
 يالتفكير االبداع
 

يشههههههههههلد ع ههههههههههرلت اليههههههههههفي الاديههههههههههد  هههههههههه  الت ييههههههههههرا  ال ل هههههههههه   ههههههههههي   ههههههههههت  ال امف ههههههههههت          
فالتكلفلف يهههههههت  فالبيتههههههه   فالتامهههههههيي   هههههههتل  ت ا اليهههههههفي ي تهههههههت   لههههههه  ا شههههههه ت  ال هههههههتدري  عمههههههه  
ات هههههتر تهههههرارا  ةيهههههر ت ميديههههه   فتهههههتدري  عمههههه  التفكيهههههر بشهههههك     تمههههه   فبشهههههك   ههههه     لهههههرل  

تلت ب ههههههت يتلت ههههههت  هههههها ا تيت ههههههت  الشههههههبتت ي هههههها عمهههههه  عههههههتت  الدفلهههههه    هههههه فلي  ف هههههها  يت ههههههت
فرعهههههتيتلي  ف ت ههههه  رعتيههههه  ال فذهههههفبي   هههههللي  فالهههههري  يب  هههههف  دات هههههت  عههههه  ا بهههههدا   فلت  يههههه  
رلهههههه  ي ههههههت عمهههههه  ال  ت هههههها فالدفلهههههه  الا هههههه   اههههههت  لتل يهههههه  ال ههههههدرا  االبداعيهههههه   لههههههترا  ا درا  

ف ههههههتت    ر الام ههههههي  فالتامههههههيي الههههههراتي علههههههد الشههههههبتت ال ههههههتعد بلههههههد    ههههههتعدتلي عمهههههه  ت ههههههفي
تل يهههه  الفكههههر ا بهههههداعي ف هههها الت ههههت ال  تا هههههد  ههههرإل ا  ههههتم  الركيههههه  لتل يهههه  الفكههههر ا بهههههداعي 

 ر تاتبههههر ا  ههههتم   هههه  اتههههفا ا دفا  التههههي ت ههههتعد عمهههه  التفكيههههر بشههههك    تمهههه   لههههرل   لههههدي 
ي هههت دات هههت  ا  يفكهههر الشههه   بت  هههتم  التهههي ت ههه    هههترا لهههف  هههف  كههه   هههت يتاهههر  لههه  ف هههت 

أ ههههههمفب  ال ههههههت   با  يكههههههف  لههههه  ف ت عمهههههه  كههههه  شهههههه   يب ههههه  عهههههه  ا بهههههدا  يهههههراا  ك ههههههت ي ههههه
  .فت فير لل ت  فاذت ت ت  لفعَت    التفكير ال  تم 

 هههههلا  مهههههي اع هههههي  هههههت تف ههههه   ليههههه  الام هههههت  البشهههههريي  ذهههههف ا   التفكيهههههر ا بهههههداعي ال ا        
ر هههههه  يههههههأتي لتي هههههه  لمههههههركت  ال ههههههتر   اف التفكيههههههر الا ههههههر  بهههههه  ذههههههف   ههههههأل  التههههههدريت عمهههههه    ت

الت يهههه  فال مههههي  لههههرل  ي ههههت عمهههه  كهههه    ههههت يب هههه  عهههه  ت ههههفير  كههههرا ا بههههداعي ا  يأ ههههر فتتههههت  
  ههههههيبدفكهههههت    ههههه   اليههههههفي ل  تر ههههه  الت يههههه   اف ا هههههه ي الي  ههههه   فعمههههه  الههههههرةي  ههههه  ا   رلههههه  

 ههههههل     ال ا    بياهههههه  ال يههههههتط ال ات ههههههرط تفههههههر   ههههههي رتلت عمهههههه  اال ههههههتفتدط  هههههه  ذههههههرا الفتهههههه  
ت  ههههي  فتهههه  لمتفكيههههر ا بههههداعي  يهههه  فف ههههتت  التفا هههه  اال ت تعيهههه لتي هههه  لمتراك ههههت  اليف 

ي كهههههد الاديههههههد  هههههه  البهههههت  ي  ا   ت  ههههههي  فتهههههه    ههههههدد لمتفكيهههههر ا بههههههداعي فاالبتكههههههتر ي ههههههتعد 
عمهههههه  ت ههههههفير ذههههههرا ال لههههههترط  فعمهههههه   ههههههبي  ال  ههههههت   ت مههههههت  ف يهههههه   هههههه   ري لههههههت ت  ههههههي  

فبهههههههههتل با ال يكفهههههههههي  %  ههههههههه  فتهههههههههتلي لمتفكيهههههههههر االبهههههههههداعي  اف لمتفكيهههههههههر ب شهههههههههتريا  ديهههههههههدط 02



ت  ههههي  ذههههرا الفتهههه  بهههه  يت مههههت ا  ههههر  لهههه    تر هههه  لم مههههي ك ههههت ركرلههههت  ههههتب ت     ههههت    لهههه  
         .اذ ي  التركيز عم  ذرا ا  كتر بشك   ت م   ف ل  ي

 شهههههترك  ا  هههههري  ا كهههههترذي ياتبهههههر  شهههههترك  ا  هههههري  ا كهههههترذي فا كهههههتر   ههههه  اذهههههي ا  هههههتليت ا  
ترط التفكيههههههر ا بههههههداعي لههههههدي    هههههه را شههههههتركتلي  كههههههرط  امهههههه  التههههههي تههههههد ت ههههههتعد عمهههههه  تل يهههههه   لهههههه

 .ا ةمت  تافد بفكرتي   ديدتي  عم  ا ت 

 هو التفكير: ما 

  عر   التفكير بأل  عبترط ع   م م      اللشت ت  الا مي  ي في بلت الد تغ

فالههههههبا  ا  ههههههر عههههههر   التفكيههههههر بألهههههه  عبههههههترط عهههههه   م ههههههم    هههههه  اللشههههههت ت  الا ميهههههه  تههههههتي  ههههههي  
  .الد تغ بلد  ات  تر ترار  اف الب   ع      ل شكم 

ي تمههههه    هههههتفا ذهههههرا اللشهههههت ت  الا ميههههه   ههههه  شههههه     لههههه    هههههر   هههههت ال امف هههههت          
للههههههت الا هههههه  البههههههت   لمشهههههه   عهههههه  ذههههههرا ال شههههههكم  اف  ف ههههههف  ال ههههههر  ار الههههههر  يلههههههف  التههههههي ي ز 

ل هههت يا ال هههف  بهههأ  ذلهههت  اك هههر  ههه    هههتفا اف لهههف   لمتفكيهههر فلكههه  لهههف    هههتت   .ات هههترا
  . ايل    ال ال     ال  ك  ت فير التفكير ل رت ت  ب   ل  ا    

  :لمتفكير الفا  عديدط ب  تت    تمف  ف للت  ت يمي

ا لههههفا   فال يت م هههها  ال ل ههههت ذههههف ذههههرا اللههههف   هههه  التفكيههههر ذههههف اب هههه    الت ميههههد   التفكيههههر -1
 ف ههههفدا ا ت هههه   فلههههيس لهههه    ههههفإلا بت ههههفير ع مهههه   فةتلبههههت   ههههت تكههههف   برتهههه  عبههههترط  عهههه  

  .ت رب    كررط  
فذههههههرا الشههههههك  اف اللههههههف   هههههه  التفكيههههههر يرك ههههههز عمهههههه  الت ميهههههه   فالت يههههههيي    اللتتههههههد التفكيههههههر -0

 لم مف  ال ارف   ا ت   ف    اتيير  تف  عميلت  ف     تت  
   ي  يز بي  ال  تت  التي ي كل    بتتلتال.  
 ال  ي  يز  ت ذف   ي ي ف ت ذف ةير   ي ي.  
   يتأكد      در ال امف ت   فير ا  ليلت ا يتلت.  
 يتلبأ ب   ال شكم   اف لتي   ال رار.  



  يلتي بف فإل ال شكم   اف ال ف ف  ال  مفت ات تر ترار  ي.  
   يرب  ال فتذيي  ا با لت رب ت   مي ت.   

تف هههه   ههههت ت ذههههرا اللههههف   هههه  التفكيههههر رةبهههه   تفيهههه   ههههي التف هههه     التفكيههههر ا بههههداعي  -3
 لههههههه  لتهههههههتتَم دتي ههههههه   ةيهههههههر  ارف ههههههه    هههههههتب ت    لهههههههف ي  ههههههه   تلههههههه  رذليههههههه   ريهههههههدط  ف هههههههه  

  :  تت  التفكير ا بداعي  ت يمي
  ال هههههههدرط عمههههههه  ا هههههههتدعت   امف هههههههت   اف  بهههههههرا   تكهههههههف    زلههههههه   با مههههههه   ف هههههههرإل

 بدات  بشك    ريا  
 .  ال هههدرط عمههه   هههرإل ا كهههتر  تلفعههه  تت يهههر  ههها ت ي هههر  ت مبهههت  ال ف هههف. 

  .لدي   برط   زل   ي د تة    ت ي ام  يتفرد  ي  رإل ا  كتر
  ال درط عم   رإل تفت ي    ف  ال ف ف.  

  :التفكير ال ار ي للرا اللف     التفكير   تت   تاددط فذي كتلتتلي -4
  ع م     االعت تد عم   امف ت    تراك     ي 
  ال درط عم  التركيز  فتف يح الفكرط  فت ديد اللد.  
  ا .ال درط عم    ا ال امف ت   ف  ال ف ف 
  ل درط عم    ا ال امف ت          رإل ا  تم.  
 ال درط عم  ت لي  ال امف ت  ف فرداتلت.  
 ال درط عم  ت ديد الا تت  بي  ا شيت   فالتلب  بتللتتتم.  
   التفكيههههر تت ههههفر  لههههترا  التفكيههههر  هههها ت ههههفر  را هههه  الههههتامي  لههههر تل يهههه   لههههترا

ال ففلهههههه   فلم امههههههي الههههههدفر الههههههرتيس  ههههههي ذههههههرا ال  ههههههت   في كهههههه  لم امههههههي اتبههههههت  
  :الف تت  التتلي  لت فير  لترا  التفكير علد   ب 

 عر   لترا  التامي ا تي ال  ت  فتاريفلي بألفا  التفكير.  
 لتفكير فبيت  الفر  بيللتتلفير  لترا  فا  م  عم  اشكت  ا.  
  را ا  ال امي ل  ب  بلرا ال لترا .  
    ال  تإل لم  ت بتلتابير ع   راتلي ب ري.  
 ت فيز ا را  اللتتدط 
 . ا    لفد يبرل  ال تلت لم  ف  عم  ال امف   ت دير  



 العت ههههههههههههههههههههههههههههههههتد عمهههههههههههههههههههههههههههههههه  ل هههههههههههههههههههههههههههههههه  ال ههههههههههههههههههههههههههههههههفار  هههههههههههههههههههههههههههههههها ال هههههههههههههههههههههههههههههههه ت. 
 

ال شههههههك   ف ههههههلتع  ات ههههههتر ار  لمتفكيههههههر االبههههههداعي دفر ا ت ههههههي  ههههههي ت ميهههههه  
ال هههههرارا    ذهههههف التفكيهههههر اف الل هههههر الههههه  االشهههههيت  ب ري ههههه    تمفههههه   يههههه  يتبههههها 
ال تلهههههههت اف ال هههههههتامي  ري ههههههه   هههههههت ل ههههههه   شهههههههك   يشهههههههت   عمههههههه  ادرا  ال هههههههت  
التفكيهههههههر فكهههههههرل  ا  ي تمههههههه  ال هههههههدرط عمههههههه  ابتكهههههههتر ف هههههههتت   ديهههههههدا ل ههههههه  ذهههههههرا 

 ال شك   ف فا ل  الت ديت 

 

 االبداعيخطوات التفكير 

 االدراك للحدث 

  التفكٌر والتحلٌل 

 القناعات وردود الفعل 

 

 خمس مصطلحات اساسية في مجال االبداع

  

 االبداع عملٌة تراكمٌة . -1

 االبداع ال ٌنشا من فراغ . -2

 االبداع ال ٌتوقف على قدرات المبدع. -3

 االبداع تفاعل المبدع مع غٌرة . -4

 . االبداع ٌتأثر بالمناخ والبٌئة االجتماعٌة -5

 

 توجد مؤشرات عديدة تدل على توافر موهبة االبداع

 المعرفة وحب االستطالع  -1

 االلتزام بهدف سام وثقافً فً العمل من اجل الوصل الٌة. -2

 القدرة على تقدٌم االفكار واالقتراحات المقنعة. -3

 التلقائٌة والمرونة فً التعامل والثقة بالنفس . -4

 ذاتً .تشجٌع وتبادل الرأي والمشاركة والنقد ال -5

 



 هنالك ثالث عناصر رئيسية للتفكير االبداع:

 كً تكون الفكرة مبتكرة وجدٌده وفً نفس الوقت مناسبة  دٌد:جعنصر الت

للمشكلة فإنها تحتاج الى التأكٌد على عنصر التجدٌد فاذا كانت عادٌة غٌر 

مختلفة عما ٌقوم به فال داعً ان تستمر فً التفكٌر بهذه الطرٌقة ولذلك علٌك 

ختلف دائما ان تسال نفسك ماذا ٌختلف هذا عما اقوم به وكٌف تجعل الفكرة ت

. 

  اإلثارة: تحدث عندما نكتشف اشٌاء جدٌدة لم تكن مألوفة من قبل وعندما

تشعر بانك تمتلك خبرات اٌجابٌة فمن المستحٌل ان ال تتكلم بها وعنها لذلك 

ٌتعٌن علٌنا ان نسال انفسنا هل نمتلك عنصرا وخبرة جدٌدة لهؤالء الذٌن 

ك تمتلك عنصر التجدٌد نتعامل معهم فاذا كانت اجابتك بنعم فثق تماما ان

واالبتكار بطرٌقة ناجحة فً عالقات مع االخرٌن وبالتالً ٌتكلم عنك هؤالء 

 ألناس اخرٌن وٌستمر ابداعك باإلثارة ألفكارك وطموحك.

  استثمار المقدرة الطبٌعٌة : ان تكون قدوة لألخرٌن ٌعنً ان تقوم بعمل عظٌم

ٌد االرتباط بأشٌاء عظٌمة بالطرٌقة السلٌمة وتحقٌق نتٌجة افضل والناس تر

ولذلك فان اسباب تثبٌتهم لألفكار الجدٌدة تختلف قد ٌكون التخطٌط الجٌد هو 

الفكرة علٌهم هو االكثر جاذبٌة  سالشًء الجاذب النتباههم او قد ٌكون تأثٌر

 او قد ٌكون شكل الفكرة نفسها.

 

 

 

 

 

 

 

 التعلم الحركً

 أ.د.صاحب

 م.د. عبٌر علً


