والعشوائية .

 .2إهمال جميع الرسوم التي ال تشتمل على المثيرات الموجودة في كراسة االختبار كأجزاء
رئيسية في الرسم.

 .3إهمال جميع الرسومات المبهمة وغير الواضحة والتي تكون بدون عنوان .

طريقة تصحيح أنشطة االختبار:
النشاط األول( :تكوين الصورة):
أ -التأكد من العنوان لتحديد درجة األصالة ،فالعنوان مهم لمتابعة التصحيح للنشاط األول .

ب -في حالة عدم كتابة العنوان ال ُيصحح النشاط األول ويستمر التصحيح للنشاطين التاليين .
ج -يجب أن يكون الشكل من صميم الرسم أو الشكل الذي يحكي القصة بحيث يؤثر نزعه على
الرسم .

د -العنوان المختلف تماماً عن الرسم أو الشكل الذي يكونه الطالب ُيلغي تصحيحه وطريقة
التصحيح موضحة في (جدول . )6
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(جدول  )6طريقة تصحيح النشاط األول من اختبار تورانس
الدرجة
صفر

تفاصيل
للعناوين المجردة مثل :كلب ،قبعةَ ،رجل

1

للعنوان الوصفي مثل :رجل بأذن كبيرة ،كلب خطير ،قبعة جندي

2

للعنوان الوصفي الخيالي مثل :الكلب المسمى ملك ،الرجل ذو األنف الذهبي

3

للعن ـوان التجريــدي مثــل :العن ـوان الــذي يحكــي قصــة غريبــة ،الرجــل الــذي يركــب الســفينة
الفضائية الهائجة

النشاط الثاني( :تكملة الصور):
كون شكالً يميزه
وهو عبارة عن عشرة أشكال ناقصة وعلى الطالب إتمامها بخطوط حيث ُي ّ
ولم يفكر فيها غيره ،علماً بأن الوقت المحدد لتكوين األشكال العشرة هو عشرة دقائق ،والمطلوب

من الفاحص قراءة التعليمات المرفقة في النشاط الثاني .
طريقة تصحيحه:

 .1العنوان مهم لمتابعة التصحيح حيث ال ُيصحح شكل بدون عنوان.
 .2توجد أهمية في متابعة التصحيح (الرتباط العنوان مع الشكل) وال تكون هناك أهمية للعنوان
في حد ذاته.

 .3تُرصد درجة المرونة  Flexibilityواألصالة  Originalityحسب تحديد ُكتيب األشكال .
ويستثنى أي شكل بال عنوان .
 .4تُعطى درجة لكل شكل من األشكال العشرة ُ
النشاط الثالث :األشكال المتكررة (الدوائر):
وعددها  34دائرة على صفحتين متقابلتين ،والمطلوب من الفاحص قراءة التعليمات المرفقة في

النشاط .

طريقة تصحيحه:
 -1العنوان مهم لمتابعة التصحيح حيث ال ُيصحح شكل بدون عنوان .
 -2ليس للعنوان درجة ولكن الرتباط العنوان مع الشكل أهمية في متابعة التصحيح .
 -3يجب أن تكون الدائرة أو الدوائر المستخدمة في تكوين شكل ما من صميم الشكل بحيث
يؤثر حذف أي منها على الشكل .
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 -4تُرصد درجة المرونة واألصالة (حسب تحديد ُكتيب األشكال) على كل شكل حسب عنوانه،
حتى األشكال المكررة ما دام بعنوان مستقل .
 -5في هذا النشاط درجات تشجيعية تُحسب على تجميع أكبر عدد من الدوائر كما في (جدول
. )7

 -6يتم جمع الدرجة التشجيعية في كشف ورقة التصحيح مع األصالة للنشاط الثالث .
 -7تُحسب درجة الطالقة بالعدد الكلي لألشكال المناسبة التي أكملها المفحوص على النشاطين
الثاني والثالث بعد استبعاد المكرر منها .
 -8بواسطة برنام

اإلكسل يتم حساب التك اررات وتفصيل كل نشاط من األنشطة الثالثة

للحصول على درجة خام لكل من (الطالقة ،المرونة واألصالة) .

(جدول  )7توزيع الدرجات التشجيعية في النشاط الثالث
الدوائر المجمعة

الدرجة التشجيعية

من  3إلى 5

 5درجات

من  6إلى 10

 10درجات

من  11إلى 15

 15درجات

من  16فأكثر

 20درجات

جمع كل الدوائر في شكل واحد

 25درجات

صدق اختبار تورانس:
 )1صدق المحكمين:
قام كل من الباحث نايف السفياني ( ،)2010سناء الخزرجي ( ،)2010عبد الرحمن زمزمـي

( )1999بتطبيق هذا االختبار في البيئة العربية ،وذلك بحساب صدق االختبـار باسـتخدام صـدق
المحكمــين ،وتبــين أن االختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الصــدق وكــان االطمئنــان إليــه حيــث أنــه
ـاحثين
اختبار عالمي ،وقد تم تقنين هذا االختبار في البيئة الفلسطينية في قطـاع غـزة كـالً مـن الب ْ

أم ــاني أهـ ــل ( ،)2009وســـام رض ـ ـوان ( )2004وفـ ــي البح ــث الح ـ ـالي قام ــت الباحث ــة بتقنـــين هـــذا
االختبار على عينة تكونت من ( )49طالباً وطالبة في كلية الفنون بجامعة األقصى في غزة .
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 )2االتساق الداخلي:
تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بيرســون بــين درجــة كــل قــدرة مــن القــدرات اإلبداعيــة الختبــار

تــورانس والدرجــة الكليــة لالختبــار ،ومعامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل نشــاط والدرجــة الكليــة للنشــاط
الذي ينتمي إليه ،ويتضح ذلك مـن خـالل (جـدول  )8الـذي يبـين معامـل االرتبـاط بـين درجـة كـل
قدرة من القدرات اإلبداعيـة الختبـار تـورانس والدرجـة الكليـة لالختبـار ،حيـث يتضـح أن معـامالت
االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتو معنويــة  α ≥ 0.01وبــذلك يعتبــر االختبــار صــادقاً لمــا ُوضــع

لقياسه .

(جدول  )8معامل االرتباط بين القدرات اإلبداعية الختبار تورانس والدرجة الكلية لالختبار (ن = )49
الرقم
.1

القدرات اإلبداعية

أصالة

معامل االرتباط
.752

مستوى الداللة
*0.000

.2

طالقة

.884

*0.000

.3

مرونة

.999

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.01

وبمــا أن اختبــار تــورانس لقيــاس اإلبــداع الفنــي لدي ــه عــدة ،قــدرات فقــد تــم إج ـراء مع ــامالت
االرتبــاط بــين درجــة كــل نشــاط والدرجــة الكليــة للنشــاط الــذي ينتمــي إليــه ،ويتضــح ذلــك مــن خــالل

(جدول  )9الـذي يبـين معامـل االرتبـاط بـين درجـة كـل نشـاط والدرجـة الكليـة للنشـاط الـذي ينتمـي
إليــه ،حيــث يتضــح أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتو معنويــة  α ≥ 0.01وبــذلك
يعتبر االختبار صادقاً لما ُوضع لقياسه .

(جدول  )9معامل االرتباط بين درجة كل نشاط والدرجة الكلية للنشاط الذي ينتمي إليه
رقم
الفقرة

معامل االرتباط
بيرسون

مستوى
الداللة

1
2
3

.739
.557
.977

*0.000
*0.000
*0.000

أصالة

رقم
الفقرة

معامل االرتباط
بيرسون

مستوى
الداللة

1
2

.469
.961

*0.000
*0.000

1
2

.364
.975

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.01

** االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05
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ثبات اختبار تورانس:

وُيقصد به الحصول على نفس النتائ عند تكرار االختبار باستخدام نفس األداة في نفس
ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قامت الباحثة بحساب معامل الثبات
الظروفُ ،
بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونبا على النحو التالي:
أوالً :طريقة التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين ،األنشطة الفردية مقابل األنشطة الزوجية
لالختبار ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم تم إجراء تعديل الطول باستخدام
معادلة سبيرمان براون ،حيث تبين أن قيمة معامل االرتباط ( ،)0.725بينما باستخدام معادلة
سبيرمان براون (( ،)0.842جدول  )10وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة كبيرة من
الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقه على الفئة المستهدفة .
(جدول  )10معامل ثبات اختبار تورانس بطريقة التجزئة النصفية

عدد األ نشطة االرتباط قبل التعديل معامل الثبات بعد التعديل
اختبار تورنس

7

0.842

0.725

ثانياً :معامل ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثة طريقة أخر من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونبا  ،حيث
تبين أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.851وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة كبيرة من

الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقه على الفئة المستهدفة (جدول . )11

(جدول  )11معامل ثبات اختبار تورانس بطريقة معامل ألفا كرونباخ
اختبار تورانس

عدد األ نشطة

معامل ألفا كرونباخ

7

0.851

األساليب اإلحصائية:

للتحقــق مــن صــحة الفــروض ومــن أجــل اإلجابــة علــى أســئلة وفــروض الد ارســة قام ـت الباحث ـة

بتفريغ وتحليل االسـتبانة مـن خـالل برنـام التحليـل اإلحصـائي أو مـا ُيعـرف بالحزم ـ ـة اإلحصـ ـائية
للعلــوم االجتماعيــة  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS22) .حيــث
استخدمت األدوات اإلحصائية التالية:
 -1العرض الجدولي

 -2النسب المئوية والتك اررات

 -3اإلحصاء الوصفي "المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،الوزن النسبي"
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 -4معامل ألفا كرونبا ( )Cronbach's Alphaلحساب معامالت الثبات لألدوات .

 -5طريقة التجزئة النصفية ( )Split Half Methodلحساب معامالت الثبات لألدوات .
 -6معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientللتحقق من صدق االتساق
الداخلى لفقرات أدوات الدراسة .

 -7اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلقياس الفروق بين
عينيتين مستقلتين .

إجراءات تطبيق الدراسة:

بعد التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالية:
 )1حصلت الباحثة على خطاب من الدراسات العليا بجامعة األزهر ،موجهاً إلى النائب

وبناء عليه صدر خطاب يتضمن السماح بتطبيق الدراسة .
األكاديمي بجامعة األقصى،
ً
 )2قامت الباحثة بزيارة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى للتنسيق مع المسئولين في قسمي
التربية الفنية والديكور بالجامعة وتحديد الوقت لتطبيق أدوات الدراسة (مقياس القلق واختبار
تورانس) .

 )3تم التطبيق على العينة من الطلبة بحسب التاريخ والوقت المتفق عليه .

 )4قامت الباحثة بتصحيح اختبار التفكير االبتكاري ،ورصد درجاته بواسطة برنام اإلكسل .
 )5مراجعة االختبار ورصد الدرجات الخام تمهيداً للمعالجة اإلحصائية .
 )6تحديد األساليب اإلحصائية الالزمة والمناسبة .

 )7عرض النتائ وتفسيراتها ومناقشتها ،ومن ثم صياغة التوصيات الالزمة .

الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تطبيق أدوات الدراسة:
 .1عدم مطابقة عينة الدراسة من الطلبة الموجودين مع إحصائية الجامعة ،فهناك طلبة مسجلون
بالكلية ولكنهم ينقطعوا عن الدراسة فترات من الفصل الدراسي .

 .2صــعوبة الحصــول علــى ُكتيــب تصــحيح اختبــار تــورانس للنشــاط الثــاني والثالــث حيــث اســتغرق
ذلك فترة من الزمن حتى تمكنت الباحثة من الحصول على ال ُكتيب .
 .3عدم وجود خبراء أو مراكز لتصحيح اختبار تورانس .

 .4ندرة المراجع األجنبية منها والعربية التي تتناول موضوع القلق الوجودي .
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها
يتضمن هذا الفصل عرضاً تفصيلياً للنتائ التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أداتي

الدراسة ،واستناداً إلى ما تم جمعه من بيانات وفق تسلسل أهداف البحث ،باإلضافة إلى تفسير
ومناقشة هذه النتائ  ،وذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتها ،ثم

عرض ما يمكن استخالصه من مؤشرات ،وفيما يلي وصفاً لهذه اإلجراءات .

تساؤالت الدراسة:

التساؤل األول :ما مستوى القلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
في قطاع غزة؟

لإلجابة على هذا التساؤل؛ قامت الباحثة باستخدام بعض اإلحصاءات الوصفية مثل

"المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،الوزن النسبي" للتعرف إلى مستو القلق الوجودي لد

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة ،ويتضح ذلك من خالل (جدول .)12
(جدول  )12إحصاءات وصفية للتعرف إلى مستوى القلق الوجودي
عدد

الدرجة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الفقرات

الكلية

الحسابي

المعياري

النسبي*%

الخوف من الموت

7

35

18.17

5.33

51.92

5

الخوف من الذنب (اإلدانة)

9

45

25.69

4.25

57.08

4

الشك

5

25

14.31

4.26

57.25

3

7

35

21.03

4.26

60.09

2

المعنى من الحياة ودافعية اإلنجاز

8

40

26.81

3.55

67.03

1

الدرجة الكلية للمقياس

36

180

106.02

7.40

58.90

األبعاد

العزلة واالنفصال عن اخخرين
(االغتراب)

الترتيب

تبين النتائ الموضحة في (جدول  )12أن:
المتوسط الحسابي لمقياس القلق الوجودي لد

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى

يساوي  106.02بانحراف معياري  ،7.40وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%58.90وهذا يعني أن
مستو القلق الوجودي لد

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى  %58.90وهي نسبة

متوسطة فقد تم حساب المعيار إحصائياً .
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حيث احتل ُبعد المعنى من الحياة ودافعية االنجاز المرتبة األولى بوزن نسبي ،%67.03
ويليه في المرتبة الثانية ُبعد العزلة واالنفصال عن اخخرين (االغتراب) بوزن نسبي ،%60.09

ومن ثم ُبعد الشك بوزن نسبي  ،%57.25ومن ثم بعد الخوف من الذنب (اإلدانة) بوزن نسبي
 ،%57.08وأخي اًر ُبعد الخوف من الموت بوزن نسبي  ، %51.92مما يشير إلى أن أفراد عينة
البحث الحالي يتصفون بالقلق الوجودي بنسبة  %58.90وهي نسبة متوسطة .

وتعزو الباحثة ذلك إلى الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني
نتيجة ويالت الحروب والقهر نظ اًر للثقافة الدينية ،فهم أناس قدريون يسلمون بأمر اهلل ،شعب
يمتاز بالجرأة والشجاعة في مواجهة الظروف محاوالً تحديها وتطويعها والتكيف معها .

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة الخزرجي ( )2010والتي تفسر بأن القلق

الوجودي ينتشر بين أفراد عينة البحث كونهم جزء من المجتمع الذي اكتسبوا منه أصالة
التفكير ،والتساؤل عن الهدف من الحياة وأهمية التوافق مع فكرة الموت بالعمل الجيد والمفيد .
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نا

بوبوفك الخزرجي ( ،)2010حيث فسرت القلق

الوجودي بأنه الهم الحاصل نتيجة كثرة التفكير ،وغاية القلق الوجودي هو إضفاء المعنى على
الحياة ،وأن وجود هذا المعنى من الحياة ال ُيلغي القلق الوجودي ،بل يوقفه عند حدود معينة،
فالقلق الوجودي ال سبيل إلى اجتنابه ،وان عجز اإلنسان عن إيجاد المعنى من الحياة فسوف
يقع فريسة لقلقة الوجودي ثم ينتهي به إلى الفراغ .

وتتفق هذه النتيجة أيضاً مع دراسة  )2006( Bermanإذ كان لد  %69من أفراد العينة

عندهم قلق وجودي بشكل ايجابي ،وتتفق أيضاً مع دراسة الفريجي ( )2006التي توصلت إلى

أن عينة البحث تُتصف بالقلق الوجودي ،كما أن هذه الدراسة اتفقت أيضاً مع دراسة جود جود
( ،)1974وتعارضت مع دراسة الكعبي ()2011
التساؤل الثاني :ما مستوى اإلبداع الفني لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في
قطاع غزة؟

لإلجابة على هذا التساؤل؛ قامت الباحثة باستخدام بعض اإلحصاءات الوصفية مثل

"المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري" للتعرف إلى مستو اإلبداع الفني لد

طلبة كلية

الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة ،ويتضح ذلك من خالل (جدول . )13
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(جدول  )13إحصاءات وصفية للتعرف على مستوى اإلبداع الفني
القدرات اإلبداعية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األصالة

70.18

17.15

الطالقة

16.67

5.27

المرونة

691.12

302.01

الدرجة الكلية لإلبداع الفني

777.98

319.30

تبين النتائ الموضحة في (جدول  )13أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لإلبداع الفني
 777.98بانحراف معياري  ،319.30وهذا يعني أن متوسط اإلبداع الفني لد

طلبة كلية

الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة  777.98وقد بلغ المتوسط الحسابي لقدرة

"األصالة"  70.18بانحراف معياري  ،17.15بينما بلغ المتوسط الحسابي لقدرة "الطالقة" 16.67

بانحراف معياري  ،5.27وأخي ار بلغ المتوسط الحسابي لقدرة "المرونة"  691.12بانحراف

معياري . 302.01
يظهر لدينا أن اإلبداع يعتبر مرتفعاً في قدرتين هما (الطالقة والمرونة) بالنسبة للدرجة

الكلية لصالح طلبة قسم التربية الفنية (ذكور واناث) ولكن قدرة األصالة نسبتها متساوية لد

طلبة قسمي التربية الفنية والديكور ،واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الخزرجي
حيث أن ما يشعر به األفراد من تعاطف إزاء هموم المجتمع نتيجة الوضع الراهن ،تجعلهم
يعبرون عما يرونه يومياً من مواقف ومشاهد محزنة بشكل مبدع .
التساؤل الثالث :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القلق الوجودي واإلبداع الفني لدى
طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة؟
ولإلجابة على هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين
القلق الوجودي واإلبداع الفني لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة.

والختبار صحة الفرضية؛ قامت الباحثة باستخدام معامل االرتباط بيرسون لدراسة العالقة بين

القلق الوجودي واإلبداع الفني لد

ويتضح ذلك من خالل(جدول )14

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة
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(جدول  )14معامل االرتباط بين القلق الوجودي واإلبداع الفني
األبعاد

الخوف من الموت
الخوف من الذنب (اإلدانة)
الشـ ـ ــك

األصالة

الطالقة

المرونة

الدرجة الكلية

لإلبداع الفني

معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية
معامل بيرسون لالرتباط
القيمة االحتمالية

العزلة واالنفصال عن

معامل بيرسون لالرتباط

اخخرين (االغتراب)

القيمة االحتمالية

المعنى من الحياة ودافعية

معامل بيرسون لالرتباط

اإلنجاز

القيمة االحتمالية

الدرجة الكلية لمقياس

معامل بيرسون لالرتباط

القلق الوجودي

القيمة االحتمالية

تبين النتائ الموضحة في (جــدول  )14ع ـ ـدم وج ـود عالق ـ ـة ذات داللـ ـة إحص ـ ـائية عنـ ـ ـد
مسـ ـ ـ ـتو دالل ـة ( )α ≤ 0.05بين القلق الوجودي واإلبداع الفني لد

طلبة كلية الفنون الجميلة

بجامعة األقصى ،وتعزو الباحثة عدم وجود عالقة بين القلق الوجودي واإلبداع الفني لد طلبة
كلية الفنون بجامعة األقصى إلى أنه يعود لطبيعة العينة وربما لصغر حجمها ،باإلضافة إلى

قلة أعداد الطلبة وعدم اقبالهم على التخصص نظ اًر لنقل الجامعة إلى محافظة خانيونس .

وبما أن القلق بشكل عام هو وسادة الفنان ،ونظ اًر لسوء األوضاع التي يعيشها الفنان

الفلسطيني باتت الظروف متشابهة ،ولكن كثرة اإلطالع وفّرت حصيلة فنية ثقافية للفرد أدت إلى
تنمية القدرة اإلبداعية لديه حيث لعبت مواقع التواصل االجتماعي دو اًر مهماً في ذلك ،فكانت

سبباً في تيسير الوصول إلى معارض الفنون واالطالع عليها ،وهنا نقول أن اإلبداع ينبع من
الفرد بسبب استعداد فطري لذلك .
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وكما نوه فرويد إلى عدد من العمليات النفسية التي تعتبر منشأً لإلبداع ،ومنها الصراعات

في العقل الباطن ،والتفريغ االنفعالي ،والتخيل وأحالم اليقظة ،ولعب األطفال واعاقة القمع
النفسي ،واالنسجام بين العقل الباطن واألنا ،وأما التحليل النفسي الحديث فيركز على ما قبل

الشعور في اإلبداع ،وكذلك يلعب الحدس دو اًر هاماً في اإلبداع وهو حكم عقلي أو استنتاج غير
مبني على التفكير المنطقي ،إنما على الالشعور وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة الخزرجي

مصدر من مصادر اإلبداع
 ،2010والتي أثبتت وجود عالقة بينهما وأن القلق الوجودي ُيعتبر
اً
(الموسوعة الحرة) .
التساؤل الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في
متوسط القلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة تعزى

لمتغير الجنس؟

لإلجابة على هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللة ( )α ≤ 0.05في

متوسـط القلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة تُعزى

لمتغير الجنس .والختبار صحة الفرضية؛ قامت الباحثة باستخدام اختبار "  -Tلعينتين

مستقلتين " ،ويتضح ذلك من خالل (جدول  ،)15حيث تبين النتائ الموضحة في (جدول

 )15أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستو الداللة  0.05للدرجة الكلية لمقياس القلق
الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى ولكافة األبعاد .
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط القلق الوجودي

لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بشكل عام وكافة األبعاد تُعز إلى الجنس ،أي
أن القلق الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى ال يختلف باختالف الجنس،
وتعزو الباحثة عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في القلق الوجودي إلى وجود نوع من
االستقرار في النواحي النفسية واالجتماعية ،ألنهم يشتركوا في نفس الظروف ويعيشوا في وسط

بيئي يتميز بنفس الخصائص المعيشية ،ولم يظهر أن اإلناث أكثر إحساساً بالقلق الوجودي من

الذكور أو العكس من ذلك ،وعلى الرغم من أن هناك فرقاً في األوساط الحسابية للمجموعتين
يبدو أنه لصالح الذكور إال أن هذا الفرق لم يرت ِ
ق إلى مستو الداللة اإلحصائية .
وقد اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة الكعبي ( )2011ودراسة جود جود

( ،)1974وتعارضت مع دراسة الخزرجي ( )2010والفريجي (. )2006
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(جدول  )15نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
األبعاد

الجنس العدد

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

ذكر

11

19.73

6.66

أنثى

53

17.85

5.03

ذكر

11

25.18

3.87

أنثى

53

25.79

4.35

ذكر

11

13.91

4.09

أنثى

53

14.40

4.33

ذكر

11

20.55

4.44

(االغتراب)

أنثى

53

21.13

4.26

المعنى من الحياة ودافعية

ذكر

11

27.73

3.66

اإلنجاز

أنثى

53

26.62

3.54

ذكر

107.09 11

8.10

أنثى

105.79 53

7.31

الخوف من الموت
الخوف من الذنب (اإلدانة)
الشك
العزلة واالنفصال عن اخخرين

الدرجة الكلية للمقياس

قيمة ""t
1.064

مستوى
الداللة
0.292

0.668 -0.431
0.733 -0.343
0.681 -0.413
0.937

0.352

0.527

0.600

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )62ومستو معنوية  0.05تساوي .1.999
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )62ومستو معنوية  0.01تساوي .2.657

التساؤل الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في
متوسط القلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة تُعزى

لمتغير التخصص؟

ولإلجابة على هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في
متوسط القلق الوجودي لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة تعزى

لمتغير التخصص.

والختبار الفرضية؛ قامت الباحثة باستخدام اختبار "  -Tلعينتين مستقلتين" ويتضح ذلك

من خالل (جدول  ,)16حيث تبين النتائ الموضحة في (جدول  )16أن القيمة االحتمالية
) (Sig.أكبر من مستو الداللة  0.05للدرجة الكلية لمقياس القلق الوجودي لد
الفنون الجميلة بجامعة األقصى ولكافة األبعاد .
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وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط القلق الوجودي

لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بشكل عام وكافة األبعاد تُعز إلى التخصص،
أي أن القلق الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى ال يختلف باختالف

التخصص .

(جدول  )16نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – التخصص
األبعاد
الخوف من الموت
الخوف من الذنب(اإلدانة)
الشك

التخصص

قسم التربية
قسمالفنية
الديكور
قسم التربية
قسمالفنية
الديكور
قسم التربية

العزلة واالنفصال عن اخخرين
(االغتراب)

قسم التربية

الدرجة الكلية للمقياس

الحسابي المعياري

الداللة

قسم الديكور

قسمالفنية
الديكور

المعنى من الحياة ودافعية االنجاز

العدد

المتوسط االنحراف

قيمة ""t

مستوى

قسمالفنية
الديكور
قسم التربية
قسمالفنية
الديكور

111.67

4.18

قسم التربية

106.43

7.43

الفنية
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )62ومستو معنوية  0.05تساوي .1.999
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )62ومستو معنوية  0.01تساوي .2.657

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الطلبة أبناء بقعة جغرافية واحدة ،بيئة واحدة ومجتمع واحد،

يتقاسمون نفس الظروف واإلمكانيات المادية ،لهذا أظهرت النتيجة عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في متوسط القلق الوجودي لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بشكل عام
وكافة األبعاد تُعز إلى التخصص ،أي أن القلق الوجودي لد
بجامعة األقصى ال يختلف باختالف التخصص .
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التساؤل السادس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في

متوسط درجة اإلبداع الفني لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة

تُعزى لمتغير الجنس؟

لإلجابة على هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في

متوسط درجة اإلبداع الفني لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة

تُعزى لمتغير الجنس .ولإلجابة على هذه الفرضية؛ قامت الباحثة باستخدام اختبار " -Tلعينتين
مستقلتين" ويتضح ذلك من خالل (جدول . )17

(جدول  )17نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
القدرات اإلبداعية

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قيمة ""t

مستوى
الداللة

ذكر

األصالة

أنثى
ذكر

الطالقة

أنثى
ذكر

المرونة

أنثى

الدرجة الكلية لالختبار

ذكر
أنثى

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )47ومستو معنوية  0.05تساوي .2.012
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )47ومستو معنوية  0.01تساوي .2.685

تبين النتائ

الموضحة في (جدول  )17أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستو

الداللة  0.05للدرجة الكلية لدرجة اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
ولكافة القدرات ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجة

اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بشكل عام وكافة القدرات تُعز
إلى الجنس ،أي أن درجة اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى ال
يختلف باختالف الجنس .
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه وعلى الرغم من تفوق الذكور على اإلناث في مكونات القدرات

اإلبداعية الثالث (الطالقة ،المرونة واألصالة) ،إال أن اإلبداع الفني ال يتوقف عند جنس معين،
فهو استعداد فطري وموهبة تنمو وتتقدم مع زيادة سنوات الخبرة والعمل واإلطالع والممارسة

مكوني (الطالقة والمرونة) إال أنه لم توجد
الفعلية لذلك ،وبالرغم من وجود تفوق للذكور في
ّ
فروق دالة إحصائياً في مكون األصالة .
واتفقت هذه النتائ مع بعض الدراسات كدراسة الخزرجي. 2010
التساؤل السابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في

متوسط درجة اإلبداع الفني لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة

تُعزى لمتغير التخصص؟

ولإلجابة على هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05في

متوسط درجة اإلبداع الفني لدى طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى في قطاع غزة

تُعزى لمتغير التخصص.
والختبار الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار"  -Tلعينتين مستقلتين" ويتضح ذلك

من (جدول )18

(جدول  )18نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – التخصص
القدرات اإلبداعية
األصالة
الطالقة
المرونة
الدرجة الكلية لالختبار

التخصص

العدد

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

قسم التربية الفنية
قسم الديكور
قسم التربية الفنية
قسم الديكور
قسم التربية الفنية
قسم الديكور
قسم التربية الفنية
قسم الديكور

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )47ومستو معنوية  0.05تساوي .2.012
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )47ومستو معنوية  0.01تساوي .2.685
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قيمة ""t

مستوى
الداللة
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تبين النتائ

الموضحة في (جدول  )18أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من مستو

الداللة  0.05للدرجة الكلية لدرجة اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى
بشكل عام وللقدرتين "الطالقة والمرونة" ،وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة

إحصائية في متوسط درجة اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى بشكل

عام وللقدرتين "الطالقة والمرونة" تُعز إلى التخصص لصالح (قسم التربية الفنية) ،أي أن
درجة اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى يختلف باختالف التخصص

بشكل عام وللقدرتين "الطالقة والمرونة" وذلك لصالح قسم التربية الفنية .
أما بخصوص قدرة " األصالة" فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستو
الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قدرة األصالة لد

طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى تُعز إلى التخصص أي أن قدرة األصالة لد طلبة
كلية الفنون بالجامعة ال تختلف باختالف التخصص .
وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه بالرغم من أن التربية الفنية والديكور من أقسام الفنون الجميلة إال

أن هناك اختالفاً في المضمون وطبيعة التخصص ،والمهارات التي يتلقاها الطلبة ،وطبيعة
المواد الدراسية والتي بدورها تصقل مواهبهم وتوسع من مداركهم وعدد الطلبة في القسم حيث

يتسنى للمعلم االهتمام بهم وتبادل الخبرات واعطائهم الوقت الكافي لممارسة األنشطة في
القاعات التي تم إعدادها لذلك ،وبهذا يشعر الطالب باالهتمام ،وبناء على ذلك يتقبل النقد
ويسعى إلى التطوير نحو األفضل .
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الفصل السادس
نتائج وتوصيات الدراسة
أوالً :نتائج الدراسة:

 )1بلغــت نســبة القلــق الوجــودي عنــد (طلبــة كليــة الفنــون الجميلــة) بقســمي التربيــة الفنيــة والــديكور
تقريباً  ،%58.90فالقلق هو شعور طبيعي وحالـة مزاجيـة نحـو المسـتقبل بحيـث يكـون الفـرد
على استعداد للتعامل مع الضغوط التي يواجهها في حياته .

 )2يتبين عند قياس مستو اإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون وبعد عرض النتائ أن المتوسط
الحســابي للدرجــة الكلي ــة لإلبــداع الفن ــي  777.98بــانحراف معي ــاري  ،319.30وهــذا يعن ــي أن
متوسط اإلبداع الفني لد الطلبة بلغ  ،777.98حيث كان المتوسط الحسابي لقدرة "األصـالة"

 70.18ب ـ ــانحراف معي ـ ــاري  ،17.15بينم ـ ــا بل ـ ــغ المتوس ـ ــط الحس ـ ــابي لق ـ ــدرة "الطالق ـ ــة" 16.67

بــانحراف معيــاري  ،5.27وبلــغ المتوســط الحســابي لقــدرة "المرونــة"  691.12بــانحراف معيــاري

 ،302.01حيــث نالحــظ هنــا أن المتوســط الحســابي للمرونــة كــان أعلــى المتوســطات الحســابية
تليها األصالة ثم الطالقة .

 )3يظهر من النتائ عدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو داللـة  α ≤ 0.05بـين
القلق الوجودي واإلبداع الفني لد طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة األقصى .

 )4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط القلـق الوجـودي لـد طلبـة كليـة الفنـون بشـكل

ع ــام وكاف ــة األبع ــاد تُع ــز إل ــى الج ــنس ،أي أن القل ــق الوج ــودي ل ــديهم ال يختل ــف ب ــاختالف
الجــنس ،وعل ــى الــرغم م ــن أن هنــاك فرقـ ـاً فــي األوس ــاط الحســابية للمجم ــوعتين يبــدو لص ــالح
الذكور إال أن هذا الفرق لم يرت ِ
ق لمستو الداللة اإلحصائية.

 )5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـط القلـق الوجـودي لـد طلبـة كليـة الفنـون وكافـة
األبعاد تُعز إلى التخصص ،أي أن القلق الوجودي لديهم ال يختلف باختالف التخصص.
 )6ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســط درجــة اإلبــداع الفنــي لــد طلبــة كليــة الفنــون
وكاف ــة الق ــدرات تُع ــز إل ــى الج ــنس ،أي أن درج ــة اإلب ــداع الفن ــي ل ــديهم ال تختل ــف ب ــاختالف
الجنس.

 )7توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســط درجــة اإلبــداع الفنــي لــد طلبــة كليــة الفنــون
للقــدرتين "الطالقــة والمرونــة" تُعــز إلــى التخصــص وذلــك لصــالح قســم التربيــة الفنيــة ،أي أن
درجــة اإلبــداع الفنــي لــديهم تختلــف بــاختالف التخصــص بشــكل عــام .ونســتنت أنــه ال توجــد

ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي ق ــدرة األصـــالة ل ــديهم تُع ــز إل ــى التخص ــص ،أي أن قـــدرة
األصالة لديهم ال تختلف باختالف التخصص.
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ثانياً :توصيات الدراسة:

في ضوء النتائ التي توصلت إليها الباحثة فقد وضعت بعض التوصيات بهدف تطوير المعرفـة

ي البحث الحالي وهي كاختي:
المتعلقة بمتغير ّ
 .1العمل على التوعية بموضوع القلق الوجودي واظهار دوره وأهميته في الحياة .
 .2اإلفادة من مقياس القلق الوجودي في دراسات أخر .

ي القلــق واإلبــداع مــن خــالل النــدوات الثقافيــة والفنيــة،
 .3العمــل علــى تعميــق الصــلة بــين متغيــر ّ
وتوعية الطلبة بأهمية استثمار القلق الوجودي اإليجابي البناء بإنتاج األعمال الفنية المبدعـة،
وأهمية تنمية الحس الجمالي لديهم .

 .4قيام الجامعات بمهمة تشجيع ذوي المواهب الفنية الستثمار طاقتهم في األعمال الفنية .
 .5ضرورة تواجد قسم الفنون الجميلة بالجامعات ،ليتسنى للطلبة االلتحاق بهذا التخصص .

 .6ضرورة تعزيز الطلبة والتعامل معهم بروح اإلنسانية وعدم التحيز لفئة معينة ألي سبب كان.
 .7تدريب وصقل خبرات الكادر التعليمي مع وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
 .8الموضوعية في تقييم الطالب .

 .9عقــد ورش ــات عمــل لزي ــادة وع ــي طلبــة الجامع ــات بعوامــل اإلب ــداع م ــع تقــديم ال ــدعم النفس ــي،
االجتماعي والمادي عبر برام خاصة مما قد يساهم في خلق شخصية مبدعة .

 .10تنمي ــة التفكي ــر اإليج ــابي ل ــد الطلب ــة بش ــكل يس ــهم ف ــي ف ــاعليتهم ف ــي التعام ــل م ــع الظ ــروف
والمتغيرات الحياتية وفق منطق سليم .

ثالثاً :بحوث ودراسات مقترحة:

أ) إجـ ـراء د ارس ــة تس ــتهدف قي ــاس القل ــق الوج ــودي ل ــد شـ ـرائح تربوي ــة كأس ــاتذة الفن ــون الجميل ــة
بالجامعات .

ب) إجراء دراسة تستهدف قياس اإلبداع لد شرائح تربوية كأساتذة الفنون الجميلة بالجامعات .

ج) إج ـراء د ارســة تتنــاول القلــق الوجــودي وعالقتــه باإلبــداع الفنــي لــد الرســامين حســب متغيــر
الجنس.

د) إجراء دراسة تتناول اإلبداع الفني وعالقته بمتغيرات أخر .
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية:
 )1القرآن الكريم .
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بها .كلية التربية ،جامعة األقصى ،مجلة الفلسطيني.
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مجلة األستاذ ،العراق.608-579 ،)201( :
 )27المصـري ،نيفـين ( .)2011قلــق المسـتقبل وعالقتـه بكــل مـن فاعليـة الــذات ومسـتو الطمـوح األكــاديمي
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مالحق الدراسة

مالحق الدراسة :أسماء األساتذة المحكمين للمقياس

المالحق
(ملحق  )1مقياس القلق الوجودي في صورته األولية
عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة.....
تحية طيبة وبعد
بين يديك مجموعة من العبارات ،وهناك خمسة اختيارات لكل عبارة ،وكما هو مبين في المثال أدناه ،لذا

يرجى قراءة كل عبارة بدقة  ،ووضع إشارة (  ) أمام الفقرة أو االختيار الذي تر  /ترين أنه ينطبق
عليك ،علماً بأن اإلجابة سرية وألغراض البحث العلمي فقط ،ولن يطلع عليها أحد سو الباحثة ،وال
داعي لذكر االسم مع الشكر الجزيل .
مثال يوضح كيفية اإلجابة:
دائماً

م

الفقرة

1

يقلقني انتظار الموت وكأنه زائر ال أعلم متى يأتي.

غالباً

أحياناً

نادراً

ال ينطبق

على أبداً

مالحظة:
يرجى تدوين المعلومات التالية:
التخصص:
الجنس:

قسم الديكور

قسم التربية الفنية
أنثى

ذكر

ولكم خالص الشكر والتقدير

الباحثة
- 116 -

مالحق الدراسة :أسماء األساتذة المحكمين للمقياس

دائماً

مسلسل الفقرة
1

أرغب بمساعدة اخخرين بال مقابل

2

أشعر بأن كل ما أحققه له معنى ويستحق المحاولة

3

حياتي تجري بأشياء جديدة ومثيرة

4

أشعر أن حياتي قصيرة ال تكفي لتحقيق أحالمي وطموحاتي

5

أجد صعوبة في معرفة ما أريد

6

إيماني بحتمية الموت تجعلني شجاعاً في األزمات

7

أشعر بأن مشاركة اخخرين لي في همومي زائفة
فيه ال معنى له

8

أشعر أن العالم الذي نعي

9

تمنعني فكرة الموت من العمل جاهداً

10

أنا مؤمن بقضاء اهلل وقدره

11

أعتقد أن اإلنسان غير قادر على التحكم بمصيره

12

أر أن األمل باهلل كبير رغم األلم

13

أشعر بتأنيب الضمير

14

أستمتع كثي اًر بممارسة هواياتي الخاصة بعيداً عن الناس

15

أشعر بالتقصير في أداء واجباتي الحياتية

16

أعي

17

ال أشعر بالسعادة بمعزل عن اخخرين

18

أستثمر شكي في التغيير نحو األفضل

19

في صراع بين رغباتي الشخصية والضوابط األخالقية

يصـ ــعب علـ ــى التوفيـ ــق بـ ــين سـ ــلوكي الفعلـ ــي وبـ ــين المعـ ــايير

الدينية

20

أشعر بالفخر جراء كل ما أقوم به من أفعال

21

كلما ضاق بي الحال أشغل نفسي بهدف يعود بالفائدة

22

كثي اًر ما أشعر عند وجودي بين اخخرين أنني غريب عنهم

23

تقلقني فكرة الحاجة لآلخرين

24

أجد صعوبة في االستمتاع بهواياتي

25

أبتعد عن اخخرين ألنني ال أثق فيهم

26

البد من التأكد قبل الحكم على اخخرين

27

أشعر بأن أصدقائي يتعاملون معي بصدق

28

أشك بثبات اخخرين في مواقفهم

29

أهتم بالمستقبل ألنه غامض

30

شكي ال يجعلني أستمتع بالحياة

31

أثق بقدراتي وأؤمن بترك بصمة لي في الحياة
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غالباً

أحياناً

ناد ارً

ال

ينطبق
على أبداً
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دائماً

مسلسل الفقرة
32

كلما كانت العالقة سطحية مع الناس كان ذلك أفضل

33

بعض ما أفكر فيه مثير للخجل واإلحراج

34

أتوقع السوء من أشخاص يبدو على مظاهرهم اإللتزام

35

أعتقد أن الناس غير صادقين معي

36

شكي في اخخرين يجعلني عازفاً عن المواصلة معهم

37

أشعر بأهمية وجودي مع زمالئي في قاعة الصف

38

أشعر أن األمور ستنتهي على خير

39

أشك بتمسك اخخرين بمبادئهم

40

أشعر بالحزن عندما أر أحداً يبكي

41
42

أشعر بالخوف عندما أفكر بالموت الذي سيبعدني عن اإلنجاز

أعتقد أن العالم المعاصر تسيطر عليـه القـيم الماديـة بـدالً مـن

القيم اإلنسانية

43

أشعر أن األمور لن تنتهي على خير

44

أشعر أن غموض المستقبل يجعل من الصعب رسم خريطة للحياة

45

تتملكني مشاعر عدم االرتياح

46

أشعر أن حياتي ال معنى لها

47

أستقبل الحياة بشغف ألنني ال أعلم متى سأموت

48

أشعر أنه ال قيمة لما نفعل ما دام الموت نهايتنا الحتمية

49

أخشى أن أفقد شخصاً أحبه بالموت

50

يقلقني انتظار الموت

51

أشعر بالقلق عندما أفكر بالموت

52

أشعر بالمتعة عندما أمارس هواياتي المفضلة

53

أستلهم من الحياة جانبها المشرق

54

حياتي فارغة ومليئة باليأس

55

أنا ال أعرف ماذا أفعل مع نفسي

56

عندما أفكر في حياتي أجد سبباً لوجودي

57

تعد مواجهة مهامي اليومية مبعثاً للسرور والرضى

58

أشعر بأنني وجدت أكثر من معنى في الحياة

59

أشك بأهمية وجودي في المجتمع

60

ال أشعر أن الحياة ذات معنى
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ال
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(ملحق  )2أسماء األساتذة المحكمين لمقياس القلق الوجودي

م

اإلسم

الجهة

1

د .عبد العظيم المصدر

جامعة األزهر

2

د .باسم أبو كويك

جامعة األزهر

3

د .محمد عسلية

جامعة األقصى

4

د .جميل الطهراوي

الجامعة اإلسالمية
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مالحق الدراسة :المقياس في صورته النهائية

(ملحق  )3مقياس القلق الوجودي في صورته النهائية

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة.....
تحية طيبة وبعد
بين يديك مجموعة من العبارات ،وهناك خمسة اختيارات لكل عبارة ،وكما هو مبين في المثال
أدناه ،لذا يرجى قراءة كل عبارة بدقة  ،ووضع إشارة (  ) أمام الفقرة أو االختيار الذي تر /
ترين أنه ينطبق عليك ،علماً بأن اإلجابة سرية وألغراض البحث العلمي فقط ،ولن يطلع عليها
أحد سو الباحثة ،وال داعي لذكر االسم مع الشكر الجزيل .
مثال يوضح كيفية اإلجابة:
دائماً

م

الفقرة

1

يقلقني انتظار الموت وكأنه زائر ال أعلم متى يأتي.

غالباً

أحياناً

ناد ارً

ال ينطبق

على أبداً

مالحظة:
يرجى تدوين المعلومات التالية:
التخصص:
الجنس:

قسم التربية الفنية

قسم الديكور

أنثى

ذكر

ولكم خالص الشكر والتقدير

الباحثة
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م

دائماً

الفقرة

1

أرغب بمساعدة اخخرين بال مقابل

2

أشعر بأن كل ما أحققه له معنى ويستحق المحاولة

3

حياتي تجري بأشياء جديدة ومثيرة

4

أشعر أن حياتي قصيرة ال تكفي لتحقيق أحالمي وطموحاتي

5

أجد صعوبة في معرفة ما أريد

6

أشعر أن العالم الذي نعي

7
8

تمنعني فكرة الموت من العمل جاهداً
أشعر بتأنيب الضمير

9

أستمتع كثي اًر بممارسة هواياتي الخاصة بعيداً عن الناس

10

فيه ال معنى له

أشعر بالتقصير في أداء واجباتي الحياتية

في صراع بين رغباتي الشخصية والضوابط األخالقية

11

أعي

12

ال أشعر بالسعادة بمعزل عن اخخرين

13

يصعب على التوفيق بين سلوكي الفعلي وبين المعايير الدينية

14

تقلقني فكرة الحاجة لآلخرين

15

أجد صعوبة في االستمتاع بهواياتي

16

أبتعد عن اخخرين ألنني ال أثق فيهم

17

أشعر بأن أصدقائي يتعاملون معي بصدق

18

أهتم بالمستقبل ألنه غامض

19

كلما كانت العالقة سطحية مع الناس كان ذلك أفضل

20

أتوقع السوء من أشخاص يبدو على مظاهرهم اإللتزام

21

أعتقد أن الناس غير صادقين معي

22
23

شكي في اخخرين يجعلني عازفاً عن المواصلة معهم
أشعر بأهمية وجودي مع زمالئي في قاعة الصف

24

أشعر أن األمور ستنتهي على خير

25

أشعر بالخوف عندما أفكر بالموت الذي سيبعدني عن اإلنجاز

26
27

أعتقد أن العالم المعاصر تسيطر عليه القيم المادية بدالً من القيم اإلنسانية
أشعر أن األمور لن تنتهي على خير

28

تتملكني مشاعر عدم االرتياح

29

أشعر أنه ال قيمة لما نفعل ما دام الموت نهايتنا الحتمية

30

يقلقني انتظار الموت

31

أشعر بالقلق عندما أفكر بالموت

32

أشعر بالمتعة عندما أمارس هواياتي المفضلة

33

حياتي فارغة ومليئة باليأس

34

أنا ال أعرف ماذا أفعل مع نفسي

35

ال أشعر أن الحياة ذات معنى

36

كلما ضاق بي الحال أشغل نفسي بهدف يعود بالفائدة
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(ملحق  )4اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي
الصورة الشكلية "ب"

االسم........................... :

الجنس............. :

الجامعة............................ :

التخصص:

................

تعليمات االختبار:
عزيزي الطالب:
إن االختبارات التي بين يديك هي اختبارات التفكير اإلبداعي (الصورة الشكلية "ب") .


ستعطيك هذه االختبارات الفرصة لكي تستخدم خيالك في أن تصوغها في كلمات .



ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة ،وانما تهدف إلى رؤية كم عدد األفكار التي يمكن أن
تقدمها ،وفي اعتقادي ستجد أن هذا العمل ممتع ،فحاول أن تفكر في أفكار مثيرة لالهتمام وغير
مألوفة ،أفكار تعتقد أنت أن أحداً لم يفكر بها من قبل.



وعليك أن تقوم بأربعة نشاطات مختلفة ولكل نشاط وقته المحدد ،ولذلك حاول أن تستخدم وقتك
استخداماً جيداً .



اعمل وبأسرع ما تستطيع ولكن دون تعجل .



واذا انتهيت من النشاط قبل أن ينتهي الوقت ،انتظر حتى تُعطى لك التعليمات قبل أن تبدأ بالنشاط
التالي .



واذا كان لديك أسئلة بعد البدء ال تتحدث بصوت عال ارفع إصبعك وستجدني بجانبك ألحاول
اإلجابة عن سؤالك
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االختبار األول
(بناء الصورة)
يوجد في أسفل هذه الصفحة شكل مظلل بالسواد ،ف ّكر في صورة أو موضوع ما ،يمكن أن ترسمه
بحيث يكون هذا الشكل المظلل جزءاً منه .
حاول أن تفكر في صورة لم يفكر بها أحد من قبل ،وتابع في تقديم أفكار جديدة إلى فكرتك األولى،
وذلك لكي تجعل منها قصة مثيرة بقدر المستطاع ،وعندما تكتمل الصورة ابحث عن عنوان أو اسم لها،
ودونه في أسفل الصفحة في المكان المعد لذلك حاول أن يكون العنوان مناسباً لقصتك .
َ

العنوان........................................................
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االختبار الثاني
(إكمال الصورة)
أمامك اخن مجموعة مكونة من عشر أشكال ،حاول إكمال هذه الخطوط عن طريق رسم صور لم
يسبقك إليها أحد من قبل ،وحاول جعل هذه الرسوم تحكي عن قصة شيقة بقدر المستطاع وذلك عن
طريق إضافة أفكار جديدة ،وبعد االنتهاء ضع عنوان مناسب لكل من هذه الرسومات في المكان

المناسب لذلك .
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االختبار الثالث
(الدوائر)
في مدة عشر دقائق حاول أن تر كم شكل أو صورة تستطيع رسمها ،مستخدماً الدوائر المبينة أدناه،
وينبغي أن تكون الدوائر هي الجزء األساسي من أي شكل تقوم برسمه ،قم وباستخدام قلم الرصاص
بإضافة خطوط إلى الدوائر إلكمال الصورة تستطيع وضع عالمات داخل الدوائر وخارجها وحيثما تريد
في سبيل رسم صورة حاول رسم أكبر عدد من صور أو أشياء من إبداعك الخاص وضع أكبر قدر من
األفكار في كل رسم أو شكل وأكتب اسماً أو عنواناً لذلك

العنوان ........................................................................................
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مالحق الدراسة :إحصائية بأعداد الطلبة

(ملحق  )5إحصائية من عمادة القبول والتسجيل بجامعة األقصى تبين أعداد الطلبة
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مالحق الدراسة :خطاب عمادة الدراسات العليا

(ملحق  )6خطاب عمادة الدراسات العليا بالجامعة لتسهيل مهمة الباحثة
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