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 "او تلقائيا ،او فنيا ،سواء اكان خلقا طبيعيا ،كل شيء كائن هو شيء مخلوق"

 طاليسرسطوأ

االدراك الحسي  ن يعي ويجسديقف الفنانون واالدباء كاكثر م ،من بين كل المحترفين والمهنين"
 "واكفأ من يعزز البناء االجتماعي لذلك الوجود ،للوجود البشري

 روثنبرك وهوزمن

 

فقد درس . شؽل موضوع الخلق واالبداع اهتمام الكثٌر من العلماء والباحثٌن منذ القدم
 وفسره ،والنبوغ وعلم الجمال والسلوك التكوٌنات ً سٌاق دراسالفالسفة هذا الموضوع ف

كٌة لواطباء وعلماء النفس وهم فً صدد دراسة البناء الساٌكولوجً لالفراد والتنبإات الس
كما بدا التربوٌون اٌضا اهتمامهم  ، وماتستلزمه من اختبارات مختبرٌة واجراءات عٌادٌة

اكتشاؾ السبل الكفٌلة محاوالت ر ماٌتعلق االمر بالواسع فً مسالة االبداع واالبتكار قد
االدارٌون ورجال االعمال من اجل دراسته وتحلٌله اهتم بو. برعاٌة المواهب وتنمٌتها
والبد . الجدٌدة وتصعٌد االنتاجٌة وتخفٌض الكلؾ االقتصادٌة ةاٌجاد التقنٌات الصناعٌ

على كٌفٌة ظهور  ،شاملة ةمولو بصفة عا ،للمبدعٌن فً حقلً الفن واالدب من االطالع
ر لنا فاذا قد  . ها وتطورهاوئوما الذي ٌقؾ وراء نش ،انتاجاتهم االبداعٌة الى حٌز الوجود
سٌكون من االسهل العمل على رعاٌته وتنمٌته لدى  ،فهم واستٌعاب منشا وتطور االبداع

بابعادها  ةبٌئٌاالجٌال القادمة باعتباره نتاجا لملكة العقل وحصٌلة الفرازات الظروؾ ال
جملها الى سٌطرة سلطة ماالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والنفسٌة والتً تخضع ب

  .لمحاوالت تثوٌرها او تعدٌلها او تحوٌرها المجتمع وتستجٌب

 :لجذور الفلسفيه للخلق واالبداعا

 ،طونفقد كان افال  ،ٌعود تارٌخ دراسة الخلق واالبداع الى الدراسات الفلسفٌة االولى 
ٌعتبر االبداع البشري لؽزا محٌرا  ،الفلسفً التفسٌرفً مدرسة الفوطبٌعٌة الالذي تزعم  

  والمرتبط ،الى تاثٌر المصادر السماوٌة وااللهٌة المنسوب" اللهاماب"الٌمكن تفسٌره اال 
بتعوٌله اختالفا جذرٌا واختلؾ ارسطو عن افالطون . بالمنابع الروحٌة والعقائدٌة للمبدع

واٌمانه بالتفسٌر العقالنً بدال من االعتقاد بسحر العوامل  ،الطبٌعة كمصدر لالبداع على
فقد كان اكثر وضوحا واشد ثقة من الفالسفة الذٌن (  Kant )أما كانت . فوق الطبٌعٌة

ان جوهر االبداع هو خلق ماهو ؼٌر موجود ولٌس محاكاة  وذلك بالتشدٌد على ،سبقوه 
وذهب كانت ابعد الى التمٌٌز   .ما كان ٌعتقد افالطون وارسطوك ،محضة لما فً الطبٌعة



لفن بابٌن الخلق والتقلٌد باعزاء الخلق واالبتكار الى العبقرٌة واقران االبداع الحقٌقً 
االبداع هو النتٌجه الطبٌعٌة للتفاعل التبادلً بٌن التصور  ان لعلم باعتبارباولٌس 

المعتقدٌن بان االبداع ٌنشا من الالوعً وٌعزى  أما فروٌد فقد كان من اوائل. واالدراك
وكان شوبنهاور قد اٌد   .ل الفنطازٌة فً التفكٌروالى عوامل خصوبة الخٌال والمٌ

واشار الى ان االبداع فً العلم  ،بحماس فكرة تزكٌة االبداع الفنً على االبداع العلمً
فً حٌن  ،المدى الطوٌلٌتطلب السعً الحثٌث والتسبٌب المنطقً وتراكم التجربة على 

عبر التصور  ،مباشرة ودون الحاجه الى اي امتداد زمنً ،ٌحقق االبداع الفنً اهدافه
فان الفن ٌتطلب  ،فاذا كان العلم ٌستلزم الموهبة واالصرار ،ولهذا. والحدس والبدٌهة

العبقرٌة حٌث ٌرتقً االبداع الفنً بالعقل البشري وٌقوده من طور القبول السلبً 
االمر الذي ٌسهم فً اطالق المعرفه من  ،لّمات الى التامل الموضوعً للحقائقللمس

وٌشٌر شوبنهاور اٌضا الى ان . عبودٌة التبعٌة النمطٌة الى حرٌة االرادة الشخصٌة
لكن المنهج  ،جوهر المنهج العلمً ٌعتمد على الشمول الذي ٌنطوي على الخصوصٌات 

ترٌت مثال رولذا فؤن االبداع فً رسم البو ،ولالفنً ٌستنبط الخصوصٌة المتضمنة للشم
ؼٌر الموضوع ٌتجسد بقابلٌة العمل الفنً على استخدام االسلوب المرئً لكشؾ ابعاد 

اظهار جوهر وروح الشخصٌة المرسومة اكثر من على  ةالقابلٌتجسٌد ذلك بو ،مرئٌةال
. ٌة الحقٌقٌةعلى قسمات الشخص الفوتوؼرافٌة مقاساتها وصفاتها اظهار مدى انطباق

وٌتبنى بندٌتو كروس فكرًة مشابهه تستند الى المقارنة بٌن الفن والعلم فٌشٌر الى ان 
 ،االبداع العلمً ٌؤخذنا الى الحٌز الرٌاضً التجرٌدي بعٌدا عن واقعٌة الفضاء الفردي

على صعٌدي المبدع ومن  فٌما ٌبحر بنا االبداع الفنً فً اعماق الدواخل الشخصٌة 
وبذا ٌتمخض المنهج العلمً عن المعرفة  . (الفنان والمتلقً او االدٌب والقارئ)ٌخاطبه 

ٌإول المنهج الفنً فٌما  ،تٌة عبر العمل الفكري وهٌكل المفاهٌم والفرضٌاتؤالمنطقٌة المت
والتعبٌر  ،وهو بهذا ٌعتبر التصور. تٌة عبر التصور والخٌالؤالى المعرفة الحدسٌة المت

والن . االولٌة فً االبداع الفنً واالدبً تاوواالد ٌةاالساس ادرلمصامن  للتصور الذهنً
فوظائؾ االبداع الفنً فً تكوٌن الصور الفنٌه  ،التصور ٌسبق التفكٌر وٌعتبر اساسا له

وتركٌب الجمل وصٌاؼة الصور الشعرٌه وتصمٌم االنشاء الفنً فً الفنون المرأٌة أ
البا ماتتقدم ابعها المنطقً فً الفنون االدبٌة ؼوهٌكلة سرد ورواٌة االحداث وتتالبالؼٌة 

ولذلك فان من المنطقً ان . على وظائؾ تشكٌل واستنباط المفاهٌم وترتٌب منظوماتها
تظهر بوادر التصور الفنً قبل ان تتفتح مواهب التسبٌب المنطقً وقابلٌات التفسٌر 

تصور المبدع انما الٌقتصر التصور عند كروس على للتوكٌد مرة اخرى، فو. العقالنً
ٌشمل فً سٌاق هذا التحلٌل تصور المتلقً الذي ٌمكنه من االمساك بالقدره التعبٌرٌه 

وفً التؤكٌد . وتقدٌر مستوٌات االبداع فٌها او الموسٌقٌه والقطع االدبٌهلتشكٌلٌه لالعمال ا
 . "ملكات التصور البناءة"على اهمٌة التصور فً االبداع ٌشٌر كولرج الى ماٌسمٌه ب 

. وٌإكد كولنكود على القوة التالٌفٌة للتصور التً ؼالبا ماتسبق تكوٌن االفكار االستطرادي
وٌتطور داخل حدود  ؤومن بٌن الفالسفة االخرٌن الذٌن ٌإكدون على ان االبداع ٌنش

ٌعزو بٌردسلً االبداع الى القابلٌة الذهنٌة واالستعدادات االرادٌة والتلقائٌة  ، الوعً
وردن الى الطاقة العقلٌة وٌشٌر ك   ،لمنظومات الفكرٌة الجارٌة وانشاء بدائلهالتفكٌك ا 

دنك على مصدر تولٌؾ االفكار وتداعً كما ٌإكد م   ،لتكوٌن االستعارات واستلهام المجاز
فٌما ٌذهب كستل الى تشدٌده على الولع باالكتشاؾ واالستعداد  ،الخواطر والتظافر بٌنهما
وٌتفق روثنبرك . جهول من اجل اٌجاد كل ماهو جدٌد وذي قٌمةالطوعً لسبر اؼوار الم

الذهنٌة "مع كستل موضحا الى ان عملٌة الخلق واالبداع تستلزم توفر ماٌسمى ب 



والتً تتصؾ ( نسبة الى ٌانوس اله االبواب والبداٌات الجدٌدة عند الرومان" )الٌانوسٌة
والتً ٌمكن وصفها  ) تاج شئ منسجمبالمٌل للتوفٌق بٌن العناصر الفكرٌة المتعارضة الن

مما  ،االستعداد لقبول المعالجات البدٌلةوبٌن ( الجدٌدةفاق مجازا بالقابلٌة على اٌجاد اال
 .والمرونة والتسامح الفكريح االنفتا ، ٌشترط من ضمن ماٌشترط

 :الخلق واالبداع جوهر وماهية

على انتاج االفكار واالعمال  ةٌجمع اكثرالخبراء على اقران الخلق واالبداع بالقابلٌ
 ةسواء اكانت المحددات الفٌزٌائٌ ،التً التتخطى اطر محدداتها ةالمبتكر ةاالصٌل

. فً حقول الفن واالدب والعلم ةوالمقبول ةالمعقول ،ةاوالنفسٌة اواالجتماعٌة اواالقتصادٌ
على ان شرط عدم تخطً تلك المحددات هو شرط اساسً لقبول االبتكار وتقرٌر 

 ةالى اي قٌم ةاو المفتقر ةالضار ةوالشاذ ةروعٌته وفصله عن االفكار والبدع الؽرٌبمش
 ةاالصال ٌحمل هذا التعرٌؾ افتراضا ضمنٌا ٌستند على نسبٌة مفهومً. ةاجتماعٌ

فالٌقتصر مفهوم الخلق واالبداع على  ،ةمحدد ةواالبتكار وتعرٌفهما فً اطارات ظرفٌ
كما ٌوحً المعنى الحرفً  ةمالم ٌكن موجودا بالمر النبوغ الكامل المطلق فً انتاج

تجعله سارٌا على مدى واسع من  ةانما ٌتضمن المفهوم فً صلبه قدرا من المرون ،ةللكلم
االكثر تواضعا الى االكثر  منوالمتسلسلة  ،مثٌالتها ادناه ةالمدرج ةالبدائل المقبول

 :طموحا

او استعارة واستلهام اسلوب   ،منهج مؤلوؾ  او اتباع ،ة معروف ةاعادة التاكٌد على فكر -
 ةاٌجابٌ ةتظهر من خاللها نتائج هجٌن ةوصٌاؼه جدٌد ةولكن بمعالجه مختلف ،مطروق

بدون النجاح فً  على انه. ةمتمٌز ةتستطٌع الوقوؾ على اقدامها باستقالل ذاتً وشخصٌ
 ،االصول عن ةالمتمٌز المبتكرة ةشخصٌا المخلوق الجدٌد بحلته وتثبٌت وعرض هذ

اجات من حٌز االبداع وتسقط فً مصاؾ التقلٌد واالستنساخ والمحاكاة لنتتنسلخ ا
 .ةالمجرد

المتوافقة او تحقٌق التكامل بٌن عناصر العمل استقصاء واٌجاد التواإم والتماثل و -
 .ةلحصول على المنتج الكلً المختلؾ عن المدخالت الجزئٌمن اجل االمتشابهه 

للحصول  ةوخلط ومزاوجة المدخالت المتباٌن ةبٌن العناصر المتناقض الجمع والتوفٌق -
 .فً االنتاج ةعلى انتاج اخر تختلؾ خواصه نوعٌا عن خواص العناصر االولٌه المساهم

المؤلوؾ والمعروؾ فً حقل ما وبخاصة حقول فً المسار  ةتحقٌق خطوه نوعٌه متقدم -
 .ات الدقٌقةاالختصاص

من شانها ان تدفع حقل االختصاص الى االمام وتفتح  ةانجاز خطوات عدٌده ومتعاقب -
 .افاقا جدٌدة فٌه

  تبصم اثارها على مسٌرة ةوابداعات متقدم ةتثوٌر حقل االختصاص بانجازات كبٌر -
 .ةالحقل التارٌخٌ



-ولعل نشوء وتطور االبداع ٌرتبط بتوفر وعمل وتظافر عوامل عدٌدة منها معرفٌة
االبداع "ٌوضح االستاذ امابٌل فً دراسته المكثفة عن . ادراكٌة ومنها ارادٌة ومنها بٌئٌة

 :بان االبداع ٌشتمل على ثالثة مكونات 6991المنشورة عام " فً سٌاق محدد

 .المهارات المتعلقة بحقل االختصاص والتً تشمل المعرفة والخبرة واالمكانات التكنٌكٌة-    

 ،مجتمعة ،ر التً تضم نمط التفكٌر والذهنٌة والمٌول االدراكٌة والتً تقررقاعدة االبتكا-   
الكٌفٌة التً ٌتمكن المبدع بموجبها من التعامل مع المشاكل ومواجهة الصعوبات وحل 

 .االزمات

 .مدى االندفاع وحجم وطبٌعة المحفزات بنوعٌها الداخلً والخارجً-   

ٌوصؾ االبداع بكونه  6991ت التً نشرت عام وفً النظرٌة البدٌلة لستٌرنبرغ ولوبار
ة الالزم المعرفة والخبرة تراكم عملٌة استثمارٌة تتطلب توافر الموارد اضافة الى

وتشمل المٌزانٌة االستثمارٌة لعملٌة . بالطرٌقة التً تدر اعلى العوائد الموارد الستخدام
 :ستة موارد هً  ،مجازا ،االبداع

لذي ٌضم عناصر الفطنة والذكاء وامكانات التكوٌن والتولٌؾ ورد الفهم واالدراك ام-   
 .والتحلٌل والتقوٌم

مورد المعرفة الذي ٌتضمن تحدٌد كمٌة ونوعٌة المعلومات وطرٌقة وتزامن استخدامها -   
 .المطلوبالمناسب اضافه الى خزنها والسٌطرة على احتٌاطها 

اضافة الى  ،ن حٌث كونها كلٌة او جزئٌةمورد انماط التفكٌر الذي ٌحدد نطاق المعالجة م-  
تحدٌد صٌػ التعامل مع الزمن وردود االفعال وتقدٌر اهمٌة الحوافز والمكافآت وقٌمة 

 .النجاح او الفشل

الذي ٌمثل مدٌات التحمل ومستوٌات العزم واالصرار وتحمل المخاطر مورد الشخصٌة -  
فً  ةوالخصوصٌ ةاح واالستقاللٌكما ٌشٌر الى االستعداد لالنفت. واستٌعاب الخسائر

 .العمل

وطبٌعة منظومة  ،التً تشمل مواقؾ االفراد وقٌمهم ةمورد المحفزات واالستجابات الداخلٌ-  
فٌه وانجازه باندفاع وبما ٌضمن  ةالمبررات لالنهماك بالعمل ونوع مسوؼات المواصل

 ةمزاٌا الضبط والدقكما ٌشمل هذا المورد اخالقٌة العمل و. ةمواجهة التحدٌات المحٌط
 .واالنتباه الى التفاصٌل

    . بنوعٌها الطبٌعً واالجتماعً  ةالمحٌط ةمورد العوامل البٌئٌ-  

على  6991المنشور عام  ةاالبداعٌ ةفً بحثه حول الواقعٌ (  Finke) ٌإكد االستاذ فنك
 ،واتجاهاتها فً كل المجاالت على اساس منابعها ةانه من المفٌد تصنٌؾ االفكار االبداعٌ



ابداعٌة الي  ةوبهذا ٌمكن تحدٌد انتماء اٌة فكر. ةومدٌات تطبٌقها وقبولها فً الحٌاة العملٌ
 :ركن من اركان المخطط ادناه

  

حٌث الٌمكن للعمل  ،التبادلً بٌن االبداع والواقع تتركز نظرٌة فنك حول الترابط 
بطرٌقة مباشرة او ؼٌر  ،االبداعً ان ٌستمد اي قٌمة اجتماعٌة مالم ٌكن متمخضا

فال تقوى االعمال االبداعٌه االصٌلة على العٌش فً الفراغ   .عن الواقع  ،مباشرة
المجردة واالبتكار البحت  والٌمكن لقضاٌا الجدة االعتباطٌه والحداثة ،وبمعزل عن الواقع 

كما انه . الى االعمال االبداعٌة الحقٌقٌة  ،منعزلة وحدها ،والخٌال الجامح ان تإدي
الٌمكن لالجراءات العملٌة والواقع الحٌادي أواالسس العقالنٌة ان تكون لها قٌما ابداعٌة 

ن هناك ٌشٌر مخطط فنك الى ا  .وسٌاق محدد  باطار ظرفً معٌن هامجردة دون ارتباط
 ،الحٌز الواقعً: وهذه المحاور هً.  ةلتقرٌر انتماء االعمال االبداعٌاربعة محاور رئٌسة 

والتً ٌإدي تفاعلها المشترك الى اربعة  ،والحٌز االبداعً ،الحٌز المثالً ،الحٌز المحافظ
واقعٌة وال ،المثالٌة االبداعٌة ،المثالٌة المحافظة ،الواقعٌة المحافظة : قطاعات متمٌزة هً 

 .االبداعٌة

 

 : الواقعٌة المحافظة -



 ،تشمل االفكار والمشارٌع واالعمال التقلٌدٌة االكثر شٌوعا واالوسع قبوال لدى العامة
لكنها تحوي قدرا عالٌا من الموازنة  ،والتً التتمتع بكثٌر من الخٌال واالبتكار

 .والضمان واالستقرار

 : المثالٌة المحافظة -

ع واالعمال االعتٌادٌة االقل قبوال واالوطؤ فً هٌكلٌتها تشمل االفكار والمشارٌ
وؼالبا ماتتضمن االفكار واالعمال . تلك التً تنتمً للواقعٌة المحافظة وتوازنها من

 .االعتباطٌة المفتقرة للتصور العالً ونفاذ البصٌرة

 : المثالٌة االبداعٌة -

والتً تقوم  ،ٌر المؤلوفةتشمل االفكار والمشارٌع واالعمال االبتكارٌة المتطرفة وؼ
وهً ؼالبا ما تثٌر نفرا . على تصورات وافتراضات ؼٌر عملٌة او ؼٌر واقعٌة

ل على الؽرابة  محدودا من المعجبٌن والممارسٌن وتفقد القبول العام النها تعو 
 .والحداثة المحضة وتفتقر للتوازن والرصانة الهٌكلٌة

 : الواقعٌة االبداعٌة -

د النها تشمل االفكار والمشارٌع واالعمال الرصٌنه فً هٌكلها تمثل القطاع المنشو
. والمتوازنة فً بنائها والعالٌه فً التصور والخٌال والمتقدمة فً االبتكار والحداثة

واستجابتها  ،الصمٌمً بارض الواقع وتكٌفها لمتطلباته لكن اهم ماٌمٌزها هو التصاقها
ل والرؼبة فٌها لدى المتخصصٌن االمر الذي ٌصعد من مستوى القبو ،لحاجاته

ٌشٌر الواقع العملً الى ان الؽالبٌة العظمى من االفكار . والعامه على حد سواء
فً كل  اعالتً احدثت انعطافا كبٌرا فً مسٌرة االبد واالعمال الخالده عبر التارٌخ

 .عند تصنٌفها الدقٌق الواقعٌه االبداعٌةحٌزتنتمً الى  كانت فً الحقٌقةالمجاالت 

 رعاية وتنمية االبداع 

على الرؼم من ان توافر المواهب والقابلٌات الفذه لدى بعض من الناس دون ؼٌرهم 
ان امكانٌة  ٌإكد علىالخبراء الباحثٌن واكثر فؤن  ،اللبس فٌها  اصبح من المسلمات التً

كن بل ٌم الخلق واالبداع التقتصر فقط على ذلك النفر المحدود من العباقرة والموهوبٌن
ابعد من  بعض المتخصصون الىوٌذهب . شملأ لها ان تمتد الى دائرة اوسع وقطاعات 

للجمٌع  ةمتوافر ةكامن ةباحد انما هً طاق ةذلك للتاكٌد على ان مسالة االبداع لٌست خاص
 ،ومهما كان منشؤ االبداع . وان ظروؾ اطالقها هً التً تختلؾ من شخص الى اخر

 ةوالعبقرٌ  .ةالسحرٌ ةنتاج االبداعً الٌاتً تلقائٌا او بالقدرن االاهً  ةالثابت ةفالحقٌق
الٌمكن ان تإدي الى االنتاج االبداعً بمجرد االعتماد على فضٌلة ة والمواهب المتمٌز

فٌمكن ان  ،التً تتحدد قٌمتها بنوعٌة وتزامن استخدامها ةفهً كاالرض الخصب ،وجودها
من  ةوتؤمٌن المستلزمات االساسٌ ةع والرعاٌبالحرث والسقً والزر ةتدر ثمارها الؽزٌر

جرداء كما ٌمكن لها اٌضا ان تصبح قاحلة عجفاء . هواء وماء وضوء واسمدة ومبٌدات 
 .باالهمال او االستؽالل السًء او التخرٌب



وٌنمو  ،ةاالبداع ٌزدهر بالحرٌومما الشك فٌه فاننا ٌمكننا القول وبثقة كبٌرة على ان 
واالمن واالستقرار وذلك سواء على  ةوٌقوى وٌشمخ بالثق ،تقاللوٌترعرع فً ظل االس

فً محٌط الجمعٌة  ةالكلٌ ةاوعلى االصعد ،ةفً محٌط الفرد والعائل ةالجزئٌ ةاالصعد
 .المجتمع والوطن

بؽض النظر عن  ٌتمٌز بها المبدعون ةجمع الخبراء على ان هناك ثالث صفات اساسٌٌ  
 :مجاالت ابداعهم

وهنا  .ةاالٌجابٌ ةي لالستقالل الشخصً المصحوب بقوة الذات والنرجسٌالنزوع الثور -
. تتوجب االشارة الى ذلك الحد الفاصل بٌن ماهو نافع وماهو ضار من مدٌات النرجسٌة

وقابلٌة والشك فان النافع ٌتوقؾ عند الثقة العالٌة بالنفس واالعتداد واحترام الذات 
وكلها صفات محمودة للشخصٌة بشجاعة والتزام،  االعتماد على النفس واتخاذ المسإولٌة

تحول الى أما اذا تعدت النرجسٌة حدود ذلك فانها تدخل فً طورها السلبً وقد ت. الفردٌة
 .وبال حب النفس االهوج الجاهل ؼٌر العقالنً الذي قد ٌنتهً بداء العظمة القتال

مما  ،ةلمإثرات الخارجٌعلى التعبٌر الذاتً مع المٌل لرفض ا ةقوة الطموح والقابلٌ -
وهنا اٌضا تجدر االشارة الى ضرورة خلق التوازن بٌن  .ةٌبنً البذرات االولى لالصال

والٌسع . االعتداد بالنفس واالعتماد علٌها وبٌن التؤثر باالخرٌن واالستفادة من تجاربهم
والفعال  المجال هنا للدخول فً المناقشة الشائكة فً موضوع ماهو الحد المثالً االٌجابً

 .للتؤثر باالخرٌن دون نسخ تجاربهم او استعارة او انتحال اجزاء محددة منها

وهو حالة التوازن واالعتدال العام والعقالنٌة فً تطبٌق  .المرونه فً االراء والمواقؾ -
 .الفقرتٌن اعاله

 ولذلك. واالستقالل ةومن الواضح ان كل هذه الصفات تتطلب لنموها السلٌم مناخ الحرٌ
تحطٌم النظم وقبل كل شئ لرعاٌة االبداع وتنمٌته تستلزم اوال  ةالجدٌ ةفان البداٌ
لصالح انشاء وترسٌخ النظم واالسالٌب ة والتبعٌ ةوتفكٌك نظم الوصاٌ ةالسلطوٌ

لٌس على ة واحترام الفضاءات الشخصٌ ةواشاعة مناخات الثق ،ةالبدٌل ةالدٌمقراطٌ
وٌحتل  ،صعٌد الشخصً والعائلً والمإسسًالصعٌد السٌاسً حسب ، انما على ال

وتوفٌر  ،وتعدٌل صٌاؼات العالقات فٌها ةوالمدرس ةموضوع اعادة بناء منظومات العائل
لها اهمٌه بالؽه فً زرع بذور االبداع وتنمٌته باتجاه حصاد المزٌد من  ةالموارد الالزم

 . لفائدة ومتعة الجمٌع ةاالنتاجات االبداعٌ

 


