
 جامعة دٌالى                            
 كلٌة الفنون الجمٌلة      

 قسم الفنون السمعٌة والمرئٌة 
 

-المحاضرة االولى -االسبوع االول                                                
 المرحلة الرابعة

 
 الفن نفس علم

       
                      الفنً لإلبداع النفسٌة الخصائص ٌدرس الذي التطبٌقً النفس علم فروع احد هو 
 . الفنً الذوق وتكوٌن والجمالٌة الفنٌة والتربٌة األدبٌة واألعمال أإلدراك و

 : اإلبداع
 والطالقة بالمرونة ٌتمٌز جدٌد أنتاج علٌها ٌترتب اإلنسانً النشاط من متمٌزة حالة            
 . ومفٌد مقنع انه على قبوله إلى تمٌل اإلنتاج هذا إلٌها ٌوجه التً الجماعة كما ، واألصالة

 : اإلبداعً الناتج
 الزمة نتٌجة هو(  الخ...  رواٌة ، قصٌدة ، لوحة ، تمثال)  سوى علٌه التعرٌفات تتفق      

 . اإلبداعٌة العملٌة اسم علٌها ٌطلق النشاطات من ومعقده متفاعلة لمجموعة
 : اإلبداعٌة العملٌة
 حصٌلة خالل من الجمالٌة الرؤى لموضوع حسً أدراك من ٌبدأ شرطً حٌوي فعل هً       

 التعبٌر ممارسة نتٌجة الفنان ٌكتسبها التً والتقنٌة المهارة وٌفصل الجمالٌة الخبرة من وأخرى
 اإلبداعً تخٌله من خٌوطها نسجت التً المخزونة الصور من صورة انتقاء من بحرٌة ٌتمكن

 . شاكلتها على عمالا  الخام المادة من ٌشكل ثم للتنفٌذ العقل أمام بوضوح بوضعها ٌتم
 : مستوٌات أو أطوار ثالث تتضمن اإلبداعٌة والعملٌة

 . التذوق. 1
 . التعبٌر. 2
 . اإلبداع. 3
 . والتعبٌر التذوق من ناتج فاإلبداع ، اإلبداعٌة العملٌة وبٌن اإلبداع بٌن الفرق إذاا 

 : اإلبداعٌة العملٌة عناصر
 : األصالة -1

 الفكرة تكون عندما إال ما فكرة فً أصالة توجد ال بأنه االعتماد تم فقد إلبداع أساسً مفتاح وهً
 . تماماا  جدٌدة

 ضوء فً باألصالة الفكرة على الحكم ٌمكننا فنحن ، اآلخرون ٌذكرها لم بفكره التفرد أي    
 .  اآلخرٌن أفكار تكرار بعدم وتمٌزها التقلٌدي على وخروجها الشائعة لألفكار خضوعها عدم

 : المرونة -2
 .  معٌن زمن فً معٌنه مشكلة حل فً األفكار تنوع وتعنً لإلبداع أساسً شرط هً
 : الطالقة -3

 نحو ٌوجه هنا واالهتمام ، اإلبداعٌة األفكار من ممكن قدر اكبر أنتاج على المبدع قدرة وهً    
 . األصالة حالة فً األمر هو كما الكٌف ولٌس الكم
 هذا بحٌث ، معٌن زمن فً معٌنة مشكلة حل فً المطروحة األفكار كمٌة هً الطالقة أي     
 .  عام بشكل اإلبداعٌة أو باألصالة أٌضا متسماا  ٌكون ان ٌجب الكم

  :للمشكالت الحساسٌة -4



 فً الكامنة والضعف بالقصور والشعور النقص بمظاهر اإلحساس على المبدع قدرة وهً    
 حلول تمثل إبداعٌة أعمال تقدٌم أو إبداعٌة حلول اقتراح على المبدع قدرة أٌضاا  وهً ، األشٌاء

 وسد الضعف وتقوٌة القصور على والتغلب النقص آلكمال مناسبة ٌراها التً نظر وجهات أو
 . الثغرات

 : النفاذ -5
 أي.  البعٌد النظر من المبدع تمكن التً القدرة وتعنً ، االستشفاف أو االختراق بمعنى أي    

 . خلفها ٌكمن ما ورؤٌة والمكان الزمان حواجز لكل اإلبداعً العقل اختراق على قدرته
 : االتجاه مواصلة -6

 . جداا  طوٌالا  زمناا  معٌنه مشكلة فً وتفكٌره انتباهه تركٌز على المبدع قدرة وٌعنً


