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 االٗجابٔ ّالتفكٗر العهل بٗئة فٔ ّاالبتكار التجدٗد

هقدهة 

إى االستثهار فٖ الهّارد البشرٗة ُّ االستثهار الحقٗقٖ، فِّ األساس لكل عهلٗة اقتصادٗة، 

إًتاج أفكار جدٗدة خارجة عى : ّاإلبداع اإلدارٕ ُّ. ّالداعم األّل لتحقٗق األُداف اإلستراتٗجٗة

فإذا ابتكر هّظف طرٗقة جدٗدة لتخفٗض التكالٗف أّ . الهؤلّف، بشرط أى تكّى أفكاراً هفٗدة

 .لتعزٗز اإلًتاج، فِذا ًّع هى اإلبداع

ّحتٔ ٗبدع الفرد لهًشؤتَ، ٗجب أى تّفر الهًشؤة بٗئة تتقبل اإلبداعات علٔ أًّاعِا، إذ ال ٗهكى أى 

ّحتٔ تصبح بٗئة الهًشؤة بٗئة إبداعٗة، ٗجب علٔ الهدٗر . ٗبدع الهرء فٖ بٗئة ترفض الجدٗد

ّفرٗق إدارتَ أى ٗقتًعّا أى بإهكاى هّظفِٗم أى ٗبدعّا ّٗبتكرّا حلّالً لهشاكل تّاجِِم، بل 

ّٗجب أى ٗلغّا الكثٗر هى القّاعد العقٗهة التٖ تضع عراقٗل تعٗق الهّظفٗى عى اإلبداع، فكثٗر 

هى الهدراء ّالرإساء ٗتخّفّى هى إعطاء صالحٗات للهّظفٗى، ّٗجعلّى عهلٗة تسٗٗر دفة 

الهًشؤة تؤتٖ عى طرٗق ّاحد، هى األعلٔ إلٔ األسفل، إٔ األّاهر ّالتخطٗط هى اإلدارة، ّالتًفٗذ 

علٔ الهّظفٗى، ُّذا ها ٗسبب هشكلة تبدّ صغٗرة، لكًِا تتفاقم حتٔ تإدٕ فٖ بعض األحٗاى إلٔ 

 .سّء أداء الهًشؤة

فالهّظف فٖ هٗداى العهل ٗلهس هتغٗرات ال ٗراُا الهدٗر أّ اإلدارة العلٗا، ّهى ثم فٗجب أى 

ٗتصرف ّحدٍ، ّأى ٗكّى ًُاك تّاصل هع اإلدارة لتقرٗر الهبادرة التٖ سُتتخذ إزاء ُذٍ الهتغٗرات 

ّٗكّى التحدٕ عى طرٗق تعٗٗى الشخص الهًاسب فٖ الّظٗفة الهًاسبة ّالتٖ تتصل . أّ الفرص

كها أى التسكٗى الّظٗفٖ فٖ الهكاى . بخبراتَ ّهِاراتَ، ّذلك ٗإدٕ إلٔ تّقد شعلة اإلبداع لدَٗ

فاإلبداع ٗدعم قّة اقتصاد إٔ هًشاة فٖ تهٗزُا . غٗر الهًاسب ٗإدٕ إلٔ اإلحباط ّالشعّر بالتِدٗد

عى الهًشآت األخرٓ، كها أى اإلدارة التقلٗدٗة أصبحت غٗر ههكًة فٖ الّقت الحالٖ لها لِا هى 

ل األفراد العاهلٗى إلٔ بٗرّقراطٗٗى ّتسلبِم قدرتِم علٔ اإلبداع َّ  .عّاقب ّخٗهة، فِٖ تح

 

إى الفكر الهبدع لٗعتبر هى أعلٔ اإلًجازات اإلًساًٗة هرتبة، ّألُهٗتَ العظٗهة فٖ حٗاة األهم 

ّالشعّب، ّها ٗحققَ الفرد هى إًجازات حضارٗة ّها ًشاُدٍ هى تقًٗات ّهخترعات ّأًظهة 

ّقّاعد ّقّاًٗى تًظم حٗاة الًاس، كاى االُتهام هًذ القدم بدراسة اإلبداع حٗث لم تكى فٖ البداٗة 

دراسة علهٗة هًِجٗة دقٗقة، فقد كاى الًاس ًٗظرّى للهبدعٗى سّاء كاًّا علهاء أّ كتاب أّ 

شعراء أّ رساهٗى علٔ أًِم ٗتهتعّى بقدرات خارقة غٗر عادٗة تهٗزُم عى غٗرُم ههى ال 
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ّقد تكّى ُذٍ الًظرة سبباً هى األسباب التٖ ّقفت حاجزاً عى إهكاًٗة . ٗهلكّى تلك القدرات

حٗث اقتصرت الدراسات . التّسع فٖ دراسة اإلبداع فٖ ذلك الّقت بطرٗقة علهٗة ّهّضّعٗة

السابقة علٔ بعض الهالحظات، ّاعتهدت علٔ بٗاًات هستهدة هى التؤهل الذاتٖ ّاالستبطاى ّسرد 

األحداث الهاضٗة ّكتابة التقارٗر الذاتٗة التٖ هرت بالفرد، ُّذٍ البٗاًات ال ٗهكى إخضاعِا 

للتجربة العهلٗة إلثبات صحتِا 

 هفِّم اإلبداع ّاالبتكار

 Viewing Historical About Concept Of) لهحة تارٗخَٗ عى هفِّم اإلبداع 

Creativity) 

ًَٗ ًُّرٕ  ّٗ لقد ظِر االُتهام بدراسة اإلبداع فٖ ًِاٗة القرى التاسع عشر، حٗث قام كل هى ب

بدراسة هّضّع اإلبداع بصفتَ أحد جّاًب الذكاء، ّقدهّا عدداً هى االختبارات كاى  (م1896)

ًَٗ هى هجهّعة هى األطفال أى ٗقّهّا بّصف ها  ّٗ هى ضهًِا اختبارات ترتبط بالخٗال، ّقد طلب ب

ٗرًَّ داخل بقعة هى الحبر لقٗاس هدٓ الخٗال الذٕ ٗتهتعّى بَ، ّلكى ّبًَٗٗ ّزهالئَ لم ٗستطٗعّا 

إٗجاد ًظام هعٗارٕ ٗعتهد علَٗ عًد قٗاس تلك الًشاطات ٗهكى الرجّع إلَٗ، ّقد تم حذفِا هى 

ُضهى الهقٗاس  (م1905)سٗهّى للذكاء -ّخالل عهل الصّرة الهبدئٗة لهقٗاس بًَٗٗ. اختباراتَ

ثالثة هى االختبارات ذات الًِاٗات الهفتّحة للكشف عى هستّٓ اإلبداع، حٗث تم إعطاء اختبار 

ٗتطلب ذكر كلهات ذات إٗقاع هتشابَ، ّاختبار آخر ٗتعلق بتكهلة الجهل، ّاختبار ثالث ٗتعلق 

ًَٗ حذف تلك األًشطة اإلبداعٗة  ّٗ بإًشاء الجهل ذات الثالث كلهات، ٗتم تحدٗدُا فٖ االختبار ّلكى ب

ّلقد كاى ُذا الًّع هى االختبارات هًتشراً فٖ ذلك الّقت، . ّلم ٗضهًِا فٖ اختباراتَ للذكاء

 .لقٗاس التفكٗر اإلبداعٖ (Guilford  ، 1967) ّالذٕ تم تطّٗرٍ الحقاً علٔ ٗد جٗلفّرد

ّٗرٓ ثّرًداٗك أًَ لٗس هى الٗسـٗر اإللهام بكافة الهفاُـٗم أّ التعارٗف التٖ تًاّلت هفِّم 

اإلبـداع أّ حاّلت تغطٗتَ، ّذلك ًظراً لتعدد ّجِات الًظر ّاألبعاد ّتباًِٗا التٖ اًطلقت هًِا كافة 

فقد ركز عًد هحاّلتَ ّضع تعرٗف هحدد لإلبداع  (Stein) أها ستٗى. تلك الهفاُٗم أّ التعارٗف

، رضا الجهاعة، ّالفائـدة الًاجهة عى (شٖء غٗر هسبّق)الجّدة : علٔ ثالثة أبعاد أساسٗة ُٖ

عهلٗة : "ّفقاً لتلك األبعاد ٗعًٖ (Stein) فاإلبداع لدٓ ستٗى. ُهخرج أّ هخرجـات ذلك اإلبداع

 ."تفرز عهل جدٗد ترضٔ عًَ الهجهّعة ّتتقبلَ اًطالقاً هى فائدتَ أّ فّائدٍ الهتّقعة

العهلٗة اإلبداعٗة ذاتِا، : أها سهٗث فًٗطلـق فٖ تًاّلَ لتعرٗف اإلبداع هى ُبعدٗى أساسٗٗى ُها

تلك العهلٗة التٖ ٗهكى : "فاإلبداع عبارة عى. ًّاتج تلك العهلٗة، الذٕ ٗجب أى ٗؤتٖ بها ُّ جدٗد

ّإلٔ حد ". هى خاللِا إٗجاد عالقات بٗى أشٗاء لم ٗسبق أى ثبت أّ اتضح ّجّد عالقات فٗها بًِٗا

هع اإلطار الذٕ سبق ّاعتهدٍ سهٗث لتحدٗد  Amabile, et al)) بعٗد تتفق أهابٗل ّآخرّى
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هفِّم اإلبداع، حٗث ربطت بٗى اإلبداع ّضرّرة الّصّل إلٔ ًتائج غٗر هؤلّفة أّ جدٗدة تهاهاً، 

ّبالطبع ". ّلٗد ألفكار هفٗدة ّلكًِا غٗر هؤلّفة أّ حدٗثة تهاهاً فٖ إٔ هجال كاى: "فاإلبداع ُّ

 .تعكس الًتائـج الًِائٗة لعهلٗة اإلبداع هفِّم الفائدة هى تلك األفكار لدِٗا

هى القالئل الذٗى ًظرّا إلٔ هفِّم اإلبداع ذاتَ ًظرة هختلفة ّٗهكى القّل  (Ford) ّٗعتبر فّرد

إًِا إبداعٗة، حٗث لم ٗركز علٔ الًتائج قدر تركٗزٍ علٔ العهلٗة ًفسِا ّالتٖ ال ٗهكى تشجٗعِا أّ 

تّفٗر البٗئة الهًاسبة لِا هع التركٗز علٔ الًتائج أّ هع اشتراط ضرّرة تحقٗق ًتائج أّ هخرجات 

فاإلبداع لرفع سقفَ البد هى تقبل كافة ًتائج العهل ّسط درجات . بهّاصفات ّخصائص هعًٗة

إٔ : "لذلك ٗرٓ فّرد أى اإلبداع عبارة عى. عالٗة هى الغهّض ّعدم التؤكد ّغٗاب الٗقٗى الهطلق

عهلٗة تتضهى اإلقدام علٔ أّ االًغهاس بًشاط خالّق بغض الًظر عى الًتائج الهحتهلة أّ الهتّقعة 

لًِاٗات ذلك الًشاط، ّالذٕ قد ال ًٗتج عًَ بالضرّرة هخرجات ذات خصائص أّ هزاٗا فرٗدة أّ 

 ."غٗر هؤلّفة أّ حتٔ ًافعة

هى خالل هجهّعة الهحاّالت السابقة لتّفٗر تعرٗف هحدد لإلبداع فٖ هجال اإلدارة، ٗهكى القّل 

ّلكى رغم ذلك االتساع ّالتًّع إال أى . إى ذلك الهفِّم هى الهفاُٗم ذات األبعاد الّاسعة التًّع

كافة التعارٗف التٖ حاّلت تّفٗر هفِّم ّاضح ّهركز لإلبداع فٖ عالم اإلدارة دارت تقرٗباً حّل 

هجهّعة شبَ ثابتة هى القضاٗا أّ الهفاُٗم الجُّرٗة الهرتبطة تهاهاً ّالهعبرة بشكل أّ آخر عى 

الخلق، التجدٗد، اإلضافة، : العهلٗة اإلبداعٗة، ّفٖ هقدهة تلك القضاٗا أّ الهفاُٗم تؤتٖ هفاُٗم

التطّٗر، ّالخرّج عى إطار أّ ًطاق الهؤلّف فٖ التعاهل هع الهشاكل أّ الظّاُر أّ التحدٗات، أّ 

حتٔ علٔ هستّٓ استثهار اإلهكاًات الهتاحة سّاًء علٔ هستّٓ الفرد أّ الجهاعة ّسط إطار 

 .تًظٗهٖ هعٗى

 (The General Concept Of Creativity) الهفِّم العام لإلبداع

 :تعددت الهصطلحات الهتداّلة لتعرٗف اإلبداع ّهًِا علٔ سبٗل الهثال

 .أى جرٓ هث ال ٗرتٍ تٙخرّى-1

 .أى جرٓ تلهؤلّؾ بطرٗمة ؼٗر هؤلّـة-2

 .تلمدرة علٔ حل تلهشكالت بؤسثلٗج جدٗدة-3

 .جًظٗم تألـكثر ّظِّرُث ـٖ بًثء جدٗد تًطاللثً هى عًثصر هّجّدة-4

تألـكثر أّ تلّسثبل أّ تلطرق أّ تألشٗثء تلهثدٗة تلجدٗدة بثلًسبة إلٔ تألـرتد تلجٖ ججبًٔ ذلن، ّلد  -5

ٗكّى تالبجكثر هًججثً جدٗدتً، أّ هرحلة عهلٗة إًجثج جدٗدة أّ جطبٗمثً جدٗدتً لهجهّعة ّسثبل أّ أسثلٗج 

  .ـٖ تلعهل

 اإلًساًٖ الذٕ ٗإدٕ إلٔ تغٗٗر فٖ ًاتج الهّاد الهستخدهة، ّٗتصف التغٗٗر بالجدٗة تلسلّن -6
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 (10م، 2009تلهإجهر تلدّلٖ لجطّٗر تألدتء، ). ّتألصثلة ّتلمٗهة ّتلفثبدة تالججهثعٗة

ّبثلرؼم هى أى تلجعرٗفثت تلسثبمة جعرٗفثت هطلمة ّعثهة، ـإًِث تجفمت ّتًجِت إلٔ أى أبرز شرّط 

تلجدة ّتلحدتثة، إٔ أى جكّى تلفكرة أّ تلّسٗلة أّ تلعهل أّ تلهثدة تلهصًعة : تلعهل تإلبدتعٖ ُّ

جدٗدة ّؼٗر هسبّلة، ّإى تًطلمت أّ ججهعت هى أـكثر أّ ّسثبل أّ أعهثل أّ هّتد هّجّدة ـعلٗثً، 

ًجٗجة تلعهل أّ تلفكرة تلهمدهة ال ـٖ هكًّثجِث تلجٖ لثهت علِٗث : ـثلعبرة ـٖ ّصؾ تإلبدتع ـٖ

جعّد أدّتت إبدتعٗة  (تٕٙ بّد)إى أجِزة تلجرـَٗ تلجدٗدة ّتلعصرٗة هثل : ّعلٔ سبٗل تلهثثل. ـحسج

بثلرؼم هى أًِث صًعت هى ًفس هّتد عًثصر تألجِزة تإللكجرًّٗة تألخرٓ، ّال ٗعٗج ذلن أًِث 

ّهثثل آخر دّرة كرة تلمدم ـٖ . إبدتع جدٗد ٗضثؾ إلٔ عثلم تلجمًٗثت تلحدٗثة ّّسثبل تلجرـَٗ

تلصثالت جعّد عهالً إبدتعٗثً ـٖ تلرٗثضة، حٗخ جضهًت شرّطثً إضثـٗة ّطرلثً جدٗدة لهزتّلة تللعبة 

 .بثلرؼم هى أًِث هشجمة هى تللعبة تألم

 (Concept Of Creativity) هفِّم اإلبداع

ّٗز ّتلجفرد ّجسجخدم ؼثلبثً للهدح، ّإسبثغ صفثت  تإلبدتع كلهة جلفت تالًجبثٍ، ّإذت سهعًثُث ـإًِث جذكرًث بثلجه

تلذكثء علٔ صثحبِث، ّلإلبدتع هفثُٗم عدٗدة جخجلؾ ـٖ تأللفثظ ّججفق ـٖ تلهعثًٖ ّتألُدتؾ، إذ ٗهثل تإلبدتع 

 .ؼثلبثً تلرهز للهُّبة تلخاللة

تخجرعَ، ّتإلبدتع عًد : أًشؤٍ علٔ ؼٗر هثثل سثبق ـِّ بدٗع، ّتبجدع تلشٖء: تإلبدتع لؽًة ُّ بدع تلشٖء

 .(تلهعجم تلّجٗز)إٗجثد شٖء هى تلعدم، كهث جثء ـٖ : تلفالسفة

تلهعجم )ّ ُّ أًشؤٍ، ّ جثء ـٖ : ، هى بدع تلشٖء(لسثى تلعرج)كهث ٗعرؾ تإلبدتع ـٖ تللؽة كهث جثء ـٖ

تإلٗجثد أّ تلجكّٗى : بؤًَ( تلمثهّس تلعصرٕ تلحدٗخ)إٔ أًشؤٍ علٔ هثثل سثبق، ّعرـَ : بدعَ بدعثً  (تلّسٗط

 (5م، 2009تلهإجهر تلدّلٖ لجطّٗر تألدتء، )، (4م، 2007تلزعبٖ ّتلجرٗرٕ، ).أّ تالبجكثر

ُّ تلشٖء تلذٕ ٗظِر ألّل هرة، ـهبدع تلشٖء، : ٗعًٖ تلشٖء تلجدٗد، ّتلبدع: ـثلبدٗع ـٖ تللؽة تلعربٗة

: ـٖ لّلَ جعثلٔ (117تلمرآى تلكرٗم، سّرة تلبمرة، تٙٗة)ّجثء . إٔ أًشؤٍ ـٖ صّرة جدٗدة: ّأبدع تلشٖء

تلهإجهر تلدّلٖ لجطّٗر تألدتء، )".بدٗع تلسهثّتت ّتألرض ّإذت لضٔ أهرتً ـإًهث ٗمّل لَ كى ـٗكّى"

 (6م، 2009

بدع، ّبدع تلشٖء، هبجدعَ، ّتبجدعَ إٔ أًشؤٍ ّبدأٍ : ّلد أّرد تبى هًظّر جفسٗرتً لكلهة إبدتع ُّٖ

  .ّتخجرعَ ّتسجًبطَ

ّلد أحببت أى أعرج علٔ هفِّم تإلبدتع ـٖ تللؽة تلعربٗة جّطبًة لجّضٗح هفِّهَ ـٖ تصطالح علهثء 

ّٖ ّتلهجدتّل أهث تلجعرٗؾ . تإلدترة ّعلم تالججهثع، ّذلن لٗجبٗى جرتبط تلهعًٔ تللؽّٕ هع تلهعًٔ تلهعً

تلهّضّعٖ أّ تالصطالحٖ ـمد تخجلؾ تلهفكرّى حّل جحدٗد هثُٗة تإلبدتع، حٗخ ال ّٗجد تجفثق ّتضح ّ 

هحدد ألسبثج ججعلق بجعمد تلظثُرة ًفسِث أّ بجعدد تججثُثت تلهفكرٗى، حٗخ ًٗظر كل ّتحد هًِم هى زتّٗة 

ـهًِم هى ًٗظر إلَٗ علٔ أًَ هًجج، ّهًِم هى ًٗظر إلَٗ علٔ أًَ عهلٗة، . هعًٗة جّتـق جخصصَ أّ هّٗلَ



 

6 

 

ّهًِم هى ًٗظر إلَٗ علٔ أسثس تلسهثت ّتلخصثبص تلجٖ جهٗز تلهبدعٗى، ّلذلن سًجًثّل بعض تلجعثرٗؾ 

ُّٖ:  

تلمدرة علٔ جكّٗى ّإًشثء شٖء جدٗد، أّ دهج تٙرتء تلمدٗهة أّ تلجدٗدة ـٖ صّرة جدٗدة، أّ تسجعهثل " •

تلخٗثل لجطّٗر ّجكٗٗؾ تٙرتء حجٔ جشبع تلحثجٗثت بطرٗمة جدٗدة، أّ عهل شٖء جدٗد هلهّس أّ ؼٗر 

 ."هلهّس

تلّحدة تلهجكثهلة لهجهّعة تلعّتهل تلذتجٗة ّتلهّضّعٗة، تلجٖ جمّد إلٔ جحمٗق إًجثج جدٗد ّأصٗل ذّ " •

لٗهة هى تلفرد ّتلجهثعة، ّ تإلبدتع بهعًثٍ تلّتسع ٗعًٖ إٗجثد تلحلّل تلجدٗدة لألـكثر ّتلهشكالت 

 ."...ّتلهًثُج

 ."تسجحدتخ ـكرة أّ ًظرٗة أّ تـجرتض علهٖ جدٗد أّ تخجرتع جدٗد أّ أسلّج جدٗد إلدترة هًظهَ" •

أـكثر ججصؾ بؤًِث جدٗدة ّهفٗدة ّهجصلة بحل هشكالت هعًٗة أّ ججهٗع أّ إعثدة جركٗج تألًهثط " •

 ".تلهعرّـة هى تلهعرـة ـٖ أشكثل ـرٗدة

هجهّعة تلعهلٗثت تلجٖ ٗسجخدهِث تإلًسثى بهث ُّ هجّـر لدَٗ هى لدرتت عملٗة ّـكرٗة ّهث ٗحٗط بَ " • 

بحٗخ ٗحمق تلًفع للهججهع أّ تلهًظهة ... هى هإثرتت بٗبٗة ـٖ أى ٗجّصل إلٔ ـكرة أّ أسلّج أّ ًظرٗة

 .تلجٖ ٗعهل ـِٗث

جلن تلعهلٗة تلجٖ ٗهكى هى خاللِث خلق، ّلبّل ّجطبٗق أـكثر جدٗدة جسثُم ـٖ إحدتخ ًملة ًّعٗة علٔ " •

 ."هسجّٓ تلهًظهة

ّحدة هجكثهلة لهجهّعة هى تلعّتهل تلذتجٗة ّتلهّضّعٗة تلجٖ جإدٕ إلٔ جحمٗق إًجثج جدٗد ّأصٗل ذٕ " •

 لٗهة هى ِلبل تلفرد أّ تلهجهّعة

تإلجٗثى بفكرة أّ هجهّعة أـكثر جدٗدة ّؼٗر هؤلّـة عًد تلؽٗر، جشكل جحسًٗثً ّجطّٗرتً علٔ تلًهط " •

 ".تلهّجّد

تلعهلٗة تلجٖ ٗجرجج علِٗث ظِّر أّ تإلجٗثى بفكرة أّ ههثرسة أّ هًجج أّ : "ّعلٗة ٗهكًًث تلمّل أى تإلبدتع ُّ

خدهة جدٗدة ٗهكى جبًِٗث هى لبل تلعثهلٗى ـٖ تلهًظهة، بحٗخ ٗجرجج علِٗث إحدتخ ًّع هى تلجؽٗٗر ـٖ بٗبة 

 ."أّ عهلٗثت أّ هخرجثت تلهًظهة، بهث ٗعّد بثلهًفعة تلشثهلة للهًظهة ّتلعثهلٗى ـِٗث ّتلبٗبة تلجٖ جّجد ـِٗث

 

 (Concept Of The Administrative Creativity) هفِّم اإلبداع اإلدارٕ

ًٗطلق هفِّم تإلبدتع تإلدترٕ هى تلهفثُٗم تلعثهة لإلبدتع ذتجِث، ـثإلبدتع ـٖ تإلدترة هجعلق بثألـكثر تلجدٗدة 

ـٖ هجثل تإلدترة ّجطّٗر تلهًججثت ّلٗثدة ـرق تلعهل ّجحسٗى تلخدهثت للعهالء، ّكل ّظثبؾ تإلدترة 

كل ـكرة أّ إجرتء أّ هًجج ٗمدهَ تلهّظفّى صؽثرُم ّكبثرُم : "ّبثخجصثر ـثإلبدتع تإلدترٕ ُّ. تلهعرّـة

ٗجسم بثلججدٗد ّتإلضثـة، ّٗعّد بهًثـع إدترٗة أّ تلجصثدٗة أّ تججهثعٗة علٔ تلهإسسة أّ تألـرتد أّ 

 ."تلهججهع
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 :ّلد عرؾ بعض تلعلهثء تإلبدتع تإلدترٕ بجعرٗفثت خثصة هًِث

عهلٗـة جسعٔ إلٔ إحدتخ ًملة ههٗزة علٔ هسجّٓ تلجًظٗم هى خالل جّلٗد هجهّعة هى تألـكثر تلخاللة " •

 ".ّتإلبجكثرٗة ّجًفٗذُث هى ِلبل أـرتد ّجهثعثت تلعهل

عهلٗة ـكرٗة هًفردة ججهع بٗى تلهعرـة تلهجؤلمة ّتلعهل تلخالق، جهس شجٔ هجثالت تلحٗثة، ّججعثهل هع " •

تلّتلع ّجسعٔ ًحّ تألـضل، ـضالً عى أّى تإلبدتع ًثجج جفثعل هجؽٗرتت ذتجٗة أّ هّضّعٗة أّ شخصٗة أّ 

 ."بٗبٗة أّ سلّكٗة، ٗمّدُث أشخثص هجهٗزّى

عهلٗة جسعٔ إلٔ إحدتخ ًملة هجهٗزة علٔ هسجّٓ تلجًظٗم، هى خالل جّلٗد هجهّعة هى تألـكثر " •

 ."تالبجكثرَٗ ّجًفٗذُث هى لبل أـرتد تلعهل ّهجهّعثجَ

ّبذلن ًرٓ أى جعرٗؾ تإلبدتع تإلدترٕ ًٗطلق هى جعرٗفثت تإلبدتع تلعثهة تلجٖ جركز علٔ دّر تلفرد ـٖ 

 .عهلٗة تإلبدتع ّتلمدرة علٔ تبجكثر تألـكثر تلجدٗدة ّتلخاللة، سّتء أكثى ذلن تإلبدتع ـردٗثً أّ جهثعٗثً 

 أبعثد تإلبدتع (Dimensions Of Creativity) 

بصفة عثهة ـإى جعرٗؾ تإلبدتع ٗخجلؾ بثخجالؾ تلجّتًج ّتلهدتخل تلجٖ ِٗجهّى بِث ّتألُدتؾ تلجٖ ٗرٗدّى 

 :جحمٗمِث، ّجًمسم ُذٍ تلجّتًج إلٔ أربعة أًّتع ربٗسٗة ُّٖ

إٔ تلهرتحل تلجٖ جهر بِث عهلٗة تإلبدتع ّـٖ ُذت : (آلٗة تإلبدتع)تلجركٗز علٔ تلعهلٗة تإلبدتعٗة ًفسِث - 1

 ."عهلٗة ًٗجج عًِث عهل جدٗد ٗرضٖ تلجهثعة ّجمبلَ أًَ هفٗد"تلهجثل بؤًَ 

أّ جًجج عى عهلٗة –إٔ همدتر تإلًجثجٗة تلجٖ جحممِث : (تإلًجثج تإلبدتعٖ)تلجركٗز علٔ تلًثجج تإلبدتعٖ - 2

ّبثلجثلٖ " ٗسعٔ لجحمٗق إًجثج ٗجهٗز بثلجدة ّتلهالبهة ّإهكثًٗة تلجطّٗر"ّـٖ ُذت تلهجثل ٗعرؾ بؤًَ - تإلبدتع

 .تإلًجثج تإلبدتعٖ ّحل تلهشكالت ّجبًٖ تلجؽٗٗر: ٗركز علٔ

كثلفضّل ّتلبحخ ّّضّح تلرإٗث ّتلمدرة علٔ جفِم تلهشكالت ًّجد : تلصفثت تلشخصٗة للهبدعٗى- 3

صفثت تإلبدتع بثلخصثبص تلًفسٗة تلهجهثلة بثلهخثطرة ّتالسجماللٗة ّتلهثثبرة ّتالًفجثح علٔ تلخبرة تلدتخلٗة 

 .ّتلخثرجٗة

كثالسجمالل ّتلصدق ّتلبحخ عى تلحمٗمة، ّتلحثجة : (تلمٗم تإلبدتعٗة)تإلهكثًٗثت تإلبدتعٗة عًد تألـرتد - 4

ًّجد أٗضثً هى ٗركز علٔ تإلهكثًٗة تإلبدتعٗة ّتالسجعدتدتت تلًفسٗة تلكثهًة لإلبدتع كهث جكشؾ . إلٔ تإلًجثز

 .عًِث تالخجبثرتت تلًفسٗة، ّٗعرؾ تإلبدتع علٔ أسثسِث علٔ أًَ تالسجعدتد تلكثهى للجفّق أّ تلجهٗز كهث ٗرتُث

 

: ّعلٔ ُذت ٗهكى تلمّل إى أبرز تألبعثد تلهكًّة لإلبدتع ـٖ هجثل تإلدترة ججهثل بؤربعة عّتهل أسثسٗة ُٖ

تلعهلٗة تإلبدتعٗة ذتجِث، تلفرد أّ تلهجهّعة تلهبدعة، تلبٗبة تلجًظٗهٗة ذتت تلهّتصفثت تلخثصة علٔ هسجّٓ 

إجثحة ـرص برّز تألـكثر تلجدٗدة ّجِٗبة تألجّتء تلهًثسبة لجطبٗمِث، ّتلًجثبج تلهلهّسة ذتت تلمٗهة ّتلمثدرة 

 .علٔ إحدتخ ًملة ًّعٗة سّتء علٔ هسجّٓ تلهًظهة ككل أّ بعض أجزتبِث
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 (Concept Of Innovation) هفِّم االبتكار 

إٔ بكر إلٔ - أجثٍ بثكرتً، ّبكر-َبكر، ِّبكر، بكّرتً جمدم ـٖ تلّلت علَٗ : أهث كلهة تبجكثر ـمد تشجمت هى

﴿بثلعشٖ ّتإلبكثر﴾ ٗشٗر إلٔ أى تالبجكثر ـعل ٗدل علٔ تلّلت، ّـٖ حدٗخ : ّلّلَ جعثلٔ. تلشٖء عجل إلَٗ

إٔ أدرن تلخطبة هى أّلِث ُّّ هى . تلجهعة هى بكر ّتبجكر لثلّت بكر ـالى أسرع ّتبجكر، أجٔ لبل تٙخرٗى

ّٗسجدل ههث سبق أى تبجكر ّتبجكثر إًهث ُهث كلهجثى هجعلمجثى بثلفعل أّ تلًشثط هى حٗخ ّلت إجٗثى . تلبثكّرة

 .تلفرد لَ ّلٗس بإٗجثد أّ إًشثء شٖء

ـلمد . أهث تلجعرٗؾ تالصطالحٖ، ـههث ال شن ـٖ أى تلجطّر ُّ تلسهة تألبرز ـٖ حٗثة تلفرد ّتلهإسسثت

جرتكم ُذت تلجطّر هًذ ذلن تلظِّر تألّل بهعدالت هجبثًٗة بفعل تلمدرة تلعملٗة تلعظٗهة تلجٖ ٗجهٗز بِث 

ـٖ كًَّ لثدرتً علٔ أى ٗطّر ّٗبجكر تألشٗثء , تإلًسثى علٔ كل تلكثبًثت تألخرٓ تلجٖ جشثركَ ُذٍ تألرض

  :ّـٖ درتسثت ّأبحثخ سثبمة ّضعت جعرٗفثت لالبجكثر. تلجدٗدة

 ٗشهل جهٗع جّتًج حٗثة تلفرد، "ٗشثر إلٔ تالبجكثر ًُث علٔ أًَ : تالبجكثر كؤسلّج هى أسثلٗج تلحٗثة

تالبجكثر ًُث ُّ تلمّة تلجٖ جدـع إلٔ  .بحٗخ ٗصبح تالبجكثر دتالً علٔ ًّع أّ أسلّج هعٗى ـٖ تلحٗثة

 ."تالكجهثل

 :ًُّثن ًّعثى هى تالبجكثر

  .ُّّ ٗعجهد علٔ لدرتت خثصة جظِر ثهرتجِث علٔ شكل أعهثل عظٗهة: تبجكثر تلهُّبة- 1

تلمدرة علٔ تلجعبٗر عى تألـكثر دّى خّؾ هى سخرٗة تٙخرٗى "ّتلذٕ ٗعبر عى : تبجكثر جحمٗق تلذتت- 2

، ّٗكثد ٗكّى ُذت تلًّع هى تالبجكثر هرتدـثً للصحة تلًفسٗة تلسلٗهة، حٗخ ٗصبح صفة "ّبصّرة هسجهرة

 .ههٗزة لإلًسثى تلهجكثهل

 تلجٖ ًٗشؤ عًِث ًثجج جدٗد ًجٗجة لهث ٗحدخ هى جفثعل بٗى "إى تلعهلٗة تالبجكثرَٗ : تالبجكثر كًثجج جدٗد ُٖ

 ."تلفرد بؤسلّبَ تلهجهٗز ّهث ّٗتجَِ ـٖ بٗبجَ

 تلعهلٗة تلجٖ ججضهى تإلحسثس بثلهشكالت ّتلثؽرتت ـٖ هجثل هث، "إى تالبجكثر ُّ : تالبجكثر كعهلٗة عملٗة

ثم ججدٗد بعض تألـكثر ّّضع تلفرّض تلجٖ جعثلج ُذٍ تلهشكالت، ّتخجبثر هدٓ صحة أّ خطؤ ُذٍ 

 ".تلفرّض، ّجّصٗل تلًجثبج إلٔ تٙخرٗى

عهلٗثت تجخثذ تلمرترتت تلرشٗدة، ّجطّٗر تلعملٗة تلبشرٗة ّجطّٗر تلِٗكل : "ّٗعرؾ تالبجكثر تإلدترٕ بؤًَ

ـفٖ هجثل ". تلجًظٗهٖ، بحٗخ ٗإثر كل ذلن ـٖ تلجصرـثت تلجٖ جرجبط بثلًّتحٖ تلفعلٗة أّ تلجفكٗر تالبجكثرٕ

تلجفكٗر تإلبدتعٖ جبرز لدرتت تلمثبد علٔ جصّر تلًجثبج تلبعٗدة ّتلمرٗبة ّتبجكثر تلحلّل، ـثلمثبد تلهبدع ال 

ٗعجهد علٔ تلحلّل تلجملٗدٗة، بل لدَٗ تلجرأة ّتلمدرة علٔ تلهخثطرة ـٖ جبًٖ أـكثر ّحلّل جدٗدة جخجلؾ عى 

 .تلجفكٗر تلًهطٖ ّتألسلّج تلجملٗدٕ

جصّر عول٘ة تالخجرتع، ُّّ عي ة إبدتعٗة ججضهى تلجًفٗذ ّجخجلؾ ـكر: "ل إى تالبجكثر ُّلمْعهّهثً ٗهكى ت

ّٗهكى أٗضثً أى ٗعرؾ تالبجكثر تإلدترٕ ـٖ تلمطثع ". لعوأّ أدتء /ًجٗجة ّلححم٘ك ّجًفٗذ لطرٗمة جدٗدة 
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لوعثلجة ل هّحدٍ جدٗدة عوتءتت جرهإسسثت تلعثهة بّضع جصثهٗم جدٗدة للسٗثسثت ّإلم تل٘ث: "تلعثم بؤًَ

إٗجثد حل ًثجح : "دترة تلعثهة ُّإلهجثل تـٖ ى تالبجكثر ـإًُث هي ّ". هشثكل هجعلمة بثلسٗثسثت تلعهّهٗة

 ".لهشثكل لدٗهةجدٗد ّإبدتعٖ ّـرٗد لهشثكل جدٗدة أّ حل 

 (Types Of Innovation In Public Administration) أًّاع االبتكار فٖ اإلدارة العاهة 
 

 :دارة العاهة، ّهًِا ها ٗلٖإلافٖ االبتكارات هي ًُاك أًّاع هختلفة 

  أّ إًشثء هإسسثت/بهة ّلمثهإسسثت تلججدٗد تعلٔ جركز لحٖ إسسٗة، تلوتالبجكثرتت ت- 1

 جدٗدة؛

 دترة تلعثهة؛إلتـٖ أّ جمًٗثت إدترٗة جدٗدة عول تءتت جرإدخثل إعلٔ تالبجكثر تلجًظٗهٖ، تلذٕ ًٗطّٕ - 2

 جحسٗى ًّعٗة جمدٗم تلخدهثت تلعثهة؛علٔ تلعهلٗثت، تلذٕ ٗركز ـٖ تالبجكثر - 3

ًحّ علٔ هثالً، جمرٗر تلسٗثسثت )دترة إلتهي إدخثل أشكثل جدٗدة علٔ تالبجكثر تلهفِّهٖ، تلذٕ ٗركز - 4

 .(ت تألـمٗةلشبكثى، ّتلسكثٗمّم بِث تلحٖ هة، ّإصالحثت تلهٗزتًٗة تلولحزجفثعلٖ، ّتإلدترة ت

جشهل جًهٗة تلهّترد تلبشرٗة ّإدترجِث، ّجمدٗم تلخدهثت تلعثهة، ـِٖ ّجخجلؾ هجثالت تالبجكثر أٗضثً، 

تألهم ).تجرهٗة، ّجحمٗق تلالهركزٗة ُّلم لحكْت تلعول٘ثتـٖ ّجطبٗمثت جكًّلّجٗث تلهعلّهثت ّتالجصثالت 

 تلهجحدة، 

 (The Difference Between Creativity And Innovation) الفرق بٗى اإلبداع ّاالبتكار

إى لكلهة إبدتع تلكثٗر هى تلجعرٗفثت ّتلجٖ ّردت ـٖ تألبحثخ ّتلدرتسثت، ّلمد ظِر تخجالؾ ّتضح حّل 

ّٗالحظ  .(Creativity) تسجخدتم كلهجٖ إبدتع ّتبجكثر، ّأِٗهث أكثر صحة بثرجبثطِث بثلكلهة تإلًجلٗزٗة

أى بعض جلن تألبحثخ ّتلدرتسثت لد تسجخدهت تلكلهجٗى ّكؤًِهث هجرتدـجٗى ّتلبعض تٙخر هى تلدرتسثت 

ّتألبحثخ لد ـرق بًِٗهث ّأى كل ّتحدة هى جلن تلكلهجٗى جعطٖ هعًٔ هخجلفثً عى تألخرٓ، ّبثلرجّع إلٔ 

تلهعثجم تللؽّٗة تلعربٗة ّلجّضٗح تلهعًٔ تللؽّٕ لكل هى كلهة إبدتع ّتبجكثر، ـمد أّرد تبى هًظّر جفسٗرتً 

ّذكر تبى تألثٗر . بدع، ّبدع تلشٖء، هبجدعَ، ّتبجدعَ إٔ أًشؤٍ ّبدأٍ ّتخجرعَ ّتسجًبطَ: لكلهة إبدتع ُّٖ

. هى سى سًًة حسًة كثى لَ أجرُث: أى تلبدعة بدعجثى، بدعَ ُدٓ ّبدعة ضاللة لمّلَ صلٔ هللا علَٗ ّسلم

ًعهت تلبدعة ُذٍ : ّلّل عهر رضٖ هللا عًَ. ّلثل ـٖ بدعة تلضاللة هى سى سًة سٗبة كثى علَٗ ّزرُث

لهث كثًت هى أـعثل تلخٗر دتخلة ـٖ حٗز تلهدح سهثُث بدعة ّهدحِث ألى تلًبٖ صلٔ هللا علَٗ ّسلم لم ٗسًِث 

ّتلمّل ـالى بدع ـٖ ". كل هحدثة بدعة:"ُّذت ٗجّتـق هع لّلَ صلٔ هللا علَٗ ّسلم. لِم، ـبِذت سهثُث بدعة

 .ُذت تألهر إٔ أّل لم ٗسبمَ أحد، ّتلبدع تلهحدخ تلعجٗج، ّأبدعت تلشٖء تخجرعجَ، لٗس علٔ هثثل

إٔ بكر إلٔ - أجثٍ بثكرتً، ّبكر-َبكر، ِّبكر، بكّرتً جمدم ـٖ تلّلت علَٗ : أهث كلهة تبجكثر ـمد تشجمت هى

﴿ بثلعشٖ ّتإلبكثر ﴾ ٗشٗر إلٔ أى تالبجكثر ـعل ٗدل علٔ تلّلت، ّـٖ حدٗخ : تلشٖء عجل إلَٗ، ّلّلَ جعثلٔ

إٔ أدرن تلخطبة هى أّلِث ُّّ هى . تلجهعة هى بكر ّتبجكر لثلّت بكر ـالى أسرع ّتبجكر، أجٔ لبل تٙخرٗى

ّٗسجدل ههث سبق أى تبجكر ّتبجكثر إًهث ُهث كلهجثى هجعلمجثى بثلفعل أّ تلًشثط هى حٗخ ّلت إجٗثى . تلبثكّرة
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 .تلفرد لَ ّلٗس بإٗجثد أّ إًشثء شٖء

ّعثدة هث ٗخجلط هفِّم تإلبدتع هع هفثُٗم أخرٓ كثالبجكثر، إال أى تإلبدتع ٗجهثل ـٖ تلجّصل إلٔ حل خالق 

إٔ أى تالبجكثر هث ُّ . لهشكلة هث أّ إلٔ ـكرة جدٗدة، ـٖ حٗى أى تالبجكثر ُّ تلجطبٗق تلخالق أّ تلهالبم لِث

ـثلعهل هحكّم بإهكثًٗة جطبٗق تألـكثر تلهبدعة، ـلٗس هى . إال جحّٗل تلفكرة تإلبدتعٗة إلٔ عهل إبدتعٖ

تلهِثرة دتبهثً أى ٗحهل تإلًسثى أـكثر هثثلٗة هجردة عى تلّتلع ّأكبر هى لدرة تلبشر، بل تلهِثرة ـٖ أى 

 .ٗحهل أـكــثرتً هبدعة خاللَ لثبلة للجطبٗق

هى زّتٗث هخجلفة جبعثً لجبثٗى ـلسفة كل  (Creativity) ّلد جطرق تلبثحثّى ّتلدترسّى لهفِّم تإلبدتع

إى تلكثٗر هًث جرتٍ  .(Innovation) هًِم ًّظرجَ إلٔ تإلبدتع، ّهٗز بعضِم بًَٗ ّبٗى هفِّم تالبجكثر

ال ٗفرق أحٗثًثً بٗى تإلبدتع ّتالبجكثر بل ٗرٓ أًِهث كلهجثى جدل علٔ هعًٔ ّتحد بل ال ٗجد أى ًُثن ـرق 

هى حٗخ هًثلشة هفِّهٖ تإلبدتع ّتالبجكثر ًجد . ٗذكر بًِٗهث، ّتلحمٗمة أى ًُثلن ـرق بٗى تإلبدتع ّتالبجكثر

 :أى

تالبجكثر إًجثج تلجدٗد ال ٗجصؾ بثلجهثل بدرجة كبٗرة، كهث ُّ تلحثل ـٖ هجثل تلعلّم تلهخجلفة، ـفٖ ُذٍ 

بًٗهث تإلبدتع ٗعًٖ إٗجثد تلجدٗد شرٗطة أى ٗجصؾ . تلهجثالت ال ِٗجم تلهبجكرّى بثلجهثل بمدر ـثبدة تلهًجج

ًجد جلخٗص بٗى تإلبدتع ّتالبجكثر ّأُم هث ٗهٗزٍ ـٖ . ُذت تلجدٗد بثلجهثل، كهث ُّ تلحثل ـٖ تلفًّى تلجشكٗلٗة

 :تلجدّل تلجثلٖ

 الفرق بٗى اإلبداع ّاالبتكار (1)الجدّل رقم 

 (Innovation) تالبجكثر (Creativity) تلبٗثى تإلبدتع- 1

 .جهثعٗة .تلهحثّلة ـردٗة- 2

 .هسجهرة، طّٗلة .تلعهلٗة هجمطعة، لحظٗة- 3

 .لثبل للمٗثس، هإكــد .تألثر ؼٗر لثبل للمٗثس، هحجهل- 4

 .تسجعهثل تألدّتت تإلسجرتجٗجٗة .تلجكّٗى تسجعهثل ّجعلم طرق تلجفكٗر- 5

 .جسٗٗر تلهشثرٗع .ًّع تالججهثعثت عصؾ تألـكثر- 6

 .جمثرج تألـكثر ّتإلجهثع حّلِث .ًّع تلجفكٗر جضثرج تألـكثر ّجشعبِث- 7

 .تلجّجَ ًحّ تلجطبٗق .دّر تلهشرؾ أّ تلهسبّل تلجّجَ ًحّ تلجفكٗر- 8

 .(Competence) كفثءة .(Resource) أُهٗجِث ـٖ تلهإسسة هصدر

ّٗهكى تلمّل، كجلخٗص لهث جثء ـٖ تلجدّل تلسثبق، أى تإلبدتع جصرؾ ـردٕ أّ شخصٖ هصدرٍ عمل 

ّعلٔ تعجبثر أى تألّلٔ ُٖ . تلفرد ًفسَ، أهث تالبجكثر ُّ عهلٗة جهثعٗة ٗجدخل ـِٗث عدد هى تلهجعثهلٗى

 تلزعبٖ ّتلجرٗرٕ، ).عهلٗة إدرتكٗة ّعملٗة، ّتلثثًٗة عهلٗة جفثعلٗة

، ّإى (Creativity) ّهى ًُث ًالحظ أى كلهة إبدتع أكثر لربثً ّصحة ـٖ ترجبثطِث بثلكلهة تإلًجلٗزٗة

تإلًسثى تلهبدع ـٖ إبدتعثجَ ال ٗحثكٖ تلخلق تلكًّٖ ـًٗشا هى تلعدم، بل أُم هث ٗهٗز تإلًسثى تلهبدع ُّ 
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تسجؽـاللَ ّتسجثهثرٍ لهث ــٖ تلطبٗعة هى هّترد ّهكـًّثت، ّهث ـٖ عملَ هى أـكثر ُّبِث إلَٗ تلخثلق، ّهثلَ 

هى رؼبثت ّدّتـع ّهّٗل ّهث ٗحهلَ بدتخلَ هى أحثسٗس جهثلٗة لثدرة علٔ جذّق هث ٗحٗط بَ هى آٗثت 

 .بثُرة تلجهثل ّتلدلة
 (The Creativity, The Innovation And The Best Practice) اإلبداع ّاالبتكار ّأفضل الههارسات

هجثل تلحكم ـٖ تالبجكثر لححف٘ز تً جددترة تلعثهة أدتة هِهة إلهجثل تـٖ شكل جّثٗق ّجمثسم تالبجكثرتت 

ُٖ لحٖ بٗى تلحثالت تلحو٘٘ز تـٖ ى تلجحدٕ ٗكهى ـإتلعثلم، ـٖ ترة تألهثلة تلجٗدة ؼزّرؼم . لحٌو٘ةّجعزٗز ت

أًَ ههثرسة هبجكرة علٔ ّبعبثرة أخرٓ، إى هث ٗمدم . لفةةال جًدرج ـٖ ُذٍ تلحٖ تبجكثرتت ّتلحثالت تـعالً 

لوِحوة ء تعضثهسثعدة تلدّل تأللّ. لٗس دتبهثً ججربًة ًثجحة علٔ تلهدٓ تلبعٗد ٗهكى ًشرُث ـٖ بلدتى أخرٓ

 .بجكرتر جطبٗق تالبجكثرتت، هى تلضرّرٕ جعرٗؾ تلهمصّد بثالبجكثر ّبؤـضل ههثرسة

العاهة، لجوع٘ة الٔ الهتحدة للهستّطًات البشرٗة الهقدم إألهن ٗة لهإتهر التحض٘راللجٌة افقاً لتقرٗر ّّ

 :تتسم أفضل الههارسات بها ٗلٖ

ّٗى هلهّس ـٖ جحسٗى ًّعٗة حٗثة تثر ألِث ٗكّى - 1  س؛لٌثب

 دًٖ؛لوتلوجحوع ص ّتلخثم ّتلمطثع تلعثبٗى تلمطثع تـعثلة جشكل ثهرة شرتكثت  - 2

 .لب٘ة٘ةتلًّتحٖ تالججهثعٗة ّتاللجصثدٗة ّتهي جكّى هسجدتهة - 3

جمٗٗم تلجمدم لتلعثهة كذلن، بثى جسجخدم أـضل تلههثرسثت كّتحدة هى تألدتجٗى تلربٗسٗجٗى لجوع٘ة ّجّصٖ ت

 .تلهسجدتملححضر ، ّتللجو٘عّٓ لوؤجّـٗر ت: أُدتؾ تألهم تلهجحدة ُّهثهي ز ـٖ بلّغ ُدـٗى لوحرت

دتء تلًهّذجٖ أّ ألتلحو٘٘ز ّٗسجخدم هفِّم أـضل تلههثرسثت أّ تلههثرسثت تلًثجحة علٔ ًطثق ّتسع 

تء أثهر ًجثبج بثرزٍ ـٖ حثلة هث جرًشثط أّ إ: "ّٗهكى جعرٗفِث بؤًِث. هإسسثتلتلُهحّسى علٔ هسجّٓ ت

بفٗرّس بمص لوعٌٖ تلهجحدة تألهن لبرًثهج تـمثً ّّ". حثلة أخرٓـٖ ءة لكفثّتلفعثل٘ة تلححس٘ي ّٗهكى جكٗٗفَ 

رؾ بشؤى هث لوعثهرتكهة ّجطبٗق ت: "ز، ٗمصد بثلجركٗز علٔ هفِّم أـضل تلههثرسثتٗدتلبشرٗة تإللوٌثعة ت

عول٘ة دة ّلوسحفثٍى ّتحد تلدرّس تآّذلن ٗعًٖ ـٖ ". تلس٘ثلثٗصلح ـٖ هخجلؾ تألّضثع ّتالٗصلح ّهث 

ّهحّر . (تجرذت؟ ُّلم لوثهث تلذٕ ٗصلح ّكٗؾ ٗصلح ّ)لححل٘ل ّتلحفك٘ر ة تلجؽذٗة تلهرجدة ّتلوسحورتلجعلم ت

 .ججحمق بِث تلًجثبجلحٖ تلعول تبك تطرالكجشثؾ سلسلة تلههثرسثت ّ" رج تلًثجحةلحجثت"ُّ لححل٘ل جركٗز ت

ـثلبعض . هحل جدلهر تلًظرٕ بٗى تالبجكثرتت ّأـضل تلههثرسثت أّ تلههثرسثت تلًثجحة ألحو٘٘ز أى تؼ٘ر 

ـٖ ق بٗى تلهفِّهٗى لفرّهى ُذت تلهًظّر، ٗكهى ت. أصبحت ههثرسثت ًثجحةهث ٓ أى تالبجكثرتت إذت دتٗر

أى أحد تلهعثٗٗر تلهحددة لالبجكثر ُّ لثبلٗجَ لٔ ًمٗض ذلن، إعلٔ ّٗذُج آخرّى، . س تلزهًٖلوم٘ثت

هجثل تلحكم لم ٗبلػ هى تلجطّر ـٖ ى هٗدتى تالبجكثر ألأًَ ًظرتً لٔ ّهى تلهِم أٗضثً تإلشثرة إ. لالسجدتهة

ى جعرٗؾ هفِّم تالبجكثر ـٖ هجثلٖ تلحكم ّتإلدترة ـإص، لخثتلهسجّٓ تلجٗد تلذٕ بلؽة تالبجكثر ـٖ تلمطثع ت

تل، ٗجهثل تحد هعثٗٗر تخجٗثر تلفثبزٗى بجّتبز تألهم تلهجحدة للخدهثت لوثسبٗل تـعلٔ . تلعثهة جؤجٖ هخجلفة

هثت، ـٖ سٗثق بلد أّ هًطمة هعًٗة، ـكرة ـرٗدة أّ لحكْ، إٔ أى جسجحدخ تجدٗدهة ـٖ تسجحدخ هفِّم لعثت

لشفثـ٘ة ل كفثلة تجتً ـٖ هجثل تلسٗثسثت أّ تلجًفٗذ هى أـرٗدل تلهشثكل، أّ جصهٗهثً لحتً هجهٗزتً جدٗدًِجثً 

أهث صًدّق إٗهبّهٗلٗلّ لجّتبز تالبجكثرتت ـٖ جًّج أـرٗمٗث، . ًطثق تلخدهة تلعثهةـٖ ّتلهسثبلة ّتالسججثبة 
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تة ـٖ لح٘جعزز ًّعٗة تلحٖ م ّتلعثلطثع تلشرتكثت هع تعلٔ ة تلهًطّٗة لوحو٘زتلهشثرٗع تعلٔ تلذٕ ٗكثـا 

 :تالبجكثرلحثل٘ة لحعرٗؿ ٗسجخدم هعثٗٗر تلجمٗٗم تـة بطرق هبجكرة، لفم٘رتلهججهعثت ت

هسثبل ربٗسٗة لوعثلجة ٓ جطّٗر هبثدرتت ّهمدرة إبدتعٗة ّّضع إجرتءتت جدٗدة  هد:القدرة االبتكارَٗ •

 ججصل بثلفمر؛

 هسثُهة تلحكّهة ّتلشركثت؛: هشثركة تلحكّهة •

تججهثعٗثً، ـِ٘ث ج لورؼْتلًجثبج تهي ُث ؼ٘رّلوعلٌة ّع أُدتـَ تلوشرٓ حمق تهدإٔ لٔ  هعرـة إ:لفعال٘ةا •

 أّ أًَ بسبٗل جحمٗمِث؛

 تدتً ّجهثعثت؛ـرتء ألفمرّع ـٖ جحسٗى ًّعٗة حٗثة تللوشرتلّتضح ألثر  ت:لفقرالتؤثٗر علٔ ا •

 ذلن؛لٔ د كثلجهّٗل ّجّـٗر تلهّظفٗى ّهث إلْ٘ل ظتلسلٗم ـٖ ٍ ّع للبمثء ّأدتإلوشر صالحٗة ت:االستداهة •

هي رتً جدٗدة ّههثرسثت جٗدة ججعلق ببرتهج تلحد ـكثّع ـٖ جعلٗم تٙخرٗى ألوشرت ل٘وة :ارلتكرقابلٗة ا •

 .لفمرت

 :أربعة هعاٗٗر ُّٖعلٔ الحكّهة األهرٗكٗة الختٗار االبتكارات ئز اجّْٗعتهد برًاهج 

  جحمٗق طفرة إبدتعٗة؛:الجدة •

  جحمٗق ًجثبج هلهّسة؛:لفعال٘ةا •

 ر؛لجوِْ هعثلجة هشكلة جِم ت:األُهٗة •

 .تر ّتلجطّٗرلحكر لثبلٗة ت:قابلٗة التحّٗل •

عول٘ة تالخجرتع، ُّّ عي ة إبدتعٗة ججضهى تلجًفٗذ ّجخجلؾ ـكر: "ل إى االبتكار ُّلقّْعهّهاً ٗهكى ا

جدٗدة عٌثصر ّٗهكى أى ٗشهل تالبجكثر إدخثل ". لعوأّ أدتء /ًجٗجة ّلححم٘ك جصّر ّجًفٗذ لطرٗمة جدٗدة 

ُّّ ٗشٗر . الً عٌَدّعل جملٗدٕ أّ عوأسلّج ـٖ تلهّجّدة أّ جؽٗٗرتً هِهثً لعٌثصر تهي أّ هزٗجثً جدٗدتً 

دترٕ إلّٗهكى أٗضثً أى ٗعرؾ تالبجكثر ت. هًججثت جدٗدة ّسٗثسثت ّبرتهج جدٗدة ًِّج ّعهلٗثت جدٗدةلٔ إ

ل هّحدٍ جدٗدة عوتءتت جرهإسسثت تلعثهة بّضع جصثهٗم جدٗدة للسٗثسثت ّإلم تل٘ث: "تلمطثع تلعثم بؤًَـٖ 

إٗجثد حل : "دترة تلعثهة ُّإلهجثل تـٖ ى تالبجكثر ـإًُث هي ّ". هشثكل هجعلمة بثلسٗثسثت تلعهّهٗةلوعثلجة 

إى تالبجكثر لٗس حالً هؽلمثً ّكثهالً، بل ثن ". لهشثكل لدٗهةجدٗد ًثجح ّإبدتعٖ ّـرٗد لهشثكل جدٗدة أّ حل 

 (11-9: 2006تألهم تلهجحدة، ). ُّ حل هفجّحثً ٗؽٗرٍ تلذٗى ٗجبًًَّ

 (Groundworks Of The Best Practice Governmental) أسس أفضل الههارسات الحكّهٗة

حكّهة جركز علٔ هجلمٖ تلخدهة، جِدؾ : إى األسس الثالثة ألفضل الههارسات فٖ الحاكهٗة الحدٗثة ُٖ

ّجكهى جذّر ُذٍ تألسس تلثالثة ـٖ جبًٖ ههثرسثت تلمطثع تلخثص . إلٔ جحمٗق تلًجثبج، ّججهجع بثلشفثـٗة

ّجمّم تلحكّهثت تألكثر كفثءة ًّجثحثً حثلٗثً بجًفٗذ تسجرتجٗجٗثت عدٗدة . تلهالبهة لحثكهٗة لّٗة ّـثعلة

 .للجحسًٗثت تلذتجٗة هع تلجركٗز علٔ ُذٍ تألسس تلثالثة

 ٗمع علٔ عثجق تلحكّهة تالُجهثم بشكل أسثسٖ بهجلمٖ تلخدهة :حكّهة تركز علٔ هتلقٖ الخدهة- 1

ًّٗبؽٖ علٔ تلحكّهة أى جصؽٖ إلِٗم ّأى جؤخذ تلجرتحثجِم . بثعجبثرُم تلهسجفٗدٗى تلًِثبٗٗى هى تلحكّهة
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ّجإكد تلحكّهة تلجٖ جركز علٔ هجلمٖ تلخدهة ضرّرة . بعٗى تالعجبثر لدٓ ّضع ّجًفٗذ سٗثسثجِث تلعثهة

إضثـة إلٔ كًِّم  (كًثخبٗى ّدتـعٖ ضرتبج)هعثهلجِم جلمثبٗثً كهسجفٗدٗى ّهشثركٗى ـٖ تلعهلٗثت تلحكّهٗة 

 .هجلمٗى للخدهثت تلجٖ جمدهِث تلحكّهة

إى تلحكّهة تلجٖ جركز علٔ هجلمٖ تلخدهة جخلق سٗثسثت حكّهٗة أـضل عى طرٗق ـسح تلهجثل لهصثدر 

ُّذت ٗكجسج أُهٗة خثصة ـٖ عثلهًث تلحثلٖ تلذٕ ٗزدتد . هعلّهثت أّسع، ّّجِثت ًظر ّحلّل هحجهلة

كهث جعزز تلحثكهٗة تلجٖ جركز علٔ . جعمٗدتً ّٗهثً بعد ّٗم، ـٖ ظل جشثبن تلسٗثسثت ّتزدٗثد تلضؽّط تلزهًٗة

ّهى خالل جفعٗل دّر هجلمٖ تلخدهة ّجشجٗعَ علٔ جمدٗم هدخالت هى لبلَ . هجلمٖ تلخدهة تلثمة تلعثهة لدِٗم

ّدهجِث ـٖ عهلٗة صًع تلمرتر، ـإى تلحكّهثت جسجطٗع جخفٗؾ شعّر هجلمٖ تلخدهة بعدم تلرضٔ تلًثجج عى 

 .أدتء تلهإسسثت تلحكّهٗة

 ججطلج تلحثكهٗة تلِثدـة إلٔ جحمٗق تلًجثبج هى تلهإسسثت تلحكّهٗة :حكّهة تركز علٔ تحقٗق الًتائج- 2

ُّٖ جعًٔ بجحسٗى تألدتء تلحكّهٖ ّجملٗل تلجكثلٗؾ، ّججطلج ـِهثً . تلجركٗز علٔ جحمٗق أُدتؾ هلهّسة

ّتضحثً لرسثلة تلهإسسة، ّرإٗجِث ّلٗهِث، ّجّحٗد أُدتـِث تلهإسسٗة، ّتالسجفثدة تلمصّٓ هى تلهّترد 

 .لجحمٗق تألُدتؾ تلهعلًة ّجرجهة تلرإٗة إلٔ حمٗمة ّتلعة

جإكد تلحثكهٗة تلِثدـة إلٔ جحمٗق تلًجثبج علٔ تلهخرجثت تلهلهّسة ّجمٗس هسثُهة ُذٍ تلهخرجثت ـٖ 

جحمٗق تلًجثبج تلهطلّبة، كهث ججطلج هًِجثً شثهالً ٗركز علٔ جحمٗق تألُدتؾ تلهإسسٗة بثسجخدتم همثٗٗس 

أدتء ّتضحة ّجمثرٗر جسثعد تإلدترة ّتلهسبّلٗى ّتلجهِّر علٔ جمٗٗم هدٓ ًجثح تلهإسسة ـٖ جحمٗق 

ّعًدهث جكّى تألُدتؾ تلّطًٗة للهإسسة ؼٗر ّتضحة جهثهثً ّكذلن تلدّر تلذٕ جسثُم بَ تلهإسسة . رسثلجِث

ـٖ جحمٗق جلن تألُدتؾ، ـإى علٔ تلهإسسة أى جّضح علًثً ـِهِث لألُدتؾ تلّطًٗة ّدّرُث ـٖ جحمٗق جلن 

تألُدتؾ، تألهر تلذٕ ٗسثعد ـٖ جحمٗق تإلشرتؾ تلهإسسٖ ّجّضٗح دّر تلهإسسة ـٖ إطثر تلصّرة 

 .تلكبٗرة

 جعًٖ تلشفثـٗة هًح جهٗع تلهعًٗٗى تلفرصة تلكثـٗة لالطالع ّتلجعرؾ علٔ :حكّهة ذات شفافٗة- 3

تلهعلّهثت ّتلمرترتت ذتت تلعاللة، هجضهًة هبررتت تجخثذُث، تلجِثت تلهسبّلة عًِث ّتلًجثبج تلهجرجبة 

 .علِٗث

ّتلشفثـٗة عًصر أسثسٖ للهسثءلة حٗخ ٗطثلج هجلمّ تلخدهة بًجثبج هجزتٗدة هى هّظفٖ تلخدهة تلهدًٗة 

 :ُّٖ جدّر حّل هبثدئ تلحمّق تلعثهة ّتلجزتهثت تلحكّهة. ّتلهإسسثت تلحكّهٗة

 تلجهِّر ٗهجلن تلحكّهة، لذت ـإى أٗة هعلّهثت حكّهٗة ٗمدهِث هّظفّ تلحكّهة أّ :الحقّق العاهة •

ٗجهعًِّث علٔ حسثج تلحكّهة أّ كجزء هى ّتجبثجِم تلرسهٗة، بؽض تلًظر عى تلصٗؽة تلجٖ جًشر بِث 

ٗجج أى ججّتـر للجهِّر، إال إذت ًصت تلمّتًٗى صرتحًة علٔ حجبِث عًِم، ذلن أى هى حق تلجهِّر 

ُّذت تلحق عًصر أسثسٖ لضهثى حصّل تلجهِّر علٔ تلفرصة لهرتلبة . تلحصّل علٔ ُذٍ تلهعلّهثت

 .سلسلة تألًشطة تلحكّهٗة ّتلهشثركة ـِٗث

ًّٗبؽٖ علِٗث أال جسهح ـمط .  تلحكّهة هلزهة بجّـٗر بٗثًثت هّثّلة ّصثدلة ّزهًٗة:التزاهات الحكّهة •
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بل جعهل أٗضثً علٔ جشجٗع تلهشثركة تلعثهة ـٖ تلعهلٗة تلدٗهمرتطٗة عى طرٗق تلجرّٗج بثسجخدتم تلهعلّهثت 

كهث أى تلحكّهة هلزهة بضهثى تلهحثـظة علٔ تلهعلّهثت تلرسهٗة . تلرسهٗة هى خالل جِّد ًشر ًشطة

 .لألجٗثل تلمثدهة

 الهبحث الثاًٖ

 تلجحدٗثت تلدتـعة لإلدترة تلعثهة لإلبدتع ّتالبجكثر

. جّتجَ تإلدترة تلعثهة ـٖ جهٗع أرجثء تلعثلم تلعدٗد هى تلجحدٗثت تلجٖ جفرضِث تلبٗبجٗى تلدتخلٗة ّتلخثرجٗة

ـعلٔ صعٗد تلبٗبة تلدتخلٗة، جّتجَ تإلدترة تلعثهة عددتً هى تلجحدٗثت ّتلهشثكل تلعّٗصة ّتلشدٗدة تلجعمٗد 

ّتلًثججة عى تلهطثلج تلهجزتٗدة للهّتطًٗى بضرّرة حل عددتً هى تلهسثبل تالججهثعٗة ّتاللجصثدٗة تلجٖ 

جخص حٗثجِم، ّهى أُم ُذٍ تلمضثٗث تلمضثء علٔ تلفمر ّتلبطثلة، ّضعؾ تلًظم تلجعلٗهٗة، ّتًجشثر تألّببة 

أهث علٔ تلصعٗد تلخثرجٖ، ـجّتجَ تإلدترة تلعثهة عددتً هى تلجحدٗثت . ـٖ تلهجثل تلصحٖ، ّجدُّر تلبٗبة

تلجٖ جفرضِث تلعّلهة ّثّرة تلهعلّهثت ّعهلٗة تالًدهثج بصّرة ـثعلَ ـٖ تاللجصثد تلعثلهٖ، تألهر تلذٕ 

ٗمجضٖ جكٗٗؾ تلسٗثسثت تلحكّهٗة، ّإعثدة جؤُٗل تألجِزة تلحكّهٗة ّتلعثهلٗى ـِٗث ألجل تلجعثهل بفعثلٗة 

 .جثهة ّهرًّة كثـٗة هع كل تلجحدٗثت تلهججددة علٔ تلدّتم

: ّعلَٗ ٗهكى القّل أى اإلدارة العاهة فٖ جهٗع الدّل تّاجَ ثالث تحدٗات داخلٗة رئٗسَٗ ُّاهة، ُّٖ

تقدٗم الخدهات العاهة بجّدة عالَٗ، ّخضّع أجِزة اإلدارة العاهة للهسائلة، ّاالستجابة لهطالب 

 :الهّاطًٗى، ّفٗها ٗلٖ شرح هختصر لِذٍ التحدٗات ّكالتالٖ

جّتجَ أجِزة تإلدترة تلعثهة ـٖ جهٗع أًحثء تلعثلم : جمدٗم تلخدهثت تلعثهة بجّدة عثلٗة :التحدٕ األّل- 1

جحدٕ تالسججثبة للعدٗد هى ضؽّط تلهّتطًٗى ـٖ أًجثة جمدٗم تلخدهثت تلعثهة بصّرة كثـٗة ّعثدلة ّبجّدة 

ّإذت دلمًث لّجدًث أى أحد أُم تالججثُثت تلعثلهٗة . عثلٗة، بثالعجهثد علٔ هّترد للٗلة ّلدرتت جًفٗذٗة هحدّدة

ـٗهث ٗجعلق بجهّٗل تلبرتهج تلعثهة ٗهٗل إلٔ جملٗص تلهّترد تلهثلٗة تلجٖ جّضع جحت جصرؾ تإلدترة تلعثهة، 

تألهر تلذٕ ٗدـعِث إلٔ أى جعزز لدرتجِث ّجسخر هّتردُث بمدر أكبر هى تلفعثلٗة ّبثججثٍ أكبر ًحّ تالبجكثر، 

ّٗجم ذلن هثالً هى خالل حشد تلدعم هى تلمطثع تلخثص ّتلهججهع تلهدًٖ ـٖ هجثل جمدٗم تلخدهثت كجهّٗل 

 .برتهج تلجعلٗم ّتلصحة

جّتجَ تإلدترة تلعثهة ـٖ جهٗع أًحثء تلعثلم : خضّع أجِزة تإلدترة تلعثهة للهسثبلة :التحدٕ الثاًٖ- 2

ـٖ تججثٍ ضرّرة خضّعِث  (تلهثًحٗى أـرتد كثًّت أم دّل)ّخثرجٗة  (تلهّتطًٗى)جحدٕ ضؽّط دتخلٗة 

للهسثبلة ّجعلِث أكثر تسججثبة ّـعثلٗة، ّذلن بؤى جكّى أكثر تُجهثهثً بثلهّتطًٗى ضهى هث ٗسهٔ بهًظّهة 

ُّذت ٗجعل هى تلججدٗد ّتالبجكثر هسؤلة حّٗٗة ُّثهة لهّتجِة جحدٕ تلهسثبلة ّهث . تلكم تلرشٗد أّ تلصثلح

 .جفرضَ هى جؽٗرتت جُّرٗة ـٖ طرٗمة عهل تإلدترة تلعثهة ّكذلن ـٖ هفثُٗم ّسلّكٗثت تلعثهلٗى ـِٗث

جّتجَ تإلدترة تلعثهة ـٖ جهٗع أًحثء تلعثلم تلعدٗد هى :  تالسججثبة لهطثلج تلهّتطًٗى:التحدٕ الثالث- 3

تلجحدٗثت ـٗهث ٗجعلق بثالسججثبة لهطثلج ّجّلعثت ّطهّحثت ّرؼبثت ّهّٗل تلهّتطًٗى، ّذلن هى خالل 

. تإلـسثح لهزٗد هى تلهشثركة تلشعبٗة ـٖ صًثعة تلمرترتت تلجٖ جِم حٗثة ّجهس هعٗشة تلهّتطًٗى أًفسِم
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ـثلهّتطًٗى ـٖ جهٗع أًحثء تلعثلم ّبهسثعدة ثّرة تالجصثالت صثرّت ٗطثلبّى ألى ٗكّى لِم صّجثً هسهّعثً 

ّهإثرتً علٔ تلمرترتت تلحكّهٗة، بل ٗرّى أى بإهكثًِم تلهشثركة تلفعثلة ـٖ هًثلشة ّحل تلمضثٗث تلجٖ جِم 

ُّذت ٗعًٖ أى تإلدترة تلعثهة لم جعد حكرتً للحكّهثت، بل صثر . حٗثجِم ّكذلن تلمرترتت تلهجرجبة علٔ ذلن

للهججهع تلهدًٖ ّتلمطثع تلخثص دّرتً ُثهثً ٗضطلعثى بَ، ّهع ذلن جظل للحكّهة أُهٗة هحّرَٗ بثلًسبة 

ُذت ّٗضثؾ إلٔ هث سبق أى عهلٗة جرسٗخ تلدٗهمرتطٗة هى أجل جّـٗر تلفرص لجهثٗل أـضل، . للهججهع

ـضالً عى أى تلهشثركة ّتالًخرتط ججطلج ًشثطثً تكبر ـٖ إدترة ّجدبٗر تلشبّى تلعثهة، ّضرّرة ّجّد 

 .آلٗثت هإسسٗة ّعهلٗثجٗة ّسٗثسٗة أكثر ججدٗدتً ّتبجكثرتً 

هى أجل ُذت كلَ، جسعٔ تلعدٗد هى تلبلدتى ـٖ جهٗع أًحثء تلعثلم إلٔ جًشٗط إدترتجِث تلعثهة ّجعلِث أكثر 

كفثءة ّخضّعثً للهسثبلة، ّبّجَ خثص، أكثر جركٗزتً علٔ جّـٗر تلخدهثت تلعثهة بثلكفثءة ّتلفعثلٗة ّتلجّدة 

 (14-12بجصرٗؾ هى تألكّع،، ).تلجٖ ٗجطلبِث تلهّتطًٗى

 هبررات اإلبداع فٖ الهًظهات الحكّهٗة

ًظرتً للجمدم تلِثبل ـٖ تلعلّم ّتلجكًّلّجٗث، ّهث ًجج عًَ هى جؽٗٗر ـٖ هخجلؾ تلهجثالت، جّتجَ تلهًظهثت 

 (رٗجشثرد بٗكِثرد)ـمد أشثر . تلعدٗد هى تلجحدٗثت ههث جطلج هًِث إهث تلجكٗؾ هع ذلن، أّ تلفشل ّتالًدثثر

إلٔ أى هحٗط تلهًظهثت أصبح ٗجسم بثلحركٗة، لذت ـثلهًظهثت تلجثهدة ٗجج أى ججد تلّسثبل ّتألسثلٗج تلجٖ 

 .جهكًِث هى ججدٗد ًشثطِث ّتالسجفثدة هى لدرتجِث

كل ذلن إشثرة ضهًٗة إلٔ تلحثجة لإلبدتع كؤحد ّسثبل تلججدٗد ّتلجؽٗٗر، ـمد ربط رسل ّآخرّى بٗى عهلٗة 

تلجؽٗٗر ّتإلبدتع بثعجبثر تلجؽٗٗر عهلٗة إبدتعٗة لبل أى جكّى ًّعثً هى أًّتع تلجطّٗر، ـثلجؽٗٗر هث ُّ إال أحد 

 .هظثُر تإلبدتع تلجٖ جعبر عًَ

 ـٖ جُّرٍ جؽٗٗر، ّتلجؽٗٗر هطلج حّٕٗ للكثٗر هى تلهًظهثت، ّـٖ ظل بٗبة هجسثرعة تألحدتخ فاإلبداع

ّكثٗرة تلجؽٗٗر جبرز حثجة تلهًظهة لإلبدتع لجسجطٗع أى جمدم هث ُّ جدٗد، ّلججهكى هى تالسجهرتر ّتلبمثء ـٖ 

كهث جظِر تلحثجة لإلبدتع عًدهث ٗدرن هجخذّ تلمرتر ـٖ تلهًظهة أى ًُثن .ظل ُذٍ تلبٗبثت تلدًٗثهٗكٗة 

. جفثّجثً بٗى أدتء تلهًظهة تلفعلٖ ّتألدتء تلهرؼّج ـَٗ، ههث ٗحثِث علٔ درتسة جبًٖ طرق ّأسثلٗج جدٗدة

 :أُم هبررات حاجة الهًظهات الحكّهٗة ّغٗر الحكّهٗة لإلبداع فٖ ها ٗلّٖهى ثهة ٗهكى جلخٗص 

أُهٗة تألشخثص تلهبدعٗى للهًظهثت ـٖ تلّلت تلحثضر لرـع كفثءجِث ّإًجثجٗجِث، ّهى ثم ُجمدم تلخدهثت - 1

 .بشكل ههٗز

أُهٗة تألسثلٗج تلحدٗثة ّتلهبجكرة للهًظهثت تلحكّهٗة ّتلجٖ ججًثسج هع تلبٗبة، ّجسثعد جلن تلهًظهثت - 2

 .ـٖ إدترة عهلٗثجِث ّحل هشكالجِث

جلبٗة تحجٗثجثت تلرإٔ تلعثم تلهجزتٗدة؛ إذ إى ّعٖ تلهّتطًٗى بثلهًجزتت تلحضثرٗة ٗدـعِم إلٔ تإللحثح - 3

 .بمّة للحصّل علٔ تلخدهثت بٗسر ّسِّلة ّبجّعٗة أـضل ههث ُٖ علَٗ

 .هسثٗرة تججثُثت تلدّلة ـٖ تلخصخصة ـٖ ظل تججثُثت تلعّلهة ّتجفثلٗثت هًظهة تلججثرة تلعثلهٗة- 4
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جزتٗد تلهشكالت تلجًظٗهٗة ّتإلًسثًٗة ّتالحجٗثجثت تلهجزتٗدة للعًصر تلبشرٕ دتخل تلهًظهثت ٗفرض - 5

 .تلجؽٗٗر ّتلجطّٗر تلذٕ ٗجطلج تإلبدتع ـٖ إحدتثَ

تلحثجة تلهسجهرة إلٔ ًظم ّأسثلٗج إدترٗة هبجكرة ًثبعة هى خصّصٗجًث ّهجطلبثجًث دّى تلسٗر خلؾ ًظم - 6

 .أّ هًمّلة هى تٙخرٗى دّى تإلضثـة ّتإلبدتع ّتلجكٗٗؾ/هملدة ّ

 :ّٗهكى أى ًظٗؾ إلٔ ذلن كل هى

 .تلجؽٗٗر تلهجالحق ّتلهسجهر ـٖ كل جزء هى أجزتء تلعهل، ّزٗثدة جعمٗد بٗبة تلعهل- 7

 .ظِّر تلجكًّلّجٗث تلحدٗثة تلهجمدهة ّتلهجهٗزة- 8

 .تلجؽٗٗر ـٖ هكًّثت ّهزٗج لّة تلعهل بهث ـٖ ذلن جّلعثت تلعثهلٗى ّلٗهِم- 9

 .تلًمص تلهجزتٗد ـٖ تلهّترد بدتًٗة هى تلهّترد تلهثبٗة ّتلطبٗعٗة- 10

 .جحّل تاللجصثد تلعثلهٖ هى تالعجهثد علٔ تلصًثعة إلٔ تالعجهثد علٔ تلهعرـة ّتلهعلّهثت- 11

تلهإجهر ).عدم تسجمرتر تلظرّؾ تاللجصثدٗة هع جحدٗثت ـرصجِث تالجفثلٗثت تلثمثـٗة ّتلدّلٗة ّتلعثلهٗة- 12

 (12-10م، 2009تلدّلٖ لجطّٗر تألدتء، 

 العّاهل الهإثرة علٔ اإلبداع

ّـمث ألبرز رّتد تلهدخل تلسٗكّلّجٖ ـٖ تلجعثهل هع هفِّم تإلبدتع، ـإى تإلبدتع ظثُرة هرجبطة أسثسثً 

بهّتصفثت شخصٗة أّ ـردٗة هعًٗة جهٗز تلفرد تلهبدع عهث سّتٍ، ّجهكًَ هى تإلبدتع ـٖ هحٗط تلعهل 

أى تإلبدتع هُّبة أّ هِثرة هجّتـرة ـٖ  (McGowan) ّهمثبل ذلن تالججثٍ ٗرٓ هثكجّتى. ّتلحٗثة

ّتإلبدتع لّة لّ ّجدت تلجعثهل . ؼثلبٗة تألـرتد، ّلكًِث جخبّ ؼثلبث أّ ججرتجع ألسبثج بٗبٗة أّ جًظٗهٗة

 .تلحسثس ّتالُجهثم تلالزم لحممت تلكثٗر هى تلفّتبد للجًظٗم

ـمد أكدت علٔ أى هى أبرز تلعّتهل تلهإثرة علٔ تإلبدتع ـٖ  (Pelz & Andrews) أهث بلز ّأًدرّز

عثهل تلجفثعل ّجبثدل تألـكثر هع تلزهالء أّ تألـرتد ههث ٗإثر إٗجثبٗث علٔ هسجّٓ جمّٗم : تلهًظهثت

 .ّهرتجعة ّإثرتء تألـكثر تلجدٗدة ههث سًٗعكس بدّرٍ إٗجثبٗث علٔ تإلًجثجٗة

أكدت ًجثبج درتسة رّشكث أٗضثً علٔ أُهٗة دّر تلجهثعة ـٖ إثرتء ّرـع جّدة تألـكثر تلجدٗدة تلهطرّحة 

هى خالل جبثدل تلهعلّهثت ّتألـكثر ّتلجحثّر تلجثد، خثصة ّأى أرتء تلجهثعة ّجصّرتجِث جسثُم بصّرة 

 .ّتضحة ـٖ عهلٗة جّسعة دتبرة تلرإٗة ّتلخٗثل

إلٔ أى تلسلّن تإلبدتعٖ ـٖ تلبٗبة تلجًظٗهٗة عبثرة  (Woodman, et al) جّصل ّّدهثى ّآخرّى

 :عى ًجثج لعثهلٗى أسثسٗـٗى

هرجبط بخصثبص جهثعة تلعهل ّطبٗعجِث ّٗجكّى هى هجهّعة ـرعٗة هى تلهجؽٗرتت ُٖ  :العاهل األّل 

ًّعٗة هعثٗٗر ّلٗم تلجهثعة، درجة جهثسن تلجهثعة، جعدد أـرتدُث، درجة جًّعِث، خصثبص : كثلجثلٖ

 . تألدّتر ّتلهِثم تلهسًدة لِث، ّتلهدتخل أّ تألسثلٗج تلجٖ ججبًثُث تلجهثعة لحل ّهّتجِة تلهشكالت
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 تلهًجج لإلبدتع تلجًظٗهٖ ـٗجهثل بخصثبص تلجًظٗم، ّٗجكّى ُذت تلعثهل بدّرٍ هى هجهّعة :العاهل الثاًٖ

تلثمثـة تلجًظٗهٗة، ًّعٗة تلهصثدر تلهجثحة، تلهكثـآت، تإلسجرتجٗجٗة : ـرعٗة هى تلهجؽٗرتت ُٖ كثلجثلٖ

 .تلجًظٗهٗة، جّدة تلِٗكل تلجًظٗهٖ، ّدرجة تلجركٗز أّ تالُجهثم بثلجكًّلّجٗث

علٔ أى تإلبدتع ٗجؤثر إلٔ حد كٗر جدتً  (Glynn) أٗضثً، ٗإكد تلًهّذج تلًظرٕ لإلبدتع ّتلذٕ لدهَ جلٗى

ّـٖ ذتت تالججثٍ تلسثبق سثرت ًجثبج . بهزٗج هى تلخصثبص تلفردٗة أّ تلذتجٗة ّتلخصثبص تلجًظٗهٗة

حٗى أكدت جلن تلدرتسة علٔ أُهٗة ، (Oldham & Cummings) درتسة أّلدُثم ّكّٗهًجز

هجهّعة تلهجؽٗرتت تلهرجبطة بطبٗعة تلفرد ّبًّعٗة تلجًظٗم ّبخصثبص تلّظٗفة تلجٖ ٗشؽلِث تلفرد ـٖ 

 .تلجؤثٗر علٔ تإلبدتع ـٖ دًٗث تإلدترة

عدة عّتهل أسثسٗة هإثرة علٔ تلخلق ّتإلبدتع ـٖ  (Amabile, et al) تسجعرضت أهثبٗل ّآخرّى

هحٗط إدترة تلهًظهثت، ّال ٗهكى بحثل تلفصل بٗى تٙثثر تلهجدتخلة لجلن تلعّتهل علٔ ظثُرة أّ عهلٗة 

 :تإلبدتع تلجًظٗهٖ ّجثءت جلن تلعّتهل ّـمث للجسلسل تلجثلٖ

 .حّتـز جًظٗهٗة دتـعة إلٔ تججثٍ تلخلق ّتإلبدتع- 1

جّتـر كثــة تلهصثدر تلالزهة لهسثًدة عهلٗة تإلبدتع ـٖ هجثل تلعهل بهث ـِٗـث ّـرة تلبرتهج تلجدرٗبٗة - 2

 .ّتلجًهّٗة

تلههثرسثت تإلدترٗة تإلٗجثبٗة ّبثلذتت جلن تلههثرسثت تلهرجبطة بجّـٗر تلهزٗد هى تلحرٗة ّتالسجماللٗة - 3

 .علٔ هسجّٓ جًفٗذ تألعهثل، ّجّـٗر درجة كبٗرة هى درجثت تإلهجثع ّتلجحدٕ ـٖ هحٗط بٗبة تلعهل

 .لدرة تإلدترة علٔ ّضع أُدتؾ إسجرتجٗجٗة ّتضحة- 4

درجة : عى ّجّد عاللة ترجبثط ّتضحة بٗى (Wong) ّعلٔ جثًج آخر، كشفـت ًجثبج درتسة ًّّج

ّلد جثءت ًجثبج درتسة . صعّبة هِثم ّظٗفة تلفرد ّدرجة لدرة ذتن تلفرد علٔ تإلبدتع ـٖ هجثل تلعهل

بعد ـجرة لجإكد علٔ ذتت تالججثٍ تلذٕ سثرت ـَٗ ًجثبج تلدرتسة تلسثبمة، حٗى كشفت  (Heinzen) ًُٗزى

عى أى درجة تلجحدٕ تلجٖ جّـرُث ّظٗفة تلفرد أهثهَ جلعج دّرتً ّتضحثً ـٖ تلجؤثٗر علٔ هسجّٗثت تإلبدتع 

 .لدَٗ

هرة أخرٓ ـٖ درتسة الحمة لٗإكد علٔ أُهٗة عثهل تلجحدٕ تلذٕ جّـرٍ  (Heinzen) عثد ًُٗزى

تلّظٗفة بثلًسبة لهسجّٗثت تإلبدتع لدٓ تلفرد، شرٗطة أال جفّق درجة تلجحدٕ هسجّٗثت هعًٗة ال ٗجهكى تلفرد 

هعِث هى تلججثّج أّ تلجفثعل ّبثلجثلٖ سججّلد لدَٗ هشثعر خلٗط ُٖ هى تلعجز ّتإلحبثط ّلجبدأ هعِث بصّرة 

 .جلمثبٗة هسجّٗثت تإلبدتع بثلجرتجع

ّعلٔ صعٗد آخر، أكد رّشكث علٔ أُهٗة جّتـر سمؾ عثٍل هى تلحرٗة بصّرة جسهح بطرح تألـكثر 

ّتلجحثّر حّلِث ّهعثرضجِث أّ دعهِث دًّهث إٔ ًّع هى أًّتع تلخّؾ أّ إٔ ًّع هى أًّتع تلهحثذٗر 

إضثـة . ّتلحدّد أّ تلمّٗد، بصّرة جسهح بسعٖ تلفرد لجؤكٗد ذتجَ ّللجهثعة بجدعٗم دتبرة تالبجكثر أّ تإلبدتع

تلمدرة علٔ : إلٔ ذلن أكد رّشكث علٔ أُهٗة عثهل تلمٗثدة ـٖ تلجؤثٗر علٔ إبدتع تألـرتد ّذلن هى خالل
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 .تلجحفٗز، ّتلهشثركة تلفعثلة، ّتاللجزتم بجطبٗق هبثدئ تلًزتُة ّتلهّضّعٗة ّتلعدل

ـمد أكد علٔ أُهٗة تلهّتصفثت تلذتجٗة تلجٖ جهٗز تلفرد عهث سّتٍ ـٖ تلجؤثٗر  (Whitfield) أهث ّتٗت ـٗلد

علٔ درجثت تإلبدتع ّذلن ـٖ ًجثبج درتسة لَ حّل تإلبدتع ـٖ تلصًثعة، تسجعرض ـِٗث خالصة ججثرج 

هعظم تألـكثر تإلبدتعٗة هصدرُـث تلفـرد بًٗهث : إبدتعٗة لحّتلٖ خهسٗى بثحثثً جّصلت كلِث جمرٗبثً إلٔ أى

 .كثًت هِهة تلجهثعة ججلخص ـٖ تلهسثُهة ـٖ جحمٗـق جلن تألـكثر

حٗى ربط بٗى حدّخ تإلبدتع ّدتـع جحمٗق أّ  (Goldstein) ّعلٔ ذتت تالججثٍ تلسثبق أكد جّلدسجٗى

 ُّّ ذتت تألهر تلذٕ أكدت علٔ أُهٗجَ أهثبٗل. جؤكٗد تلذتت ّحثجة تألـرتد لالرجبثط بثلعثلم تلهحٗط بِم

(Amabile) ،حٗى كشفت عى أُهٗة تلدتـع تلذتجٖ ـٖ تلجؤثٗر علٔ هسجّٗثت تإلبدتع لدٓ تلفرد. 

 ّـٗهث ٗخجص بؤُهٗة عثهل أّ هجؽٗر تلمٗثدة ـٖ تلجؤثٗر علٔ تإلبدتع، ـمد كشفت درتسة آٗسى ّآخرٗى

(Isen, et al) ّهمثبل . عى ّجّد جؤثٗر إٗجثبٖ ّتضح للمٗثدة تلفعثلة علٔ هسجّٗثت تإلبدتع ـٖ تلجًظٗم

عى ّجّد عاللة سلبٗة ّتضحة بٗى بعض تألسثلٗج  (Eisenman) ذلن كشفت ًجثبج درتسة آٗزًهثى

تلمٗثدٗة ّدرجة إبدتع تلجثبعٗى، ّذلن هى خالل جؤثٗر جلن تألسثلٗج تلمٗثدٗة سلبٗثً بثلذتت علٔ تلدتـع تلذتجٖ 

 .لإلبدتع

لجربط بصّرة أسـثسٗة بٗى  (Drazin & Schoonhoven) جثءت ًجـثبج درتسـة درتزى ّسكًِّّـى

تإلبدتع تلجًظٗهٖ ّسلّن تلمٗثدتت تإلدترٗة تلُعلٗث بثلذتت، إضثـة إلٔ درجة تسجعدتد تألـرتد بثلهمثبل لاللجزتم 

 .بثلعهلٗة تإلبدتعٗة ّكثـة هث ٗرجبط بِث هى أهّر أّ ًجثبج

أكدت هجهّعة أخرٓ هى تلدرتسثت علٔ تلجؤثٗر تلّتضح للمثبد تإلدترٕ علٔ درجثت تإلبدتع ـٖ تلهًظهة 

ّذلن هى خالل تلجؤثٗر تلهبثشر أّ ؼٗر تلهبثشر لذلن تلمثبد علٔ كثـة تلًشثطثت تلربٗسٗة تلالزهة لإلبدتع 

 :ّتلجٖ ٗهكى جلخٗصِث بثلًشثطثت تلجثلٗة

 .تلهشثركة بثلهعلّهثت تلهجثحة، خثصة هث ٗرجبط هًِث بثلهشثكل ّتلحلّل تلهجّلعة لِث- 1

خلق تلدعم تلالزم لألـكثر تلجدٗدة ّسط هجهّعة تلعهل، خثصة ّسط هى سٗجؤثر هى أـرتد جلن - 2

 .تلهجهّعة بًجثبج ّتججثُثت تألـكثر تلجدٗدة

تلجًفٗذ أّ تلجطبٗق تألّلٖ لألـكثر تإلبدتعٗة، تلذٕ ٗهثل هرحلة تلفصل بٗى جّلٗد تألـكثر ّجحّٗلِث إلٔ - 3

 .ّتلع هلهّس

 .تلجخطٗـط تإلسجرتجٗجٖ أّ بعٗد تلهدٓ لجثبٗت حثلة تإلبدتع ّضهثى تسجهرترٗجِث ّسط بٗبة تلجًظٗم- 4

 إضثـة إلٔ تلدّر تلههٗز للمثبد تإلدترٕ علٔ هسجّٓ جّـٗر تلبٗبة تلهإسسٗة لإلبدتع أكد ّست ّبرهثى

(West & Berman)  ٖعلٔ أُهٗة جّـٗر تلهصثدر ّتإلهكثًثت ّتلدعم تلالزم لكثـة تألـرتد تلعثهلٗى ـ

تلجًظٗم لرـع هسجّٗثت تالسججثبة تإلٗجثبٗة لخلق تألـكثر تإلبدتعٗة تلجدٗدة ّجًفٗذُث ـٖ تلهًظهثت، خثصًة 

ّأًَ هِهث ترجفعت لدرتت تلفرد ّإهكثًثجَ ّهّتُبَ ّجطلعثجَ تلذتجٗة، سٗبمٔ للظرّؾ ّتلعّتهل تلجًظٗهٗة 

ّلد أكدت علٔ ذتت . تلجٖ ٗعهل ّسطِث دّرتً أسثسٗثً ـٖ خفض أّ رـع هسجّٓ لدرجَ علٔ تإلبدتع ّتلججدٗد

 .تالججثٍ تلسثبق ًجثبج درتسة أّلدهثى ّكّٗهًجز
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أهث علٔ هسجّٓ تلعّتهل أّ تلهجؽٗرتت تلهإثرة علٔ هسجّٗثت تإلبدتع ـٖ هجثل تإلدترة تلحكّهٗة بصّرة 

أكثر جحدٗدتً ـمد ُطرحت عدة جفسٗرتت ـٖ هحثّلة لفِم ُهًطلمثت تلفرضٗة تلمثبلة بؤى تألجِزة ّتلهإسسثت 

تلحكّهٗة ال جسجطٗع تلحفثظ ـضالً علٔ تسجمطثج تلهّظفٗى تلهجهٗزٗى بثلكفثءة ّتلمدرتت تلعثلٗة، ّبثلجثلٖ ال 

ّـٖ همدهة جلن تلجفسٗرتت أى تلجّدة . جسجطٗع تإلدترة تلحكّهٗة جّـٗر أُم دعثبم تإلبدتع ـٖ هجثل تإلدترة

ّتإلبدتع ال ٗؤجٗثى ـٖ سلم تُجهثهثت أّ أّلّٗثت تإلدترة تلحكّهٗة، كهث أى هسجّٓ تلهرجبثت ّتلهكثـآت 

 .تلحكّهٗة جلعج دّرتً أسثسٗثً ـٖ جرسٗخ ّجّد جلن تلفرضٗة ّجؤكٗدُث

ٗرٓ بعض تلبثحثٗى أى تلهإسسثت ّتألجِزة تلحكّهٗة ُجعثًٖ بصّرة ّتضحة هى ًمص هسجّٓ جّدة 

جحمٗق تلًجثبج ّذلن ألسبثج عدة هى أُهِث جؤثرُث بثلبٗبة تلسٗثسٗة تلجٖ جعهل ّسطِث ّتلجٖ لد جعٗق إلٔ حد 

بعٗد تلجثًج تلهّضّعٖ ـٖ رسم أّ جًفٗذ تلسٗثسثت، ههث ًٗعكس بصّرة جلمثبٗة علٔ جّدة تألدتء ّتإلبدتع 

كهث ٗرٓ تلبعض تألخر هى تلبثحثٗى أًَ ال ٗهكى جحسٗى جّدة تإلدترة تلحكّهٗة . ـٖ هجثل تإلدترة تلحكّهٗة

ّرـع درجثت تإلبدتع ـِٗث إال هى خالل خفض درجة جدخل تلحكّهة ـٖ تإلدترة ّجّجَٗ كثـة أًشطة 

تألجِزة تلحكّهٗة ًثحٗة تلجفثعل هع تحجٗثجثت تلسّق، خثصة ّأى تإلبدتع ٗحجثج إلٔ ُدؾ ّتضح ّهحدد 

 لخلـق تلجّتزى تلالزم ّتلسلٗم بٗى كفـثءة أعهثل تلجًظٗم ّحرٗـة تإلبدتع كهث ٗإكد هثكجّتى

(McGowan).  ّهثالً، ـٖ ظل تألّضثع تلحثلٗة، ـٖ تلعدٗد هى تلدّل تلعربٗة ّهًِث دّلة تلٗهى ال

ٗهكى جحمٗق هثل ُذٍ تالشجرتطثت علٔ تلهدٓ تلهًظّر ًجٗجًة ألسبثج عدة ُٖ خلٗط هى تإلدترة، تلسٗثسة 

ّتلهسإّلٗة تالججهثعٗة للدّلة ـٖ هججهعثت جكثد جعجهد بصّرة كلٗة علٔ إدترة تلحكّهة بهخجلؾ أجِزجِث 

 .لكثـة جّتًج تلحٗثة ـِٗث

إى جطبٗق هفثُٗم إدترة تالبجكثر ّتإلبدتع بثلًسبة للجثى تلعهل أّ تلهإسسثت تإلدترٗة ّتلحكّهٗة علٔ جعدد 

أًّتعِث ّجحت إٔ إطثر كثًت أّ ـٖ إٔ دّلة هى تلدّل عثهة، البد ّأى ٗجّتـق هع عهلٗثت تلجًهٗة ّتلجطّٗر 

ّتلجدرٗج، بِدؾ إحدتخ جؽٗٗر ًّعٖ ّجذرٕ ـٖ تلّسثبل ّتألسثلٗج تإلدترٗة بحٗخ ٗججثّز تلعثدتت أّ 

ّٗجج أى ٗبًٔ تالججثٍ تلصحٗح للهًشآت تلرتبدة علٔ أسثس هًِجٖ . تلجمثلٗد تلجٖ جعرلل تلجًهٗة تإلٗجثبٗة

تلجخطٗط تإلسجرتجٗجٖ، تلجفكٗر : ّعلهٖ، ُّذت هث ٗجطلج دتبهثً جّـٗر عًثصر تالبجكثر ّتإلبدتع تإلدترٕ هثل

 .تإلسجرتجٗجٖ، ّبًثء ثمثـة تألـرتد ّتلهإسسثت ّـق هعثٗٗر إًسثًٗة رـٗعة

 تلهبحخ تلثثلخ

 هبثدئ ّتسجرتجٗجٗثت تالبجكثر ـٖ تإلدترة تلعثهة

إى التحدٗات فٖ تطبٗق عدد هى الحلّل الهبتكرة الًاجحة للتغلب علٔ تحدٗات الحكم ّاإلدارة العاهة جعلت 

 :هى الضرّرة أبراز ّإتباع عدد هى الهبادئ ّاالستراتٗجٗات الهتعلقة باالبتكار ّأُهِا

 ّذلن ٗعًٖ لٗس تلجركٗز علٔ ًّع تلخدهة تلهمدهة ـمط ّإًهث ـٖ كٗفٗة جمدٗهِث بل :أّالً إدهاج الخدهة- 1

ّجًسٗمِث ّجكٗفِث أكثر ـؤكثر لجلبٗة تحجٗثجثت ٍتلهّطًٗى، بهعًٔ آخر تلهخرجثت أّ تلخدهثت تلجٖ جمدهِث 

أجِزة تإلدترة تلعثهة، ًُّثن أهثلة كثٗرة لذلن ـٖ عدد هى دّل تلعثلم هثل تلفلبٗى ّتلبرتزٗل ّذلن علٔ 

إًشثء هرتكز هّحدة للرعثٗة تلهجكثهلة لألسر هثل جمدٗم خدهثت لثًًّٗة ًّفسٗة ّطبٗة ّجمدٗم : سبٗل تلهثثل

 .خدهثت تججهثعٗة هجكثهلة هحّرُث تألّل ُّ تلهّتطى
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 بهعًٔ جمرٗج تلخدهة ّتلهّظؾ ـٖ تلّطى هثال هى تلهسجّٓ :ثاًٗاً استخدام الالهركزٗة فٖ الخدهات- 2

تلّطًٖ إلٔ تلهسجّٓ تإلللٗهٖ ُّذت ٗإدٕ إلٔ جحسٗى تالسججثبة ّجطّٗر تلخدهة ّأٗضثً زٗثدة ترجٗثح 

تلهّتطًٗى ّهًظهثت تلمطثع تلخثص ُّذت ٗعهل أٗضثً علٔ زٗثدة إشرتن تلهّتطًٗى بثلجعبٗر عى رأِٗم ـٖ 

ّكثٗر هى تلججثرج . تلخدهة تلعثهة ّجلبٗة تحجٗثجثت تلهّتطى تًطاللثً هى تلظرّؾ تلصحٗحة تلجٖ ٗعٗشِث

جدل علٔ ًجثح ُذت تلًّع ـٖ جمدٗم تلخدهثت لهث كثى ٗشكل عجء ـٖ جكثلٗؾ تلهعثهالت سّتًء علٔ همدم 

 .تلخدهة أّ تلهسجفٗدٗى

 إٔ تلعهل علٔ زٗثدة تًجشثر تلشرتكثت بٗى :ثالثاً االعتهاد علٔ الشراكة فٖ تقدٗم الخدهات العاهة- 3

تلمطثعٗى تلعثم ّتلخثص بِدؾ جمدٗم تلخدهثت تلعثهة تلهخجلفة ّهثل ُذٍ تلشرتكة جعهل علٔ جحسٗى تسجخدتم 

تلهّترد ّزٗثدة تلفعثلٗة ـٖ جمدٗم تلخدهثت ّذلن هى خالل هشثركة تلمطثع تلخثص ـٖ جمدٗهِث ُّذٍ تلشرتكة 

 .جهثل جؽٗر ًّعٖ ـٖ أدتء تألجِزة تلحكّهٗة ّتلهًظهثت تلخثصة

 هى تجلج تإلسِثم ـٖ صٗثؼة تلسٗثسة تلعثهة تلجٖ جًجِجِث تلحكّهة هثل عهلٗة :رابعاً إشراك الهّاطًٗى- 4

إعدتد تلهّتزًثت ّتلًظثم تلضرٗبٖ ّإًشثء شعبة هجثلس هحلٗة صحٗحة ٗسجطٗع تلهّتطى هى خاللِث ّضع 

 .جصّرتجَ ّرإٗجَ ّتلجٖ جًبع هى تلظرّؾ ّتالحجٗثجثت تلحمٗمٗة ّتلالزهة

 إٔ تسجخدتم جمًٗثت تلهعلّهثت ـٖ إدترة :خاهساً االستفادة هى تكًّلّجٗا الهعلّهات ّاالتصاالت- 5

أعهثلِث ّـٖ جمدٗم تلخدهثت تلعثهة للهسجفٗدٗى ّهى تلهلحّظ هع تلجطّرتت تلجكًّلّجٗة ّتلحدٗثة ّتلهجّتصلة 

ٗجضح تجسثع تسجخدتم تلخدهثت تلمثبهة علٔ تالًجرًت ـٖ جهٗع تلمطثعثت تلعثهة ّزٗثدة علٔ ُذت ـثى 

تلخدهثت تلمثبهة علٔ تالًجرًت ُٖ أٗضثً ّسٗلة لًشر تلشفثـٗة ّتلدٗهمرتطٗة ّجّطٗدُهث ـٖ عهّم ههثرسثت 

  .تإلدترة

 خصائص ّسهات الشخصٗات الهبدعة

ٗبحثّى عى تلطرق ّتلحلّل تلبدٗلة ّال ٗكجفّى بحل أّ طرٗمة ّتحدة، ّٗهٗلّى إلٔ تلفضّل ّتلبحخ - 1

 .ّعدم تلرضث عى تلّضع تلّظٗفٖ

 .لدِٗم جصهٗم ّإرتدة لّٗة، ٗجهٗزّى بثلذكثء ّتلثمة بثلًفس- 2

 .لدِٗم أُدتؾ ّتضحة ٗرٗدّى تلّصّل إلِٗث- 3

 .ٗججثُلّى جعلٗمثت تٙخرٗى تلسلبٗة- 4

 .ال ٗخشّى تلفشل- 5

 .ال ٗحبّى تلرّجٗى- 6

 .ٗبدإّى بثلهبثدرة- 7

 .إٗجثبّٗى ّهجفثبلّى- 8

تلثبثت علٔ تلرإٔ ّتلجرأة ّتإللدتم ّتلهجثزـة ّتلهخثطرة، ـهرحلة تالخجبثر جحجثج إلٔ شجثعة عًد - 9

 .جمدٗم أـكثر لم ٗجم طرحِث هى لبل

 .لدِٗم عاللثت تججهثعٗة ّتسعة- 10
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 .لدِٗم لدرة علٔ تسجًبثط تألهّر، ـال ٗرّى تلظّتُر علٔ عاللجِث بل ٗمّهّى بجحلٗلِث بشكل هسجهر- 11

 :لذت ًٗبؽٖ علٔ تلهدرتء تلهبدعٗى، علٔ تخجالؾ أدّترُم ّهِثهِم، أى ٗكًّّت علٔ إحدٓ ثالخ حثالت ُٖ

 . أى ٗكًّّت هبدعٗى ّهبجكرٗى ـٖ أـكثرُم ّأسثلٗبِم:األّلٔ •

 . أى جكّى لدِٗم سهثحة إدترٗة جحفٗزٗة ٗسجطٗع تلعثهلّى هعِم تلمٗثم بعهلٗة تالبجكثر ّتإلبدتع:الثاًٗة •

 . تلسعٖ تلهجّتصل لجذج تلعًثصر تلهبدعة ّجعببة تلهإّسسة بِث:الثالثة •

 (The Creativity Methods)طرق اإلبداع

 .ضرّرة ججًج تلًمد للهرإّسٗى، ُّذٍ تلهسإّلٗة جمع علٔ عثجق تلربٗس- 1

 .إطالق حرٗة تلجفكٗر ّتلجرحٗج بثألـكثر تلجٖ جحمق تلِدؾ تلهًشّد للهًشؤة هِهث كثى ًّعِث أّ هسجّتُث- 2

 .تلبًثء علٔ أـكثر تٙخرٗى ّجطّٗرُث- 3

 .تلفصل هث بٗى تسجًبثط تألـكثر ّبٗى جمّٗهِث- 4

جشجٗع تلهشرـٗى، حٗخ أى هعظم تلهدٗرٗى هشؽّلّى دتبهثً، ّجحت ضؽط تلًجثبج ٗفّجِم جشجٗع - 5

ّهى ثم ـالبد هى جحفٗز تلدتـع تلذتجٖ حجٔ ٗجبًٔ تلهّظؾ . تلهجِّدتت تلهبدعة تلًثجحة ّؼٗر تلًثجحة

 .تلهِهة ّٗحرص علِٗث ّٗبدع ـِٗث

 .. هبادئ اإلبداع-هبادئ أساسٗة لإلبداع اإلدارٕ

  (The Basic Principles For Administrative Creativity) ّالخالّقٗة

لمد ّضع تلكثٗر هى هدرتء تلشركثت ّتلهًظهثت تلعثلهٗة هجهّعة هى تٙرتء تلرتبدة ـٖ هجثل تالبجكثر 

ّتإلبدتع، ّحجٔ جكّى هإسسثجًث ًثهٗة، ّأسثلٗبًث هبدعة ّخالّلة، ًٗبؽٖ هرتعثة بعض تلهبثدئ تألسثسٗة ـِٗث 

 :سّتء كًث هدرتء أّ أصحثج لرتر، ُّذٍ تلهبثدئ عبثرة عى تلًمثط تلجثلٗة

إـسثح تلهجثل ألٗة ـكرة لكٖ جّلد ّجًهّ هث دتهت ـٖ تالججثٍ تلصحٗح ّـٖ خدهة تلصثلح تلعثم، ّلم - 1

ُٗعطٔ تألـرتد حرٗة . ُٗمطع بعد بخطبِث أّ ـشلِث ـثالبجكثر لثبم علٔ تإلبدتع ال جملٗد تٙخرٗى، ّٗجج أى 

 .كبٗرة لٗبدعّت علٔ أى ججركز ُذٍ تلحرٗة ـٖ تلهجثالت تلربٗسٗة للعهل، ّجصج ـٖ تألُدتؾ تألُم

تالعجًثء بجًهٗة ّرعثٗة تألـرتد ألًِم هصدر لّة تلجصثدٗة بشرٗة لجًهٗة ّجطّٗر هسثر تلهًشؤة ههث - 2

 .ٗجعلِث تألكبر ّتألـضل ّتألكثر تبجكثرتً ّربحثً، ّلجكى تلهكثـؤة علٔ أسثس تلجدترة ّتللٗثلة

تحجرتم ّجشجٗع ّجًهٗة تألـرتد بإجثحة تلفرص لِم للهشثركة ـٖ تلمرتر، ّجحمٗق تلًجثحثت للهًشؤة، - 3

ّذلن كفٗل بؤى ٗبذلّت لصثرٓ جِدُم ألدتء تلعهل علٔ تلّجَ تألكهل، ـثلهًشؤة هث ُٖ إال هجهّعة جِّد 

 .أبًثبِث ّجضثـرُم

تلجخلٖ عى تلرّجٗى ّتلالهركزٗة ـٖ تلجعثهل ههث ًٗهٖ تلمدرة تإلبدتعٗة، ُّٖ جسثّٕ ثبثت تلمدم ـٖ - 4

 .سبٗل تلجمدم ّتلجفّق ّتلًجثح
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جحّٗل تلعهل إلٔ شٖء ههجع ال ّظٗفة ـحسج، ّذلن بؤى ٗجم جحّٗل تلًشثط إلٔ هسإّلٗة، ّتلهسإّلٗة - 5

 .إلٔ طهّح

تلججدٗد تلهسجهر للًفس ّتلفكر ّتلطهّحثت، ُّذت ال ٗجحمق إال إذت شعر تلفرد بؤًَ ٗجكثهل ـٖ عهلَ، ّأًَ - 6

ٗبًٖ ًفسَ ّشخصٗجَ أٗضثً، ـِذت تلشعّر تلحمٗمٖ ٗدـعَ لجفجٗر تلطثلة تإلبدتعٗة تلكثهًة بدتخلَ، ّجّظٗفِث 

 .ـٖ خدهة تألُدتؾ

ّهى ثم ٗجج تلسعٖ إلٔ . تلجطلع إلٔ تألعلٔ دتبهثً، ألًَ ٗحرن حّتـز تألـرتد إلٔ تلعهل ّبذل تلهزٗد- 7

جحمٗق تألُدتؾ تألبعد بثسجهرتر، ّكلهث جحمق ُدؾ ٗجج تلًظر إلٔ تلِدؾ تألبعد لضهثى هسٗرة ـثعلة 

 .ّهسجهرة ّهجكثهلة للفرد ّللهًشؤة

ٗجج هالحظة ججثرج تٙخرٗى ّجمّٗهِث، ّأخذ تلجٗد ّجرن تلردٕء، هع ّضع تلجعدٗالت تلالزهة - 8

 .لألـضل

ال ًٗبؽٖ جرن تلفكرة تلجٗدة تلجٖ جفجمد إلٔ آلٗثت تلجًفٗذ، بل ٗجج ّضعِث ـٖ تلبثل، ُّجعرض للهًثلشة، - 9

ـكثٗر هى تألـكثر تلجدٗدة ججّلد هع هرّر تلزهى، ّتلهًثلشة تلهجكررة ربهث جعطٖ همدرة علٔ جًفٗذُث، ـربهث 

 .لم جصل تلهًثلشة تألّلٔ ّتلثثًٗة إلٔ جهثم ًضجِث، ـجكجهل ـٖ تلهحثّالت تألخرٓ

ٗجج إعطثء تلجعلم عى طرٗق تلعهل أُهٗة كبرٓ، ألًَ تلطرٗق تألـضل لجطّٗر تلكفثءتت ّجّسٗع - 10

 .تلًشثطثت

هى تلهِم جدتً أى ٗعجمد تألـرتد أى أعهثلِم تإلبدتعٗة سجعّد بهًثـع أكثر لِم ّللهًشؤة، كهث أًِث - 11

 (7-4: تلصرى،)،(تلهعٗلٖ).سججعلِم ـٖ هحّط تلرعثٗة تألكثر ّتالحجرتم تألكبر

 (The Creativity Support Strategies) استراتجٗات دعم اإلبداع

  إذت أرتدت تلهًظهة أى جزٗد إًجثجِث تإلبدتعٖ تلذٕ ٗمّم بَ أعضثإُث ـًِثن أربع تسجرتججٗثت ٗهكى تًجِثجِث

 ُّٖ جِدؾ إلٔ جهكٗى تإلـرتد تلعثهلٗى ـٖ تلهًضهثت إلٔ :أسالٗب استخراج ّتّلٗد األفكار الجدٗدة- 1

جّلٗد ـرٗد هى تالبجكثرتت تلجدٗدة حٗخ جمّم تلهًظهة بجعلٗم أـرتدُث أسثلٗج تلجفكٗر تإلبدتعٖ ّٗجهثل ُذت 

 .تلمصد ـٖ إهدتد ُإالء تلًثس بؤدتة ٗهكى تسجخدتهِث ـٖ هّتلؾ هحددة

 لجحمٗق تألدتء تإلبدتعٖ تلًثجح ّذلن هى خالل إٗجثد جؤثٗر :تدرٗب األفراد علٔ الهِارات الهطلّبة- 2

 .أّسع بمصد جعل أـرتد تلهًظهة أكثر إبدتعثً ـٖ هًِج تلعهل تلخثص

تسجخدتم عهلٗثت تخجٗثر ّجمٗٗم عًد جّظٗؾ أـرتد هبدعٗى ّجّزٗع ُإالء تألـرتد علٔ تلّظثبؾ تلهالبهة - 3

 .لهسجّٓ تإلبدتع تلذٕ ٗجسهّى بَ

أى جمّم بجؽٗٗر خصثبصِث هثل تلِٗكل، ّهًثخ تلعهل، ّتلثمثـة بطرٗمة جإدٕ إلٔ جسٗٗر عهلٗثت - 4

 (1).تإلبدتع

 تلهبحخ تلرتبع

 الًتائج االٗجابٗة لإلبداع ّاالبتكار
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إى ثمثـة تلججدٗد ّتالبجكثر جسثعد ـٖ تالسجؽالل تألهثل للهّترد تلهثدٗة ّذلن هى : تحقٗق الكفاءة: أّالً - 1

خالل إٗجثد هًفعة هلهّسة للهّتطى ّبحٗخ جًعكس آثثرُث علٔ هسٗرة تلجًهٗة تلشثهلة تلجٖ جًشدُث تلحكّهة 

 .ّٗسعٔ إلِٗث تلهججهع

هى خالل إـسثح تلهجثل للهشثركة تلشعبٗة ـٖ صًثعة :  جعزٗز هًظّهة تلحكم ّتإلدترة تلرشٗدة:ثاًٗاً - 2

تلمرتر ّتلحد هى تحجكثر هجهّعة هى كبثر تلهّظفٗى تلحكّهٗٗى ّتلجٖ لد ال جلبٖ بثلضرّرة حثجثت 

  .ّجطلعثت ُّهّم تلهّتطى تلبسٗط

 . ّذلن هى خالل جحسٗى صّرة تألجِزة تلحكّهٗة ّتلخدهثت تلعثهة:كسب ثقة الهّاطًٗى: ثالثاً - 3

ّذلن هى خالل جمّٗة تلشعّر :  جمّٗة تلشعّر بثلفخر ّتالعجزتز لدٓ تلهّظفٗى تلحكّهٗٗى:رابعاً - 4

 .بثالعجزتز ّجشجٗع ثمثـة تلجحسٗى تلهسجهر ّجًهٗة تلشعّر بإهكثًٗة تلجمدم ّتلجطّر ّتلجهكٗى لدٓ تلهّظفٗى

تلجٖ جًشدٍ تإلدترة تلعثهة علٔ تعجبثر أى تالبجكثر : تلهسثُهة ـٖ خلق ـرص هّتجٗة للجؽٗٗر: خاهساً - 5

تلًثجح ـٖ تحد تلمطثعثت لد ٗإدٕ إلٔ إـسثح تلهجثل تالبجكثرتت ـٖ هجثالت أخرٓ، ُّذت ٗإدٕ ـٖ ًِثٗة 

تألهر إلٔ جِٗبة بٗبة هّتجٗة ألحدتخ جؽٗٗر تٗجثبٖ ٗهس جهٗع جّتًج تإلدترة تلعثهة، ُّذٍ تلًجثبج بدّرُث 

جإدٕ إلٔ تجخثذ سلسلة هى تلمرترتت تالٗجثبٗة ّتلجٖ جعّد إلٔ تسجرتجٗجَٗ ـعثلة لجحمٗق أُدتؾ تلهًظهة 

ّتلعهل علٔ تلهبثدرة ّـعل تلكثٗر بدالً هى هجرد تلجخطٗط للعهل ـمط ّتسجِدتؾ تًجثز رسثلة تلهًظهة هى 

 (17-15تألكّع،،).خالل تإلدترة ّتلجّجَٗ لعاللة تلهًظهة هع بٗبجِث

 دّر الحكّهة فٖ تِٗئة البٗئة الصالحة لالبتكار فٖ هجال اإلدارة الهعاصرة

تالبجكثر أهر صعج ٗسجؽرق تلّلت ّتلجِد ًُّثن عدد هى تلعّتهل تلحثسهة ـٖ جِٗبة تلبٗبة تلصثلحة 

 :لالبجكثر ّجشهل

 إى لدرة تلمٗثدة تإلسجرتجٗجٗة ُٖ أدتة هِهة ـٖ خلق :(تّفر عًصر بشرٕ فعال)ّجّد قٗادة فاعلة - 1

هًثخ تالبجكثر ـٖ هجثل تلحكم ّتإلدترة تلعثهة الى دّر تلمثبد ٗجركز ـٖ بًثء تلمدرتت ّجفّٗض تلهسإّلٗثت 

 .ّتلسلطثت

 ـٗهث ٗجعلق بثلثمثـة تلجًظٗهٗة تلدتعهة لالبجكثر ًٗبؽٖ تلجشجٗع علٔ :تّافر ثقافة تًظٗهٗة داعهة لالبتكار- 2

لٗثم عملٗة جدٗدة جركز علٔ تلجفكٗر تلههكى، ّذلن عى طرٗق آلٗثت هخجلفة هى بًِٗث تلجّظٗؾ ّتلجًشبة 

 .تلّظٗفٗة ّجّتـر ًظثم عثدل لجمٗٗم تألدتء ّتلهكثـآت ّتلجمدٗر ّـجح تلهجثل للججرٗج ّتلجعلم تلهسجهر

ّتلعهل علٔ جشجٗع تلجدرٗج علٔ بًثء تلفرٗق ّعلٔ كٗفٗة تلجفثّض : تعزٗز رّح الفرٗق ّالهشاركة- 3

حّل إلثهة تلشرتكثت ـٖ أجِزة تإلدترة تلعثهة، ّإلثهة جرجٗبثت جًظٗهٗة جدٗدة للعهل تلهشجرن هع تلهججهع 

 .تلهدًٖ ّتلمطثع تلخثص

إى إٗجثد ّجطبٗق تالبجكثرتت لد ٗجعذر بدّى رـع هسجّٗثت هعثرؾ : تشجٗع التعلم هدٓ الحٗاة- 4

 .ّهِثرتت تلعثهلٗى بصّرة هسجهرة

 (35-32تألكّع،،). تالًفجثح بٗى تلخٗثرتت:تشجٗع الهخاطر- 5
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 هعّقات اإلبداع ّاالبتكار فٖ اإلدارة العاهة

إى تإلدترة تلحدٗثة تلهعثصرة ججطلج ـٖ تلعصر تلذٕ جعٗش ـَٗ جؽٗٗرتً ّجحّالً جذرٗٗى ـٖ تإلدترة تلرتًُة 

لالًجمثل هى إسجرتجٗجٗة تلزحؾ ّتلججهد أهثم تلهشثكل ّتلجحدٗثت تلهثثرة إلٔ إسجرتجٗجٗة تلمفز إلٔ إدترة 

، ًُّثن كثٗر هى تلهعّلثت تلجٖ (31-30تألكّع،،)جدٗدة لثدرة علٔ تإلبدتع ّتالبجكثر ّتلجحدٗخ ّتلًهّ

 :عثدة هث جمٗد تالبجكثر ـٖ تلحكّهة ّتلجٖ تخجصثرُث بثلشكل تلجثلٖ

هثل تألخذ بثالبجكثر لكًَّ حدٗثثً ّتى كثى بال هضهّى، كثى )تالُجهثم تلزتبد بثلشكلٗثت تإلدترٗة تلجثهدة - 1

 (ٗمجًٖ بعض تلهدرتء جمًٗة تلهعلّهثت كثلكهبّٗجرتت لهجرد تلزًٗة ّتلجفثخر

 .ألجًث جمًٗة هعلّهثت دّى تلًضر إلٔ ضرّرة إحدتخ جؽٗٗرتت ههثثلة ـٖ تلمّتًٗى ّتللّتبح ّتإلجرتءتت- 2

 .تلجهسن بثلّتلع أّ تلجرتخ دّى تلهخثطرة ـٖ تكجشثؾ هزتٗث تلجؽٗٗر ّتالبجكثر- 3

إصبثغ تلصفة تلشخصٗة علٔ تالبجكثر هى جثًج تلمثبد إضثـة إلٔ تلمصّر تلذتجٖ للهّظفٗى تلذٗى - 4

 .ًٗظرّى إلٔ تالبجكثر علٔ أًَ هى تخجصثص كبثر تلهدٗرٗى ّحدُم ـٖ تلهًظهة

 :ًُّثن هعّلثت أخرٓ هًِث

 . تلصعّبة ـٖ عزل ّهعرـة تلهشكلة تلحمٗمٗة:الهعّقات اإلدراكٗة •

 تلخّؾ هى تلّلّع ـٖ تألخطثء ّعدم تلمدرة علٔ تخجزتى تلفكرة ًمص :الهعّقات الًفسٗة ّالعاطفٗة •

 .تلجحدٗثت

 . هشثكل ًثبعة هى تلبٗبة ّعدم تلخرّج عى تألعرتؾ ّتلجمثلٗد:هعّقات حضارٗة ّبٗئٗة •

 . ًمص تلهعلّهثت تلضرّرٗة ّعدم تلجعبٗر عى تألـكثر:هعّقات ثقافٗة •

 :ًُّاك هعّقات أخرٓ ُّٖ كالتالٖ

تلشعّر بثلًمص، ّثبثت تلِٗكل تلبٗرّلرتطٖ لهدة طّٗلة ّجرسخ تلثمثـة تلبٗرّلرتطٗة ّهث ٗصثحج ذلن - 1

هى رؼبة أصحثج تلسلطة ـٖ تلهحثـظة علِٗث ّعلٔ طثعة ّّالء تلهرإّسٗى لِم أّ رؼبة أصحثج 

 .تالهجٗثزتت ـٖ تلهحثـظة علٔ تهجٗثزتجِم

 .عدم تلثمة بثلًفس- 2

 .عدم تلجعلم ّتالسجهرتر ـٖ زٗثدة تلهحصّل تلعلهٖ- 3

 .تلخّؾ هى جعلٗمثت تٙخرٗى تلسلبٗة- 4

 .تلخّؾ ّتلخجل هى تلرإسثء- 5

 .تلرضث بثلّتلع- 6

 .تلجهّد ّتلجمٗد علٔ تلخطط ّتلمّتًٗى ّتإلجرتءتت- 7

 .تلجشثإم- 8

 .تالعجهثد علٔ تٙخرٗى ّتلجبعٗة لِم- 9

 .تلجؤخٗر ـٖ جًفٗذ تألـكثر- 10
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 (Strategic Thinking) التفكٗر اإلستراتٗجٖ

الشّن أّى عهلٗة تإلبدتع ّتالبجكثر جسجدعٖ أى جًظر تإلدترة تلعلٗث للهإّسسثت إلٔ تلهسجمبل تلبعٗد تألهد، ّأى 

ّٗة علٔ تلجفكٗر تلهًطمٖ تلسلٗم ّال ًٗبؽٖ أى جعّد تلًظرة تلبعٗدة أّ تلجخطٗط . جضع لَ تلخطط تلكثـٗة تلهبً

تلطّٗل تألجل هضٗعة للّلت كهث لد ٗحسبَ بعض تألـرتد تلذٗى ٗهٗلّى إلٔ تلجّتًج تلعهلٗة أكثر ـٗلّحّى 

علٔ تلهدرتء بثألدّتر تلّٗهٗة أكثر هى تلًظرة تلهسجمبلٗة، ألّى تلّلت تلذٕ جسجؽرلَ تإلدترة ـٖ تلجفكٗر ُّ 

تٙخر ًّع هى تلعطثء ّتالسجثهثر، ّلد ٗكّى علٔ هسجّٓ أرلٔ ّأكثر ربحثً إذ سجًشؤ عًَ خطّتت أسثسٗة 

ـٖ تلهسجمبل جإّهى تلعهل ّجحفظ تألدّتر ّجرلٔ بثلجهٗع إلٔ تلهسجّٓ تألـضل، ـِّ ـٖ تلهجهّع لٗس 

 .هضٗعة للّلت ّال للطثلثت بل ُّ جكثٗؾ هدرّس ّهًجج

ّّـمثً لِذت ـإى تلهًطق تلسلٗم ٗجطلّج أى ًجعل تلجفكٗر ّتلّلت هعثً ـٖ خدهة تإلسجرتجٗجٗة تإلبدتعٗة ّسًكّى 

 :لثدرٗى علٔ ذلن إذت رتعًٗث بعض تلخطّتت هًِث هث ٗلٖ

إذت تسجثهرت تإلدترة ّلجثً كثـٗثً ـٖ تلجفكٗر تلطّٗل تألهد ّـٖ تلجخطٗط لكٗفٗة جِٗبة تلّسثبل ّتٙلٗثت - 1

 .لجحمٗق تألُدتؾ تإلسجرتجٗجٗة سّتء ـٖ تألـرتد أّ جكثهلٗة تلهإسسثت أّ إٗجثد تلبرتهج تلجدٗدة ًّحّ ذلن

ًَّ سجًشؤ عًَ خطّتت - 2 إذت آهًت تإلدترة بؤى تلجفكٗر تلسلٗم ُّ أُم خطّة ـٖ تججثٍ جحمٗق تألُدتؾ أل

 .أسثسٗة جسثُم ّبمّة ـٖ جفعٗل تإلبدتع ّـٖ جحسٗى هسجّٓ تألدتء

بشرتبط تلّلت تلهطلّج ـٖ جهٗع تلّظثبؾ ّتألدّتر ّبشكل هجكثهل - هدرتء ّعثهلّى-إذت تلجزم تألـرتد - 3

 .ّهًسجم

ًِّم ٗهّثلّى جزًء هى - علٔ تخجالؾ هسجّٗثجِم-إذت كثًت تإلدترة جًظر إلٔ أـرتد تلهإسسة - 4 علٔ أ

 .تإلسجرتجٗجٗة ّعًصرتً ُثهثً ـٖ إًجثح تألعهثل ّتلجحسًٗثت ـٖ أسثلٗج تلهإسسة ّإًجثزتجِث

ّبعكس ذلن إذت كثًت آـثق تلجفكٗر لصٗرة تألهد ّتألـرتد تلعثهلّى ال ًٗظرّى إلٔ تلهسجمبل إالّ هى زّتٗث 

هحدّدة ّإّى تإلدترة جخّصص تلملٗل هى تلّلت للجفكٗر ّرّبهث ال جخّصص إٔ ّلت للجفكٗر ّتإلبدتع علٔ 

تإلطالق أّ جًشؽل بهعثلجة تلهشثكل تلصؽٗرة تلهحدّدة ّتلجٖ ال جًجِٖ ـٖ ّٗم هى تألٗثم، دّى أى جكلّؾ 

أّ جدـع أـرتدُث ألدتء . ًفسِث عًثء تلهشثكل تلهعّمدة ّتلكبٗرة تلجٖ ججطلّج تلجفكٗر تلخالّق ّتإلبدتع ـٖ تلحلّل

أدّترُم تلّٗهٗة دّى أى جّّسع ـٖ آـثلِم ّجطلعثجِم تلهسجمبلٗة، ـحًٗبذ ٗهكى أى ًحكم علٔ ُذٍ تلهإسسة 

ًِّث عدٗهة تلفكر تإلسجرتجٗجٖ لة للمٗثم بثألدّتر تألكبر ّتألُم. بؤ ُّ ّتلجٖ بِث ججحمق . ّبثلجثلٖ ـِٖ ؼٗر هإ

 .تألُدتؾ تلحمٗمٗة

ًَّ ٗجطلّج  ّٗة، أل إى تلجفكٗر تلسلٗم ّتالسجرتجٗجٖ لٗس سِالً بل ُّ أهر ـٖ ؼثٗة تلجعمٗد كهث ُّ ـٖ ؼثٗة تألُه

هى أصحثج تلمرتر جهلة هى تلشرّط تلجٖ ٗجج تلمٗثم بِث دتبهثً حجٔ ٗعدّى هى تلهبدعٗى أّ تالسجرتجٗجٗٗى، 

ّٗثجِم تلخثصة - كهث عرـجَ هّهث جمّدم-بعضِث ٗرجبط ـٖ تلهجهّع تلعثم للهإسسة  ّبعضِث ـٖ خصّص

 :كؤشخثص هى سثبر تلبشر، ّتلجٖ هًِث

ّٕ أهر هى تألهّر، ّجعرٗضَ للًمد ّتلهشثّرة ّتالسجهثع إلٔ هخجلؾ  • جّـٗر تلّلت تلكثـٖ للجفكٗر ـٖ أ

تلرإٓ ّتٙرتء حّلَ، خصّصثً تألهّر تلهِهة، ـضالً عى تألُم، إذ إى تألحكثم تلهرججلة أّ تلخثطفة 
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ّتلسرٗعة جكّى أكثر خطؤ ّأكثر عرضة لالًجمثد، بل ّهعرضة إلٔ جدتخل تألحكثم هع بعضِث ـٗخرج تلمرتر 

ّٗز . ـِٗث خثل هى تلجّتزى ّتإلًصثؾ ـإّى تسجخدتم عملٗى بدالً هى عمل ّتحد ٗعّد ّسٗلة جٗدة للجملٗل هى تلجح

 .ـٖ تلرإٔ أّ تلهحدّدٗة ـٖ تلفكر ـخٗر تلًثس هى جهع عمّل تلًثس إلٔ عملَ

ّٗر جفكٗرن  • ًَّ هى تلههكى أى ٗجؽ تالبجعثد عى تلهشثعر تلسثخًة لدٓ تلجخطٗط أّ تلجفكٗر أّ تجخثذ تلمرتر، ـإ

ّٗر هشثعرن لذلن ٗجج تلفصل بٗى تألـكثر ّتلهشثعر، لكٖ جكّى تألعهثل أكثر هًطمٗة ُّذت ال . عًدهث ججؽ

ٗعًٖ ججرٗد تلمرتر هى تلهشثعر بل لد ًجد ـٖ تلكثٗر هى تألحٗثى أى تلمرتر تلصحٗح ُّ تلذٕ ٗهزج بٗى 

ًّهث تلهمصّد أى  تلفكر ّتلهشثعر إذ ال ٗهكى إُهثل تلجّتًج تلعثطفٗة ّتإلًسثًٗة ـٖ تلهدرتء ّتلعثهلٗى ّإ

ٗكّى لرترًث هًطلمثً هى تلجفكٗر تلهًطمٖ تلسلٗم، ـمد ًجد أى خلط تلهشثعر ـٖ بعض تلمرترتت أـضل ّلد 

ًّثء، ّتلسلبٖ ٗكّى ـٖ تلمرتر تلًثشا هى تلهشثعر بدّى ّعٖ . ًجد ججرٗدُث أـضل ُّذت أهر إٗجثبٖ ّب

 .ّدرتٗة

ًٗبؽٖ أى ًضع ـٖ بثلًث دتبهثً أى هى تلصعج أى ًفكر بطرٗمة هًطمٗة كثهلة ّأى ًججًج تلّلّع ـٖ  •

تلِفّتت أثًثء تلجفكٗر أّ تلعهل أّ تلمرتر هث لم ًرع طرق تلجفكٗر تلسلٗم ّتلصحٗح لججًج ذلن، ُّذت هث 

ًّث دتبهثً تلجفكٗر تلهجزتٗد ّتالسجشثرة ّجملٗج تٙرتء تلهشثعر تلهفرطة ـبذلن ًسجطٗع أى ًحمق أعهثالً  ٗجطلج ه

 .إبدتعٗة هبجكرة ّـّعثلة
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 هقدهة

تلجفكٗر ُّ تلفعل تلذٓ ٗفصل بٗى تإلًسثى ّتلحّٗتى ، ُكذت أكدت هعظم تلدرتسثت ّتلبحّخ ، 

..حجٔ لٗل أى تألًسثى حّٗتى هفكر  

ًّحى ًُث ًإكد أى تلجفكٗر  تإلبدتعٔ ُّ تلذٓ ٗفصل بٗى إًسثى ًثجح هجهٗز ، ّإًسثى جملٗدٓ 

ًهطٔ ، تلجفكٗر تإلبدتعٔ ٗسثعد علٔ تإلًجثز ، ّتلجمدم ّتلجحمق جحت أٓ ظرؾ ، ّبؤٓ 

إهكثًٗثت ، تلجفكٗر تإلبدتعٔ ال ٗعرؾ تلعجز ، ّهى ًُث ٗجبدت لًث أًًث جهٗعث ـٔ حثجة لجًهٗة ُذت 

تلًهط هى تلجفكٗر لدًٗث ، ّأى كًث جهٗعث ًهثرس تلجفكٗر تإلبدتعٔ ، ّلكى بثلجثكٗد بًسج هخجلفة 

.. 

 تألعهثل  حٗثجًث ، ّـٔ إدترةتالبجكثر ّتإلبدتع أحد تلضرّرتت تألسثسٗة ـٖ إدترةؾ

إذ أى تلزهثى ـٖ جصثعد ّتلحثجثت ّتلطهّحثت ُٖ تألخرٓ ـٖ ًهّ ّتجسثع، , ّتلهإسسثت

- علٔ تخجالؾ أًهثطِث ّأًّتعِث -  ٗعد كثـٗثً أّ حجٔ هرضٗثً أدتء تألعهثل ـٖ تلهإسسثت ـلم

بثلطرق تلرّجًٗٗة تلجملٗدٗة ألى تالسجهرتر بِث ٗإدٕ إهث إلٔ تلّلّؾ ُّّ بثلجثلٖ جرتجع عى 

. تلركج تلهجسثرع ـٖ تلهضٖ إلٔ تألهثم أّ تلفشل  

 لذلن ـإى تلهإسسثت تلًثجحة ّهى أجل ضهثى بمثبِث ّتسجهرترُث لّٗة هإثرة ٗجج أى ال جمؾ 

عًد حّد تلكفثءة بهعًٔ أى جمجًع بثلمٗثم بؤعهثلِث بطرٗمة صحٗحة أّ جإدٕ ّظٗفجِث تلهلمثة علٔ 

ٍ, عثجمِث بؤهثًة ّإخالص ّّ ّإًهث ٗجج أى ٗكّى . علٔ تلرؼم هى أُهٗة ُذت تلشعّر ّسه

ـجرهٖ ببصرُث إلٔ تألبعد ّبآهثلِث إلٔ تألسهٔ ّتألسهٔ حجٔ جكّى . طهّحِث أبعد هى ذلن

ّٗصبح تالبجكثر . هجؤلمة أـكثرتً ّأدتًء ّأُدتـثً ّبجعبٗر آخر حجٔ جكّى هإسسة خالّلة هبدعة

. ّتإلبدتع ّتلججدٗد ُٖ تلسهثت تلههٗزة ألدتبِث ّخدهثجِث  
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ّألًًث ًجحدخ عى تلجفكٗر تإلبدتعٔ إذت ـًحى علٔ ألل جمدٗر ًجعرض لجعرٗفٗى هِهٗى ُّهث 

ّتإلبدتع ، لذت ـمد رأًٗث أى ًؽّص ـٔ عثلم تلجفكٗر ثم تإلبدتع لبل أى ًجعثهل هع .. تلجفكٗر 

.هفِّم تلجفكٗر تإلبدتعٔ ككل ـِٗث بًث لًبحر هعث   
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 الفصل األّل

 التفكٗر

كهث ٗحدخ دتبهث عًدهث ًجعرض لجعرٗؾ  

أهر هث أّ هعًٔ أّ شٔء ، ـؤى تلجعرٗفثت جكثر بل ّلد ججعثرض طبمث لزتّٗة تلجعرٗؾ ذتجِث ، 

ّلكًًث ًُث لى ًجعرض ألرتء تلعلهثء ّتلفالسفة لعهلٗة تلجفكٗر ، ّسًكجفٔ بثلجعرٗؾ تلعثم ُّّ 

سلسلة هى الًشاطات العقلٗة التٖ ٗقّم بِا العقل عًدها ٗتعرض إلٔ : أى تلجفكٗر عبثرة عى 

.هثٗر ٗستقبلَ عى طرٗق ّاحدة أّ أكثر هى الحّاس الخهسة   

: خصائص التفكٗر

ُم تلخصثبص أعًدهث ًجحدخ عى خصثبص تلجفكٗر ـثُم هث ٗرد علٔ ذًًُث خصٗجٗى هى 
: تلههٗزة لعهلٗة تلجفكٗر ُّهث 

 هجرد -

. ـال أحد ٗسجطٗع أى ًٗكر ّجّد تلجفكٗر ، لكًَ هجرد ، أّ بهعًٔ آخر ُّ ؼٗر هربٔ 

غٗر هلهّس  -
ـثلجفكٗر كهث أًَ ؼٗر هربٔ كهث أجفمًث ، ـِّ أٗضث ؼٗر هلهّس ّإى كثى ببعض تلجدرٗج 

. أى جسجخرج تلفكرة هى رأسن ّججعثهل هعِث ككٗثى هلهّس -   هعًّٗث –جسجطٗع 

  تطّٗر هِارة التفكٗر

 .ٗسجخرج هى ًفسَ لدرتجَ تلعملٗة تلكثهًة ّتسجؽاللِث أكثر ههث ٗسجؽلِث تٙى كل ـرد ٗسجطٗع أى

 

إًسثًٗة ٗإدٕ إلٔ  تلذٕ ٗعًٖ أى عدم تسجخدتم أٗة لدرة" لثًّى تالسجخدتم "ـثهة لثًّى ٗسهٔ 

 جًهّ جهثهثً  جعطٗلِث ّبثلجثلٖ ـمدتًِث ، ّكلهث تسجخدهًث تلمدرتت ـإًِث
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تلجفكٗر بثدئ تألهر بحثجة إلٔ علًٗث أى ًعٔ أى ّلجمّٗة تلمدرة علٔ تلجفكٗر ، كثلعضالت 

ّتحد ، ّهحثّلة تسجبعثد كل هث ٗشجت ـكرن ّٗشؽل ذًُن  تلجركٗز بجحدٗد ُدؾ ّتحد ـٖ ّلت

 ٗمّل أحد علهثء  ،تلجركٗز تلذًُٖ ّتلعملٖ ٗحجثج إلٔ جهرٗى ُثدئ ّطّٗل ّلبًثء تلمدرة علٔ ،

 "لٗست تلعبمرٗة أكثر هى جركٗز تلذُى: "تلًفس

ل همّهثت تلعبمرٗة إى حصر: ":ّلثل آخر  ّّ  " .تالُجهثم ُّ أ

ههث  تلهعرلالت ّتلهثبطثت تلهثدٗة أّ تلجسهٗة ،  ـثلجركٗز ٗزٗل تلخٗثالت تلهبعثرة ّججالشٔ

 .تالحجفثظ بثالسجمرتر تلذًُٖ ّتلّضّح  ّٗلد لدٓ تلفرد لدرة

  تلهإلت حٗخ ٗسثعد علٔ تلجخلص ّههث ٗسثعد علٔ تلجركٗز تلعزلة أّ تالعجزتل

  . تلًشثط تلعملٖ  هى ضؽّط تلحٗثة ّهلل تلرّجٗى ، ّٗزٗد ـٖ

أعراض التفكٗر غٗر الهًظم  

  االرتباك ّالتردد -

ّهى أُم هظثُر تلجردد ، تلخّؾ هى ّضع تلفكرة هّضع تلجًفٗذ ّلذلن هى تلههكى أى ججد 

لدٓ تلبعض أـكثر عهاللَ هى تلههكى تى جطّر هى حٗثجَ ، لكًَ دتبهث ٗخشٔ تلجمدم ّلّ 

..لخطّة ّتحدٍ   

سججد تلهجردد ّبثلجثلٔ صثحج تلجفكٗر ؼٗر تلهًظم لدَٗ سِّلة ـٔ تاللجًثع بثلفكرة ّتٗضث 

.سِّلة ـٔ تلجخلٖ عًِث   
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العهـلأداء صعّبة -   

   طبٗعٔ أى ٗجد صثحج تلجفكٗر ؼٗر تلهًظم صعّبة ـٔ تدتء تألعهثل ألى تلجفكٗر     أسثس 

تألدتء ّتإلًجثز ، كهث تًَ ال أحد ٗسجطٗع أى ًٗكر أُهٗة تلجسلسل تلهًطمٖ ـٖ    تلجفكٗر أثًثء 

. أدتء تألعهثل 

غٗاب ًقطة بداٗة التفكٗر - 

 تلجفكٗر تلهًظم ٗبدأ هى ًمطة هحددة ّٗسٗر بخطّتت هجسلسلة إلٔ تلًجٗجة تلهطلّبة ّال ًٗشؽل 

. كثٗرتً بثلهإثرتت تلجثًبٗة 

 

الدّراى فٖ حلقة هغلقة  - 

  تالًجمثل هى ـكرة إلٔ أخرٓ لبل ًضّج تألّلٔ ثم تلعّدة هى تلفكرة تلجثلٗة إلٔ تلفكرة تلسثبمة 

. هع عدم تلمدرة علٔ إدخثل أـكثر جدٗدة 

عدم هعرفة ها ترٗد الّصّل إلَٗ  -

طبٗعٔ أى تلؽثٗة هى تلجفكٗر تلّصّل إلٔ جّتج أّ لرتر أّ ـكرة ، ـإذت كثى تلِدؾ ـٔ 

.تألصل ؼٗر هّجّد تّ ؼٗر ّتضح ، ـبثلجؤكٗد أى ذلن ٗعّق عهلٗة تلجفكٗر تلسلٗم  
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  أدّات التفـكٗر الهًـظم

حٗخ أًَ هى تلطبٗعٔ عًدهث ًّد تلجفكٗر بشكل هًظم ، أى ًعجهد علٔ أدّتت تلجفكٗر تلجٔ 

 :جسثعدًث علٔ تلمٗثم بِذٍ تلهِهة علٔ تلشكل تألهثل ، ّهى أُم ُذٍ تألدّتت 

بالِدف  الحقائق الهرتبطة- 

، حمثبق ثثبجة ّلٗست جخهًٗثت ّٗمصد بِث جلن تلحمثبق تلثثبجَ تلجٔ ٗهكى تألعجهثد إلِٗث ، 

، أّ تالرجكثز علِٗث كًمطة ثثبجة لالًطالق ، ٗهكى هى خاللِث جحدٗد ًمطة تالًطالق ّبثلجثلٔ 

 . هى حٗخ تلزهثى ّتلهكثىُّذٍ تلحمثبق ٗرتعٔ تى جكّى هًثسبة 

  الهعلّهـات ّسائل اًتقـاء- 

 ُّٔ جلن تلّسثبل تلجٔ جسثعدًث ـٔ حثلة ّجّد سٗل هى تلهعلّهثت علٔ تًجمثء تلهعلّهثت 

تلجٔ هى تلههكى أى جكّى ذتت أُهٗة بثلًبة لٔ ـٔ ّلت هث ّإزتء لضٗة هث ، ّهى أُم ُذٍ 

: تلّسثبل 

 (همثرًة تلهعلّهثت ببعضِث أعجهثدت علٔ تلحمثبق تلثثبجة) الهقارًة 

  (حٗخ ججّلؾ أُهٗة تلهعلّهة علٔ هصدرُث تلربٗسٔ )  الًسب 

 تسجخالص بعض تلهعلّهثت ّتلحمثبق ًجٗجة ) األحتهاالت ُّّ  

    (للجّلع ّإعهثل تلعمل                       

تلزهثى  كظرّؾ  حٗخ جخجلؾ أُهٗة كل هعلّهة ًجٗجة للعدٗد هى تلظرّؾ) تقدٗر األُهٗة

 (ّتلهكثى 
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  خرٗطــة التفكٗـر- 

   ُّّ ّضع هث ٗشبَ تلخرٗطة تلجّضٗحٗة لجفكٗرًث إزتء هّلؾ هعٗى لٗكّى كهث بثلشكل 

تلهّضح ، ّبثلجثلٔ ًفرق بٗى هث ُّ ّتلع ّهث ُّ ًظرٗة ، ّبٗى هث ُّ هثٍض ّهث ُّ هسجمبل 

......... 

       

        

        ل       
               

                        

                
               

                     
          ل        

             

          
               

            
                   

14

23

 

 

ّسائل التدّٗى ّاإلٗضاح-   

ّكل ُذٍ هى تلّسثبل تلهسثعدة  (تٙلة تلحثسبـة - تلرسّهثت - تلخرتبط - تلـّرلة- تلمـلم  )    

، ّتلجٔ ٗهكى تلعجهثد علِٗث  كؤحد أدّتت تلجفكٗر تلهًظم ، إذت لٗس عٗبث علٔ تإلطالق أى ألجؤ 

.للّرلة ّتلملم لجّضٗح ـكرة أّ لجدّٗى هالحظثت   
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 خطـّات التفـكٗر 

ُّٔ ًظـرة ّتعٗة إلٔ تلهشكـلة ّهث ٗجعلق بِث ، ُّٔ أٗضث جِدؾ إلٔ ) الهالحظة   

  (جهع أكبر لدر هى تلهعلّهثت ّتلحمثبق                 

  ّٗمصد بَ تلفِم تلعهٗق للهالحظثت ّتلهعلّهثت ّتلحمثبق ، ّذلن بِدؾ     ) التـؤهل

(تسجٗعثج تلحمثبق ّتلربط بًِٗث               

 

  ّٗعًٔ تلبحخ عى تألسبثج تلهرجبطة بثألعرتض ّتلهظثُر  ، ّأٗضث ) التشخٗص 

جحدٗد تألسبثج تلحمٗمٗة ّتلعّتهل تلهإثرة  كهث أًَ ًٗجج عًَ ـكرة                     

(                  هبدبٗة أّ لرتر هبدبٖ   

جحدٗد هزتٗث ّعّٗج ًجثبج تلجشخٗص ، ّٗجم أٗضث تلجركٗز علٔ  ّـَٗ ٗجم ) التقٗٗم   

(ّربطِث بثألّلّٗثت  تالحجهثالت تألكبر                

ّـَٗ ٗجم جكّٗى رإٔ هحدد ّتضح ، ّٗجم أٗضث تلّصّل إلٔ تلجّتج  )  االستًتاج  

   (ّتجخثذ تلمرتر تلًِثبٖ                   
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 الفصل الثأً

 اإلبداع

ّتٙى ، إذت كًث لد جحدثًث عى تلجفكٗر ، ـمد حثى ّلت تإلبدتع ، لًمجرج ًّجعرؾ علَٗ بصّرة 
:أكبر ، ّلًبدأ بجعرٗؾ ، تإلبدتع   

:ها ُّ اإلبداع   

ّكهث جعّدًث عًد تلجعثهل هع تلجعرٗفثت ، أى ٗكّى ًُثن أكثر هى جعرٗؾ ، هثل أى ٗمثل أى 
:تإلبدتع ُّ   

 الهؤلّف بطرٗقة غٗر هؤلّفة أى ترٓ

 ال ٗراٍ اٙخرّى أّ أى ترٓ ها

طاقةّهى أشهل تلجعرٗفثت لإلبدتع ُّ أى تإلبدتع  إجتهاعٗة فٖ ًهائِا ، فطرٗة  ، عقلٗة ُائلة 
. هجتهعٗة ّ إًساًٗة فٖ إًتهائِا ، فٖ أساسِا  

:الصفات اإلبداعٗة فٔ األفراد   

:ّلد حّدد بعض علهثء تلًفس تلصفثت تإلبدتعٗة ـٖ تألـرتد ـٖ عّدة هظثُر ًذكر هًِث هث ٗلٖ  

تلًِم إلٔ تلهعرـة ّتالسجطالع تلشخصٖ ّـٖ تلججّهعثت ٗهٗل تلهبدعّى ؼثلبثً إلٔ تلفضّل . 1

.تإلٗجثبٖ ّتلبحخ ّعدم تلرضث عى تألّضثع تلرتًُة طلبثً للججدٗد ّتلجطّٗر  

. تاللجزتم بِدؾ سثم ّتلجفثًٖ ـٖ تلعهل هى أجل تلّصّل إلَٗ. 2  

.تلمدرة علٔ جمدٗم تألـكثر ّتاللجرتحثت تلهمًعة أّ تلخطط تلبدٗعة. 3  

تلجلمثبٗة ّتلهرًّة ـٖ تلجعثهل ّتلثمة ـٖ تلًفس ـٖ تلعاللة هع تألـرتد ّتلجعثطٖ هع . 4 

إى تلعهل تلجثد ٗعجبر هجعة لدٓ تلهبدعٗى ّذلن لمّة تلشعّر لدِٗم بإًجثز شٖء هث . تألزهثت
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حجٔ ٗخلّدّت أًفسِم ًّٗزعّت تالعجرتؾ هى تلهججهع بجِّدُم ّهكثًجِم ـضالً عى جحمٗق 

كهث جكهى أُهٗة تلرعثٗة ّتلجرشٗد ـإى . تألُدتؾ، ًُّث جكهى أبرز هظثُر تإلبدتع ّتلخاللٗة

تلفرد تلهبدع عصثهٖ ٗعجهد علٔ لدرتجَ ّكفثءتجَ ـٖ جحمٗق تلًجثحثت ال عظثهٗثً ٗعٗش علٔ 

لذلن ـإى هى حمَ علًٗث أى ًرعثٍ ًّرشدٍ لكٖ ٗبدع . عظهة تٙخرٗى ّٗسجفٗد هى جِّدُم

.ًّٗجج  

ّٗجًزٍ تلفرد تلهبدع ـٖ تلؽثلج عى تلسلبٗة , جشجٗع جبثدل تلرإٔ ّتلهشثركة ـَٗ ّتلًمد تلذتجٖ. 5

ّتلجزلّؾ ّتلًفثق، ألًِث هسثّئ ججًثـٔ هع شعّرٍ بثلثمة ّجفكٗرٍ تلهجحّرر ّطهّحَ تلعثلٖ إلٔ 

لذلن ـإى تلهبدعٗى ـٖ تلؽثلج ٗجسهّى . تلكهثل ّجحسٗى تألّضثع ّجّجِِٗث إلٔ تألـضل

ـٗرـضّى هّترتجِث أّ ججثّزُث ـمد ًٗجمدّى تلهسجّٗثت تألعلٔ . بثلصدق ّتلبحخ عى تلحمٗمة

إذت ّجدّت خلالً ـٖ أدتبِم أّ سلّكِم كهث ٗطرحّى تلبدتبل تإلٗجثبٗة ّٗسثُهّى ـِٗث ـال ٗكجفّى 

كهث ال ٗبطًّى شٗبث ّٗظِرّى . بثلًمد لهجّرد تلًمد بال جفثعل ّهشثركة ـٖ جحسٗى تألّضثع

ًعم لد ٗجصؾ . ألى ُذٍ صفثت جًشؤ هى تلًمص ّتلعجز ُّّ أهر ٗجًثـٔ هع تإلبدتع, خالـَ

بعض تلهبدعٗى بعدم تلحكهة أّ تلخلل ـٖ تلجدبٗر ـٖ هجثالت تلعهل أحٗثًثً لملة تلججربة ًّحّ 

ُّذت أهر طبٗعٖ ّٗهكى أى ٗمع ـٖ كل هإسسة لذت ـإى تلهًطق تلسلٗم ٗفرض علٔ , ذلن

تلمثبهٗى تلسعٖ تلدتبم لّضعِم ـٖ صّر بعض تألعهثل ّتالسجفثدة هى آرتبِم حجٔ ًٗضجّت 

.كؤـرتد هبدعٗى كهث ًضهًِم كؤصدلثء ّعًثصر إٗجثبٗة صثدلة ـٖ تلعهل  

لرتءة تلهثّرتبٗثت لدٓ تالسجهثع إلٔ هحثضرة أّ خطبة أّ لرتءة ـكرة ّهرتلبة عهل أّ . 6

.سلّن ّعدم تلّلّؾ إلٔ حّد تلظثُرة هى دّى جحلٗل ّجعّهق  

ّٗزّى , تالسجماللٗة. 7 بثلجحّرر هى تلًزعة تلجملٗدٗة - ـٖ تلؽثلج - إذ أى تلهبدعٗى ٗجه

ّتلجصّرتت تلشثبعة لٗس حبثً بثلخرّج عى تلهؤلّؾ دتبهثً بل لجطلّعِم تلدتبم ّطهّحِم تلعثلٖ 
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ّٗجِث ّحكهجِث  ـٖ تلجفكٗر ّتلجعبٗر ّرسم تألُدتؾ ّهى تلّتضح أى لبعض تلجمثلٗد ّتلًهطٗة أُه

ّـٖ ًفس تلّلت لد ججحكم بعض تلًهطٗثت تلجثهدة ـٖ . تلجٖ جسجدعٖ تحجرتهِث ّعدم ججثّزُث

عاللثت تلعهل ـجشكل هثًعثً لّٗثً أهثم تلطثلثت تإلبدتعٗة، لذلن ـإى تألـضل ُّ هرتعثة تإلبدتع 

بهشثركجَ ـٖ تألدّتر تلعهلٗة حجٔ ٗخجهر أكثر بثلججثرج ّٗصبح أكثر إًجثجثً ّأـضل ثهثرتً، 

ـإى للججربة ّتلخبرة تلدّر تلبثرز ـٖ صٗثؼة عملٗة تلهبدعٗى تلًثجحٗى ّإضفثء سلّكِم 

ّٗهة ُّذت ُّ . بثلهزٗد هى تلجدبٗر ّتلجّتزى لكٖ ال ٗشطّت عى تألعرتؾ تلصحٗحة ّتلجمثلٗد تلم

ًّثءة جمّد تلهججهع إلٔ تلهزٗد هى تلجطّر  تلذٕ ًمصدٍ هى تالسجماللٗة إٔ تسجماللٗة إٗجثبٗة ّب

أهث تلشذّذ عى تألعرتؾ تلصحٗحة ـِّ خرّج عى تلهؤلّؾ ّلكى ـٖ بعدٍ تلسلبٖ . ّتلرلٖ

ُّّ هرـّض ّٗإدٕ ـٖ تلؽثلج إلٔ عزل أصحثبَ عى تلهججهع ّٗصبح دّرُم عدٗم تلجؤثٗر، 

إى تلفرد تلهبدع ال ٗهكى أى ٗكّى هًمثدتً ألًَ إًسثى لّٕ تلشخصٗة هجهّرد ـٖ أؼلج تألحٗثى 

ّٗة تلجثهدة للجهثعة لذت لد ّٗجسم بعدم تلًظثهٗة . علٔ تلمّٗد تلحدٗدٗة ّعلٔ تلهعثٗٗر تلًهط

ّججثّز تلهمّررتت ّإى كثى ـٖ تلّتلع ال ٗرٗدُث أّ ِٗجم لجؽٗٗرُث إال أى رّحَ تلهجطلّعة 

ق ٗحدّتى بَ إلٔ تألسبمٗة ـٖ كل شٖء ّّ ّٗعَ تللّتبح . ّجفكٗرٍ تلهجف ّحمثً أى تلفرد تلهبدع لد جض

ّتإلًصثؾ أى كال تلًهطٗى هى تألـرتد صثحج حق ـٖ , تلجثهدة ّتلعاللثت تلرّجًٗٗة تلصلبة

هجثلَ ألى تإلدترٕ ِٗجّم للهزٗد هى تلًظثم ّتلجسلسل تلهًطمٖ ـٖ تلعهل ُّذت لد ٗخّربَ تلهبدع 

ـٖ جحّررٍ ّلكى ـٖ ًفس تلّلت ـإى جمٗٗد تلهبدع برّجٗى ّلّتعد إدترٗة هؽلمة لد جكبت ـَٗ 

ّلعّل أـضل طرٗمة للجهع بٗى تألهرٗى . تلهزٗد هى تلطثلثت ّتلجطلّعثت ُّذت خسثرة للجهٗع

ُّ جحرٗر تلطثلثت تلهبدعة ـٖ أعهثل أكثر جحّررتً ّتًفجثحثً هى تألعهثل ّتلّظثبؾ تلجٖ جمّم 

علٔ لّتعد تلعهل ًّظثم تإلدترة ـإى ـٖ ُذت جسّٗة للهشثكل هع تألـرتد تإلدترٗٗى تلذٗى تعجثدّت 

ـٖ ًفس تلّلت كسج تلهزٗد هى تإلهكثًثت ّتلفّتبد تلجٖ ٗعّد . علٔ تلًهطٗة ـٖ إًجثز تألدّتر

ِّم تلهشكالت ّهًثلشجِث بسعة صدر . 8. علِٗث تلفرد تلهبدع إلٔ تلعهل تلمدرة تلعثلٗة علٔ جف
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ّتلجعثهل هعِث بإٗجثبٗة ّحكهة ـال جعّد تألزهثت تلهسجعصٗة علٔ تلهبدعٗى بثإلحبثط أّ 

بخالؾ تلكثٗر هى تألـرتد تلذٗى جزٗدُم صالبة , تلشعّر بثلفشل ّتلًمص ـٖ أؼلج تألحٗثى

تألزهثت جرتجعثً ًّكّصثً إلٔ تلّرتء أّ شعّرتً شدٗدتً بثإلحبثط ـًِٗزهّى ـٖ ذّتجِم أّالً ثم 

بًٗهث تلجطلّع إلٔ تإلصالح ّجؽٗٗر تألّضثع جفجر طثلثت تلهبدعٗى . أهثم خصّهِم ّهًثـسِٗم

ـججعلِم أكثر جفكٗرتً ّجخطٗطثً للهعثلجة، لذت ـإًِم ٗشعرّى ّكؤًِم ُم تلهسإّلّى عى حل 

ًّظرتً لهث ٗهلكَ تلهبدع هى ثمة ّتلجزتم ـٖ حل تلهشكالت حجٔ ّلّ تسجلزم ذلن , تلهشثكل

ّضّح تلرإٗة ّصالبة تلهّلؾ ّثبثت . 9. خسثرة لَ، ـإًَ سٗكّى هسثُهث حمٗمٗثً ـٖ تلحلّل

إى تلشخصٗثت تلهبدعة جًظر إلٔ تلزهى كهّرد إًجثجٖ ٗجج تسجثهثرٍ ـٖ جحمٗق تلهزٗد . تلمدم

هى تالًجصثرتت ّجًظر دتبهثً إلٔ تألهثم للسبق ّتلجمدم ّال ججعل للهثضٖ أّ تلحثضر لّٗدتً 

إى بعض تألـرتد ٗعٗش ـٖ لّٗد تلهثضٖ ّأزهثجَ ّآخرّى ٗعٗشّى ـٖ لّٗد تلحثضر . علِٗث

ّأزهثجَ ـًٗشؽلّت ـٖ ُهّم تلّٗم هجًثسٗى آهثل تلؽد ُّذت خطؤ كبٗر ٗعّد علِٗم بثلفشل ـٖ آخر 

تلهطثؾ ّكم هى تألـرتد تلهِّهٗى تلذٗى شعرّت بهرترة تلًدم علٔ ـجرتت هِهة هى حٗثجِم 

هّرت، كثى ـِٗث تلهزٗد هى تلفرص تلثهًٗة لم ٗسجثهرُّث ّتًشؽلّت بثلِّتهش ّجّتـَ تألهّر 

بًٗهث تألـرتد تلهبدعّى , ّلكى تلًدم بعد ـّتت تألّتى ال ًٗفع ّال ٗعّد علِٗم بثلفرج هى جدٗد

ًٗظرّى دتبهثً إلٔ تألهثم ّٗعٗشّى تألّلّٗثت تلمصّٓ ـٗهسكّى بِث ّهى بعد ذلن جحظٔ 

تألهّر تألخرٓ ببعض تلعًثٗة، ّأًت جرٓ أى هجهل ُذٍ تلصفثت ّؼٗرُث جصّغ تلشخصٗة 

ّلعّل شخصثً ّتحدتً هبدع ًٗفع , تلخاللة ّتلهبدعة تلمثدرة علٔ تلهسثُهة ـٖ تلجطّٗر ّتلرلٖ

تلهإسسة ّٗسثُم هسثُهة ـّعثلة ـٖ إٗصثلِث إلٔ تلًجثح كهث أى تًعدتهَ لد ٗصٗبِث ـٖ تلفشل 

.خصّصثً ـٖ أّلثت تألزهة  
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:  هعّقات اإلبداع  

هًِث هث ٗكّى هى تإلًسثى ًفسَ ّهًِث هث ٗكّى هى . هعّلثت تإلبدتع كثٗرة ٗصعج حصرُث
ّكذلن هًِث هث ٗكّى هى تلجِثت .  لبل تٙخرٗى كثلبٗت ّتلهدرسة ّتلهججهع تلهحٗط تلعثم

. تلرسهٗة تلجٖ لد جعٗق تلعهلٗة تإلبدتعٗة بكثرة إجرتءتجِث تلبٗرّلرتطٗة  

:ّإلٗن جزء هًِث  

:  خارج ًطاق الفرد الهبدع  

عدم لعج تلدّر تلكثـٖ لّسثبل تإلعالم لجّضٗح أُهٗة تإلبدتع ّأثرٍ علٔ هسلن تلهججهع • 
ّكذت، أُهٗة تلهبدع ّهدٓ حثجة تلهججهع لَ، . تلعلهٖ ّتلجمًٖ ّتاللجصثدٕ ّتلسٗثسٖ ّتلجربّٕ

.ّهدٓ تعجهثد هسجمبل تلهججهع ّتألهة علَٗ  

، ـكثٗرت هث ٗمؾ تسلّج تلجعلٗم تلسا كعثبق أهثم خلق  تلهدرسة ّجخلِٗث عى دّرُث تلحمٗمٔ• 
:جٗل هى تلهبدعٗى   

:هى أهثلة السلّكٗات السائدة ّالهؤلّفة فٖ كثٗر هى هدارسًا   

. ـ تلهعلم ُّ صثحج تلكلهة تألّلٔ ّتألخٗرة ـٖ تلصؾ 1    

. ـ تلهعلم ُّ هركز تلفعل ّٗحجكر هعظم ّلت تلحصة ّتلطلبة هجلمّى خثهلّى 2    

ـ ًثدرتً هث ٗبجعد تلهعلم عى تلسبّرة أّ ٗجخلٔ عى تلطبثشٗر ، أّ ٗسجخدم جمًٗثت3    

    .تلجعلٗم تلحدٗثة      

ـ ال ٗعطٖ تلهعلم تلطلبة ّلجثً كثـٗثً للجفكٗر لبل تإلشثرة إلٔ أحدُم بثإلجثبة علٔ 4   

.    تلسإتل   

       ـ تلهعلم هؽرم بإصدتر تلجعلٗمثت تلهحبطة ّتألحكثم تلجثبرة لهى ٗجٗبّى بطرٗمة 5

.جخجلؾ عهث ٗفكر ـَٗ       

. ـ هعظم أسبلة تلهعلم هى تلًّع تلذٕ ٗجطلج هِثرتت جفكٗر هجدًٗة 6   
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:هعّقات اإلبداع داخل ًطاق الفرد   

، ّهث لِم هى أثر ـٖ تلجملٗل (إٔ أّلبن تلؽٗر هبدعٗى هى تألصدلثء)تلصحبة تلجملٗدٗة للهبدع • 
. هى شؤى أـكثر صثحبِم تلهبدع ّبثلجثلٖ إحبثطَ  

تإلًطّتبٗة ّعدم تالخجالط بثٙخرٗى، ّكذلن تلخّؾ هى تلهجثبِة ّتالصطدتم بثلؽٗر، • 
. ّتلخجل هى تلحدٗخ هع تلرإسثء ّتلزهالء  

تإلٗهثى تلهطلق بؤى تلّظٗفة ُٖ هصدر تلرزق، ّإًَ إى جرن جلن تلّظٗفة ـمد ٗجعرض • 
. لبعض تلهّتلؾ تلهعٗشٗة تلصعبة ّبثلجثلٖ ـإًَ ٗمٗد جفكٗرٍ ـٖ ُذت تإلطثر  

تلجهًٖ بثلّصّل للكهثل هع عدم خّض تلججثرج، ّتلخّؾ تلشدٗد هى تلفشل ـٖ كل خطّة • 
. ٗمدم علِٗث  

ّججضح تلصّرة ـٖ تلؽثلج عًدهث .ـضل هًَأى ؼٗرٍ أتلشعّر تلدتخلٖ عًد تلهبدع بثلًمص ّ• 
. ّٗتجَ بعض تلجعلٗمثت تلدتخلٗة تلجٖ ـٖ تلؽثلج هث ٗجخّؾ هًِث ّال ٗرؼج ـٖ هّتجِجِث  

ّتالكجفثء بهث لدَٗ . ٕلعدم تلرؼبة أّ تلمدرة علٔ تلجعلم، ّتالسجهرتر ـٖ زٗثدة هحصّلَ تلعم• 
. هى جحصٗل علهٖ  

. ّججدٍ كثٗرتً هث ٗجردد عًد تإللدتم علٔ أهٍر هث. عدم ثمة تلهبدع بًفسَ•   

تلهبثلؽة ـٖ تلمًثعة بهث ُّ ـَٗ، ّتلرضٔ تلكبٗر بّتلعَ، ّعدم ّجّد تلرؼبة ًحّ تلجطّٗر • 
. ّجؽٗٗر تلّضع تلرتُى إلٔ ّضع أكثر إشرتلثً ّتزدُثرتً   

. تلثبثت ـٖ تجبثع تلخطط تلهرسّهة ّتلمّتًٗى ّتإلجرتءتت ّعدم تلرؼبة ـٖ تلجعدٗل ّتلجؽٗٗر• 
. ّكذلن عدم تلجرأة علٔ ججثّز بعض ُذٍ تلمّتًٗى ّتإلجرتءتت  

ّتلًظر . تلجشثإم ههث ٗفعلَ تلؽٗر ّكذلن هى تألحدتخ ّتلًّتهٗس تلكًّٗة ّتأللدتر تلهخجلفة• 
. إلِٗث هى خالل تلعٗى تلسلبٗة  

تالعجهثد علٔ تٙخرٗى ـٖ هعظم تألهّر، ّتلجبعٗة لِم بصّرة ّتضحة، ّعدم هحثّلة • 
إطالق إشثرتت تلهبثدرة هى جثًبَ، ّعدم تلجفثعل هع تٙخرٗى أّ هحثّلة تلجؤثٗر علِٗم أّ 

.لٗثدجِم  
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:التغلب علٔ الهعّقات ّتًهٗة رّح اإلبداع  

: ّـٗهث ٗلٖ بعض تلعّتهل تلجٖ ججعلًث ًًشط أذُثًًث كؤـرتد ًحّ عثلم تإلبدتع  

حٗخ أى تلجركٗز . هثرس رٗثضة تلهشٖ ـٖ تلصبثح تلبثكر، ّجؤهل تلطبٗعة هى حّلن• 
. ّتلجؤهل ّٗلد تلكثٗر هى تلجسثإالت تلجٖ جسجثٗر تلعمل، ّتلجٖ جمّدٍ إلٔ إطالق شرترتت تإلبدتع

ـٗكفٖ ًُث تكجشثـِث ّسبر أؼّترُث تلعلهٗة . ّكذلن جعلم رٗثضة جدٗدة حجٔ إى لم جهثرسِث
. ّتلعهلٗة  

ّٗل ّتلجؤهل ـٖ أّلثت هخجلفة هى كل ّٗم•  . جخصٗص بعض تلّلت للجخ  

أى ٗمّم تلهبدع بثالسجشثرة ّعرض أـكثرٍ علٔ هى ٗثق بِم لهسثُهجِم ـٖ جمٗٗهِث • 
ّهًثلشجِث، ّتى ٗمّم بإخضثع تلفكرة لألبحثخ ّتلججثرج ّتالخجبثرتت تلهركزة لبل طرحِث 

. كٖ جججثّز بعض تالًجمثدتت تلجٖ هى تلههكى أى جكّى جثرحة لَ. أهثم تلًثس  

جًهٗة تلفكر تلخٗثلٖ لدٓ تإلًسثى، ّتالبجعثد عى طرق تلجفكٗر تلجملٗدٗة تلهخجلفة ّتلجثهدة • 
ًن ّزٗرتً، أّ هدٗرتً عثهثً لهدة ّٗم ّتحد، كٖ جعٗش ًفس أـمد ججخٗل ًفسن ّٗهثً . ـكرٗثً ّلؽّٗثً 

. ّهى ثم جسجطٗع أى جمٗس هسجّٓ شعّرن ـٖ جلن تلفجرة. تلشعّر  

تسجخدم تلرسّهثت ّتألشكثل تلًِدسٗة ّتلجّضٗحٗة ّتلبٗثًٗة، ّذلن بؤلّتى هخجلفة كبدٗل • 
. للكجثبة ـٖ طرح تلهعلّهثت تلجٖ لدًٗث علٔ تٙخرٗى  

لبل أى جمرر تلبدء بعهل إٔ شٖء، لم بجصهٗم ّإعدتد ّدرتسة ّجمٗٗم تلخٗثرتت تلبدٗلة تلجٖ • 
. هى تلههكى تسجخدتهِث ـٖ حثلة ـشل تلفكرة تألصلٗة  

تلمٗثم بجبثدل هِثم تلعهل هع أحد تلزهالء ّذلن لّٗم ّتحد ـمط كٖ جعثٗش ّضعَ ّٗعثٗش • 
بِذت تألسلّج جسجطٗع أى ججخٗل تلفرّلثت تلجٖ بٗى عثلهن ّعثلهَ، ّجسجطٗع بعدُث . ّضعن

. همثرًجِهث ببعضِهث تلبعض، ـججعرؾ علٔ تلفرّلثت ّجبدأ بجصهٗم تلعالج لِث  

ـمد جفجح لن جلن تلصّر آـثلثً رحبة هى تلخٗثل، . ترسم صّرتً ّأشكثالً ـكثُٗة أثًثء تلجفكٗر• 
. ّلد ججر لن تلكثٗر هى تلهعطٗثت تلجٖ جّلد شرترة تإلبدتع  

ّلدم أـكثرتً، ّتطرح . ـكر بحل لهشكلة هث، ثم حثّل جحدٗد إٗجثبٗثت ّسلبٗثت ذلن تلحل• 
.حلّالً بعٗدة تلهدٓ بحٗخ جدل هى لرٗج أّ بعٗد علٔ لدرجن علٔ تلجفكٗر تلهسجمبلٖ  

جًهٗة لدرتجن علٔ تلهبثدرة ّتلجعثهل هع تلًظرة تلًمدٗة للّتلع دّى ّجّد هحظّرتت أّ  • 
. عّتبق تججهثعٗة جعٗمن هى تلمٗثم بذلن  
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جّسٗع هدترن تإلًسثى هى خالل تلمرتءتت تلهجًّعة للعلّم ّتلهعثرؾ تلهخجلفة، ّتلخثرجة • 
. جخصص تلعلهٖ أّ تلعهلٖتلعى ًطثق   

لم هى ّلت ٙخر بجؽٗٗر طرٗمجن ـٖ جؤدٗة أعهثلن تلهخجلفة ـٖ تلعهل أّ تلهدرسة أّ تلبٗت، • 
ّٗر طرٗق سٗرن بٗى ًمطجٗى هخجلفجٗى تعجدت أى جسٗر بًِٗهث هًذ ـجرة طّٗلة . ّكذلن ؼ  

لم بإًجثز بعض تلهِثم تلجٖ تعجدت تالجكثل ـِٗث علٔ ؼٗرن هًذ ّلت طّٗل، ّلم جهثرسِث • 
. كجرجٗج ؼرـة تلًّم، ّؼسل تلهالبس ّكِٗث ّجرجٗبِث دًّهث تالعجهثد علٔ تٙخرٗى. هًذ ـجرة  

هّلع تلطثّلة، تلكرسٖ، طمم )ؼٗر هى جرجٗج تألثثخ ـٖ هكجبن أّ ؼرـجن هى ّلت ٙخر • 
كذلن، ؼٗر هى ّلت ٙخر تلًهط تلذٕ جعّدت علَٗ ـٖ تلجفكٗر أّ . (تلخ...تلكًج، تلجلفزّٗى، 

. تلهؤكل أّ تلهشرج أّ أسثلٗج حٗثجن تلهخجلفة  

كٖ ٗكّى ُدـثً هربٗثً أهثهن ٗمّدن إلٔ تلجركٗز . جخٗل ّجصّر تلًجثح دتبهثً أهثم عًٗٗن• 
. ُّّ ٗشجعن علٔ تلجفثإل بشكل هسجهر. ًحٍّ، ّتلجفكٗر ـٖ كٗفٗة تلّصّل إلَٗ  

حثّل تلمٗثم ببعض تلخطّتت تلصؽٗرة ـٖ أجزتء هخجلفة هى تلعهل تلّٗهٖ كٖ جكسر بعض • 
إذ أى تلكالم ّتألهثًٖ ال ٗسهًثى . تلجهّد، ّجدرج ًفسن علٔ تإللدتم ّتجخثذ تلخطّتت تلالزهة

. ّال ٗؽًٗثى هى جّع  

ـِذٍ تلجسثإالت . كبر عدد هى تألسبلة تلههكًة حّل هّضّع هثأأثر ّبصّرة هسجهرة، • 
كثٗرتً هث جثٗر حفٗظة تإلًسثى تإلبدتعٗة ّجمّدٍ إلٔ كثٗر هى تلهعطٗثت تلجٖ جّلد لَ سٗالً هى 

كٗؾ سجكّى حٗثجًث ـٖ تلهسجمبل؟ . تألـكثر تإلبدتعٗة  

ـهى . إذ أى تلّضّح ّتلشفثـٗة أهرتى هِهثى ـٖ تلحٗثة تإلبدتعٗة. تالعجرتؾ بعدم تلهعرـة• 
ّهى ٗعجرؾ بعدم تلهعرـة خٗرتً لَ هى ٗمّل هث ال ٗعلم، ّهث لد ٗجرجج . لثل ال أعرؾ ـمد أـجٔ

. علَٗ هى إجرتءتت ٗجخذُث تلؽٗر  

إذت كًت ال جعهل شٖء، ـفكر بعهل شٖء إبدتعٖ جهأل بَ ّلت ـرتؼن، ّجًهٖ ـَٗ هِثرتجن • 
. تلعلهٗة ّتلعهلٗة، ّجكّى ـٖ ذلن لدّة كرٗهة لؽٗرن  

ـهثذت لّ ـعلًث كذت بدالً هى كذت؟، ّإذت لم ًفعل كذت، ـهثذت علَّ . جسثءل كثٗرتً عى تلبدتبل• 
ًً أرحج للحصّل علٔ تكبر لدٍر ههكى هى تلخٗثرتت . ٗصٗر؟ ُذٍ تألسبلة جفجح لإلًسثى آـثلثً
. ّتلبدتبل  

إذ أى تألـكثر تلكبٗرة ال ججؤجٔ إالّ هى . ال جركز ـمط علٔ تألـكثر تلكبٗرة ّجِهل تلصؽٗرة• 
. صؽثر تألـكثر، ّبثلجثلٖ ـال هجثل للجملٗل هى شؤى صؽثبر تألهّر  
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تحرص علٔ ًشر هًثخ تإلبدتع ـٖ تلهكثى تلذٕ جعهل ـَٗ حٗخ تلربٗس ّتلهرإّس • 
ـِذت هى . ّتلزهالء، أّ جدرس ـَٗ حٗخ زهالء تلدرتسة، أّ جسكى ـَٗ حٗخ تألبًثء ّتلزّجة

. شؤًَ أى ٗسجحخ ُّهجن ُّّهة ؼٗرن ًحّ تإلبدتع  

كٖ ٗسجطٗع تإلًسثى أى . جعلم ّتلعج ألعثج تلذكثء تلهخجلفة، ّكذلن ألعثج تلجفكٗر تإلبدتعٖ• 
كذلن، تلرأ تلمصص تلهخجلفة عى . ٗكسر تلجهّد هى جثًج، ّتى ًٗشط ذتكرجَ هى جثًج آخر

صّر ّهّتلؾ ّججثرج تلهبدعٗى ّتلعظهثء تللذٗى أحدثّت جؽٗٗرتً جذرٗثً ـٖ هسٗرة تلبشرٗة 
. عبر تلعصّرتلهخجلفة  

ّأى ٗشهل تلجدّٗى . خصص هذكرة خثصة لكجثبة تألـكثر تإلبدتعٗة تلجٖ ججّترد إلٔ هخٗلجن• 
. كبٗر ّصؽٗر تألـكثر تإلبدتعٗة  

ّتى تلصعج ٗسِل، . ّأًَ ال هكثى للهسجحٗل بًًٗث. تـجرض أى كل شٖء أهثهن ههكى جطبٗمَ• 
.  بثلجخطٗط تلسلٗم ّتلجطبٗق تلهجمى ّتلهجثبعة تلدلٗمة،ّتى تلهسجحٗل ٗلٗى   

 تسجخدتم 15هثثل، ُل جسجطٗع أى جّجد . جحرٗن تلذُى عى طرٗق تإلسجخدتهثت تألخرٓ• 

. آخر للِثجؾ تلجّتل ؼٗر تلهكثلهثت تلِثجفٗة؟ ُذٍ تلطرٗمة سجؤجٗن بؤـكثر هفٗدة  

ـبثسجهرتر طّر ّحسى هى أدتء . تلجحسٗى تلهسجهر ُّ أحد أدّتت تلصٗثًة تلفعثلة لإلبدتع• 
. تلفكرة، ـسجكجشؾ ـٖ كل هرحلة أهرتً جدٗدتً   
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 الفصل الثالث

 التفكٗر اإلبداعٔ

: تعرٗف التفكٗر اإلبداعٖ   
 رؼبة ـٖ تلبحخ  هث ،ُّ ًشثط عملٖ ُثدؾ ٗإدٕ إلٔ أـكثر جدٗدة ّٗعبر عى حلّل لهشكلة- 

.عى حل هًشّد ّتلجّصل إلٔ ًجثبج لم جكى هعرّـة   
:ُّّ أٗضث  

تلعهلٗة-   هى تلحلّل لهشكلة هعًٗة تلجٔ ًٗظم بِث تلعمل خبرتجَ بطرٗمة جدٗدة إلٗجثد أكثر عدد 
 .) ......... ـًٗة -علهٗة-عهلٗة-إججهثعٗة)

  :ههٗزات التفكٗر اإلبداعٖ
:  ٗجهجع تلجفكٗر تلهبدع بثلههٗزتت تلجثلٗة   

جعًٖ جّلٗد حلّل جدٗدة ّتلجّصل إلٔ تلبدتبل ّجذكر هعلّهثت سثبمة: - تلطاللة . 1  

  ( أًّاع الطالقة  )      

  تلمدرة علٔ تلرسم تلًِدسٖ تلسرٗع لشكل هعٗى :طاللة تألشكثل - أ
 تلمدرة علٔ إًجثج عدة أـكثر هرجبطة بهّلؾ هعٗى : تلطاللة تلفكرٗة  - ج
  ( ن )تلطاللة تللفظٗة تلمدرة علٔ إًجثج عدة ألفثظ جبدأ هثالً بحرؾ  - ج

 

عى طرٗق تلشرح ّإبدتء تلرإٔ ّجمدٗم تلحلّل -  جّلٗد أـكثر ؼٗر هجّلعة  جعًٔ: -تلهرًّة . 2

.ّتلمدرة علٔ تلجؽٗٗر   
  ( أشــكال الهرًّة      )

 .تالًجمثل هى ـكرة إلٔ أخرٓ بسرعة ّسِّلة : - تلهرًّة تلجلمثبٗة  - أ
 . سلّن ًثجح عى طرٗق تلجؽٗٗر لهّتجِة هشكلة : -  تلهرًّة تلجكٗفٗة  - ج

 

. أـكثر هجفردة بِث طرتـة ّؼٗر هبثشرة : - تألصثلة - 3  
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(:االبتكارٓ)ّاالبداعٔ (الًهطٔ)الفرق بٗى التفكٗر التقلٗدٓ  

 

 (كالُهث هطلّج)تإلبدتعٔ لٗس بدٗل للجملٗدٓ  
تلطرٗمة )تلجملٗدٓ ٗجبع خطّتت هحددة ّٗبدأ هى ًمطة هحددة حجٔ ٗصل إلٔ ًجٗجة  

 (هِهة
ّلكى تلهِم خلق أـكثر جدٗدة ّؼٗر هِم تلبدتٗة ّتلعٗة أّ  (ال جِهَ تلطرٗمة )تالبدتعٔ  

. ؼٗر ّتلعٗة 
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:أُم طرق تّلٗد األفكار اإلبداعٗة   

 
 : التفكٗر بالهقلّب- 1

تلطالج : حجٔ جؤجٖ بفكرة جدٗدة، هثثل، أّ للج بعض تلحمثبق تلجٔ جبدّ ثثبجَ ،  إٔ إللج هث جرتٍ ـٖ حٗثجن 
، ُّذت هث حدخ هى خالل تلدرتسة  تلهدرسة جؤجٖ إلٔ تلطالج: ٗذُبّى إلٔ تلهدرسة، عًدهث جعكسَ جمّل

 .بثإلًجرًت ّتلهرتسلة ّؼٗرُث
 
 : الدهجالتفكٗر ب- 2

.. أـكثر إبدتعٗة جدٗدة  إٔ دهج عًصرٗى أّ أكثر للحصّل علٔ 
 . ، ّجم جطبٗق ُذٍ تلفكرة هركبة برهثبٗة= لثرج + سٗثرة : هثثل

 

 : الحذفالتفكٗر ب- 3

 . ُذت تلجزء ال ـثبدة لَجكجشؾ أى  تحذؾ جزء أّ خطّة ّتحدة هى جِثز أّ ًظثم إدترٕ، ـمد 
 
 :  باألحالمالتفكٗر- 4

لذٕ سجفعلَ؟ أّ جخٗل أًًث ًعٗش جحت تلهثء، كٗؾ سجكّى  ت جخٗل أًن أصبحت هدٗرتً لّزترة تلجعلٗم هثالً، هث
 حٗثجًث؟

 
 :  بالتًقللتفكٗرا- 5

 . إٔ جحّٗل ًّمل ـكرة جبدّ ؼٗر صحٗحة أّ هعمّلة إلٔ ـكر جدٗدة ّهعمّلة
 
 : الهثٗرات العشّائٗةالتفكٗر ب- 6

 لم بزٗثرة هحل للعج تألطفثل، أّ سثـر لبالد لم جزرُث هى لبل، أّ تهشٖ ـٖ هكثى لم جرتٍ هى لبل، ّال 

 . جًسٔ أى جحهل هعن دـجر هالحظثت ّللم لكٖ جسجل إٔ ـكرة أّ خثطرة جخطر علٔ ذًُن
 
 

: التفكٗر بالبدائل - 7

. ّججلخص تلفكرة ـٔ هحثّلة إٗجثد بدتبل لعهل أشٗثء ًمّم دتبهث بعهلِث بطرق هحددٍ 
 

  :التفكٗر باالستخداهات األخرٓ - 8

.. كؤى جحثّل إٗجثد أسجخدتهثت أخرٓ لألشٗثء 
. هثثل ، أّجد عشر تسجخدتهثت أخرٓ للملم ؼٗر تلكجثبة 
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.. : التفكٗر بهاذا لّ- 9
 .....سجكّى تلًجٗجة .. هثذت لّ حدخ كذت ّكذت : لل لًفسن

 

: ر باستهرارٕطّالتفكٗر بالت- 10

  أهثلة ّجطبٗمثت ، ال ججّلؾ عى تلجطّٗر ّتلجعدٗل ـٖ إٔ شٖء
جصّر أى هإسسجن لمرت تالسجؽًثء عًن، ـهثذت سجفعل؟ ُل سجبحخ عى ّظٗفة جدٗدة أّ سجبدأ - أ

هشرّعن تلخثص، أّ لى جفعل إٔ شٖء بثلهرة، ـكر ّتبجكر ـكرة إبدتعٗة جدٗدة، ّطبمِث إذت أهكى، ّال 
 .جًسٔ أى تلخّؾ علٔ تلرزق ُّ هى هعّلثت تإلبدتع

تًظر إلٔ تلهخلفثت ّتلهِهالت تلجٖ ـٖ تلهًزل، ُل بإهكثًن أى جسجفٗد هًِث؟ علٔ طثّلجٖ علبة لّضع - ج 
 .لكى جم جًظٗفِث ّجزًِٗث حجٔ أصبحت جهٗلة ّهفٗدة!! تأللالم ـِٗث، ُذٍ تلعلبة كثًت ـٖ تألصل علبة لطعثم

 ، كٗؾ سجكّى ُذٍ تلرحلة؟ جّد أى جذُج هع عثبلجن ـٖ رحلة إبدتعٗة- ج 
 .ؼرـجن ؼٗر هًظهة، كٗؾ سجرجبِث بحٗخ جّـر هسثحة كبٗرة، ّٗكّى ُذت تلجرجٗج عهلٖ أٗضثً - د 
 سٗزّرن بعض أصدلثبن ـٖ تلهًزل، كٗؾ سجسمبلِم بطرٗمة إبدتعٗة؟- ُـ 
 ؼبت ـٖ جًشٗط أـرتد أسرجن بًشثط إبدتعٖ جدٗد، كٗؾ سٗكّى ُذت تلًشثط؟ر- ّ 
  ّكٗؾ سٗكّى شكلِث؟ـعل بًبثجثت تلزًٗة، كٗؾ ست أّ جزّد شمجن لررت أى جزرع حدٗمة هًزلن- ز 
 الحظت أى تلًفمثت تلهثلٗة كثٗرة ـٖ هًزلن، كٗؾ سجملص ُذٍ تلًفمثت؟- ح 
 .  طرق لجزٗد هى هعرـجن10جّد أى ججعلم ّجزٗد ثرّجن تلهعرـٗة، تبجكر - ط 

 ـٖ أعهثل تلهًزل، جصّر أًن جخلٗت عًَ لهدة تسبّع، كٗؾ سجدبر أعهثل حدإذت كًت جعجهد علٔ ت- ٓ
 .تلهًزل؟ ّطبق ُذت تلجهرٗى عهلٗثً 
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: قّاعد اإلبداع 
كهث أى تلرإٗة . إى تإلبدتع ٗبدأ هى تإلًسثى لذلن ججد تلكثٗر هى تلهبدعٗى لد تًطلمّت هى بٗبة ضٗمة ّهحدّدة 

: تإلٗجثبٗة للًفس ُٖ سبج تلًجثح ًّذكر ًُث أربع عشرة لثعدة جمّد إلٔ تإلبدتع ُّٖ 
 . عًدهث جكّى ًُثن رؼبة ... ًُثن طرٗمة  (لثعدة تلرؼبة  ) :القاعدة األّلٔ 
إذت ّصلت رؼبجن ـٖ تلحصّل إلٔ تلحكهة درجة رؼبجن ـٖ  (أجج رؼبجن ـٖ تلًجثح  ) : القاعدة الثاًٗة

 (سمرتط). تلحصّل علٔ تلحٗثة ـٖ لحظة تلؽرق سجحصل علٔ تلحكهة 
 .ٗجج أى ٗكّى لن ُدؾ ّتضح إى لم ٗكى لدٗن ُدؾ  (ّضع ُدؾ  ) : القاعدة الثالثة

 . إى لم جرضٔ إال بثلمهة ـسجصل إلِٗث ... أى ٗكّى ُدـن عثلٗثً  (أرـع هسجّٓ أُدتـن  ) : القاعدة الرابعة 
لد أعذرن إذت لم جكى جعلم ّلكى ال أعذرن إذت . جمؾ تلحٗثة عًدهث ٗمؾ تلجعلم  (تلجعلم  ) : القاعدة الخاهسة

 . لم ججعلم هث ٗجج أى جعلم 
 " جّهثس ُكسلٖ . " بل تلعهل ... إى أعظم ؼثٗثت تلحٗثة تلدًٗث لٗست تلهعرـة  (تلعهل  ) : القاعدة السادسة
لكٖ جحمق هث جرٗد رّكز علٔ هث  (رّكز علٔ هث ٗهكًن ـعلَ ال علٔ هث ال ٗهكًن ـعلَ  ) :  القاعدة السابعة

 " .لبل أى جبحر حدد ًمثط تلّصّل . " ٗهكًن ـعلَ ال علٔ هث ال ٗهكًن ـعلَ 
ّلكى ... لكل أهر عظٗم البد هى بدتٗة  (جحدٗد تلبدتٗة ّ تالسجهرتر حجٔ تلًِثٗة ) : القاعدة الثاهًة 

 " ـرًسٗس درّبٖ. "تالسجهرتر حجٔ تلًِثٗة ُّ تلهجد تلحمٗمٖ 

ّٗر طرٗمجن  (كى هرًثً  ) : القاعدة التاسعة  .إذت تسجهر ـعلن بًفس تلطرٗمة ـسججًٖ دتبهثً ًفس تلًجٗجة ... ؼ
بل بعدد ... لٗست تلعبرة بعدد تلهرتت تلجٖ سمطت ـِٗث أرضثَ  (تلعّدة هى جدٗد ) : القاعدة العاشرة 

 "رٗجرٕ بٗجّل. " تلهرتت تلجٖ تسجطعت أى جمؾ ـِٗث ثثًٗثً 
إى تٙخرٗى بإهكثًِم إٗمثـن بشكل هإلت ّ  (أًت تلهسإّل عى لرتر تإلٗمثؾ  ) : القاعدة الحادٗة عشرة 

 لكى تلشخص تلّحٗد تلذٕ ٗسجطٗع إٗمثـن دتبهثً ُّ أًت 

تلمثعدة . عًدهث جًضج جسمط بهفردُث ... تلحٗثة كثهرة تلشجرة  (ال جسجعجل تلًجثبج  ) : القاعدة الثاًٗة عشر
ـهى تلهإكد أًَ سٗججذج لَ ... إى تلجهٗز ال ٗبمٔ ّحٗدتً بهفردٍ  (تسجهرتر تلًجثح  ) : القاعدة الثالثة عشر

 "كًّفّشّٗس . " جٗرتًثً 

جذكر أى تلّلت ال  (تللحظة ُٖ هسبّلٗجن ّحٗثجن ـثسجفد هًِث لصًع تلهسجمبل ) : القاعدة الرابعة عشر 
. "  ؾ أًت هى سٗعّد للّترء ... ـإى لم ججعلم كٗؾ جصبح حٗثجن ... ٗعّد للّرتء 
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العصف الذًُٖ 
 : مقذمت

 م بقصد تنمية قدرة األفراد عمي حل 1938      ابتكر ىذا األسموب أليكس أزبورن عام 
المشكالت بشكل إبداعي من خالل إتاحة الفرصة ليم معا لتوليد أكبر عدد ممكن من األفكار 

بشكل تمقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتيا حل المشكمة الواحدة ومن ثم غربمة األفكار 
. واختيار الحل المناسب ليا 

      وفيما بعد تم توظيف ىذا األسموب في تنمية التفكير االبتكاري لطالب المدارس ولمعاممين 
فى مجاالت متعددة منيا الصناعة والقانون والدعاية واإلعالم والتجارة والتعميم وأخيرًا تم األخذ 
بو كأحد أساليب التدريب الشائعة االستخدام فى البرامج التدريبية بما فييا برامج إعداد المعمم 

 
      كما تعد طريقة العصف الذىني في التعميم و التدريب من الطرق الحديثة التي تشجع 

التفكير اإلبداعي وتطمق الطاقات الكامنة عند المتعممين و المتدربين في جو من الحرية واألمان 
يسمح بظيور كل اآلراء واألفكار حيث يكون المتدرب في قمة التفاعل مع الموقف وتصمح ىذه 

              0الطريقة في القضايا والموضوعات المفتوحة التي ليس ليا إجابة واحدة صحيحة
                                
 

                                                       :   وم ا  صف ا ذ   
العصف الذىني أسموب تعميمي وتدريبي يقوم عمى حرية التفكير ويستخدم من أجل توليد أكبر كم من )      

األفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات المفتوحة من الميتمين أو المعنيين بالموضوع خالل جمسة 
  (.قصيرة

ىو أحد أساليب المناقشة الجماعية التي يشجع بمقتضاه أفراد مجموعة فردًا بإشراف رئيس ليا عمي )      
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة المتكررة بشكل عفوي تمقائي حر وفى مناخ مفتوح غير نقدي ال 
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يحد من إطالق ىذه األفكار التي تخص حمواًل لمشكمة معينة مختارة سمفًا ومن ثم غربمة ىذه األفكار واختيار 
  (.المناسب منيا

:  1نشاط

:  وبالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول اإلجابة عمى ىذا السؤالق      من خالل ما سب

 الذىني؟ فما المبادئ األساسية التي يقوم عمييا العص
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: 2نشاط 

:  وبالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول اإلجابة عمى ىذا السؤالق      من خالل ما سب

ماىي المبادئ  الرئيسية ألسموب العصف الذىني ؟ 
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 .ا    دئ األ      ف       ا  صف ا ذ    

:                                           يعتمد نجاح جمسة العصف الذىني عمى تطبيق أربعة مبادئ أساسية ىي
: مإر  ء ا     :  و ً 

      اليجوز تقييم أي من األفكار المتولدة في المرحمة األولى من الجمسة ألن نقد أو تقييم أي 
فكرة بالنسبة لمفرد المشارك سوف يفقده المتابعة ويصرف انتباىو عن محاولة الوصول إلى فكرة 

.                      أفضل ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر يعيقان التفكير اإلبداعي

: إط ق  ر   ا     ر:ث     

      أي التحرر مما قد يعيق التفكير اإلبداعي وذلك لموصول إلى حالة من االسترخاء وعدم 
التحفظ بما يزيد انطالق القدرات اإلبداعية عمى التخيل وتوليد األفكار في جوال يشوبو الحرج من 

ويستند ىذا المبدأ إلى أن األخطاء غير الواقعية الغريبة والطريفة قد تثير أفكارا ’النقد والتقييم 
.                                                              أفضل عند األشخاص اآلخرين

 :ا  م   ل ا   ف:ث  ث 

      أي التركيز في جمسة العصف الذىني عمى توليد أكبر قدر من األفكار ميما كانت 
فاألفكار المتطرفة وغير المنطقية أو الغريبة مقبولة ويستند ىذا المبدأ عمى االفتراض , جودتيا

بأن األفكار والحمول المبدعة لممشكالت تأتي بعد عدد من الحمول غير المألوفة واألفكار األقل 
.                            أصالة

: ا    ء   ى  ف  ر اآل ر ن:را   

      أي جواز تطوير أفكار اآلخرين والخروج بأفكار جديدة فاألفكار المقترحة ليست حكرا 
. عمى أصحابيا فيي حق مشاع ألي مشارك تحويرىا وتوليد أفكار منيا
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:                                    و  ت ا     راإل دا  

      يمتمك كل منا قدرا ال بأس بو من القدرة عمى التفكير اإلبداعي أكثر مما نعتقد عن 
أنفسنا ولكن يحول دون تفجر ىذه القدرة ووضعيا موضع االستخدام والتطبيق عدد من 

:  المعوقات التي تقيد الطاقات اإلبداعية ومنيا  

                                   :ا   و  ت اإلدرا   - 1

      وتتمثل المعوقات اإلداركية بتبني اإلنسان طريقة واحده لمنظر إلى األشياء واألمور 
.       الشيء إال من خالل أبعاد تحددىا النظرة المقيدة التي تخفي عنو الخصائص ليذا الشيءكفيو ال يدر

               

وعند التخمص ,جياز لقياس الضغط الجوي وىي خاصية واحدة فرضيا النظام التعميمي:      مثال البارومتر
أنو يمكن استخدامو بندوال أو ىدية أو أداة لقياس أو لعبة ,من العائق اإلدراكي نري فيو أبعاد أخرى منيا

                  .  لألطفال

                                              :ا  وا ق ا      - 2

ويرجع ىذا إلى عدم ثقة الفرد بنفسو عمى ابتكار أفكار ,      وتتمثل في الخوف من الفشل
قناع اآلخرين بيا ولمتغمب عمى ىذا العائق يجب أن يدعم اإلنسان ثقتو بنفسو وقدراتو ,جديدة وا 

عمى اإلبداع وبأنو ال يقل كثيرا في قدراتو ومواىبو عن العديد من العمماء الذين أبدعوا واخترعوا 
. واكتشفوا

                        :ا  ر  ز   ى  رورة ا  وافق    اآل ر ن-3
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      يرجع ذلك إلى الخوف أن يظير الشخص أمام اآلخرين بمظير يدعو لمسخرية ألنو أتى 
.                           بشيء أبعد ما يكون عن المألوف بالنسبة ليم  

:       ا   ود ا   رو   ذا   - 4  

      يعتبر ىذا العائق من أكثر عوائق التفكير اإلبداعي صعوبة ذلك أنو يعني أن يقوم 
الشخص من تمقاء نفسو بوعي أو بدون وعي بفرض قيود لم تفرض عميو لدى تعاممو مع 

. المشكالت  

 

                                                                   

                            :ا    د  أ   ط   دد        ر-5

      كثيرا ما يذىب البعض إلى اختيار نمط معين لمنظر إلى األشياء ثم يرتبط بيذا النمط 
مطوال ال يتخمى عنو كذلك قد يسعى البعض إلى افتراض أن ىناك حال لممشكالت يجب البحث 

 6.                                            عنو

                     :              ا     م األ  ى   ف را  ت-6

      وىي عممية يقوم بيا العديد منا بغرض تسييل حل المشكالت وتقميل االحتماالت 
.    المختمفة الواجب دراستيا

 :                                  ا   رع ف      م األف  ر-7

      وىو من العوائق االجتماعية األساسية في عممية التفكير اإلبداعي ومن العبارات التي 
لقد جربنا ىذه الفكرة : عادة ما تفتك بالفكرة في ميدىا ما نسمعو كثيرا عند طرح فكرة جديدة مثل
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من قبل من يضمن نجاح ىذه الفكرة ىذه سابقة جدا لوقتيا وىذه الفكرة لن يوافق عمييا 
. المسئولون

                                                                                     :       ا  وف  ن ا   م اآل ر ن ألف  ر         ف -8
وىو من اقوي العوائق االجتماعية لمتفكير اإلبداعي ىذا ويعتبر العصف الذىني أحد أىم           

. األساليب الناجحة في التفكير اإلبداعي



 

57 

 

: 3نشاط

:  وبالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول اإلجابة عمى ىذا السؤالق      من خالل ما سب

ماىي الخطوات الرئيسية الواجب إتباعيا عند تطبيق جمسة أو أسموب العصف الذىني ؟ 
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               : طوات      ا  صف ا ذ   
      تمر جمسة العصف الذىني بعدد من المراحل يجب توخي الدقة في أداء كل منيا عمى 

:                    الوجو المطموب لضمان نجاحيا وتتضمن ىذه المراحل ما يمي  

.                      (ا  و وع)  د د و       ا       -1
      قد يكون بعض المشاركين عمى عمم تام بتفاصيل الموضوع في حين يكون لدى البعض 

اآلخر فكرة بسيطة عنيا وفي ىذه الحالة المطموب من قائد الجمسة ىو مجرد إعطاء المشاركين 
الحد األدنى من المعمومات عن الموضوع ألن إعطاء المزيد من التفاصيل قد يحد بصورة كبيرة 

.                                      من لوحة تفكيرىم ويحصره في مجاالت ضيقة محددة  

                                    :إ  دة ص  غ  ا  و وع-2
      يطمب من المشاركين في ىذه المرحمة الخروج من نطاق الموضوع عمى النحو الذي 

.                                                 عرف بو وأن يحددوا أبعاده وجوانبو المختمفة من جديد فقد تكون لمموضوع جوانب أخرى
نما إعادة صياغة الموضوع وذلك عن        وليس المطموب اقتراح حمول في ىذه المرحمة وا 

 .    طريق طرح األسئمة المتعمقة بالموضوع ويجب كتابة ىذه األسئمة في مكان واضح لمجميع

                                             
:                    و اإل داع وا  صف ا ذ   -3

      يحتاج المشاركون في جمسة العصف الذىني إلى تييئتيم لمجو اإلبداعي ويستغرق 
عممية التييئة حوالي خمس دقائق يتدرب المشاركون عمى اإلجابة عن سؤال أو أكثر يمقيو قائد 

.                                     المشغل
                                                      :ا  صف ا ذ   -4

      يقوم قائد الشغل بكتابة السؤال أو األسئمة التي وقع عمييا االختيار عن طريق إعادة 
صياغة الموضوع الذي تم التواصل إليو في المرحمة الثانية ويطمب من المشاركين تقديم أفكارىم 
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بحرية عمى أن يقوم كاتب المالحظات بتدوينيا بسرعة عمى السبورة أو لوحة ورقية في مكان 
بارز لمجميع مع ترقيم األفكار حسب تسمسل ورودىا ويمكن لمقائد بعد ذلك أن يدعو المشاركين 

.                                                                      إلى التأمل باألفكار المعروضة وتوليد المزيد منيا
:                                                             د د  غرب ف رة-5

      عندما يوشك معين األفكار أن ينضب لدى المشاركين يمكن لقائد المشغل أن يدعو 
المشاركين إلى اختيار أغرب األفكار المطروحة وأكثرىا بعدا عن األفكار الواردة وعن الموضوع 

ويطمب منيم أن يفكروا كيف يمكن تحويل ىذه األفكار إلى فكرة عممية مفيدة وعند انتياء 
.                                    الجمسة يشكر قائد المشغل المشاركين عمى مساىماتيم المفيدة

:                                                            ا     م-6
      اليدف من ىذه الجمسة ىو تقييم األفكار وتحديد ما يمكن أخذه منيا وفي بعض 

األحيان تكوين األفكار الجيدة بارزة وواضحة لمغاية ولكن الغالب تكون األفكار الجيدة دفينة 
يصعب تحديدىا ونخشى عادة أن تيمل وسط العشرات من األفكار األقل أىمية وعممية التقييم 
تحتاج نوعا من التفكير االنكماشي الذي يبدأ بعشرات األفكار ويمخصيا حتى تصل إلى القمة 

.                                                               الجيدة
:                                                  ويمكن تصنيف األفكار إلي

.                                  أفكار مفيدة وقابمة لمتطبيق مباشر  -
أفكار مفيدة إال أنيا غير لمتطبيق مباشرة أو تحتاج إلى مزيد من البحث أو موافقة              -
.                                    جيات        
.                                              أفكار طريفة وغير عممية  -
 مفيوم العصف الذىني. أفكار مستثناة  -
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:    م     م األف  ر  إ دى طر    ن
 وىو يتكون من الرئيس وثالثة من أفراد المجموعة :ا     م  ن طر ق ا  ر ق ا  صغر  -1

: يتم اختيارىا من قبل المجموعة أو من قبل الرئيس فى ضوء النقاط التالية 
لمتأكد من عدم أي من  (الحمول  )إجراء فحص أو مراجعة سريعة لقوائم األفكار  -

األفكار اإلبداعية 
الجدة واألصالة والمنفعة ومنطقية : تقييم األفكار عمي أساس المعايير التالية  -

 الحل والتكمفة ومدى القبول والجدول الزمني لمتنفيذ 

 استبعاد األفكار التي ال تساير المعايير السابقة -

تصنيف األفكار المتبقية فى رزم مصغرة تشمل كل منيا عدد األفكار المرتبطو  -
 حتى يسيل التعامل معيا 

تجمع أفضل األفكار فى كل رزمة من الرزم السابقة ويطبق عمييا نفس المعايير  -
 السابقة مرة ثانية حتى يتم الوصول إلي أفضل األفكار

  .ا     م  ن طر ق       فراد ا    و  - 2
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: 4نشاط 
:  وبالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول اإلجابة عمى ىذا السؤالق      من خالل ما سب

ماىي مزايا  أسموب العصف الذىني ؟ 
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 :مزايا أسموب العصف الذىني 

: يوجد العديد من مزايا التي تخص استخدام أسموب العصف الذىني نشير إلي أىما بإيجاز

سيل التطبيق فال يحتاج إلي تدريب طويل من قبل مستخدميو في برامج  -1
. التدريب

 اقتصادي -2

 مسمي ومبيج -3

 ينمي التفكير اإلبداعي -4

 ينمي عادات التفكير المفيدة  -5

ينمي الثقة بالنفس من خالل طرح الفرد آراءه بحرية دون تخوف من نقد اآلخرين  -6
 .ليا 
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 ا دراك
 . و  أو ل اإل     ت  أو       د     ى   رف     ف         ا   ر    ن     ء :ا دراك ا   ى -

:    رط  ا دراك ا   ى    -
 .وا  و وع ا ذى  درك- 2و ود ا ذات ا  ى  درك           - 1-

 ذا  درك ؟؟؟؟  
:  ى ا رغم  ن  ن ا    م    ء     ث رات وا  واد إ   ن     در ه  و   

1 - (   رات- ا   ص-   وت).    ء    ص          ن   ض 
2 -   و ى     ء   طوى   ى    ى ود. 

 

       ن   م ا   س ا  را طى  ز م  ن ادرا         م ا   ر ى   د         ت    ص     را ط  
 .     ض   ى   أ ف ا  در  ت ا     

 -   ثم   ءت  در   ا     ط و   ت ف  د  ذا ا ر ى   ث   دت  ن  ذ  ا      ت ا    ص
.   و ود     فى ا وا   ، وان ادرا     أل   ء   وم   ى ا و دات ا      

 - ا   ت  در   ا     ط  درا   ا  وا ل ا  و و    ا  ى   طر   ا ى ادراك ص غ       فى
. “و  روزا“   ل      و و  ”  ر   ت”  رز   ى “ ”      ” ا    م ا   ر ى و        در    

 -   ظم ا      ت ا       (ا   ظ م ا   ى )و  ه    ل  ذ  ا  وا ل ا   ر    اوا  و و   
فى و دات          رز فى    ل ادرا    ، ثم  أ ى ا   رة ا  و    وا    م ف  طى   ذ  ا ص غ 

.     ى ود  ت 
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 و    ص       ا دراك فى  ر    ن : 
 .ا  أو ل -  2.             ا   ظ م ا    -  1           

 : وا  ن ا   ظ م ا   ى : “ او 

   ب  (ص غ  ) ى ا  وا  ن ا  ى   م  ن         و ل ا      ت ا      ا   دا    ا ى و دات        
 : وا ل   ر     و و    و  ى 

. ا   ل واألر   - 1

.    ل ا    رب- 2

.    ل ا     ه - 3

.    ل ا  ص ل- 4

.     ل ا   ول -5

 .   ل ا غ ق- 6

 

1 -    ا   ل واألر  :
.  و ا   ئ ا      ك ا ذى  ه      : ا   ل - 

.  ى ا       ا  ى  ظ ر ف    ا   ل : األر    - 

.  ا  رد    ل ا ى   ظ م األ   ء ا ى   ل و ر   - 

. فى  درك وا د “  و د         د   ن ا   ل واألر            ن   دا- 

2 - ل ا    رب    :
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. و و       ت          ر   فى ا    ن  و ا ز  ن- 

3 - ل ا     ه     -:
و و ا       ت ا      ا      ه   أل   ء  و ا   ط ا       ه فى ا  ون  و ا   ل  و ا   م  و ا  ر   - 

.        “  در    ص غ 

4 - ل ا  ص ل    :
. ا   ط ا  ى  صل        طوط          و غ ر          درك ص غ - 

5 - ل ا   ول    :
. و و ا   ل ا ذى  در   و   وى و   ل      ا    صر ا  و ودة ف ه- 

6 - ل ا غ ق    :
ف  ن  رى ا دا رة ا  ى   ر  زء      دا رة .ان ا       ت واأل   ل ا    ص     ل ا ى ا     ل فى ادرا    - 

     . 

 

:  ا دراك ا   ى تث   •
       فى   ن    ى ادرا        ث    “ ان ا    س   أل   ء     ف“ .
 ف    م وا   ل وا  ون  د     ف        ا   ن   ى   ب ا  رب  و ا   د  و در   ا   ءة ،   ن

.  وذ ك    را    ا      “ ادرا       ك ا    م واأل   ل واأل وان    ى ث    
(ث  ت ا   ل وا   م)ا   ب:  ث ل- (ث  ت ا  ون)ا    رة ا زر  ء:  ث ل .
 

 :       ا  أو ل : “ ث    

  د  ؤول ا  رد األ   ء   ب     ه ا  زا    وا   ور   وا    ور  .
 و ؤثر ا   رات ا       ف   أو ل ا  رد  أل   ء .
 أو ل ا  زء   و ف   ى  أو ل ا  ل ا ذي  و د ف ه  .
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 ث    ف      ذ  “     ا   ر  رور  خ” ثل ا    ر “ ا     رات ا    ط  ”و   ت   د ذ ك  
 .ا     رات      دى ا  رد  ن   ول ورغ  ت  و    وف  و  و   ت   ور    و    ور  

: ا دراك    ر  ن ا    ل ا ى ا   صل- 

 إذا ا  ى ا    ن   ظرة   ى   ص  و صورة  و   ظر ط   ى ،    ن  ول     را   ن ا   ص    ه
، ثم إذا  ط ل ا  ظر   ذت ا    ص ل “     “     “ ا   م ، و ن ا صورة  و ا   ظر ا ط   ى ا ط    

. “  أ ى  در    
 

: ا دراك ا   ى       ا       - 

  ان اغ ب ا  وا ف    دة     ل   ى  دد    صر  ه  ن ا  وا ب وا  وا ى ا  ى    ن ادرا    ، و
، و    ف ا   س     م  ن   ض  ن   ث     در ون  ن  و ف    ن  “    ن ادرا         

 

: ا  وا ل ا ذا    ا  ى  ؤثر فى ا دراك - 

1 -    اذا   ر ا  رد     وع غ ب    ه ادراك ا ط  م                          : ا     ت ا    و و
” ا    ن    م   وق ا   ش ” .                                             ورا   ه 

2 - ان ا  رد  درك      و   ا ه  در ه : ا    ة ا    ى .
3 -    ا     ل ا  د د  ؤثر   ى ا دراك: ا      ا  زا .
4 - ث  درك ا  رد   ب     دا ه : ث  ف  ا   ص و    دا ه   .
5 - ى  ن   و    ودواف    ا       ل           ط  ذ  ا   وب   ى غ ر    ن : ا   ت          

. ا   س ، ف  ذى   ك فى    ه  رى ا ذى     ه  ذ ك 
ا زوج ا ذى  د ه رغ ه     ور   فى       زو  ه    ل ا ى ا                :  ث ل  
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      ق    ح             درك ا    م ا   ر ى   وا    ف ط ، 

 .“ ل و   و    و  ص          

: ا  دا  ت وا   ووس- 

 ا  داع : “  و : 

 وء  أو ل   وا   و و ادراك   ى   طئ  أن      صوت ا   ب ف ظ ه صد ق    د ك  و صر   
 .  م

 ر   ا  دا ـ ت ا ى  :
.   ثل رؤ   ا   م    ور فى ا   ء : وا ل   ر    ف ز     - 1

 إذا ا  ت   ود و  ت    ث      ، ر      فى  ل   ئ    د ر     ه  صرك : وا ل ذا          - 2
 .    ى   ى األرض

اذا   ر ت   ن ا  ط ن           طول   د  ن  (  ر–  داع  و ر): ا  دا  ت ا  صر   ا   د    - 
. ا ث  ى  طول ، و  ن ا  داع فى   ل األ  م وا  ط ن     و  ن فى ا طول 

    ا   ووس : “ ث : 

 ى  در  ت        ط        أ  ن  و و  ت وا     فى ا    م ا   ر ى ، و    د ا  رد  ن 
 ا   ووس وا   و     ب     

 واع ا   ووس   :
1 -   رى ا   ص ا   ح   دد :   ووس  صر  .
2 -       ا   ص  صوات و وا ف    ب  ه :   ووس      .
3 -       د ا   ص  ن     ص     ه  و   رات     ه:   ووس     .
4 -      أن   م روا ح  ث ر ا  وف فى    ه :   ووس  .
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 ا    ص  )ا   ووس       فى    ت ا    م      درات ، و ث  ء ا  وم ا  غ  ط  ى ، و  ل ا  وم
ا  ر ى ا      ن )     إذا    ت   دث   س   ن ا    ل وا وا      ت   راض أل راض        (ا   د  ن 

 .)
 و    ر ف ه   ب  ن     ه إ  ه و ن  در ه  “ و  ى     م     

 
 ذ ك    ك      وث      ن ا       وا دراك    ص   ا  رد و واف ه ا      ى ، ف          ن    ز   ن 

 :
.  و  ر  ز ا   ور فى   ئ: ا       * 
.  و   رف   ذا ا   ئ : ا دراك * 
. ف           ق ا دراك و   د  ه  ى    ئ ا  رد   دراك - 
 د     ه    و    ن ا   س    ء وا د ،   ن      ون ف  إدرا ه          ف ث  ف   م و  را  م - 

. ا       وو   ت  ظر م وذ    م ودواف  م 

 

       واع ا  : 
:    م ا        ن   ث  ث را ه إ ى ث ث      ط 

 ثل ط    ا   دس ، .  و ا          ث ر ا ذي   رض    ه رغ    ن إرادة ا  رد :ا       ا   ري  – 1
. وا  وء ا   طف

.  و ا      ا  رد        م  ه و   ل إ  ه ،و و       ج إ ى  ذل    ود ف      ه : ا       ا         – 2

 و ا ذي  د        ن ا     ه  ذل   د  د   ون    را  ثل ا            رة  و : ا       اإلرادي  – 3
 . د ث   ف  و   ل 
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       ا  وا ل ا  ؤثرة ف  ا: 
 

    وا ل ا       ا   ر : 
 .ا    ه األ ثر  دة  و األ ثر إث رة         :  دة ا    ه - 1
 

 رة وا دة  د     ذب “ا   دة”اذا ص ح ا د . إن   رار ا    ه  ؤدي إ ى إث رة ا       : ا   رار - 2
 .اآل ر ن   ن اذا   رر ص   ه  دى ذ ك ا ى  ذب ا      

 

و ي . إن ا    ه ا ذي  ظل ث     دون  غ ر            ف   ه و           ث ر ا        :  غ ر ا    ه - 3
  غ ر ف  ا    ه   ون غ      ث را         ،  ن      ر  د  ت ا        ن اذا  و  ت ف أ  ا       ا    

 

ف أل   ء ا   و    ث    ثر        . إن ا  ث ر ا     ف      و ه  ؤدي إ ى إث رة ا       : ا     ن - 4
 ذ ك و ود ا ر   . ذ ك  ث ر ا       ،ا   ط  ا   راء   ون   ثر إث رة         إذا    ت و ط   ط  وداء 

  ن  دد  ن ا ر  ل 

 

إن ا  ر    وع  ن ا  غ ر ،ف       ت ا    ر     ثر إث رة          ن ا      ت ا ث     : ر   ا    ه - 5
.  ثل ا     ت ا   ر      ا    ر  .

 

. إن ا   رئ     ه    زء األ  ى واأل  ن  ن ا  ر دة    ل غ ر    : و   ا    ه - 6

 



 

70 

 

       ا  وا ل ا دا     ا  ؤثرة ف  ا :
    وا ل  ؤ  :
ا      فى ا   رع     ه  را    األ ل : ا     ت ا   و    – 1

. األم ا         وار ط      د    و ظ   ا ر د   ن   ون  د دة ا  س  صوت ط    : ا    ؤ ا ذ  ى – 2

    وا ل دا  :
داف  ا   ط ع وا    م ا  رد       و ه ا   س و داء ا وا   ت     ه     د ألداء : ا دواف  ا       - 1

 ذ  ا وا   ت 

  دو فى ا   ف ا  وا ى ا  ى     ه ا      دد  ن ا   س فى  و ف وا د : ا   ول ا         – 2

       صر ا  :
  صر ا   ص ا     ه ان   ن     ه ا ى  و وع  ث ر فى    ه ذ ر  ت و ف  ر  ث رة 

       ت ا     : 
.      ب وا  رض و دم ا  وم : ا  وا ل ا        - 1

ف   ك  رود ذ       ص   وا ف               دم ا    م ا ط  ب      دة : ا  وا ل ا        – 2
. ،و   ك  رود ذ      واصل    ج  ن  ف  ر و وا      رض         ى ا  رد 

و    ف  أث ر     ى ا  رد      ف  در ه   ى ا    ل وا ص ود ،  ثل  زاع : ا  وا ل ا          – 3
.   ن ا وا د ن  و ص و  ت       

.  دم       اإل  ءة وا   و   ،وار   ع در   ا  رارة وا رطو   ،وا  و  ء : ا  وا ل ا   ز     – 4
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 scamper طرٗقة
 

أسلّب اسكاهبٗر سٗساعدك للًظر إلٔ األشٗاء ّ تغٗرُا بطرٗقة إبداعٗة ّ قد تصل إلٔ 
ابتكار أشٗاء جدٗدة أّ كتابة هّضّع بصّرة إبداعٗة أّ ابتكار أداة بطرٗقة إبداعٗة أّ إٗجاد 

  ... حل لهشكلتك بؤسلّب إبداعٖ
 
 

ّ األسئلة التالٗة ستساعدك فٖ اسثارة الخٗال لدٗك إضافة إلٔ أى بعض ُذٍ األسئلة قابلة 
  ... للتطبٗق علٔ بعض األشٗاء ّ بعض الهّاقف دّى غٗرُا

 
  ّ قد اقترح العلهاء إهكاًٗة تطبٗق بعضِا علٔ هّاقف ّ هشكالت شخصٗة ّ اجتهاعٗة

ّ تربّٗة ّ علهٗة ّ تكًّلّجٗة ّ فًٗة عدٗدة ضّء ها ًٗاسب ُذٍ الهّاقف هى بًّد قائهة 
  ...: الخطّات التالٗة

 
 

فقط ضع فٖ ذًُك الشٖ الذٕ ترٗد تغٗرٍ ّ اطرح علٔ ًفسك األسئلة التالٗة ّ اختر ها 
  -: ًٗاسبك هًِا أّ ها ًٗاسب الشٖء أّ الهشكلة الهراد إدخال تعدٗالت علِٗا

 
 

  ؟ ُل ٗهكى إبدالَ أّ تغٗرٍ .1
 
هاذا ٗهكى أى ٗحل هحلَ ّ ُل ٗهكى تغٗٗر هكًّاتَ أّ الهادة الهصًّع هًِا أّ جعل ... إٔ 

  ... قّتَ هختلفة أّ ُل ٗهكى ّضعَ فٖ هكاى آخر
 

 

 
  ؟ ُل ٗهكى استخدام الدهج .2

 
  ُل ٗهكى الدهج بًَٗ ّ بٗى أشٗاء أخرٓ أّ الهزج بٗى الهكًّات أّ بعض األشٗاء.. إٔ 

  ... أّ إعادة تركٗبَ أّ الدهج بٗى األفكار أّ األُداف
  كإضافة ساعة رقهٗة إلٔ قلم الكتابة
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  ؟ ُل ٗهكى تّفٗق الشٖء إٔ جعلَ هتّافقا هع أشٗاء أخرٓ .3

 
  إٔ هالذٕ ٗشابَِ هى األشٗاء ؟ ُل ٗهكى أى ًصًعَ بطرٗقة هشابِة لشٖء آخر ؟

 
 
 

  ؟ ُل ٗهكى تعدٗلَ .4
 
  ُل ٗهكى تغٗٗرٍ بشكل جدٗد ؟ أّ تغٗٗر لًَّ حركتَ أّ صّتتَ أّ رائحتَ أّ شكلَ.. إٔ 

  .... أّ أٗة تغٗٗرات فٖ أشٗاء خاصة بَ
 
 
 

  ؟ ُل ٗهكى تكبٗر حجهَ .5
 

  ك إضافة شٖء علَٗ أّ الزٗادة هى ترددٍ أّ ظِّرٍ أّ قّتَ أّ ارتفاعَ ّ طّلَ أّ سهكَ
  .... أّ قٗهتَ أّ هضاعفتَ

 
 
 

  ُل ٗهكى تصغٗر حجهَ؟ .6
 

  إٔ هاذا ًستبعد هًَ ُل ًجعلَ أصغر ، ُل ًقّم بتركٗزٍ ّ تكثٗفَ أّ ًجعلَ هصغرا
  أّ ًجعلَ أصغر أّ ًزٗد هى اًخفاضَ أّ تخفٗض سعرٍ أّ جعلَ أكثر بساطة

 
 
 

  ؟ تخٗل الشٖء فٖ ّظٗفة أّ استخدام جدٗد .7
 

  كاستخدام أعّاد الثقاب فٖ بًاء ًهّذج لبرج
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  الحذف .8

 
  كحذف بعض األجزاء هى الشٖ

  هثال هاذا لّ حذفًا األّراق هى بٗئة العهل أّ لّ حذفًا أحد إطارات السٗارة
 
 

  ؟ ُل ٗهكى عكس أّ قلب حالة الشٖء .9
 

إٔ ُل ٗهكى تغٗٗر الّظائف السالبة ّ الهّجبة للشٖء أّ القلب بًِٗا اّ تحّٗل الجاًب 
  األٗسر

  لٗكّى فٖ الجاًب األٗهى أّ تغٗٗر الشٖ هى األهام إلٔ الخلف هى أعلٔ إلٔ أسفل
  ... أّ قلب األدّار

 
 

  ؟ ُل ٗهكى إعادة تًظٗهة .10
 

  ُل ٗهكى إحداث تغٗٗر فٖ شكلَ أّ فٖ بًاءٍ أّ تصهٗهَ أّ تغٗٗر شكل العالقة بٗى السبب
  ... ّ الًتٗجة أّ تغٗٗر سرعتَ أّ جدّلَ الزهًٖ



 

74 

 

  مفهوم المشكلة-
 لفسؤال أل أوقلٌيتطلل إجابل أليتفٌيؤًال أل مطأ جال أل حًال.

 للأضعلٌ يأيلعطىلعجئقلٌ أالاٌنلؤل يءلأي قٌقلغيضهل ألهدفهلؤل يصالاهذؤلؤلأضع.

 لل أوقل مٌنلٌ يأيلعطىلهدقل  ددلٌيؤدلي قٌقه.

 ًل.لل أوقلٌسديل لىلؤل ٌيةلأؤليأييلأؤخيحالؤليأؤزنلؤل ميفًلأؤالنتمجل

 جلبل نلعدملؤاليزؤنلي يججل لىل شاجعلي أالدأنلي قٌقلؤلتيدلألهدؤفهلأغجٌجيه،لأيظهيل 

 شكحال ألصمأاجالؤألدؤءل ذؤل صاليتجأالاٌنلؤألدؤءلؤلتمطًلأاٌنل مٌجيل يأوعل ألن تًل

نيٌدلؤل  جفظبلعطٌه،ل ألعند جلٌكأنلهنجكلؤن يؤقلعنل فجيل يأوعلنيغللفًلؤل  جفظبل

.لعطٌه

 يؤًالٌ أالاٌنهلأاٌنلأصألهل لىلهدقل م أوقلٌنشألعند جلٌأؤإهلؤلتيدلعقاجال ألصمأابل أل

 مٌن،ل ألاللٌي كنلؤلتيدلا جللدٌهل نلأفجئالأ مطأ جالأخايؤال نليختًلؤلمقاجال أل

.لؤإيٌجزهجل ألؤليغطللعطٌهج،ل  جلٌخطقل جلهل نلعدملؤاليزؤنلأؤلقطقلفًل أؤإهبلؤل شكطب

 

 مهارات حل المشكالت

فٌيلفًلختأؤال ميفٌبلذهنٌبل ييابلأ نظ بلا هجيؤال الؤل شكحالنشجتلذهنًل ميفًل

لأٌفيتٌعل نلٌفٌيلفٌهجلافيعبلآلٌبل ذؤل جل(ؤليتكٌيلؤلمط ًلل الؤل شكحالل)لفًلذهنلؤلتيد

ي اللهلؤلفٌتيةلعطىلكالعنجصيهجلأختأؤيهج،لاهدقلؤلأصأال لىل جلبلؤيزؤنل ميفًل

ل.لل أؤإهبلؤلضغأتلأؤل مٌقجالاكتجٌبلعجلٌبؤألدؤئٌبيزأدلؤلتيدلاجل هجيؤال
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 IDEAL                       (االسلوب المثالً )مهارات حل المشكالت 

 

للI = Identificationي دٌدلؤل شكطبل.ل1

لD = Definitionيميٌقلؤل شكطبلأصأغهجلل.ل2

  E = Exploring strategiesل(ؤلا ثلعنل ا)ؤفيكشجقلؤالفييؤيٌإٌجال.ل3

  A = acting on ideasيتاٌقلؤألفكجيلل.ل4

  A = looking effectsؤلا ثلعنلؤلنيجئجل ألآثجيلؤل ال.ل5

ل

 Syert))مهارة حل المشكالت لسٌرت  

.للؤنظيل لىلؤلصأيلؤلكطٌب،لاللينظيل لىلؤليتجصٌا 

 .لاللييفيعلاجصدؤيلؤل كم،لالليطزملنتفكلاجل أوقل اكيؤًال 

 .لؤتيحلؤفئطبلشتأٌبلذؤال شكجال ييأعب 

 .لكنل ينجُ،لأيت صل يأنبلفيضٌجيك 

 .ل( نلآخيلؤل شكطبل لىل ألهج)ؤيإعللطخطق،للعدل نلؤلخحصبل لىلؤل قد بل 

يقدملاتيٌقبلييٌحللكلؤلمأدةلل طألكلؤلإزئًل 
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 Harvard Modelنموذج التعلم المبنى على حل المشكالت لألطفال  

 

.لل الؤل شكطبلٌقأملعطىلؤليمطملفًلاٌئبليمطٌ ٌبليقأدلع طٌجال الؤل شكحال لىليمطمل 

 .ليقدٌملؤل شكطبلأصٌجغيهجلاطغبلافٌتبليحئمليذكٌيلؤألتتجال 

 .لٌقأملعطىليأفٌيلاٌئبلآ نب،لنشتب،ليمجأنٌبل 

 .لؤلييكٌزلعطىلؤلتجلل 

ُل   .لٌقأملؤالتتجالايقأٌمل دؤئهملذؤيٌج

 .لٌمتىل ه ٌبلكاٌيةلليتضٌحالؤألتتجالؤلشخصٌب 

 .ليمطٌملؤألتتجال فطأللياجدالؤلخايؤالؤلشخصٌب 

 .ليأعٌبلؤألتتجالا فسألٌبل الؤل شكحالأنيجئإهلأيانًلنيجئإه 

 .ليتأٌيلثقبلؤألتتجالاأنتفهملأؤليماٌيلعنل شجعيهملأ فكجيهم 

 

 ترتٌبات التدرب على مهارة حل المشكالت

 يأنبلؤلاينج جلؤألفاأعًلأؤلٌأ ً،لا ٌثلٌف حلاجليقدٌملأؤليأخٌيل فللظيأقلؤل شكحالؤليًل 

.لليمييضللألتتجا

.لليأؤفيلؤلاٌئجالؤليًليف حللطتتالا  جيفبلنشجتل الؤل شكطب 

.لليأؤفيلؤل أؤيدلأؤألدأؤالؤليًليف حللطتتالاجليتجعال مهج 

 .ليأؤفيلؤل كجنلؤل حئم 

 

ل



 

77 

 

 العالقة بٌن مهارتً اتخاذ القرار حل المشكالت

 أوجه الشبه

.للكحه جلييض نلفطفطبل نلؤلختأؤالياد لا شكطبل جلأينيهًلا ا 

 .لكحه جلييض نلؤإيؤءليقٌٌمللطادؤئال 

 .ل طأال ييأعبلفًلضأءل مجٌٌيل خيجيةل 

.للكحه جليهدقلؤلأصأال لىلويؤيلنهجئً 

 الفروق من مهارة حل المشكالت ومهارة اتخاذ القرار

ؤديؤكلؤل ا،لفتًل هجيةل الؤل شكحالٌاقىلؤلتيدلدأنلؤإجابلشجفٌبلأٌ جأال نلٌصال لىل ال 

عط ًلأ مقأاللط شكطبل  جلفًلؤيخجذلؤلقيؤيلودلٌاد لؤل الا طأال  كنبلأيكأنل ه يهلؤلأصأال لىل

.ل فضالهذهلؤل طأالؤل  ققبللطهدق

 .لٌيمليقٌٌملؤالادؤالفًلع طٌبلؤيخجذلؤلقيؤيلاصأيةل يزؤ نبل ألدفمبلأؤ دة 

لأودلٌكأنلهنجكل كثيل نل– نلؤلنج ٌبلؤل أضأعٌبل-لاللٌأإدلفًلع طٌبلؤيخجذلؤلقيؤيلادٌالص ٌحل 

.للادٌالأؤ دل قاأا

 توظٌف مهارات حل المشكالت من خالل اإلرشاد الجماعً

.للختضلؤلضغتلؤلنتفًللدىلؤل شجيكٌن 

 .لٌمتىللطتطابلؤألوالثقبلاأنتفهملؤلتيصبللط شجيكب 

 .ليٌفيليكٌقلؤلتطلل نلؤل ديفبلؤالايدؤئٌبل لىلؤل يأفتب 

لؤلتطابللفًلي دٌدلؤل شكطبلأيميٌتهجلأؤلختأؤالكتجٌجاؤفيخدؤملؤألفئطبلأؤل أؤيلأؤل نجوشبلٌيفعل نل 

 .لؤلحز بلل طهج

 .ليشإٌعلؤلتطابلامضهمللطم الاأوصىلتجوجيهملأؤالفيتجدةل نلامضهملكن جذجل ٌب 

 .لؤالفيتجدةل نلخايؤالؤلنإجحلؤلفجاقب 



 

78 

 

 مراحل مهارات حل المشكالت

ليميٌقلؤل شكطب 

ل.ٌمايلؤلتيدلعنلؤإل فجسلاجل شكطبللتظجًالاشكالأؤضح

لؤليأإهلؤلمجملأ هجيؤالي دٌدلؤل شكطب 

لللللللللٌيانىلؤيإجهجًال نتقٌجًال ٌإجاٌجًاليإجهل هجيؤال الؤل شكحالل أؤإهبلؤلضغأتجال

ل.أؤلي دٌجاللط ٌجة

لأ أؤزنيهجل هجيؤاليألٌدلؤألادؤا 

ل.ٌألدل ادؤالًال خيطتبللط الأٌأؤزنهج

لؤيخجذلؤلقيؤي 

ٌيخذلؤلقيؤيؤالفًلؤخيٌجيلؤألادؤالؤل نجفابلأ عتجءلؤليايٌيؤالأؤل فأغجالؤليًليدعملهذؤل

ل.ؤالخيٌجي

ؤإلفييؤيٌإٌبلؤخيٌجيل 

ل.ٌختتلالخيٌجيلؤالفييؤيٌإٌجالؤل نجفابللي قٌقلؤألهدؤقلفًل الؤل شكحا

ؤإلفييؤيٌإٌبلينتٌذل 

ل.أٌإيٌهلعطىلؤل شكطبل(ؤلقيؤي)ٌتاقلؤل الؤل قييحل

لؤليقأٌملأؤنيقجال ثيلؤليديلل– 

ل

ل

.للٌقّأملؤل اللطيأكدل نلؤلتجعطٌبلأؤألثي
ل
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  تعرٌف المشكلة- 1

الليخطألؤل ٌجةل نلؤل شكحالؤليًلودلينشألعنلؤلصيؤعجالؤلشخصٌبل،ل ألعنلوطبلؤل مطأ جال،ل ألودل

أ  جل.للال مهجؤمفأءلؤليتجهمل،لأودلينإملعنلوطبلوديينجلعطىلؤليعلأ لؤل نغصجاللؤإل اجتل أينشألعن

اللشكلفٌهل نلهذهلؤل شكحاليمٌقلؤلتيدلأيسديل لىليدنًل فيأىلؤلنشجتلؤل نيجل،لألذؤلفإنهل نل

.لؤأله ٌبلا كجنل نلنكأنلوجديٌنلعطىل الهذهلؤل شكحالؤليًلودليأؤإهنجل جلٌجًال ألفًلؤل فيقاا

 : األهدافل

.لؤ نلٌمّيقلؤلتطابل تهأملؤل شكطبلاطغبلأؤض بلأ عتجءل  ثطبل ني ٌبليسكدلفه هملله

األنشطة 

:لللوجئحًالٌ كنل نلنميقلؤل شكطبلاأنهجفييشدٌقدملؤل يشدل تهأملؤل شكطبللطم

فسؤال أل أوقلٌيتطلل إجابل أليتفٌيؤًال أل مطأ جال أ حًا،ل ثحًال جذؤل فماللكًل يفعل نل مدلًل .1

فًلؤل ديفب؟لل

لاجإل كجنجايأإدل شكطبلاجلنفابللتجللل جلعند جلٌأؤإهلهدفجًال  ددؤًالألكنهلاللٌفيتٌعلاطأغهل .2

لخجصبلعطىلؤليغمل نلإج مبؤل يأؤفيةللدٌه،ل ثحًالكٌقلٌ كنلديؤفبلؤلهندفبلؤإللكييأنٌبلفًل

لؤل جدٌبللدي؟ل كجنجاعدمليأؤفيلؤإل

ؤل شكطبلأضعلٌ يأيلعطىلعجئقلٌ أالاٌنلؤل يءلأي قٌقلغيضهلؤل يصالاهذؤلؤلأضعل،لف ثحًال .3

.لللفنب18ييٌدل نلي صالعطىلل إجزةلفأؤوبل،ل الل نلع يكل وال نل

 أوقلٌ يججل لىل ا،ل ٌثلاللٌيىلؤلتجلللتيٌقجًالأؤض جًالأ  ددؤًالودلٌقأدهل لىل جلٌيٌد،لف ثحًال .4

 ذؤل زعإكلفيدلاصأيهلؤلمجلًلفًل ثنجءلديؤفيكلفحليميقل يلؤلتيقل فضاللطيدلعطٌه،لثمل

ٌتطللؤل يشدل لىلؤلتطابل نلٌديفأؤلؤليميٌتجالؤلفجاقبل نلخحال إ أعجالثملؤشيقجقليميٌقل

 .خجصللط شكطبللكال إ أعب
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 :  (نشاط بعدي خاص بالطلبة لتوظٌف ما تعلموه فً الجلسة الى حٌاتهم الواقعٌة ) الواجب البٌتً

:للهجِالثحثبل  ثطبلل شكحاليييات

 اجل ديفب .1
 اجلاٌـا .2

لل التوجه العام ومهارات تحدٌد المشكلة– 2

ٌنظيلؤلتجلللؤلتمجال لىلؤل شكطبلعطىل نهجلإزءل نل قجئقلؤل ٌجةلؤلٌأ ٌبلأؤثقجًال نللدٌهلؤلقديةلعطىل
ؤليمج ال علؤل شكحال،لأي ٌٌزل أؤوتهجل يإناجًالؤلتيقلؤلقهيٌبل ألؤلإجناٌبل أؤإهجًالؤل شكحالاأفطألل
 نظمل،لأيمدل هجيؤالي دٌدلؤل شكطبلختأةل فجفٌبلفًل إجال الؤل شكحالأهًلضيأيٌبلليديٌلل

ل.لؤألفيؤدلعطٌهج

:  األهداف

.لليأضٌحلؤلختأؤالؤلخجصبلاي دٌدلؤل شكطبلأيميٌتهج-ل

.لليديٌللؤلتطابلعطىلصٌجغبل شكحيهملادوبلأأضأح-ل

ل علؤ الٌيض نلؤيإجهجًال ٌإجاٌجًاليإجهل هجيؤال الؤل شكحاللطيعؤميزأٌدلؤل شجيكٌنلايأإهلع-ل
.للؤلضغأتجالؤلنتفٌب

  :النشاطات

ٌقدملؤل يشدلعيضجًال أإزؤًالٌاٌنلفٌهل هجيؤال الؤل شكحالفًلؤل ٌجةلؤلٌأ ٌب،لأٌشٌيل لىل
ؤالنتمجالالك سشيلعطىلأإأدلؤل شكطب،لأٌ ذيهمل نلؤالفيإجابلؤآللٌبللط شكطبلأٌيشدهمل لىليأظٌقل

 ذؤلؤعيدىلعطٌكلشخصل ج،لفقدليقأملاجليدلعطٌهلاشكالآلًلأدأنل"ل هجيؤال الؤل شكحالفٌقأاللهمل
،لثملٌنجوشلؤل شجيكٌنل يكزؤًالعطىلؤلتجئدةلؤلشخصٌبلؤليًليمأدلعطىلكال نهملنيٌإبل"يتكٌيل فاق

.ليأظٌقلهذهلؤل هجيؤالفًل الؤل شكحا

ل

:لختأؤالي دٌدلؤل شكطبل نلخحالتيحل ثجالٌيمطقلاجلخإا-ل

فاللؤلفمًلل الهذهلؤل شكطبلاجلذؤا،لأل جذؤلٌيٌدلإ علؤل مطأ جالعنهج؟ل .1
.لي دٌدل دىلؤل شكطب،لأتيحلإ ٌعلؤل شكحالؤلتيعٌبلؤل يمطقبلاجل شكطبلؤليئٌفب .2
كجالنتمجالالأؤل زؤج،لأؤأل جفٌسلؤلإفدٌب،لأؤلفطأكلؤلظجهيل:لفهملعنجصيلؤل شكطب .3

.لأؤالفيإجاجالؤل يكٌب،لأؤألفكجيلأؤل أؤيلؤلدؤخطً،لأؤلفٌجق
.لؤفيكشجقلؤل طأالأؤل  جأالالؤلفجاقبلل الؤل شكطب،ل ثال نجوشبلز حءللهلفًلؤلصق .4
 .ي دٌدلديإبليكيؤيلؤل شكطب .5

ل
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ل:كتجٌجالؤل يصديلل الؤل شكطب-ل

لك هجيؤال الؤل شكحال أل هجيؤالؤليكٌقلؤلمقطًلأ هجيؤالؤلضاتلؤلذؤيًل:نقجتلوأيهلأ هجيؤيهلؤليكٌتٌب-

.لأؤإلدؤيةلؤلذؤيٌب

ؤفيكشجقل ديؤكلؤل فييشدللط شكطبل نلأإهبلنظيهلأيتفٌيهلؤلخجصللهج،لفٌفأالنتفهلل جذؤل نجلشخصل-ل

لخإأا؟

:لليفجعدلعطىلؤخيٌجيلؤل شكطبعأؤ ا

ل جذؤلٌفخيلؤلنجسل نًل"ؤلادءلا الؤل شكطبلؤليًلٌميايهجل فجفٌبل أل كثيل ه ٌبلاجلنفابلله،ل ثحًال-ل 

"لأٌض كأنلعطً؟

 نجل يٌدل نل اد لا الؤل شكطبل نلخحالؤلي دثل عل هطًل"ؤلادءلا الؤل شكطبلؤليًلٌفهال طهجل ثال-للل

".لفًلؤلاٌا،ل أل نل  ال شكطيًلعنلتيٌقلؤلهجيق

ٌإلل نل يصالاجلنجسل"ؤلادءلا الؤل شكطبلؤليًلٌيييللعطىل طهجل الغٌيهجل نلؤل شكحا،ل ثال-لج

.لاصيٌجًالأ نظيل لٌهم،لأ يإنللؤلنظيل لىلؤأليضلعندلؤلي دث

ل

نتفهلللي دٌدل شكطيهعطى فئطبليفجعدلؤلتجللل  

 نلصج للؤل شكطب؟لامل شمي؟لأامل فكيل أل جذؤل فمالعند جليأؤإهنًل .1

ؤل شكطب؟ل

 جل دىليكيؤيهج؟ل .2

هاليأإدل شكطبلفمحًا؟ل .3

 جلؤلذيلٌسديل لىل دأثلؤل شكطب؟ل ٌنل دثالؤل شكطبلأ يى؟ل .4

 جلؤلذيلنيجلعنلؤل شكطب؟ل .5

ل
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 مهارات تولٌد األبدال-   3

فًلهذهلؤل ي طبلٌإلل نلٌي يعلؤلتيدلؤلتمجالاجل يأنبلأاللٌإ دليتكٌيهلعندل ادؤال  ددة،لك جلٌإلل

 نلٌي ييل نلؤلش نجالؤالنتمجلٌبلأ شجعيلؤإل اجتلأٌتكيلاأكايلعددل  كنل نلؤألادؤالدأنل

.ل خضجعهجللطيقأٌملفًلهذهلؤل ي طب،لأٌفيخدمل فطأللؤلمصقلؤلذهنًلكتيٌقبلليألٌدلؤألادؤا

:لاألهداف

.ليميٌقلؤلتطابلا تهأمليألٌدلؤألادؤا -

.لي طٌكلؤلتطابل هجيؤاليألٌدلؤألادؤا -

.لل علؤلذؤاؤ هجيأضٌحلؤأله ٌبلؤلشخصٌبلالنيقجءلؤألادؤالأؤنفج -

: موازنة األبدال واتخاذ القرار- 4

ؤيخجذلؤلقيؤيلهألؤخيٌجيل  دلؤألادؤالؤليًلٌكأنلؤلتيدلودلألدهجلفجاقجًا،ل ٌثلٌكأنلهذؤلؤالخيٌجيلعطىل فجسل

 أؤزنبلؤإلٌإجاٌجالأؤلفطاٌجاللكالادٌا،ل ضجفبل لىليقأٌملؤ ي جلٌبلنإجحلكالادٌالأيتضٌالؤلتجللللذلكل

ل.ؤلادٌا

ييياتلع طٌبلؤيخجذلؤلقيؤيلام طٌبل الؤل شكحالأٌ كننجلؤلي دثلعنل الؤل شكحالفقتلأامضلأ

عط جءلؤلنتسلٌي دثأنلعنلي طٌالؤل شكحا،لأآخيأنلٌي دثأنلعنلؤيخجذلؤلقيؤيلفقت،لأامضهمل

 الؤل شكحالأؤيخجذلؤلقيؤيؤا،لعطىل نلث بلاج ثٌنلٌمدأنلؤيخجذل:لٌإ علاٌنلتيفًلؤل أضأع

ل.ؤلقيؤيؤالكم طٌبلإزءؤًال نل الؤل شكحا،لف الؤل شكحال أفعلفًل منجهل نلؤيخجذلؤلقيؤيؤا

 

: األهداف

 .اٌجنل تهأملأزنلؤألادؤا-ل

.لليأضٌحل ه ٌبل هجيؤالؤيخجذلؤلقيؤيل–

.للي دٌدل ه ٌبلي فٌنل هجيؤالؤيخجذلؤلقيؤيل–

.لي طٌكلؤلتطابل هجيؤالؤيخجذلؤلقيؤيلل–

 وتنفٌذها  اختٌار االستراتٌجٌة–5

يميايلؤالفييؤيٌإٌجالختتلع اللي قٌقلؤألهدؤقلؤلخجصبللكال شجيكلأاجليجلًلهًلإزءل همل نل

.للع طٌبل الؤل شكحالأكط جلكجنلؤنيقجءلؤالفييؤيٌإٌبل نجفاجًالؤزدؤدالؤلتيصبلنإج جًالفًلي قٌقلؤلهدق

فجخيٌجيلؤلهدقلٌأإهلؤلتيدل لىلأضعل كايلعددل  كنل نلؤالفييؤيٌإٌجاللطأصأال لىلؤلنيٌإبل

.للؤل يإأة

ل

:  األهداف

.لليميٌقلع طٌبلؤخيٌجيلؤالفييؤيٌإٌجا -

.ليزأٌدلؤلتطابلا مجٌٌيلؤخيٌجيلؤالفييؤيٌإٌب -
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.ليديٌللؤلتطابلعطىليألٌدلؤالفييؤيٌإٌجالأؤنيقجءل نفاهج -

 .يديٌللؤلتطابلعطىليقأٌملؤلنيجئج -

.ليميٌقلع طٌبلينتٌذلؤالفييؤيٌإٌبللل-لللل

.ليديٌللؤلتطابلعطىلأضعلختبلؤلينتٌذللل-لللل

ل.يديٌللؤلتطابلعطىلؤشيقجقلأفجئالفمجلبللطينتٌذللل-للل

ل

:التقوٌم وانتقال أثر التدرب- 6  

ٌش الؤليقأٌملؤل كملعطىلي دٌدل دىل حء بلؤإلإيؤءؤالأؤالفييؤيٌإٌجالؤل فيخد بلفًل ال

ؤل شكحالأفمجلٌيهج،لأيشكالنيجئجلهذؤلؤليقأٌمل صديؤًال نل صجديلؤليغذٌبلؤليؤإمبلؤليًليفجعدل

.ؤألفيؤدلعطىليمدٌال فجيؤال ال شكحاللاطأغلؤألهدؤقلاديإبلعجلٌبل نلؤلكتجٌبلأؤلتجعطٌب  

 

ل:األهداف  

.لزٌجدةلفمجلٌبلؤلتطابلفًليقأٌملختأؤال الؤل شكحا -

.ليميديٌللؤلتطابلعطىلؤنيقجال ثيلؤليديٌللأ عجدةل الؤل شكحال ذؤللزملؤأل -

 

:النشاطات  

ؤليقأٌملفًل هجيؤال الؤل شكحاليكأٌنًل يل نهلٌيملفًلكالختأةل نلؤلختأؤالؤايدؤءل نلي دٌدل-

:ؤل شكطبل يىلينتٌذلؤالفييؤيٌإٌب  

o دىليضجكلعنلؤل ال؟ل 

o كجنٌبلينتٌذه؟لؤمأؤومٌبلؤل الأ نتقٌيه،لأ

o لكجنٌبليتاٌقلهذؤلؤل العطىل شكحال خيىؤم

o ح ظبلؤألختجءلأؤلم العطىليحفٌهجلفًل ويللفيصبل  كنب . 

.(3)لؤلن أذجليومل نجوشبل-ل  

يأظٌقل هجيؤال الؤل شكحاليك نلفًليتاٌقلختأؤالؤل هجيؤالفًل شكحال:لؤنيقجال ثيلؤليديللللل-ل

. شجاهبل ألويٌابل نهج،لا ٌثلٌي كنلؤألفيؤدل نليأظٌقل جلؤكيفاأهلع طٌجًالفًل ال شكحالإدٌدة  
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 ؤلن أذجلؤلخجصلاجليقأٌم

 

 

ل

ل

ل

ل

.ل ذؤليأؤفيالؤإلإجاجالؤلكجفٌبلع جلفاقليقدمل لىلؤلختأؤالؤليًليطٌهج-ل

.لأ الليمأدل لىليمدٌالظيأقلي دٌدلؤل شكطب

ل

 

 

 

 

. ذؤلكجنالؤلادؤئالكجفٌبلأ نجفابلؤنيقال لىلؤلختأةلؤليجلٌب-ل  

.ل ذؤللمليكنلؤلادؤئالكجفٌبلأ نجفابليؤإعلؤلختأيٌنلؤألألىلأؤلثجنٌب-ل

ل

 

التٌجو العام  

ًتحديد الوشكلت 

                              

من صاحب المشكمة؟-  

ما مدى تكرارىا؟-  

ىل توجد مشكمة حقيقية؟-  

ما سبب حدوث المشكمة؟-  

ما الذي قد ينتج عن المشكمة؟ -
؟المشكمة  

 األولى الخطوة

تٌليـد البدائـل 
.ضع أكبر قدر ممكن من البدائل-  

.تجنب عممية تقويم البدائل-  الثانية الخطوة 
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.ل ذؤليملؤلقيؤيلؤنيقال لىلؤلختأةلؤليجلٌب-ل

.لل ذؤللملٌكنل  كنجًاليؤإعلؤلختأؤالؤلفجاقبل أل جلٌفي قل نلٌمجد-ل

 

 

 

 

 

. ذؤليملؤخيٌجيلؤلهدقلأي دٌدهلؤنيقال لىلؤلختأةلؤليجلٌب-ل  

. ذؤللملٌكنل نلؤل  كنلؤخيٌجيلؤلهدقل عدل جلٌفي قل نلٌمجد-ل  

 

 

 

 

هٌاشنت البدائل  

ًاتخاذ القساز 

 

.احذر البدائل غير المناسبة-  

.استخدم نموذج موازنة البدائل-  الثالثة الخطوة 

اختياز اليدف  

ًتحديده 

 

صغ ىدفا بعبارات قابمة لمقياس -

.والتقويم  

اختر ىدفًا واقعيًا وجدولو إلى أىداف -
.فرعية  

 الرابعة الخطوة
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ل

.ل ذؤليملأضعلختبلؤلينتٌذلؤنيقال لىلؤلختأةلؤليجلٌب-ل

. ذؤللملٌكنل نلؤل  كنلأضعلختبلؤلينتٌذليؤإعلؤلختأؤالؤلفجاقب،ل أل جلٌفي قل نلٌمجد-ل  

 

 

 

 

 

.ل ذؤل ظهيلؤليقأٌملأإأدلي فنليجاعلؤلينتٌذ -

.ل ذؤل ظهيلؤليقأٌمل نلؤل الغٌيل نجفلليؤإعلؤلختأؤالؤلفجاقب -

.ل ذؤلظهيال شكحالفيعٌبل عدل جلٌفي قل نلٌمجد -

 ل

 

تخطيط االستساتيجياث 

ًتنفيرىا 

 

.ضع خطة التنفيذ-   

.وزع الميمات-   

.ضع جدواًل زمنياً -   
 الخامسة الخطوة

التقٌيــــن 

 

.قارن مشكمتك قبل الحل وبعده-  

الحظ ظيور مشكالت فرعية نتجت -
.عن حل المشكمة األساسية ا  طوة ا   د    
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نموذج تقوٌم مهارة حل المشكالت 

العجمٌيض نلهذؤلؤليقأٌمل هجيةل الؤل شكحالعاجيؤاليصقلؤلتيٌقبلؤليًلٌفيخد هجلؤألفيؤدلعجدةلفًلؤلا

ٌيإىلويؤءةلكالعاجيةلأاٌجنل دىلؤنتاجوهجلعطىلتيٌقيكلؤلخجصبلفًل ال.لل عل شكحالؤل ٌجةلؤلٌأ ٌب

.ل قجاالؤلماجيةلفًلؤلم أدلؤل نجفلل()ؤل شكحالأذلكلاأضعل شجيةل

 

الفقــــــــــسة 

ينتاقل

اديإبل

 كاٌية

ينتاقل

اديإبل

  يأفتب

ينتاقل

اديإبل

 افٌتب

أنظش إنى انمشكالث كشًء طبٍعً فً حٍاة انفشد- 1     

أعمم عهى جمع انمعهىماث حىل انمشكهت انتً تىاجهنً- 2     

أفكش بانجىانب اإلٌجابٍت وانسهبٍت نهحهىل انمقتشحت كافت- 3     

أسكز عهى جمٍع انبذائم انتً قذ تصهح نحم انمشكهت - 4     

أسكز انتباهً عهى اننتائج انفىسٌت نهحم ونٍس عهى اننتائج انبعٍذة- 5     

نذي انقذسة عهى انتعامم مع مشكالث انحٍاة انٍىمٍت- 6     

أحاول تحذٌذ انمشكهت بشكم واضح- 7     

أجذ من انصعب انتفكٍش فً حهىل متعذدة نهمشكهت- 8     

أحصش تفكٍشي بانجىانب اإلٌجابٍت نهحم انزي أمٍم إنٍه- 9     

أختاس انحم األسهم بغض اننظش عما ٌتشتب عهى رنك- 10     

أستخذو أسهىباً منظماً فً مىاجهت انمشكالث- 11     

عًد إحساسٖ بّجّد هشكلة فإى أّل شٖء أفكر بَ ُّ تعرف - 12

 الهشكلة بالضبط
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أجد تفكٗرٕ هحصّراً فٖ حل ّاحد للهشكلة- 13     

أحصر تفكٗرٕ بالجّاًب السلبٗة للحل الذٕ ال أهٗل إلَٗ- 14     

أحرص علٔ تقّٗم الحلّل بعد تجرٗبِا فٖ الّاقع- 15     

أجد صعّبة فٖ تًظٗم أفكارٕ عًدها تّاجًِٖ هشكلة- 16     

أحرص علٔ استخدام عبارات هحددة فٖ ّصف الهشكلة- 17     

أجد ًفسٖ هًفعالً حٗال الهشكلة إلٔ درجة تعٗق قدرتٖ علٔ التفكٗر- 18     

أحاّل التًبإ بالًتائج قبل أى أتبًٔ حالً هعًٗاً - 19     

أعٗد الًظر فٖ الحلّل بعد تطبٗقِا بًاء علٔ هدٓ ًجاحِا- 20     

عًدها تّاجًِٖ هشكلة فإًًٖ أتصرف دًّها تفكٗر- 21     

 

الفقــــــــــرة 

تًطبق 

بدرجة 

 كبٗرة

تًطبق 

بدرجة 

 هتّسطة

تًطبق 

بدرجة 

 بسٗطة

أتفحص العًاصر الهختلفة للهّقف الهشكل- 22     

أسؤل اٙخرٗى عى رأِٗم لكٖ أتعرف االحتهاالت الهختلفة للحل- 23     

أختار الحل الذٕ ٗرضٖ اٙخرٗى بغض الًظر عى فاعلٗتَ- 24     

عًدها ٗكّى حلٖ للهشكلة غٗر ًاجح فإًًٖ أحاّل هعرفة سبب ذلك- 25     

أحرص علٔ تؤجٗل التفكٗر فٖ أٗة هشكلَ تّاجًِٖ - 26     

عًدها تّاجًِٖ هشكلة ال أعرف بالضبط كٗف أحددُا- 27     

لدٕ القدرة علٔ التفكٗر بحلّل جدٗدة ألٗة هشكلة- 28     
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أفكر ٗها ٗهكى أى ٗترتب علٔ الحل فٖ الهدٓ القرٗب ّالبعٗد- 29     

أصر علٔ استبدال الحل عًدها ٗثبت فشلَ فٖ حل الهشكلة -30     

أتجًب الحدٗث فٖ الهّضّع الذٕ تّاجًِٖ فَٗ الهشكلة- 31     

.أّاجَ صعّبة فٖ ّصف هحددات الهشكلة- 32     

عًدها تّاجًِٖ هشكلَ أفكر بالحلّل الههكًة كافة قبل أى أتبًٔ - 33

.ّاحداً هًِا  

   

.أضع خطة لتًفٗذ الحلّل الهًاسبة- 34     

ًٗتابًٖ شعّر بالغضب ّالعصبٗة عًدها أجد أى الحل الذٕ تّصلت -35

.إلَٗ كاى فاشالً   

   

.ًٗتابًٖ شعّر بالٗؤس إذا ّاجِتًٖ أٗة هشكلَ هعقدة- 36     

.عًدها تّاجًِٖ هشكلة ال أعرف هى أٗى أبدأ بحلِا- 37     

عًدها تّاجًِٖ هشكلة فإًًٖ استخدم فٖ حلِا أّل فكرة تخطر - 38

.ببالٖ  

   

.عًدها تّاجًِٖ هشكلة فإًًٖ أختار الحل األكثر احتهاالً للًجاح- 39     

عًدها تّاجًِٖ هشكلة فإًًٖ ال أشغل ًفسٖ بتقّٗم الحلّل التٖ - 40

.أتّصل إلِٗا  

   

 

 


