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 المقدمة

يربط األغلبية التفكير اإلبداعي بالمهام واألنشطة الفنية، كتأليف رواية، رسم صورة أو 

تأأليف مقطوعأة موسأيقية. وعلأر الأرغم مأأن أاأل هأة  األنشأطة تأنمأل عأن يأدرات  بداعيأأة 

  الأل أا التفكير اإلبداعي ال يقتصر علر الفنوا فقط. حيث أاأل العديأد مأن الوئأا فمميزة 

 المرموية عالميًا في مجاالت األعمال والعلوم، تتطلألب امتالك مهارات التفكير اإلبداعي.

 

 الفرق بين اإلبداع واالبتكار واالختراع 

 

يوجد العديد والكثير من الفروق بين إلبداع واالبتكار واالختأراع، فاإلبأداع هأو  

يأأدرة الفأأرد أو الشأأخا علأأر اسأأتخدام يدراتأأ  الةهنيأأة مأأن اجأأل عمأأل أ أأيا  

جديدة ومميزة بأسلوب  الميز والجديد، أما االبتكار هأو يأدرة الفأرد علأر ابتكأار 

االختأأراع هأأو تطأأوير العقأأل  أ أيا  جديأأدة وتنفيأأةها بأسأألوو مميأأز وجديأد، أمأأا

 البشرى لفكرة يديمة وبنا  عليها العديد من األفكار وتنفيةها، 

 

تعريف اإلبداع هو عبارة عن تحويل كل األفكار القديمة بطريقة مميزة وجميلأة  لأر  -

أفكار حديثة، وبطريقة  يقة ومميزة أو تحويل أي آرا  يديمة أو مقوالت  لأر آرا  

جيأأد ومميأأز يجأأةو االنتبأأا  وبطريقأأة تتناسأأب مأأ  ئأأروف حديثأأة ومطأأورة بشأأكل 

العصر والويت الةي يكوا ب  الشخا صاحب الفكرة الحديثة. واألفكأار التأي يقأوم 

الشخا المبدع بتقأديمها وعرهأها علأر النأام تأتمكن مأن خاللهأا مأن حأل العديأد 

والمزيأد مأن المشأكالت التأي يقأ  فيهأا الشأخا بطريقأة مبا أرة أو غيأر مبا أرة، 

ويمكن من خاللها  يجاد حلول للكثير من الموايف المحرجأة التأي كأاا يتعأرا لهأا 

 .الشخا في العديد من الموايف يديًما

 

عناصأأر اإلبأأداع الحساسأأية بالمشأأكلةب ويقصأأد بهأأا معرفأأة المشأأكلة معرفأأة دييقأأة  -

واإللمام بها من كل زواياها ونقا أها ومعرفأة كأل جوانبهأا والموايأف التأي تعأرا 

خا، بسأأبب هأأة  المشأأكلة وتأأأكير المشأأكلة علأأر أصأأحابها واأل أأخا  لهأأا الشأأ

المحيطأأأين بهأأأم ومعرفأأأة البيةأأأة المحيطأأأة بأصأأأحاو الكثيأأأر مأأأن الحلأأأول المشأأأكلة 

وعأأاداتهم وتقليأأدهم وطأأرق حلهأأم للمشأأاكل. المرونأأةب أا يكأأوا أسأألوو الشأأخا 

ا  المميأزة المبدع ب  المرونأة الكافيأة التأي تميأز  بالقأدرة علأر خلأر األفكأار وا ر

والجديأأدة التأأي يأأتمكن مأأن عرهأأها علأأر أصأأحاو المشأأكلة حتأأر يأأتمكن مأأن حأأل 

المشكلة بسهولة. األصالةب يجب أا يكوا الشخا المبدع لديأة العديأد مأن الحلأول 

المميزة والقيمة الناتجة مأن خبراتأ  السأابقة واسأتفادت  مأن خبأرات وآرا  وحلأول 

المشكلة الحالية، و يجاد ما يناسبها من السابقين وأصحاو الخبرات وتطبيقها علر 

 حلول لدية واالبتكار فيها بأسلوو مميز يتناسب م  الويت الحالي للمشكلة

 

 يوجد فرق كبير بين االختراع واالكتشافب   بالفرق بين االختراع واالكتشاف -

 



  

  
 

  االختأأراع هأأو  يجأأاد  أأي  جيأأد مثأأل فكأأرة معينأأة وتكأأوا هأأة  الفكأأرة أو الأأرأي

وجديأد ومفيأد للبشأر ويمكأن تصأنيع  بطريقأة مميأزة ورا عأة، بحيأث مميز جًدا 

تخدم البشر ويمكن لإلنساا القدرة علر اختراع آلة مميزة أو جهاز را أ  وللأ  

بمساعدة العديد من العلمأا  والمميأز أو عأن طريأر مسأاعدة فريأر عمأل مميأز 

 ل .

  يم أو االكتشأاف هأو عبأأارة عأن يأأدرة الشأخا علأر اكتشأأاف فكأرة أو رأي يأأد

كاا موجود يديًما، ولكن لم يتمكن أحد من يبل من  يجاد فكرة تناسب  أو تجعل  

مسأأتخدًما واالكتشأأاف غالبًأأا مأأا يكأأوا عأأن طريأأر الحأأوام أو معرفأأة ال أأواهر 

الطبيعية المحيطة باإلنساا واستغاللها بطريقة جديدة ومميزة ومفيأدة للبشأرية 

 بصفة عامة.

   ر الفرق بين اإلبداع واالبتكا 

اإلبداع هو عبارة عن  يجاد فكرة مميزة وجديدة غيأر موجأودة مأن يبأل وهأو غيأر ف -

مكلف بالنسبة لإلنساا أو لصاحب اإلبداع، ألن  عبارة عن فكرة يقوم بطرحها علر 

ا خرين أو لكرها لغيرة أو كتابتها ولكن ال يقوم بتكليفهأا أي  أي  أو خسأارة مأال 

الشخا علر معرفة مدي نجاحها أو فشلها  وهي عبارة عن مجرد فكرة فال يتويف

 بالنسبة للنام ومعرفة مدي تأكيرها عليهم أو تأكرهم بها.

االبتكأأار هأأو عبأأأارة عأأن ابتكأأأار  أأي  أو فكأأأرة مميأأزة يقأأأوم الشأأخا بتنفيأأأةها   -

وتصنيعها لكي يعيد النف  واالستفادة للعديد من النأام والبشأر ومأن خاللهأا يأتمكن 

آلأأة جديأأدة ومميأأزة بمسأأاعدة فريأأر عمأأل مميأأز لأأ ،  الفأأرد مأأن اختأأراع جهأأاز أو

وتحتاج هة  الفكرة للعديد من المال الختراعهأا وتصأنيعها ومأن الممكأن أا تعأرا 

صاحب االبتكار للهالك أو المصا ب بسأبب فشأل الفكأرة أو االختأراع نفسأ  وينت أر 

 صاحب االبتكار آرا  النام ووجهة ن رهم فيها. 

  تعريف اإلبداع واالبتكار 

هأأو القأأدرة علأأر تغييأأر فكأأرة يديمأأة أو رأى يأأديم مرأأاف عليأأة التغيأأرات ع اإلبأأدا -

المميزة والجميلة التي تجعل الفكرة مميزة وجديدة مناسبة للعصر والويت الحديث، 

بحيث تناسب العصر الجديأد والويأت الأراهن مأ   يجأاد الكثيأر والمزيأد مأن الحلأول 

ايأأف التأأي تقابلأأ  فأأي حياتأأ  خأأالل حياتأأ  أو المو للمشأأاكل التأأي يتعأأرا لهأأا الفأأرد

 اليومية. 

االبتكار هو يدرة الشخا علر تغير حياة الكثير من األ خا  ا خرين عن طريأر  -

 يجاد أفكار جديدة، يتم تصنيعها بطريقة مميأزة ومناسأبة للعصأر لكأي تفيأد مناسأبة 

علر أكمل وج  وبطريقة مميأزة وسأهلة لكأي تخأدم أكبأر  للبشر ويتم االستفادة منها

 .من النام يدر

 

 

 ر  ما هو التفكير اإلبداعي، ما هي أنواع  وكيف يمكن  أا تطوأل

ف علي .  هة  المهارة لدي ؟ هةا ما سنتعرأل

 



  

  
 

 ما هو التفكير اإلبداعي؟  -

يُقصد بالتفكير اإلبداعي، الن ر لألمور بطريقة جديدة. ولعألأل أنسأب تعريأف لأ  هأوب 

ن التفكير  ر بأ "التفكير خارج الصندوق". ويترمأل  اإلبداعي في هة  الحالة ما يسمأل

lateral thinking   أو التفكير الجانبي، وهو القأدرة علأر مالح أة أنمأاط وأمأور

غيأأر واهأأحة للعيأأاا.  ل نأأرى مأأثالً كيأأف تمكألأأن  أأيرلوك هأأولمز مأأن اسأأتخدام هأأةا 

النوع من التفكير في  حدى يصصأ  الشأهيرة، حيأث تمكألأن مأن  دراك أاأل عأدم نبأا  

مفتأأا  مهأأمأل لحأألأل جريمأأة يتأأل. وهكأأةا، فاأل أأخا  المبأأدعوا يمتلكأأوا الكلأأب هأأو 

القأدرة علأر  يجأاد طأأرق جديأدة إلنجأاز المهأام الموكلأأة  لأيهم، وحألأل المشأاكل التأأي 

تعترههم والتحديات التي تأواجههم، فيجلبأوا بأةل  من أوًرا جديأًدا وغيأر اعتيأادي 

ر المؤسسأات واألي سأام داخأل الشأركات لتأخأة ألعمالهم. األمر الأةي يسأهم فأي تطأوأل

منحر أكثر  نتاجية. ولهةا تعدأل مهارات التفكير اإلبأداعي مأن السأمات المميأزة التأي 

 يبحث عنها أرباو العمل.

 

 ما هي أ هر مهارات التفكير اإلبداعي؟  -

كمأأا سأأبر أا لكرنأأا، ال تقتصأأر مهأأارات التفكيأأر اإلبأأداعي علأأر القأأدرات الفنيأأة   

تلف المناحي، و لي  فيما يلي أهمأل المهارات التأي تعأدأل وحسب. بل تتوس  لتشمل مخ

نات التفكير اإلبداعي.  من مكوأل

يبأل أا تبأدأ بأالتفكير بشأكل  بأداعي فأي أمأر أو يرأية مأا،   التفكير التحليليب -1

عليأأأ  أوالً أا تفهمهأأأا. ويتطلألأأأب للأأأ  القأأأدرة علأأأر تمحأأأيا جميأأأ  جوانأأأب 

، مجموعأة مأن المشكلة بعناية لفهم ما تعني  كلأل جز ية. سو اً  كنت أمام نأاأل

البيانات، مخطط منهج دراسي، أو معادلة علمية، علي  دوًما أا تبدأ بتحليلها 

 يبل الشروع في التفكير في حل  بداعي لها.

تنطأأوي اإلبداعيأأة علأأر التفكيأأر فأأي أمأأور لأأم يأخأأةها أحأأد بعأأين   االنفتأأا ب -2

ي افتراهأات أو تحيألأزات االعتبار من يبل. وهنا ال بدأل ل  مأن أا ترأ  جانبًأا أ

تمتلكهأأا، وتن أأر لألمأأور مأأن حولأأ  بطريقأأة جديأأدة تماًمأأا. وهكأأةا فأأالتطرق 

   الفرصة للتفكير بشكل  بداعي. لمشكلة ما بعقل منفتح، سيتيح ل

ال يبحأأث أربأأاو العمأأل عأأن األ أأخا  المبأأدعين المثيأأرين  ب حأأل المشأأكالت  -3

لإلعجاو وحسب. بل  نهم يرغبوا في توئيف أ خا  مبدعين يادرين علأر 

حأألأل المشأأكالت المرتبطأأة بالعمأأل. لأأةا عنأأد التقأأدم ألي وئيفأأة، ال تكتأأف  بأأةكر 

أأح كيأأف سأأاهمت يأأدرات  هأأة  علأأر حأألأل يرأأايا  يأأدرات  اإلبداعيأأة، و نألمأأا وهأل

 بقة. ومشكالت سا

يد يبدو هةا األمر متعارًها بعض الشي  م  ما هأو متعأارف عليأ    بالتن يم  -4

من أاأل األ خا  المبدعين هم في الغالب أ خا  فوهأويوا. لكأن البأدأل مأن 

التنوي   لر أاأل التن يم يعدأل عامالً مهًما مأن عوامأل التفكيأر اإلبأداعي. يأد تجأد 

يدة، لكنأ  تحتأاج بعأدها  لأر نفس  فوهويًا بعض الشي  عند تجربة فكرة جد

ترتيأأب أفكأأارك وتن يمهأأا حتأأر يفهمهأأا ا خأأروا ويتمكألنأأوا مأأن السأأير ورا  



  

  
 

يأأة رؤيتأ . أا تكأأوا يأأادًرا علأر هيكلأأة خطأأة عمأل لات أهأأداف ومواعيأأد نها 

 واهحة أمر في غاية األهمية. 

 الأل  لن يقدألر أحد أفكارك اإلبداعية أو الحلول اإلبداعية التي أتيت بها التواصلب -5

 لا امتلكت القدرة علر  يصالها بفعالية لأل خا  الةين تعمل معهم أو أولةأ  

المعنيأين بهأة  الحلأول. لأةا البأدأل لأأ  مأن امأتالك مهأارات تواصأل يويألأة سأأواً  

 فويًا أو كتابيًا. ليس هةا وحسب، بل يتعيألن علي  أيًرا أا تكأوا يأادًرا علأر 

ي  بشأكل  بأداعي، وهأةا األمأر ال يتأأتألر فهم المويف جيًدا لتتمكن من التفكير ف

 الأل  لا كنت مستمعًا جيًدا ويادًرا علر طر  األسةلة الصحيحة التأي تقأودك فأي 

 النهاية  لر فهم المشكلة المطروحة أمام  ومن كمأل حلألها.

 

 تساؤالت

 ؟فوا دها وكيفية رسمها خرا ط العقل والتفكير و ما هي -

 النجا  ؟ السلوك والةكا ب ايهما أهم لتحقير -

  ؟ كيف أتعرف علر  غفي  -

ر مهارات التفكير اإلبداعي؟  -  كيف أطوأل

 

 

ا أا تكوا مفكًرا مبأدًعا أو ال تكأوا. لكأن الوايأ  لأيس  يؤمن الكثيروا بأنأل   مأل

و والتمأرينكةل ، فالتفكير اإلبداعي مهارة يابلة لالك  ,تساو والتطأوير بالتأدرأل

 .مهارات التفكير اإلبداعي أمور يمكن  القيام بها لتعزيز وفيما يلي

 

, كيأأأف؟؟  زتعزيأأأز ممكنأأأات أ عأأأن مواهأأأي  خأأأارج نطأأاق اهتماماتأأأ ايأأر -1

 المعرفة(

ا ال   أل في  أننا جميعًا نحبأل القرا ة عن أمور في مجأاالت تخصصأاتنا  ممأل

واهتماماتنا، لكن هةا األمر و ا كاا مفيًدا في كثير من األحياا،  الأل أن  ال 

عزيز التفكير اإلبأداعي. كألأل مأا يمكأن لهأةا النأوع يسهم علر اإلطالق في ت

مأأن القأأرا ة أا يمنحأأ   يأأا  هأأو التحفيأأز أو اإللهأأام. لكأأن  ا رغبأأت فأأي 

تطوير التفكيأر اإلبأداعي، فعليأ   لا بقأرا ة كتأب ومقأاالت عأن مواهأي  

ق  لأر مواهأي  جديأدة واعأرف عنهأا المزيأد  خارج نطاق تخصص ، تطرأل

ن أر جديأدة تسأهم فأي توليأد أفكأار  بداعيأأة  فأال  أ أل أنألهأا سأتمدألك بوجهأة

 . ومختلفة في رأس . تصفح علر موي  فرصة

 

 

 

 . كيف؟؟ كلمة 500يم بتمرين ال   -2

هةا التمرين ممت  للغاية ومفيد في حال كنت تعجأز عأن تركيأز أفكأارك أو 

الخأروج بأفكأار جديأدة. كألأل مأا عليأ  فعلأ ، هأو أا تأخأة وريأة ويلًمأا، أو 



  

  
 

تفتح صفحة جديأدة علأر برنأامج مايكروسأوفت وورد، وتبأدأ بالكتابأة  ال 

يشأأترط أا تكتأأب عأأن موهأأوع معأأين، أو أا تأأديألر مأأا كتبتأأ ، فقأأط أفأأر  

 ستفاجأر الورق كلأل ما يخطر ببال  من أفكار حتر لو لم تكن مترابطة. عل

في نهاية األمر بنا جنوني غريب، ولكن  ستشعر بعدها بطايأة  بداعيأة 

 كبيرة وستلحظ تدفر المزيد من األفكار المبدعة في رأس .

 

 علي  بالعصف الةهني . كيف؟؟ -3

واطلب من  الجلوم استعن بشخا واحد علر األيل للقيام بهةا التمرين، 

دييقأة، للقيأام بجلسأأة عصأف لهنأأي.  60 لأأر  45معأ  لمأدة تتأأروا  بأين 

احر  علر أا تبعد كلأل الوسا ل التكنولوجية من حول ، واسأتعن بوريأة 

ويلم بدال من الحاسوو أو الهاتف المحمول. اختر فكرة أو موهأوًعا تأودأل 

جمي  األفكار التأي  أا تجري عصفًا لهنيًا علي ، وابدأ أنت ورفيق  بكتابة

تخطأر لأأ  فيمأأا يتعلألأأر بالموهأأوع الأةي اخترتأأ ، مأأ  الحأأر  علأأر عأأدم 

انتقاد أيأل فكرة من األفكار التي تمأل تدوينها مهما كاا السبب. يد ينتهي ب  

فكرة مريعة، لكن كأن واكقًأا أاأل هنأاك مأن بأين  100المطاف بالعثور علر 

. ومأأأ  التمأأأرين المسأأأتمر تلأأ  األفكأأأار السأأأيةة، فكأأأرة أو اكنتأأأاا جيأأأدتاا

  .ستتمكألن من العثور علر أفكار أفرل

 

 يالتفكير اإلبداع أساسيات وسمات

 
 الحر  علر الجديد من األفكار وا را  والمفاهيم والتجارو والوسا ل .1

 .البحث عن البدا ل لكل أمر واالستعداد لممارسة الجديد منها  .2

األفكار والبدا ل الجديدة، ومحاولة االستعداد لبةل بعض الويت والجهد للبحث عن  .3

 تطوير األفكار الجديدة أو الغريبة،

  االستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجديد .4

 .الثقة بالنفس والتخلا من الرو  االنهزامية .5

  االستقاللية في الرأي والمويف  .6

 تنمية رو  المبادرة والمبادأة في التعامل م  القرايا واألمور كلها .7

 

 

 المهارات المتعلقة بتجنب أخطا  التفكير 
 .االبتعاد عن التمركز حول الةات. 1

 . ستخدام التفكير لالستكشاف و ليس للدفاع عن وجهة الن ر. ا2

 .أو الخلط بين الفرهيات و الحقا ر تجنب القفز الي النتا ج. 3

 . تجنب التعميم بغير أسام .4

 (لزا داأو التبسيط  تجنب المبالغة زالتهويل . 5



  

  
 

 .تجنب القولبة. 6

 . لا كاا هناك بدا ل أخري( أبيض/أسودز تجنب األطراف . 7

 .وليس األعراا معالجة أسباو المشكالت. 8

 .تجنب أخة األمور علي محمل  خصي. 9

 . تجنب االستنتاج من التفاصيل و  همال بايي الموهوع . 10

 .تجنب التحيز و االعتياد و االستيعاو االختياري . 11

 .تجنب االنسياق ورا  الزحام بغير تحليل . 12

 .ابحث عن حلول و بدا ل غير تقليدية. 13

 . ج  التفكير االبتكاري كهدف بغض الن ر عن نتا ج  . 14

 .ال تنفي وجود الشي ، لمجرد أن  ال تعلم  . 15

ار تجنب االعتماد علر األمثال أو األيوال المعروفة في اتخال القرار دوا اعتب . 16

  .لخصوصيات المويف

 

 والنمطية زالمفردة والمؤسسيةزالجماعية(( التفكير اإلبداعي

 
تتردد علر مسم  الكثيرين كلمة اإلبداع ويشأكل يأومي، وفأي الحقيقأة  ا اإلبأداع موهأوع  

ف اإلبأداع اصأطالًحا بأنأ  اإلتيأاا بشأي  لأيس لأ  مثأال  معقألد، باإلهافة  لر أن  ممت ، ويعرأل

سابر، فالمبدع يأتي بشي  لم يسبق  أحٌد علي ، والمبأدعوا يأروا فأي األ أيا  مأا ال يمكأن 

 ، ويبدأ اإلبداع بالتفكير، فالتفكير اإلبداعي و نتاج األفكار اإلبداعيأة هأي أهأم لآلخرين رؤيت

عنصأأر مأأن عناصأأر اإلبأأداع فمأأن دونهأأا ال يحأأدد اإلبأأداع، ويوجأأد عأأدد مأأن أنأأواع التفكيأأر 

 يولد ب  الشخا ويسمر بالفطرة. اإلبداعي الةي يمكن أا يكوا مكتسب من البيةة أو

 أركاا التفكير اإلبداعي 

ال تتحقر عملية التفكير اإلبداعي  ال بتوافر أركانها، وهي البيةة اإلبداعية والمحفزات  

اإلبداعية والمبدع الموهوو واإلنتاج اإلبداعي، ولةا فإا كافة أنواع التفكير اإلبداعي تحتاج 

 ركاا التفكير اإلبداعي كا تيب لر هة  األركاا بطريقة متكاملة، وتكوا أ

وبهةا فإا اإلبداع يحتاج  لر بيةة مشجعة علر االستقاللية  اإلبداعيةبالبيةة   -1

العقلية، وتحرير ئروف مناسبة لتطوير االهتمامات واالستعدادات، وتشجي  

 االتصال والتواصل م  المحيط، ومن المهم أيًرا السما  بارتكاو األخطا . 

درجة عالية مثل كثرة االطالع وتقديرات الويت ب  المحفزات اإلبداعيةب -2

 والحصول علر المكافآت المعنوية والمادية وتنوع مواطن اإلبداع. 

ومن خصا ا المبدع الموهوو يدرت  علر توليد أفكار  المبدع الموهووب -3

جديدة وتقديم أفكار متنوعة، م  التمت  باألصالة والطالية والمرونة 

 والحساسية واالستنباطية والقبول.

هةا التفكير اإلبداعي إلنتاج  بداع  ما في مجال األدو ويؤدي  اإلنتاج اإلبداعيب  -4

 والفن والثقافة، و ما في االختراعات وا الت أو رف  مستوى اإلنتاج. 



  

  
 

 

 

 أنواع التفكير اإلبداعي 

لقد لقي التفكير اإلبداعي اهتماًما من يبل المختصين فأي التربيأة وعلأم الأنفس،  

بداعي، وينقسم التفكير اإلبداعي  لر وكاا لهم الفرل في  ر  أنواع التفكير اإل

يسأأمين تفكيأأر  بأأداعي فأأردي، وتفكيأأر  بأأداعي جمأأاعي، ولكأأل مأأن هأأة  األنأأواع 

 -ب  الخاصة، ويمكن فهمهم كا تيأهميت

التفكير اإلبداعي الفردي ويكوا هةا النوع من التفكيأر مختًصأا بفأرد واحأد ويكأوا   -

هةا الفرد يتمت  بصفات الشخا المبدع من طالية فكرية، بحث يكأوا لديأ  القأدرة 

علر استدعا  أكبر عدد ممكن من األفكار المناسأبة فأي فتأرة زمنيأة معينأة لمشأكلة 

و يادر علر  نتاج أكبر عأدد مأن الكلمأات التأي ما، وأيًرا يتمت  بالطالية اللغوية فه

تصف أفكار  اإلبداعية في فترة زمنيأة محأددة، وباإلهأافة  لأر تمتعأ  باألصأالة أي 

أا أفكأار  أصأيلة ونأادرة وجديألأة، وأيأًض يتميألأز بامتالكأ  حساسأية للمشأكالت فهأأو 

ق يستطي  تحديأد نقأاط القأوة ونقأاط الرأعف فأي الموايأف مأ  يدرتأ  علأر فأتح آفأا

 من التفكير اإلبداعي بالةكا . واسعة من الحلول لتل  المشكلة، ويرتبط هةا النوع

التفكير اإلبداعي الجماعي يعد التفكيأر اإلبأداعي الجمأاعي أحأد أهأم األسأاليب التأي   -

تلجأأأ  ليهأأا المؤسسأأات إليجأأاد الحلأأول المناسأأبة لأأبعض المشأأكالت أو إليجأأاد أفكأأار 

ي رف  كفا ة المؤسسة، وال داعي في هأةا النأوع مأن جديدة لزيادة اإلنتاج وتسهم ف

التفكير اإلبداعي أا يتوفر في الفرد نفس  كافة مواصفات الشخا المبدع ففي هأةا 

النوع يتم التشارك في األفكار والبنأا  عليهأا مأن يبأل الأزمال ، ويسأاعد هأةا النأوع 

دد كبيأر ومتنأوع عأ و نتأاجمن التفكير اإلبداعي علر تشجي  االنسياو الحر لألفكار 

منهأأأا، ويشأأأجأل  علأأأر المنايشأأأة والحأأأوار، ولكأأأن يجأأأب الحأأأةر مأأأن أا تخلأأأو هأأأة  

لتفكيأأر اإلبأأداعي الجمأأاعي المنايشأأات مأأن النقأأد السأألبي والتجأأريح حتأأر ال يفقأأد ا

 .ييمت 

 

 التفكير
يشمل التفكير لل  التدفر في األفكار والخأواطر والأةي يأؤدي  لأر اسأتنتاج محأدد،   -

وعلر الرغم من أا التفكير نشاط لو ييمة وجودية للبشر  ال أن  ال يوجد حتأر ا ا 

و ألا التفكيأأأر يكمأأأن ورا  العديأأأد مأأأن   جمأأأاع حأأأول تعريفأأأ  أو فهمأأأ  بشأأأكل كأأأاف 

الفيزيا يأة والميتافيزيقيأة وآكارهأا كأاا  السلوكيات البشرية،  ا فهم أصول التفكيأر

هدفًا طوياًل للعديد من التخصصات األكاديمية بما في لل  الفلسأفة واللغويأات وعلأم 

النفس والبيولوجيا وعلم االجتماع، والخاليا العصبية في الجهاز العصبي هأي التأي 

هأي أنمأاط  تقوم بمعالجة ونقل المعلومات، فهي بمثابأة العمأود الفقأري للتفكيأر، مأا

التفكير لتوهيح  جابة سؤالب "ما هي أنماط التفكير" تجدر اإل ارة  لر أا التفكير 

لأ  أنمأأاط محأددة فأأي تعيأين المشأأكلة و نشأأا  خيأارات الحلأأول،  ل يمكأن للمأأر  فأأي 

بداية أي مشكلة تحليل كل مرحلأة مأن المراحأل التأي تمأر بهأا ومقأدار الويأت الأةي 

ميل كثير مأن النأام  لأر البحأث عأن خيأارات متعأددة تقتري ، وعلر سبيل المثال ي



  

  
 

حتر يمكأنهم يرأا  المزيأد مأن الويأت فأي التفكيأر فأي أسأباو المشأكلة والعوايأب، 

وتؤكر معرفة األفراد وخبراتهم علر أنماط تفكيرهم، فمن خاللها يمكن تغييأر أنمأاط 

علُّأم أ أياً  التفكير، وعلر سبيل المثال فمن خأالل الأتحكم فأي أنمأاط التفكيأر يمكأن ت

جديدة كالحصول علر معلومات مختلفة، وتعتمد أنماط التفكير علر اسأتخدام بعأض 

الطأأرق المحأأددة لتوليأأد األفكأأار مثأأل العصأأف الأأةهني باإلهأأافة  لأأر طأأرق مختلفأأة 

للتعبير عن اإلبداع كالتحأدد والكتابأة والرسأم واسأتخدام األريأام واسأتخدام المزيأد 

ل ومأا  لأر للأ ، والأةهن هأو الأةي يسأيطر علأر نمأط من الموارد مثل الويأت والمأا

 التفكير فهو يساعد األفراد علر صياغة أنماط تفكيرهم وعواطفهم أيًرا، 

 

 -بالتفكير المقرونة بنماط األ أهمية التفكير وما هيما 

 
تجدر اإل أارة  لأر أا التفكيأر هأروري كأي ال يصأبح الفأرد عبأًدا لألحأداد أو عبأًدا 

الخاطةة أو عبدا لزمال   ورؤسا   في العمل،  ا التفكيأر عامأل مهأم فأي للمعتقدات 

اكتساو المر  كقة في تصرفات  حينمأا ير أد  التفكيأر السأليم  لأر التصأرف السأليم 

دوا  خأأالل بحقأأوق مأأن حولأأ ، والتفكيأأر يسأأاعد بشأأكل مأأؤكر فأأي السأأيطرة علأأر 

جامعأات علأر سأأبيل مجريأات األمأور كمأا هأو الحأال مأأ  تالميأة المأدارم وطأالو ال

المثال، والتفكير يدعو لتجريد النفس من أهوا ها ونزعاتها،  ا العقول يتم خأداعها 

أحيانًا وتهيئ لصاحبها أحيانًا ما ليس بصحيح، ومن هنأا تأأتي أهميأة التفكيأر الأةي 

يدف  كل فرد للتحكم في أفعال  لتصبح حيات  أفرل ل  ولكل من حول ،  ا العديد من 

ير بمرور الويت ويمكن أا يترح لشخا أا كل أفكار  أو بعرأها علأر األفكار تتغ

األيأأل كأأاا خاطةًأأا تماًمأأا،  ا التفكيأأر بصأأورة يوميأأة يسأأاعد فأأي تفسأأير الموايأأف 

 .المختلفة التي يتعرا لها المر  بشكل أفرل

 

 

 

 

 

 التفكير اإلبداعي واإلبداع المؤسسي

 



  

  
 

 

 

 

 األفكارطرق تساعدك علر توليد 7 
األفكار ليس حكراً علر الخبرا  أو األلكيا  ، بل هو فن و علم يمكأن تعلمأ  ، والتأدرو بتكار  

 .علي  ، ومن كم ممارست  بشكل تلقا ي

  ؟كيف يمكن -1

مثأال ب كيأف يمكأن اسأتخدام  استخدم  جابأة هأةا السأؤال إليجأاد العديأد مأن البأدا ل واألفكأار..

 استخداماً غير الكتابة والرسم ؟ 20القلم 

  التفكير بطريقة عكسية -2

التفكير في الشي  بصأورة عكسأية يعتبأر مأن أسأهل الطأرق لتوليأد فكأرة جديأدة ولأةل  ايلأب 

تفكيأأرك فأأي أي  أأي  سأأتجد نفسأأ  وصأألت  لأأر فكأأرة  بداعيأأة. فنقأأول مأأثالًب مأأن المعأأروف 

ر في أا ”الطالو يةهبوا  لر المدرسة“المسلم ب  أا   لر المدرسة تأتي “، ايلب التفكير وفكأل 

، ويد تحققت بالفعأل هأة  الفكأرة اإلبداعيأة مأن خأالل الدراسأة باإلنترنأت والمراسألة ”الطالو

 .وغيرها

  الدمج -3

أي دمج عنصرين أو أكثر للحصول علر فكرة  بداعية جديدة، مثلب سيارة + يارو = مركبأة 

  !برما ية، ويد تم تطبير الفكرة



  

  
 

 زاوية نظر أخرى  -4

من أكثر من زاوية ومن نواحي كثيرة وال تحصر رؤيت  بمجأال ان ر  لر المشكلة أو المسألة 

 . ن رك فقط

 اإلبداع باألحالم -5

فاألحالم ال حدود لها وتأخةك بعيداً فأي عأالم األفكأار اإلبداعيأة وكمثأال علأر للأ  ، تخيأل أنأ  

 أصبحت وزيراً للتربية والتعليم ، ما الةي ستفعل  ؟

 ماذا لو ؟ -6

مأالا لأأو يامأت الشأأركة المنافسأأة  … ةا .. سأتكوا النتيجأأةيأل لنفسأأ ب مأالا لأأو حأدد كأأةا وكأأ

بطر  منتج جديد بسعر أيل وجودة جيدة ؟ سيكوا علينا طر  منتج جديأد منأافس فأي السأعر 

 . والجودة ،  لاً علينا أا نكوا مستعدين لةل 

7-  ً  صور األفكار لهنيا

األفكار وتخيلها ويبأدوا  ا األ خا  المبدعين ينموا باستمرار يدرتهم الرا عة علر تصور 

مهأأأارة متميأأأزة فأأأي تصأأأوير األفكأأأار اإلبداعيأأأة علأأأر هيةأأأة رسأأأوم وأ أأأكال. ومأأأن الوسأأأا ل 

فهأة  الطريقأة تأدف  كأال الجأزأين ” خريطأة العقأل“المساعدة في هةا المجال استخدام أسلوو 

مأأن المأأع للعمأأل والتفكيأأر وبالتأأالي يعطيانأأ  طايأأة تفكيأأر عاليأأة وللأأ  للحصأأول علأأر أفرأأل 

  .النتا ج

 

  لتوليد األفكار اإلبداعية وهنالك طرق أخرى

  

 

 اإلبداع بالوهو )1 (

ونقصد ب  وهو  الهدف والغاية، حيث أا وهو  الهدف يؤدي  لر وهو  التصور، 

ووهو  التصور يؤدي  لر وهو  الطرير، ووهو  الطرير يؤدي  لر وهو  الوسا ل 

 .المستخدمة في هةا الطرير

 

 بالمقلووالتفكير )2 (

ونقصد بها أا نفكر بالعكس أو بالمقلوو، وبمعنر آخر  لا كانت لدي  فكرة  بداعية فلكي 

 .تولد فكرة  بداعية أخرى فما علي   ال أا تفكر عكس الفكرة أو الرأي أو البديل المطرو 

 

 الدمج)3 (

الكلمتين.  حيث يتم الدمج بين أمرين أو كلمتين، ويفرل أا ال تكوا هناك عالية بين هاتين

 ننا سنجد أفكاراً جديدة تبز  بين كنايا هة  الكلمات التي لم نفكر في يوم من األيام أا يتم 

 .الربط بينهما

 

 اإلبداع بالحوار)4 (

يعتبر الحوار والنقاش من الوسا ل النافعة إلكرا  وتطوير أية فكرة أو رأي، لل  ألا الحوار 



  

  
 

ا، وتنمية القوي فيها، كما أا الحوار في  تحري  في  تمحيا لألفكار، و زالة الرعيف منه

 .للقوى العقلية والفكرية عند اإلنساا

 

 اإلبداع باألحالم فوق البنفسجية)5 (

ونقصد بها األحالم التي يعيشها اإلنساا في اليق ة عن طرير التخيل والتصور، وخالصة 

ف، أو حدد ل  حادد هة  الطريقة أا تطلب من الشخا أا يتخيل نفس  في مكاا غير مألو

 .غريب، أو طلب من  طلب عجيب

 

  )Relabeling( عادة الوصف)6 (

 ا هة  الطريقة تدعوك إلعادة الن ر في الكلمات المهمة في الموهوع أو المشكلة التي تود 

أا تجد لها أفكاراً  بداعية جديدة، بحيث تُسطألر معاا  كثيرة أخرى لكل كلمة من هة  الكلمات 

كم تربط هة  المعاني الجديدة بالموهوع وتحاول أا تفكر في  (Key words) المهمة

 .األفكار الجديدة

 

 المثيرات والمحفزات العشوا ية)7 (

ويمكن أا يكوا لل  من خالل المشي في األماكن غير المعتادة، والةهاو  لر المواطن 

بل، أو ياع بحر، أو الجديدة كزيارة بالد جديدة، أو معرا غريب، أو محل لألطفال، أو يمة ج

 .كوخ مهجور، أو غابة في أدغال أفريقيا، أو غيرها

 

  SWOTطريقة( 8ز

وهي طريقة مشهورة تستخدم في التخطيط االستراتيجي، ولل  لتقويم وه  المؤسسة 

 .واستخدام االستراتيجيات المناسبة

(SWOT) عبارة عن أربعة أحرف تمثل أرب  كلمات وهي كما يلي: 

1- (S) Strength وهي نقاط القوة. 

2- (W) Weakness وهي نقاط الرعف. 

3- (O) Opportunities وهي الفر  المتاحة. 

4- (T) Threats وهي المخاطر المتويعة. 

 

 مجالس اإلبداع)9 (

وهي من األساليب الجيدة لتنمية اإلبداع عند اإلنساا، وخالصة القول فيها، أا يجلس نفر 

وتنمية تفكيرهم اإلبداعي في لقا  ودي مفتو ، غير مبرمج، من المهتمين بتطوير عقولهم 

 .وال متكلف في ، كم يترك الباو مفتو  لمن  ا  أ ا يتكلم

 

 اإلبداع باألسةلة غير المألوفة)10 (

من األمور التي تعين علر تنمية اإلبداع عند اإلنساا هو أا يطور من يدرة عقل  علر 

أا يسأل أسةلة غريبة وغير مألوفة، كم يفكر في هة  التخيل، ومن الوسا ل الجيدة في لل  

األسةلة، ويحاول تخيلها، وسوف يجد نفس  م  األيام يد بدأ يدرك ما ورا  هة  األسةلة 



  

  
 

 .ويتخيل أبعادها

 

 اإلبداع بالعصف الةهني)11 (

يعتبر أسلوو العصف الةهني من األساليب المشهورة لتوليد األفكار اإلبداعية، وتقوم فلسفة 

 :علر مبدأين أساسيين هما (Brain Storming) العصف الةهني

 .تأجيل الحكم علر األفكار -

 .الكم يولد الكيف -

 

  )Brainwriting(العصف الكتابي)12 (

العصف الكتابي  بي  بالعصف الةهني، ويواعد  ويوانين  كقواعد ويوانين العصف الةهني 

 .والكالمغير أن  يعتمد علر الكتابة وليس علر الحديث 

 

  )Slip / card Writing(البطايات)13 (

ولل  بأا تجم  مجموعة من األ خا ، وتعطي كل واحد منهم مجموعة من البطايات، كم 

تشر  المشكلة أو الموهوع المراد التفكير في ، وبعد لل  تطلب من كل واحد منهم خالل 

 .أا تكوا كل فكرة في بطايةديا ر معدودة كتابة األفكار الجديدة في هة  البطايات، علر 

 

 اإلبداع بالتنقل)14 (

نقصد بأسلوو "التنقل" هو تحويل فكرة تبدو خاطةة  لر فكرة مقبولة، أو بمعنر آخر هو 

 .استخدام فكرة ما لالنتقال منها  لر فكرة أخرى جديدة

رونها، فإا عادة كثير من النام عندما تطر  أمامهم فكرة ما فإنهم  ما أا يتقبلونها أو يرف

دوا أا يستخدموا الفكرة المطروحة مطية للوصول  لر فكرة أخرى أكثر يبوالً ونروجاً 

 ً  .و بداعا

 

 المصفوفة لات المتغيرين)15 (

(Two dimensional Matrix) 

 .وهي طريقة جديدة للحصول علر عدد كبير من البدا ل واألفكار

علر  كل مصفوفة، وبعد لل   حيث يتم اختيار متغيرين لهما عالية بالموهوع ووهعهما

 نقوم بكتابة عناصر فرعية تتناول كل متغير، وخيراً نوجد العالية بين هة  العناصر

 

  ) choice Matrix -Multi(المصفوفة متعددة المتغيرات( 16 (

تختلف هة  الطريقة عن طريقة المصفوفة لات المتغيرين في أنها تحتوي علر متغيرات 

وليس علر متغيرين اكنين فقط، ومن كم فإا عدد البدا ل واألفكار التي زاختيارات( كثيرة 

 .يمكن أا تنتجها هة  الطريقة كثيرة جداً 

 

 اإلبداع بااللتفاف)17 (

طريقة "االلتفاف" من الطرق الجيدة لتوليد أفكار بديلة  بداعية، ولكسر وتغيير كثير من 



  

  
 

الرجوع  لر المفهوم األساسي، ووئيفت ، المفاهيم والقناعات والموايف غير المناسبة. و ا 

أو الغرا الةي برز من أجل ، وال روف الحاكمة في لل  الويت، يمكننا من االلتفاف حول  

 . لر أفكار جديدة تساعد  علر تغيير المفهوم بدالً من انت ار تطور 

للغاية، وعلر الرغم من أا هةا األسلوو يبدو سهالً  ال أن ، وعند التطبير، يكوا صعباً 

فكثير من األمور المسلألم بها ال نالح ها ألنها ببساطة مسلألم بها، فليس كافياً أا يكوا لنا 

وعينا بالمويف أو المشكلة ككل، و نما األهم من لل  هو  براز بعض الجوانب والتعبير عنها 

 ً  . فويا

 

 اإلبداع بالتقارو العشوا ي)18 (

كير في األمور المناسبة لات العالية بالمويف زأو تعتمد طريقة تناولنا لمويف ما علر التف

 .الموهوع( ولل  بهدف وه  حدود نستطي  من خاللها القيام بتحليل المويف

 دارة(،  -وعند التفكير نميل عادة  لر وه  األ يا  المتشابهة م  بعرها مثل زمدير

 .(موارد مالية -مكافةة(، زكفا ات بشرية -مرؤوم(، زتريية -زر يس

 

  )APC Game(لعبة البدا ل واالحتماالت)19 (

 : لر التالي (APC) تشير حروف اللعبة

 Alternatives (A) :البدا ل •

 Possibilities (P) :االحتماالت •

 Choices (C) :االختيارات •

 

  )Sleep on it(األحالم والرؤى )20 (

رؤيا في المنام تجد فيها فكر بالموهوع أو المشكلة يبل أا تنام مبا رة، كم نم فلعل  ترى 

 .الحل أو الفكرة الجديدة،  ل أا حديث النفس أحد محفزات ومثيرات ومسببات األحالم

 

 الن ر بعيوا ا خرين )21 (

يمكن توليد الفكرة اإلبداعية عن طرير الن ر من زوايا مختلفة، أو الن ر بمن ار كل من ل  

 .عالية بالموهوع

 

 حديقة األفكار )22 (

 نات الحية علر اختالف أجناسها وأصنافها وألوانها لتمثل كمرة مشتركة ألربعة  ا الكا

 .عوامل طبيعية، لوالها لما كاا للحياة وجودب مثل الهوا ، الشمس، التربة، الما 

و ا أكثر الكا نات اعتماداً علر هة  العوامل األربعة هي النباتات، ول  أا تتخيل حديقة 

لزهور ما لم تَر عيناك، كيف يصير حالها  ا هي حرمت العوامل جميلة، فيها من الورود وا

 .األربعة السابقة أو بعرها؟

 

 

 اإلبداع باالستثارة)23 (



  

  
 

تتم هة  الطريقة بأا يجتم  أصحاو الموهوع المطرو  للنقاش في مكاا ما، كم يكوا 

لة المثيرة أحدهم ر يساً لالجتماع، وتكوا وئيفت  استثارة المشاركين عن طرير طر  األسة

للنقاش والحوار، وربما طر  بعض التعليقات القصيرة المثيرة، ولل  من أجل استدعا  

 .ا را  واألفكار الجديدة

 

 مالا لو ...؟)24 (

يمكن لإلنساا الحصول علر بدا ل وأفكار  بداعية كثيرة باستخدام طريقة "مالا لو؟" ولل  

 ."بأا يسأل أسةلة كثيرة تبدأ ب "مالا لو؟

 

 كيف يمكن ..؟)25 (

 ا استخدام  للسؤال الةي يحتوي علر "كيف يمكن؟" سوف يساعدك للوصول  لر الهدف 

 .المرجو، كما أن  يتيح ل  الن ر  لر الموهوع زأو المشكلة( من زوايا أخرى

 

  )Lateral Thinking()التفكير الجانبي زاألفقي )26 (

الرأسي، والتفكير الجانبي زاألفقي( فهو البحث التفكير الجانبي زاألفقي( هو عكس التفكير 

عن بدا ل وطرق وايتراحات وآرا  كثيرة يبل اتخال القرار، ويمكن تشبي  لل  بةاك الةي 

 .يحفر حفرة واحدة في مكاا واحد ويحاول تعمير هة  الحفرة حتر يصل  لر ما يريد

 

 نعم.. و )27 (

عن طر  أفكار جديدة، ويد يتسبب في يتل   ا هةا األسلوو يتسبب في  حجام كثير من النام

 .بعض األفكار الجيدة وهي في مهدها

 

  )Thinking Languages(لغات التفكير )28 (

 :وهي كما يلي

 (Visually) اللغة البصرية -1

 (Verbally ) اللغة الحرفية أو اللف ية -2

 (Numerically ) اللغة العددية أو الريمية -3

 (Logically ) اللغة المنطقية -4

 (Sequentially ) اللغة المتعايبة أو المتسلسلة أو المتتالية أو المتتابعة -5

 (Emotionally ) اللغة العاطفية -6

 (Conceptually ) اللغة الفكرية -7

 

  )SCAMPER(طريقة)29 (

(SCAMPER) هي مجموعة من الخطوات لتوليد الفكرة الجديدة. 

تبدأ م  فكرة خيال  ومن كم سوف تمر علر عدة فسوف  (SCAMPER) حينما تبدأ م 

 :مراحل لتغييرها  لر األفرل وهة  المراحل هي كالتالي

 .أي بدأل ل SUBSTITUTE (S) :المرحلة األولر



  

  
 

 .أي أهف COMBINE (C) :المرحلة الثانية

 .أي عدأل ل ADAPT (A) :المرحلة الثالثة

 .أي غيأل ر ODIFY (M) :المرحلة الرابعة

 .أي كبأل ر MAGINFY :الخامسةالمرحلة 

ر MINIFY :المرحلة السادسة  .أي صغأل 

 .أي استخدامات أخرى PUT TO OTHER USES (P) :المرحلة السابعة

 .أي احةف ELIMINATE (E) :المرحلة الثامنة

 .أي ايلب REVERS (R) :المرحلة التاسعة

 .أي أعد الترتيب REARRANGE :المرحلة العا رة

 

 لخريطة الةهنيةاإلبداع با )30 (

من الطرق الجيدة لإلبداع. فلو طلب  (Mind Mapping) تعتبر طريقة الخريطة الةهنية

من  أا تةهب  لر مكاا ال تعرف ، وُخيرت بين أا تُعطر خريطة أو تُعطر وصفاً كالمياً و 

 .كتابياً للمكاا، الخترت الخريطة ألنها أيسر وأسهل

 

 طرق تقويم األفكار اإلبداعية

 

 تقويم األفكار اإلبداعيةطرق 

 

 أوالًب التقويم باألسةلة السبعة

 

 ً  ( P.N.I) :كانيا

 كالثاًب يبعات التفكير الست

 

 

 :أوالًب التقويم باألسةلة السبعة

 :وهي

هل الفكرة حقاً فكرة  بداعية؟ أي هل هناك تطوير لفكرة يديمة أو  يجاد لفكرة جديدة و ا  -1

 كانت بسيطة وصغيرة؟

 .فا دة حقيقية يمكن أا تحققها هة  الفكرةهل هناك  -2

 هل يمكن لآلخرين أا يتقبلوا هة  الفكرة؟ أو هل يمكن  يناعهم بها؟ -3

 هل يمكن توفير اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة لتحقير الفكرة؟ -4

هل هناك سلبيات ومخاطر يمكن أا تنجم عن هة  الفكرة؟ وهل سلبيات الفكرة أكبر من  -5

 . يجابياتها وفوا دها

 هل هناك أ يا  مثيرة في الفكرة؟ -6

 .هل الفكرة وايعية؟ وبمعنر آخر هل يمكن تحقير الفكرة علر أرا الواي ؟ -7

 



  

  
 

 ً  :(P.N.I) :كانيا

حيث يستطي   (Positive, Negative, Interesting) (مثير -سالب -وهو يعني زموجب

وحة، وتعين كةل  علر تسليط مزيد من الرو  ب  اإلنساا التعرف علر خبايا الفكرة المطر

 .علر المسألة المطلوو حلها

الحكم علر األ يا  و نما هي أداة لتسليط الرو   (P.N.I) وهكةا ال يمكننا بهة  األداة

ولتحليل المسألة  لر أجزا  أو وحدات، فتكوا المسألة أكثر جال  وأيسر في التفكير ولل  

 .يبل  صدار حكم نها ي

 

 ً  وهي :ب يبعات التفكير الستكالثا

 .القبعة البيرا ب التفكير المحايد -1

 .القبعة الحمرا ب التفكير العاطفي -2

 .القبعة السودا ب التفكير السلبي -3

 .القبعة الصفرا ب التفكير اإليجابي -4

 .القبعة الخررا ب التفكير اإلبداعي -5

 .القبعة الزريا ب التفكير الموج  -6

 

 

 وأدوات التفكير اإلبداعي:تقنيات 

هي تقنيات تعزز اإلبداع وترف  من كفا ة المفكر وهي بالتأكيد ستولد أفكاراً جديد  وتساعد 

 علر الن ر في آفاق جديد  ورؤية القرايا بمن ور مختلف.

 العصف الةهنيب-1

علأي  حدى الركا ز األساسية في هةا النوع من التفكير ، هةا وتعتمأد طريقأة العصأف الأةهني 

توليد أفكار كثيأرة مأن خأالل مجموعأة محأددة مأن المشأاركين علأر أسأام تعليأر األحكأام أو 

تأجيأل نقأأد األفكأأار  لأأي نهايأأة الجلسأأة ، فالعصأأف الأأةهني عبأأارة عأأن عمليأأة متطأأورة إلنتأأاج 

 وتوليد أفكار جديدة .

 بؤرة التركيزب-2

 فكر  جديد  لتطوير هةا المجال.اختار مجاالً معيناً يعتبر  األخروا احد المسلمات وابحث عن 

 البحث عن بدا ل مبتكر ب-3

تسا ل هل هناك طرق مختلفة للقيام بهةا العمل أول لحل هة  المشكل ؟ ماهي البدا ل 

 المتاح ؟

 وه  الفرهيات ب -4

للحصول علر كل حال .البد ل  من وه  مجموع  من االفتراهات بالتالي سيكوا لدي  

 اا.احتماالت جديد  لكل افتر

 عكس المشكلة ب-5

 ا العالم ملي  بالمتنايرات ، فاألفكار والمفاهيم والسمات والمواصفات ليس لها معني 

 بدوا أهدادها ، فبأهدادها تتميز األ يا .

 مفهوم المروح ب-6



  

  
 

يقصد ب  تقسيم الهدف الر خطوط عرير  ومن كم الر مفاهيم ر يسي  تتم تجز تها الر 

 أفكار.

 ا ي بالمدخالت العشو-7

 صل  بينها وبين المفهوم العام.  يجادتصا  الفكر  عشوا ياً كم يمعن الفكر في 

 بالمفاهيم -8

ويقصد ب  البحث عن المفاهيم المطروح  ومن كم تسا لبهل يمكن تطبير هة  المفاهيم في 

 ؟أخرىمواه  

 بالحركة-9

 يبل الحكم عليها.عدم التسرع في الحكم علر اي فكر  جديدة ودراسة نتا جها المنطقي  

 تسلسل األفكارب-10

اتباع اسلوو الحس اإلبداعي من خالل ايجاد عالية مابين العديد من القرايا الغير مترابط  

 وهةا التسلسل يشج  علر اإلبداع.

 

 التحدي االبداعيب -11

لمالا يتم العمل بهة  الصورة؟هال البد اا يتم كةل ؟هل هناك طريقة أفرل للقيام بنفس 

 ل؟العم

 تقنية الخيوطب -12

ه  يا مة بخمس حاجات تريد حلها او القيام بها مسجاًل كل الطرق الممكن  من خالل فكر 

من خالل جمي  التقنيات السابقة بإمكاننا الحكم السري  عليها بأنها تولد أفكاراً  مبدع جديد .

تطور نفس  وتساهم جديد  بال    وبعد التطبير سترى فعلياً بأنها فعالة وتساعدك علر أا 

بأا مفهوم التفكير اإلبداعي اليحتمل  االعتبارم  األخة بعين  في تطوير المجتم  من حول .

وإلنتاج فكرة جديدة البد للمفكر من تقبلها وعدم الحكم عليها وبةل  وم  التدريب  االنغالق

 علر األساليب السابقة بإمكان  اا تتقن التفكير اإلبداعي بكل سهولة.

*بإستخدام تقنية المروحة اختر ل  هدفاً في مجال دراست  ويسم  الر مفاهيم أساسي  ومن 

 كم الر أفكار جز ي .

 حاول أا تنتج أكبر يدر ممكن من األفكار 

*تجلس في مجموعة من النا طين البيةين إليجاد حل لمشكلة  لقا  المخلفات في ميا  البحار 

 أفكار وحلول جديدة.استخدم طريقة العصف الةهني لتوليد 

 

 كيفية حل المشكلة بشكل  بداعي
 

حأأل المشأأكالت اإلبأأداعي هأأو عمليأأة لهنيأأة لخلأأر حأأل للمشأأكلة. وهأأو  أأكل خأأا  مأأن حأأل 

ةل  كأاا مأن لأ .المشاكل التي ينشئ بها الحأل بطريقأة اسأتقاللية أكثأر مأن أا يُأتعأللم بمسأاعدة

 بداعيأة وهأي عمليأة يأتمكن مأن الرروري التعرف علر اسأتراتيجية حأل المشأكالت بطريقأة 

خاللها الفرد التعامل م  أي مشكلة مأن مشأاكل الحيأاة وهأةا األسألوو لأيس ياصأراً علأر فةأة 

معينة بل كل فأرد منأا يأادر علأر حأل مشأكالت  بكفأا ة عاليأة ونجأا  بأاهر  لا أحسأن التعامأل 

 .معها



  

  
 

 :لنتعرف علر هة  االستراتيجيات البسيطة والفعالة

 

ف ا أوالًب  :لمشكلةعرأل
 :اكتب المشكلة -1

تساعد كتابة المشكلة بلغة واهحة علر توهيحها وتسهيلها، ويؤدي لل   لر تسهيل التعامل 

م  المشكلة بشكل مبا ر. هةا ويؤدي تبسيط اللغة المستخدمة  لر تقليل التفاعالت كالشأعور 

 .بالرغط النفسي الشديد بسبب تعقيد المشكلة

 لمشكلت اكتب يا مة مميزات وعيوو  -2

يمكن أا يؤدي تحديد المميزات والعيوو خاصة حل مشكلت   لر مساعدت  علر تحديد مأا  ا 

ن تحليأأل الفوا أأد  كانأأت المشأأكلة تسأأتحر اإلصأأال  ومأأا  ا كانأأت مسأأألة لات أولويأأة. يترأأمأل

 .والتكلفة تحديد  يجابيات حل المشكلة وسلبيات عدم حلها

نات المشكلة وركز علر مشكلةح -3  .واحدة في كل مرة دألد كل مكوأل

ن األ خا  الةين تتعلأر بهأم  نات المشكلة بشكل عام، وهمأل تعلألم أا تكوا تفصيليًا. حدألد مكوأل

اكتب كل  ي  تعرف  عن المشكلة وكل المكونات التي تعتقأد أنهأا تسأاهم فأي  .والسياق أيًرا

 .وجود المشكلة

 .اكتب أهداف  -4

النتيجة النها يأة التأي ترغأب بالحصأول عليهأا. لتتمكن من البد  بحل مشكلة، تحتاج  لر فهم 

ما الةي أرغب بتحقيق  من خالل حل هة  المشكلة؟لتكن أهداف  محددة ووايعيأة “اسأل نفس  

 وتمتل  حدوًدا زمنية

 

 

 :ابحث عن الحلول وييألمها كانياًب
ف علر الطرق التي يمت أنت أو آخروا بحل المشكالت المشابهة من خاللها -1  :تعرأل

هت أنن أو  خا تعرف  لمشكلة مشابهة في الماهي، لةا حدد من  المحتمل أا تكوا يد تعرأل

األويات التي تعاملت فيها م  مشاكل مشابهة للمشكلة الحالية. ما الةي فعلت ؟ هل نجح حل ؟ 

 ما األ يا  األخرى التي ساعدت ؟

 .حدألد الخيارات المتاحة -2

مشأكلة، يمكنأ  البأد  بوهأ  هأة  األفكأار معًأا بعد البحث عأن الخيأارات والحلأول المناسأبة لل

اكتأب يا مأة بكأل الحلأول المتاحأة. اكتأب كأل الطأرق الممكنأة التأي يمكأن  .وتن يمها وتقييمهأا

 .التفكير فيها لحل المشكلة

 .تعامل م  المويف من زاوية مختلفة -3

كل حأر أو فكألر في الحلول المحتملة كأن  طفل تكتشف العالم للمأرة األولر.حأاول أا تكتأب بشأ

أا تستجم  أفكارك من أجل  نتاج أفكار جديدة. كل ما علي  فعل  ببساطة هو كتابأة كأل  أي  

تفكألر في  يمكن أا يكوا حاًل محتماًل للمشكلة، كم القيام بعد للأ  بتحليأل القا مأة والتفكيأر فأي 

مختلفأة ال فكألأر فأي وجهأات ن أر  .بعض الخيارات التي يد ال تفكألر فيها عادة أو التي لن تنجح

ب بااليتراحات الغريبة من ا خرين وفكألر بها كخيارات علر األيل  .تفكألر فيها عادة. رحأل

 



  

  
 

 .أنشئ تحليل الفوا د والتكاليف التخال يرار بشأا الحلول -4

ة بعد تحديد كل الحلول الممكنة، يمكنأ   نشأا  يا مأة بكأل الفوا أد والعيأوو الخاصأة بكأل فكأر

وعيوو استخدام  كجز  من الحأل.  ا كانأت هنأاك فوا أد أكثأر مأن اكتب كل حل وحدد فوا د ،

 .العيوو، يد تكوا الفكرة من المراج  المفيدة

 

و عقل  لتتحسن يدرات   :كالثاً ب درأل
 .وسأل  آفاي  -1

يتم تعريف اإلبداعية علر أنها جمأ  بأين التخيألأل والمعرفأة والتقييم،ويأؤدي تحسألأن اإلبداعيأة 

لتأتمكن مأن االنخأراط فأي جانبأ  اإلبأداعي  .المشأكالت بشأكل عأام لر زيادة يدرات  علأر حأل 

و نشأأاطات جديأأدة كالرسأأم والأأريا والطهأأي وعأأزف الموسأأيقر وكتابأأة  بشأأكل أكبأأر، جأأرأل

 .المةكرات والقصا أو تخطيط و نشا  أي  ي  آخر تفكألر في 

و الربط الحر -2  .جرأل

مفيدة في  نتاج أفكار جديدة أو يعرف الربط الحر بتكثيف األفكار، ويد تكوا كتابة الربط الحر 

اكتب أول األ يا  التي تخطر بةهن  عند التفكير في كلمة  بداع. يم بعد ، طرق لحل المشكالت

اكتب مشكلت  وأي كلمات تخطر علر  .”حل المشكالت“لل  بفعل نفس الشي  م  عبارة 

 .لهن  فوًرا وترتبط بمشكلت ، بما في لل  المشاعر والسلوكيات واألفكار

 

 :خة استراحة كم عُد -3

 ا كنت تشأعر بأالتوتر بسأبب يأرار أو مشأكلة، يأد يأؤدي للأ   لأر منعأ  مأن أا تكأوا منتًجأا 

ومن التفكير بوهو  ومن الوصول  لر خالصة وحل.  ا كانت هة  هي الحالة، يد يكأوا مأن 

ن المفيد أخة استراحة. عأادة مأا يمكننأا تجديأد الأةهن و عأادة تفتيحأ  عأن طريأر  رخأا  الأةه

حأاول أا تلهأي نفسأ  بنشأاط ممتأ  مثأل القأرا ة كأم الرجأوع ، وفعل  ي  ال يتعلألر بالمشكلة

 . لر المشكلة عند الشعور بالتجدد

 :نم من دوا أا تحل المشكلة  -4

تقتأأر  البحأأود أا العقأل يسأأتمر بمعالجأأة المشأكلة وحلهأأا خأأالل نومأ  ويأأد تحأأاول " ، نأوم"

التي تختبرها بعد المشكلة وحدد أي حلأول ممكنأة يطرحهأا انتب  لألحالم  .األحالم حل المشكلة

 .علي  العقل الباطن

 

 


