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Abstract : 

The vision we would like interpreted in this paper, related to the sociological 

dimension of creativity . and try to understand how it’s a sociological topic, 

creativity is not just the subject of literary and artistie studies, but it is a subject of 

sociology as well. For exemple ; bourdieu and stauss’s studies talked about 

creativity…in the conclusion we will try to approach it functionally, and to show it’s 

purpose in human life and society. 
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 يف البدء

واستطاع تنمية الدوافع اليت  ،ذلك إىلعرف الطريق إن كل فرد قادر على أن يكون مبدعا لو           
ومعىن ذلك أن تبدع يعين أنك حتب  .(20، ص 2004)السويدان طارق،  اإلبداعيتكمن وراء الفعل 

مل  األوائل نيالتغيري، حتب االبتكار والتجديد وحتب أن تضيف شيئا جملتمعك. صحيح أن السوسيولوجي
أحباثهم يف معانيه ودالالته، فالسوسيولوجيا ليست نقد  ا، لكنهم عمقو هذا املفهوم بشكل مباشر إىل ايتطرقو 

يث، أما التحام الرتبية هبذا والتنمية والتحد اإلبداعومساءلة البنيات واألفراد واألفعال فقط، بل حتث على 
هلذا سنقوم من  ارب اليت هتتم مبعانيه ودالالته.املفهوم جعلت منه اليوم موضوعا للسوسيولوجيا كباقي املش

دور  إبراز)كمحور أول(، مث سنحاول  اإلبداعيةوللعملية  لإلبداعخالل هذه الورقة بتأصيل ابستمولوجي 
كتسب أمهية ا ، مث يف مدى كونه فعل مكتسب مالرتبية يف ذلك ) حمور اثن( ومدى كونه ملكة فطرية أ

)حمور اثلث(، وسنختم هذه الورقة  األسريةحل املشاكل وتدبري األزمات كضرورة من ضرورات احلياة يف 
، وكذا دوره الفعال يف تقدم األفراد ابستومولوجياهذا املفهوم يف الدراسات السوسيولوجية  أفاقبتبيان 

 يفيا.ظواجلماعات و 
 اإلبداع: البعد االبستمولوجي ملفهوم أوال

وال عن االكتشاف واالخرتاع، هلذا فمقولة "  اإلبداعمنذ فجر التاريخ ال يتوقف عن  اإلنسان         
ال نقول  حىت -احلاجة أم االخرتاع" تنطبق على إنسان هذه العصور أكثر من اليوم، فاجملتمعات البسيطة
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ية وكذا الوقائية من خالل تلبية حاجياهتا البيولوجية واألمنكانت دائما حتاول أن حتسن من أوضاعها   -بدائية
، وخري دليل على ذلك، االكتشافات االنثربولوجية واألركيولوجية والكتاابت التارخيية اليت اإلبداعمن خالل 

النقوش الصخرية على األحجار، اليت أعطتنا خريطة عامة على حياة أمددتنا ابلواثئق املخطوطات القدمية و 
املدهشة واليت الزالت األحباث والدراسات حوهلا مل تشمل  وإبداعاهتمالثقافات واحلضارات األوىل للبشرية 

 معانيها ودالالهتا يف العديد من جوانبها.
، كباقي املفاهيم وابألسطورةيف هذه احلقب، كمفهوم جمرد كان مرتبطا ابلسحر  اإلبداعلكن مفهوم           

مي هو شيء مقدس، فالتقديس مرتبط القد اإلنسانعادي عند  واالهتمامات، حبيث أن كل شيء غري
يف  –عناصرها الذي ال خيشى الطبيعة ويتحكم يف  اإلنسانابخلوف من الطبيعة ومن عناصرها، وهلذا كان 

 "أوكستكما حتدث   امليتافيزيقيةهو مبدع وجيب تقديسه أيضا، من هنا جاءت املرحلة  -القدمي اإلنساننظر 
 واملاورئيات. اإلنسان، يف تقديس "كونت

مع سقراط، حتدث عن أهم عبارة له واليت خلصت حقول عدة يف معانيها وهي " اعرف نفسك              
أو  اآلخرالتعرف على األان من طرف األان، وليس من طرف  اإلنسانواجب على بنفسك"، معىن ذلك 

أيضا كان  اإلبداعف، اآلخرأن تبدع يف معرفة الذات ومن خالهلا معرفة األان األخرى الغريبة،  ابألحرى
سقراط ف ألنه مل يرتك لنا كتاابت،-لكي ال أقول كتاابته  -يكتسي طابعا أساسيا يف كالم سقراط وحماوراته

والتحديث، كذالك  اإلبداعابحلكمة كان مبدعا يف أساليبه وكان أيضا حيث على  تنبأالذي  اإلنسانهذا 
 ابإلبداعدائما يطالبون  االكتاابت الفلسفية ، فكانو  مت تبخيسهم يفالذين  للسفسطائينينفس األمر ابلنسبة 

فقط كون خطاابهتم عميقة كسقراط، لتوضيح  .لكالمامن أجل  الكالموابالبتكار، وليس فن اخلطابة و 
 ذا الكالم:هب شبيهةذلك جند خطاابهتم 

 ما رأيك يف التقدم الرهيب الذي أحرزته الدول األسيوية؟ -
 رائع .... وسوف يستمر -
 سبقوان ....وكنا قبلهم على طريق التقدم؟ وملاذا -
 .(104، ص 2003)الطاهر محيد،  ألننا مازلنا نتحدث عن التقدم، وهم يعملون يف صمت -

بفرنسا اليت انتصر هبا التنوير واحلرية والدميقراطية، ( 1799-1789فخالل الثورتني الثقافية )         
م احتل اهيمكانة متميزة، لكن كمف لإلبداع ي، أعطاألوىل والثانية (1800-1760) الصناعيةالثورة و 

االبتكار واالخرتاع مكانة أخص يف الثورة الصناعية، خصوصا الثانية منها اليت كانت تسمى ابلثورة 
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األفالطونية والفيتاغورية، كذلك  وإحياء، ويف هذه الفرتة ابلذات ازدهرت العلوم الرايضية التكنولوجية
ورسم اخلرائط..اخل، وكانت النتيجة  واآلالتالطرق واجلسور واخرتاع األدوات  إعداداهلندسة يف  استخدمت

وابلتايل فتاريخ العلوم   (8، ص 1985) إمام عبد الفتاح إمام  تطبيق العلوم الرايضية على الظواهر الطبيعية
 .إبداع وتغيريوالثورات هو اتريخ 

 اإلبداعية: دور الرتبية يف العملية اثنيا
الرتبية على أسسه ومرتكزاته،  وجود مكانة بدون لإلبداع، كما أنه ليس إبداعال تربية بدون                  

من خالل الرأمسال االجتماعي والرمزي والثقايف، من خالل التنشئة االجتماعية، من خالل اهلابتوس ومن 
كديداكتيك من طرف الفاعل الرتبوي )األب أو املعلم   اإلبداعخالل التعلم والكسب، وهنا نتحدث عن 

من وجهة نظران عملية مكتسبة ابلدرجة األوىل، وحىت ابلنسبة للموهبة  فاإلبداع، أو الفقيه أو املوجه..(
نتيجة تراكمات ونتيجة ظروف تساعد الشخصية املوهوبة على ذلك، فهي بناء اجتماعي وثقايف  إالماهي 

. تفكريبدون ختطيط، بدون تنظيم أفكار ورؤى، بدون فهم وبدون  اإلبداعنتحدث عن حمض. فال ميكننا أن 
، فليوانردو دافيتشي الرسام فاجتماع هذه العناصر بكاملها يعطينا شخصية مبدعة وجمددة وفاعلة يف اجملتمع

بل نتيجة فجأة،  اإلبداعللعقل والتفكري، حيث ال حيدث  اإلبداعيالعاملي كان يعطي األولية يف عمله 
 ، والفكر منبعهاإلبداع، والبحث هو طريق اإلبداعلدراسة شاملة وتفكري مضين طويل، فالعقل عنده أساس 

 .(56، ص 1999)عبده مصطفى، 
 اإلبداعيالتكوين  ابألحرىيف اجملال االقتصادي، أو  اإلبداعمثاال عن الرتبية على  أعطينا فإذا            

والتأطري من طرف خبري يف اجملال أو رب العمل، أو أي شخص مؤهل لذلك، جند جوانب املوضوع تنصب 
ابلعالمة التجارية، خلق شبكة مهمة من الزبناء للتوزيع..اخل.  اإلشهاردة عوامل، أمهها كيفية التسويق، يف ع

 Le nagard- assayag emmanuelle et) هنا يلعب دور فعال يف هذا األمر واإلبداع
all,2015, p 14) ،؟ وما دور الرتبية يف ذلك؟ واىل أي مدى اإلبداعيةالعملية  إجناحكيف ميكننا   إذن

 هلذا الدور؟ االطمئنانميكننا 
 إىل ابإلضافةسوسيولوجيا، أن تبدع يعين أنك قادر على خلق رأمسال ثقايف واجتماعي ورمزي،              

 ينتجالرأمسال االقتصادي، فبورديو عندما حتدث عن الرأمسال مبختلف أنواعه فهو حتدث حقيقة عن من 
 هذا الرأمسالبل جتد  اإلبداعنه حتدث عن املبدعني والفاعلني، لكن ساللتهم ال تعرف أرأمسال؟ فأكيد ال
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 واإلبداع اآلدابوهنا حيضرين رأي بورديو خبصوص  هذه الفئة،جاهزا تستمد قوهتا به، وحتافظ على سريورة 
بقوله إن الكتاب املنحدرين من مواقع وسطية داخل جمال السلطة )مثل أبناء األطباء أو أعضاء  ،كحقل

برأس املال االقتصادي ورأس  املهن العقلية اليت أطلقت عليهم لغة زمنهم اسم "الكفاءة"( مبا أهنم مزودون
)بورديو بيري  موقعا مماثال يف اجملال األديب ايبدون معدين مسبقا ألن يشغلو  ،تساواملال الثقايف بقدر م

هو  "بورديو"ن طرح ماركسي، طبيعي جدا، أل األساسوهذا الطرح البورديوزي هو يف  ،(31، ص 2013
 تلميذ ماركس يف الفكر كيفما كان احلال.

، يف تطوير املعارف واألفكار، وتعديل والفين من منظور سوسيولوجي الفكري اإلبداعيتجلى                 
وهذا ما نسميه بتسويق  ،اآلخرينالسلوكات وتقوميها لتصبح أكثر تقبال لالختالف وأكثر أتثريا يف سلوكات 

هنا  .والرتبية عليه اإلبداعشخصية قوية وذات جتربة فريدة يف صناعة  إىلوهذا األمر حيتاج  جيايبالسلوك اإل
، فتكامل النفسيني والفاعلني يف التوجيه واألخصائينياالجتماعيني  واملساعديندور علماء االجتماع والرتبية 

تنتج من خالل مؤسسات  اإلبداعوابلتايل فالرتبية على  .اإلبداعيةتكامل الشخصية  أدوار هؤالء يعين
 التالية: ةالتنشئ

ه العبارة رغم أهنا مملة بتواجدها يف أغلب األحباث اليت تتحدث وهي النواة األوىل يف اجملتمع، هذ  األسرة:
دا دورا اثنواي يف التنشئة، غعن األسرة والتنشئة، إال أننا حاولنا توظيفها للتوضيح أن دور األسرة اليوم 

؟ هل األسرة اليت تقوم هبذا الدور أو رغبات األبناء هم من من ينشىء من يف النظر اليوم حىت إعادةوابلتايل 
 تقومي. إىلداخل األسرة تربية ابهتة وحتتاج  اإلبداعيوجهون األسرة؟ فالرتبية على 

ل ما اخرتعته البشرية هي املدرسة، وهلا مكانة مهمة يف ضابمتياز، وأف ربيةطبعا هي مؤسسة تاملدرسة: 
االتزان والسواء أييت من هذه املؤسسة االجتماعية، فيها يكتسب الشخص اجملتمعات، هلذا فاملفروض أن 

والتدريس الفعال، الذي  معارفه، من طرف الفاعل الرتبوي )األستاذ(، هنا نتحدث عن التدريس املبدع
أعطي له تسميات متنوعة. وهنا نقر أن من االهتمامات اليت وجب على املختصني يف سوسيولوجيا الرتبية 

 إذن فاملدرسة هي املنتجة لنخب اإلبداع. بداع .اإل، وتكوينات هتم اإلبداعيذات الطابع واضيع املهي 
اليوم ال ميكن أن نتجاهل الدور الكبري الذي تلعبه النوادي الرايضية والثقافية   النوادي الرايضية والثقافية:

مل  إذا اإلبداعيدمر  األحيانوكشف املواهب، بعض  ابمتياز ، لإلبداع، فهي مؤسسات اإلبداعيةيف العملية 



 م15/12/2020 / (29) 06العدد  03جمللد ادراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة 

ISBN :978-9957-67-204-1 -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

453 
 

، حبيث جيب تكوينات الرايضية والنفسية واملواكبة االجتماعية، من خالل الوتسويقه يتم تبيانه واستخراجه
 (.PHNRO Patrick, 1997, p 38) اعتبارها واجبات مدنية

، اإلبداعيةال ميكن أن هنمش الدور الذي تلعبه هذه املواقع يف العملية أيضا،  مواقع التواصل االجتماعي:
فئة اجتماعية معينة، فهاته  يف، بعدما كان حمصور اإلبداعفمن خالهلا ميكن اليوم أن نتحدث عن دميقراطية 

أن حسن التصرف فيها وحسن استعماهلا، ميكن للشخص أن  إالاملواقع رغم سلبياهتا يف جماالت معينة، 
موهبته ومنتوجاته، وقد حيصل على مدخول خاص به.  وابلتايل فمواقع التواصل  إلبرازفرصة الح له ا تت

 األحباثبار يف كل تت من أهم املنابر اليت جيب على السوسيولوجي أخدها بعني االعحأصب تلويناهتامبختلف 
 كل شيء.، كعامل ينافس العامل الواقعي يف  وحركية الوقائع والظواهر االجتماعية

 يف جتاوز املشاكل االجتماعية اإلبداع: دور اثلثا
املقصود ابملشاكل االجتماعية يف هذه الورقة، املشاكل اليت قد يتعرض هلا الفرد يف حياته           

يف  اإلنسانفجر التاريخ كان  العامة، فمنذ إىلاالجتماعية، ابتداءا من أسرته مرورا مبحيطه وبيئته وصوال 
من هاته الفرتات الضاربة يف التاريخ، حبيث كان  اإلبداعصراع مع حميطه ومع الطبيعة، هلذا حاولنا أتصيل 

اليوم فهو يواصل  إنسانيف خلق أدوات العيش كما مت ذكره يف فصل سابق، أما  ابإلبداعيواجه الطبيعة 
وية ووسائل للدفاع عن النفس ووسائل البقاء من أد آلياتيف التكنولوجية وتطوير  ابإلبداعذلك الصراع، 

 إلبداع األخرىوتدمري بقاءه، حتتاج هي  اإلنسانيف وسائل تدمري  اإلبداع. لكن هناك ابملقابل جند احلروب
 الية:تاجيايب يف جتاوزها، ونلخصها يف العناصر ال

اليت تنخر اجملتمع اليوم، حبيث أهنا هتدد حياة الشباب، وهتدد كيان اجملتمع،  اآلفةوهي  املخدرات: إدمان
، هناك انعكاسات اجتماعية وثقافية، حتتاج من املؤسسات اآلفةاالنعكاسات القانونية هلذه  إىلابالظافة 
 . خلق اسرتاتيجيات لتجاوزهاالرتبوي  الشأنومن الفاعلني يف  ةاالجتماعي

لالرتقاء  اإلبداعأن املكانة اليت حيتلها كل موظف يف عمله، حتتاج منه نوعا من  ال شك مشاكل مهنية:
، إبداعحتسني دخله ليحضى بقيمة مقبولة اجتماعيا، فال جناح بدون  إىل، ابالظافة لألفضلمبستواه والرتقي 

قصد  أييت األحيان، بل يف كثري من فقط وجتاوز االستقرار املهينبتحسني املستوى والنجاح هنا غري  مرتبط 
طريق  فاإلبداع، وابلتايل هاحلفاظ على املوقع داخل العمل بتجاوز العراقيل واملشاكل املهنية اليت قد تصادف

 .واملشاكل املهنية ا طريق جتاوز العقباتالنجاح وكذ
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الفاعل  إسرتاتيجيةسوسيولوجي للبطالة، وهو  املايكروالبعد  إىلهنا سأحاول التطرق  مشكل البطالة:
سيحكم عليه ابملوت البطيء، وهذا  وإال)الشخص العاطل(، فال ميكن لشخص أن يستمر بدون هدف، 

تنظيم حمكم  إىلفالبحث عن العمل حيتاج جهد مضاعف وحيتاج ينطبق على الشخص العاطل عن العمل، 
سأعطي مثاال كثر، للتوضيح أ، اإلبداعورؤية اثقبة للحصول على العمل الذي تريد، وهنا ندخل يف خانة 

وكذا  األجنبيةوجب على الشخص تعلم اللغات ، عمل حمرتم وقار  إلجيادبواقعنا املغريب املعاش، فاليوم 
، مث التجربة يف امليدان، فهذه األمور كلها تعترب جزء من الشخصية املبدعة والطموحة لتحقيق اإلعالميات
 استقرارها.

صة جة للكسل واخلمول وعدم التدبري اجليد للوقت، مما يتيح الفر ال شك أن االحنراف نتي طريق االحنراف:
، ألن هو عدو االحنراف واإلبداع، كفعل غري مقبول اجتماعيا وقانونيا، فاالبتكار للتعلم وحماكاة املنحرفني

كان احمليط سليب تصبح طاقة الشخص سلبية، خصوصا الفئات   فإذاالشخص يستمد طاقته من حميطه، 
عرفة الذات االجيابية الكامنة ملواجهة األفكار ذات ضرورة فتح الطريق مل ،، هلذاواملراهقني فالكاألطاهلشة،  

 الطابع العدواين واالحنرايف.
ولتقليص تلك الفجوة حيتاج األمر ونعين به الفجوة املوجودة بني مجيع مكوانت األسرة،  التفكك األسري:

 األبوينكان   فإذاحسن التصرف واملعاملة، املبنية على االحرتام املتبادل، وااللتزام ابلدور االجتماعي،  إىل
، فمن املمكن أن تصبح األسرة أكثر اتزاان وهذا هو اهلدف من األزماتمبدعني يف فن التعامل واجتياز 

 .اإلبداع
 :على سبيل اخلتم

ينصب يف مدى فهمنا للحياة  لإلبداعميكن القول يف ختام هذه الورقة، أن البعد السوسيولوجي           
كيف   كذلك  حتتاج مناو فن للعيش،  إىلاليومية وقانوهنا، فهي ليست سهلة للعيش كما نعتقد، بل حتتاج منا 

خبلق البديل، واستعمال ولكي نقوم ابملهمة على أكمل وجه البد أن نعي مشاكلنا، وحناول جتاوزها حنياها، 
، بسلبياهتا واجيابيتها حتتاج ، كنمط عيش وكنمط حياةلإلبداع، وهذا هو العمق السوسيولوجي اخلطة "ب"

نستمر، وابلرتبية عليه نرسخ مبادئه وقيمه، هلذا نقر أن  فباإلبداعمنا االبتكار، االشتغال، احلركية والتغيري. 
تجديد الالمتناهي، فكل العلوم أصبحت مهمتها احلالية مدى ، عصر الاإلبداععصران احلايل هو عصر 
 ...اإلبداعمع، ابلنقد البناء، ابملساءلة، بروح مسامهتها يف دينامية اجملت
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Conclusion 

       It can be said in the conclusion of this paper that the sociological 

dimension of creativity focuses on the extent of our understanding of daily 

life and its law. It is not easy to live as we think. Rather, it needs an art from 

us to live, and it also needs us how to live it. We try to overcome it by creating 

an alternative, and using Plan B, and this is the sociological depth of 

creativity, as a way of life and as a lifestyle, with its negatives and positives 

requiring us to innovate, work, mobility and change. With creativity we 

continue, and with education on it we consolidate its principles and values, so 

we acknowledge that our current era is the era of creativity, the era of endless 

renewal, as all sciences have become their current mission the extent of their 

contribution to the dynamics of society, constructive criticism, accountability, 

creativity  ...  
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