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Introduction  مفهـوم االبـداع

لقد تعددت وتنوعت املداخل اخلا�شة بتعريف الإبداع، كما تعددت الأبعاد التي ي�شملها هذا التعريف. وب�شكل عام يوجد مدخالن 

لتعريف الإبداع:

المدخل األول:

 George knelles الكثري من الدرا�شات التي اهتمت بالإبداع، قدمته على انه عملية فكرية ذهنية وقد ورد يف هذا املدخل تعريف

يف كتابه » the art science of creativity “ والذي ين�ص على اأن الإبداع هو »اإعادة ترتيب ما تعرفه وما ل تعرفه بهدف الو�شول 

اإىل ما ل تعرفه« 

اأما القامو�ص الجنليزي فقد عرف الإبداع على انه »ن�شاط اإن�شاين يقدم اأفكار اأو معارف اأ�شلية ب�شكل متكرر من خالل جمموعة 

 .» unique  من البيانات لتقدمي نتائج متفردة

المدخل الثاني:

وهذا املدخل يرى اأن الإبداع حتقيق اإنتاج جديد وذي قيمة. ومن التعريفات التي وردت �شمن هذا املدخل تعريف رو�شكا )1989م( 

والذي يعترب الإبداع »الن�شاط اأو العملية التي تقود اإىل اإنتاج يت�شف باجلودة والأ�شالة والقيمة من اجل املجتمع« 

الإبــداع لـغـــة: اأبدعت ال�شيء اخرتعته على غري مثال �شبق

واملبــــدع: هو املن�شئ اأو املحدث الذي مل ي�شبقه اأحد

معالـم النجـاح

توفى رجل وخلف ورائه 17 ح�شانا لأبنائه الثالثة. ترك ن�شفها لالبن الأكرب، وثلثها لبنه الأو�شط، وت�شعها لالبن الأ�شغر. ومل 

يتمكن الأبناء من تق�شيم الرتكة لن الرقم 17 ل ميكن تق�شيمه على 2، و 3 و 9.

18 ح�شانا اخذ منها البن  اأ�شبح لديهم  اآخر وو�شط ده�شتهم  واأخريا ا�شت�شار الأبناء احد احلكماء وقدم لهم احلكيم ح�شانا 

الن�شف وهى 9 خيول، واخذ الثاين ثلثها وهى 6 خيول، اأما الأخري فقد اخذ الت�شع وهما ح�شانان وبذلك اأ�شبح لديهم جميعا 17 
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ح�ضانا ثم اأعادوا احل�ضان اال�ضافى للحكيم. 

سـمات المبـدع

تعددت الدرا�ضات التي تتناول ال�ضمات التي يتميز بها ال�ضخ�س املبدع، حيث يرى علماء النف�س اأن املبدع هو الذي ميلك جمموعة 

من ال�ضمات اأو القدرات التي يظهر تاأثريها يف �ضلوكه، وتت�ضعب هذه ال�ضمات بحيث يظهر العديد منها على ال�ضفات ال�ضخ�ضية، 

اأهم  التعامل مع االأ�ضياء. وبناء على هذا املدخل فان هذا اجلزء يتناول  اأ�ضلوب  التفكري وبع�ضها يعك�س  وبع�ضها يرتبط بطريقة 

ال�ضمات العامة التي اتفق الباحثون على ظهورها على املبدع، وجمموعة ال�ضفات التي تعك�س هذه ال�ضمات، وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن 

ال�ضفات ال�ضخ�ضية اأو ال�ضلوكية تتفاوت مداها من �ضخ�س الآخر. 

ومن ح�ضن احلظ اأن هذه ال�ضمات ميكن تنميتها وتطويرها وبالتايل فاالإبداع مهارة ميكن حتفيزها لدى ال�ضباب بو�ضائل واأ�ضاليب 

للفرد  العاطفية  اخل�ضائ�س  هما  رئي�ضيني  م�ضدرين  على  مبنى  واقعيا  االإبداع  ممار�ضة  فان  )2003م(  للحارثى  ووفقا  خمتلفة 

متمثلة يف االأحا�ضي�س وامل�ضاعر واالجتاهات، والتفكري. 

اإن االجتاهات االإبداعية واخل�ضائ�س العاطفية ت�ضجع الفرد على حب اال�ضتطالع وارتياد املجازفة واملخاطرة وا�ضتعمال االأفكار 

املعقدة وجتريب اخليال. اأما املهارات املعرفية ف�ضوف ت�ضاعد على توليد االأفكار ومعاجلتها والتعامل معها، وذلك يظهر يف ال�ضكل 

رقم )2(. 

  FLUENCY أوال: الطالقة

ومتثل القدرة على اإنتاج عدد كبري من االأفكار يف فرتة زمنية حمددة. ووفقا لفي�ضر )1990م( فان ذلك يعك�س القدرة على ا�ضتخدام 

املخزون املعريف عند احلاجة. وهنالك ثالثة اأنواع للطالقة:

  الطالقة الفكرية: وهى ن�ضبة توليد كمية من االأفكار يف زمن معني، اي غزارة االأفكار.

  الطالقة التعبريية/الطالقة اللغوية: وهي قدرة الفرد على بناء اكرب عدد من اجلمل ذات املعاين املختلفة اأو قدرة الفرد 

على و�ضع الكلمات يف اكرب قدر ممكن من اجلمل والعبارات ذات املعنى.

ال�ضريع  الت�ضنيف  القدرة على  ومنها  املعاك�س  املعنى  اإيجاد  مثل  العالقات  اإكمال  على  القدرة  وهى  الرتابطية:  الطالقة    

للكلمات )مثل اإنتاج اأكرب عدد ممكن من املرتادفات اأو املت�ضادات(. 
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وهنالك العديد من التدريبات والأن�سطة التي ميكن اأن ت�ساعد يف تنمية الطالقة باأنواعها مثل: 

  اذكر الكلمات املرادفة لـ..................

  اكتب اكرب عدد ممكن من الكلمات التي تبداأ بحرف ع، ك، ق خالل خم�س دقائق 

  اذكر املعاين الأخرى لكلمة.................

  كتابة اكرب عدد ممكن من العناوين لق�سة ما 

  اذكر كل ال�ستخدامات املمكنة لكوب ال�ساي مثال 

ولعل هذه ال�سمة ت�سجع املبدع على تقم�س بع�س ال�سفات التي هي انعكا�سا للطالقة. ومن بني هذه ال�سفات:

   كراهية الروتني. 

   تعدد احللول للم�ساكل التي تواجهه.

   �سعة الأفق.

   تعدد امليول والجتاهات.

Flexibility ثانيا: المرونة

وهى القدرة على التكيف ال�سريع مع املواقف اأو امل�ساكل امل�ستجدة. وهى بذلك عك�س اجلمود والت�سلب. كما يعرفها البع�س تعريفا 

اإجرائيا باأنها » القدرة على التغلب على املعيقات العقلية التي تعيق منحنى التفكري يف حل م�سكلة ما وبالتايل فان املرونة هي القدرة 

على التفكري يف بدائل اأخرى متعددة «. 

فالأ�سخا�س املبدعون قادرون على تخطى القيود واملحددات. وذلك ل يعنى اأنهم يتجاهلون الأنظمة الجتماعية.

Gilles al wondejar 2008 :امل�صـــــدر

وهناك نوعان للمرونة:

  مرونة عفوية )تلقائية( 

ويق�سد بها قدرة الفرد على اإعطاء ا�ستجابات متنوعة تنتمي اإىل فئة اأو مظهر بعينه مثل لو مت اقرتاح ا�ستعمالت كوب ال�ساي ل�سرب 

املاء، و�سرب الع�سري، و�سرب ال�ساي... الخ. فهذه ال�ستعمالت تنتمي اإىل مفهوم ال�سرب )احليزان 2002 م(.
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  املرونة التكيفية:

هي ا�ستجابة الفرد بحيث يقوم ببع�ض التغريات يف طريقة ال�ستعمال اأو تغريات يف الإ�سرتاتيجية اأو يف تف�سري املهمة بحيث يغري 

زمرة ال�ستعمال.

مثال: ا�ستخدام كوب ال�ساي كاإناء للزهور، اأو حو�ض للزرع.

ومن التدريبات التي ت�ساعد على تنمية املرونة يف التفكري:

  ما هي ال�ستخدامات املختلفة لقلم الر�سا�ض.

  اأمامك م�ستطيل فما هي البدائل املختلفة لتق�سيمه اإىل اأربعة اأجزاء مت�ساوية.

وبناء على هذه ال�سمة فان هنالك عدد من ال�سفات التي تظهر على �سخ�سية املبدع مثل:

  ل يحب القواعد والأنظمة 

  غري متع�سب 

  النظر اإىل امل�ساكل من زوايا خمتلفة 

  وا�سع اخليال اإ�ساءة

  مليونري بدولر واحد

اأر�سل احد ال�سباب الأمريكي ر�سالة اإىل عدد كبري من النا�ض وكتب فيها »اإذا اأردت اأن تكون مليونريا فاإين �ساأعطيك فكرة جتعلك 

كذلك ولكن اأر�سل يل دولرا واحدا » 

تهافتت النا�ض على الإجابة ودفعوا دولرا واحدا مع كل ر�سالة. وما هي اإل اأياما معدودات حتى اأ�سبح هذا ال�ساب الأمريكي مليونريا. 

فقام هذا ال�ساب بعد ذلك بالرد على كل ر�سالة قائال » لقد اأ�سبحت مليونريا واإذا اأردت اأن ت�سبح مليونريا، فافعل ما فعلته اأنا «.

 SENSTIVITY TO PROBLEMS ثالثا: الحساسية للمشاكل

املبدع لديه اإح�سا�ض مرهف للتعرف على امل�سكالت يف املوقف الواحد. ويرى يف الأ�سياء ما ل يراه ال�سخ�ض الآخر. حيث ينظر املبدع 

اإىل الأ�سياء من زوايا متعددة ومبتكرة ويفكر بعمق و�سمولية. ميكن تنمية هذا اجلانب من الإبداع من خالل التدريب والتمرين على 

اإ�سافة تفا�سيل وتعديالت على اأ�سياء ماألوفة.
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وفى هذا املجال فقد اقرتح املهتمون بهذا املو�سوع بع�س القوائم التي ت�ساعد على توليد الأفكار لتنمية الإح�سا�س مبا حولنا من 

م�سكالت وق�سايا كالتايل:

القائمة الأ�سئلة

التعوي�ض 

ما البديل الذي يقوم مقام..... ؟ 

�أماكن �أخرى..... ؟ 

اأوقات اأخرى...... ؟ 

�أ�شخا�ص �آخرين..... ؟ 

مو�د �أخرى...... ؟ 

الربط 

اربط بني.....، 

اجمع بني.....،

كون عالقات.....، 

اربط بني اأفكار....

ولعل من اأ�سهر ال�سرتاتيجيات املقرتحة لتوليد الأفكار الإبداعية وتنمية �سمة احل�سا�سية للم�ساكل والق�سايا هي طريق » القبعات 

ال�ست » التي ابتكرها املفكر املعروف ادوارد دى بونو، الذي ق�سم التفكري عند الإن�سان اإىل �ستة اأمناط.

اإن �سمة احل�سا�سية مل�سكالت تنعك�س من خالل جمموعة من ال�سفات التي تظهر على �سخ�سية املبدع والتي منها:

  حب التاأمل 

  القدرة على حتمل امل�سوؤولية 

  القدرة عل التحليل وال�ستدلل

  يف�سل التناف�س على التعاون 

  م�ستعد حلل امل�سكالت مهما كانت معقدة
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مثال على التدريبات التي تنمى الإبداع من خالل احل�ضا�ضية للم�ضكالت والق�ضايا:

  طرح �أ�سئلة غري م�ألوفة

مثل: 

  ما هو وزن غ�ضبك ؟

  ما هو ملم�س اللون الأخ�ضر ؟

  رقم 2 ذكر اأم اأنثى ؟

  �لنظر بعيون �لآخرين

ميكن توليد الأفكار الإبداعية من خالل النظر من زوايا خمتلفة، اأو النظر مبنظار من له عالقة باملو�ضوع. فمثال النظر مبنظار 

الطفل اأو الأم اأو الأب و اخلادمة اأو الكبري اأو ال�ضغري اأو البائع اأو امل�ضرتى..... الخ.

حماولة البحث عن احتياجات كل طرف ورغباته وكيفية تفكريه. مما ي�ضاعد على توليد اأفكار جديدة.

Originality  رابعا: األصالة

للم�ضاكل  التقليدية  وينفر من حلولهم  الآخرين  اأفكار  يكرر  املبدع ل  ال�ضخ�س  اأن  وتعنى  ماألوف،  اإنتاج ما هو غري  الأ�ضالة  تعنى 

فاأفكاره متجددة وغري ماألوفة.

الأ�ضالة تختلف عن الطالقة واملرونة يف الآتي:

   اأنها ل ت�ضري اإىل كمية الأفكار الإبداعية كما يف الطالقة، بل تركز على قيمة الأفكار ونوعيتها وجدتها.

   ل ت�ضري اإىل نفور الأفراد من تكرار ت�ضوراته واأفكاره هو �ضخ�ضيا بل ت�ضري اإىل نفوره من تكرار ما يفعله الآخرون. وهذا ما 

مييزها عن املرونة.

وميكن تنمية الأ�ضالة من خالل التفكري يف التتابعات امل�ضتقبلية حلدث ما، وتوليد الأفكار والتوقعات املرتتبة على ذلك احلدث. 

اأو الطلب من الآخرين اأن ير�ضموا البيت الذي  100 �ضنة.  مثال ذلك ال�ضوؤال عن الو�ضع الذي �ضتكون عليه احلياة يف البيت بعد 

يحلمون به يف امل�ضتقبل.

وهذه ال�ضمة توؤكد اأن الإبداع هو اإن�ضاء اأو ابتكار �ضئ جديد مل يكن موجودا من قبل �ضواء كان �ضناعيا اأو جتاريا اأو كان عملية اأو 
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طريقة جديدة، �أو كان فكرة وت�صور مبتكر.

الطريقة العكسية

لقد �عتدنا على �أن ن�صتاأنف �ى عمل من �لبد�ية حتى �لنهاية. ملاذ� ال نبد�أ بالعك�س ؟ ملاذ� ال نبد�أ من �ملنت�صف ؟ ونقفز �إىل �لور�ء 

ون�صتمر حتى �لبد�يات ؟ فان �لبد�ية �ملختلفة عن �الآخرين قد متكن من �لو�صول �إىل �صئ مهم جد� مل ي�صل �جلميع �إليه.

�ملبدعون يتناولون �الأ�صياء بت�صل�صل منطقي ولكنهم يعي�صون �لتحدي و�الأ�صياء �ل�صعبة ؟ و�خلروج عن �حلدود �لتقليدية، يف �إد�رة 

و�لتعامل مع �الأ�صياء: من �الأ�صفل �إىل �الأعلى، �أو من �خلارج �إىل �لد�خل. 

كم عدد  64 رجال.  �ملباريات  بهذه  �لتحق  وقد  �ملباريات.  بعدد  وعليك حتديد جدول  تن�س  ملباريات  �الإع��د�د  تعمل يف  �نك  تخيل 

�ملباريات �لتي حتتاج جدولتها ؟

يف حالة �حل�صاب �لعادي جلدول �ملباريات فاأنت لديك 64 م�صارك وبالتايل �صيلعبون 32 مبار�ة، وهكذ� يتم ح�صاب عدد �ملباريات 

�لنهائي كالتايل:

32 مباراة  يلعبون   64 م�صارك  

16 مبار�ة �إ�صافية يلعبون  32 فائز   

8  مباريات �إ�صافية يلعبون  16 فائز   

4  مباريات �إ�صافية يلعبون  8 فائز  

2  مبار�ة �إ�صافية يلعبون  4 فائز   

1  مبار�ة �إ�صافية يلعبون  2 فائز   

لذا فاإن العدد النهائي للمباريات:

63 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32

نهاية  للح�صول على فائز و�حد يف  �لنهاية  �لبدء من  �إذ� مت  �ل�صحيحة.  �الإجابة  للح�صول على  �أ�صهل بكثري  ولكن هناك طريقة 

�ملباريات، البد من وجود 63 خا�صر، ومن �جل �حل�صول على خا�صر و�حد البد من خو�س مبار�ة و�حدة. وللح�صول على 63 خا�صر 
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البد من خو�ض 63 مباراة.

Reversal Method »هذه الطريقة ت�سمى »الطريقة العك�سية

وهى الطريقة التي ت�ساعدنا يف اخلروج من الطريقة العادية والروتينية يف النظر اإىل الأ�سياء.

اإن الأ�سالة توؤكد وجود عدد من ال�سفات التي ميكن اأن يتحلى بها املبدع مثل: 

  يقرتح حلول غري ماألوفة 

  م�ستقل 

  يحب التغيري والتجديد 

  يحب املخاطرة واملجازفة 

Maintaining Of Direction  خامسا: مواصلة االتجاه االتجاه

موا�سلة الجتاه اأى اأن ال�سخ�ص املبدع لديه القدرة على الرتكيز لفرتات طويلة يف جمال اهتمامه بالرغم من امل�ستتات واملعوقات 

التي تثري املواقف اخلارجية، والتي حتدث نتيجة للتغري يف م�سمون الهدف.

من اأهم ال�سفات التي تنعك�ص على �سخ�سية املبدع من هذه ال�سمة الآتي:-

  املثابرة وعدم ال�ست�سالم 

  ل يتوقف عن التفكري يف امل�سكلة 

  ايجابي كثري التفاوؤل 

  �سجاع ل يهاب ول يرتاجع 

عوامل دعم اإلبداع

وفقا جلمعية الإدارة الأمريكية فان 90% من الأطفال )مبدعون( و2% فقط من البالغني مبدعني، وبني هاتني الفئتني العمريتني 

88% يفتقدون الإبداع.
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اإن التقدم يف العمر يعنى اكت�ساب املزيد من العلم واملعرفة يف حدود البيئة املحيطة بالفرد. هذه العملية االجتماعية تغر�س لدنيا 

االإبداع الطبيعي.

ولكي نكون مبدعني )كبار( يجب اأن نتعلم كيف ندير ما تعلمناه خالل �سنوات التكوين يف حياتنا. ومن ح�سن احلظ انه ميكن اأن 

نعيد اكت�ساب كل االإبداع الذي كنا منتلكه ونحن اأطفال.

وعليه فان تنمية االإبداع لدى الفرد مرتبط بنوعني من البيئة:

البيئة الداخلية لالإن�سان والبيئة اخلارجية املحيطة به.

البيئة الداخلية:

هي جمموعة العوامل املرتبطة بطبع االإن�سان وقدراته ال�سخ�سية. حيث تتاأثر هذه القدرات بالعوامل املرتبطة بالبيئة التي ين�ساأ 

فيها االإن�سان.

وبالتايل تعزز البيئة املحيطة بالفرد ال�سمات ال�سخ�سية املبدعة. وقد تثبطها وت�سعفها. ومن ال�سمات الداخلية التي حتتاج اإىل 

تعزيز لبناء التفكري االإبداعي: 

التفكري احلر غري املرتبط باملاألوف و العادة – اإتاحة الوقت – التعامل مع االأفكار اجلديدة – التحدي واحلما�س – اخليال – 

التفكري االيجابي.... وغريه.

البيئة الخارجية:

البيئة االجتماعية كاالأ�سرة، وبيئة املدر�سة، واجلامعة، وبيئة العمل، والوظيفة،  وهى متثل املحيط الذي يعي�س فيه االإن�سان ومنه 

والبيئة االقت�سادية، وال�سيا�سة العامة.

بتنمية  فان ذلك كفيل  باالجناز،  واالهتمام  والدوافع،  املتكافئة، واحلوافز  الفر�س  وتوفرت  بااليجابية  البيئات  فاإذا متيزت هذه 

االإبداع وت�سجيعه والعك�س �سحيح.

ومن اأهم العوامل التي ت�شجع على ذلك هي:

  احلرية امل�سروعة 
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  االأمن النف�سي واالجتماعي للأفراد 

  �ل�س�رى د�خل �مل�ؤ�س�سة )�جتماعية �أو تنظيمية( 

  املغامرة والتحدي 

  �لثقة �ملتبادلة و�لتعاون �ملثمر 

  ت�سجيع �لأفكار �جلديدة 

  ت�فري �ل�قت �للزم للإبد�ع 

  حتقيق تكاف�ؤ �لفر�ص ودعم �ملبدعني 

وخل�سة �لق�ل �أن لكل من �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية دور م�ؤثر يف تنمية �لإبد�ع وتعزيزه لدى رو�د �لأعمال. وعلى �س�ء ذلك �قرتح  

Lumsdaine And Binks 2005 �أربعة مق�مات �أ�سا�سية م�ستمدة من كل من �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية وهى:

Education  لتعليم�  

Problem Solving Application In ستخد�م �أ�ساليب حل �مل�سكلت��  

 Organization Climate )بيئة �لعمل )�ملنظمة  

Communication   لت�سال�  

Education  أوال: التعليم

من �أهم �لع��مل �مل�ساعدة يف تنمية �إلبد�ع ه� �لتعليم و�لتدريب على �لتفكري �لإبد�ع وحل �مل�سكلت بطريقة مبدعة. يعترب ذلك 

مطلب مهم جلميع �لبيئات �لتي ين�ساأ �لفرد ويعمل فيها،وبالن�سبة لريادة �لأعمال فان بيئة �لعمل مهمة.

�ل�سرورة  �أن  �إل  ذلك،  على  �مل�سجعة  �لعمل  وور�ص  بالرب�مج،  �للتحاق  على  م�ظفيها  ت�سجع  ل  �ملنظمات  بع�ص  �أن  من  وبالرغم 

ت�ستدعى �أن يك�ن هذ� �لن�ع من �لتعليم جزء من ثقافة �ملنظمة �إذ� كانت ترغب يف حتقيق �لإبد�ع.

يجب �أن يك�ن لدى �لروؤ�ساء و�ملروؤو�سني قيم عامة عن �لإبد�ع و�لبتكار، و�لتعلم، و�لتطبيق، وت�سجيع وتقدير �لتفكري �لإبد�ع، وحل 

�مل�سكلت �لإبد�ع ي�سبح م�س�ؤولية كل �سخ�ص.
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وبالتايل تن�شاأ بيئة عمل ايجابية فجميع »املميزين« ميثلون النموذج تقدمي الأفكار املبدعة.

 Application In Problem Solving  ثانيا: استخدام أسلوب حل المشاكل اإلبداع

ينمو البتكار ويتعزز اإذا اعتاد فريق العمل وتدربوا ب�شكل م�شتمر على اأ�شلوب حل امل�شاكل الإبداعي.نظرا لن فرق العمل ت�شم اأفراد 

بنماذج تفكري متنوعة وخمتلفة �شيفرز ذلك التفكري الإبداعي. وبالتايل فان املنظمة ميكن لها اأن توفر برامج تدريبية يف التفكري 

الإبداع وتدعم بيئة العمل اليجابية.

اأما اإن كانت عملية حل امل�شاكل مقيدة وروتينية، فان ذلك �شيحول دون تنمية الإبداع. من الطبيعي اأن ينمو الإبداع يف املن�شاآت التي 

تعزز فرق العمل ال�شغرية ذات التفكري املبدع خا�شة يف خطوط الإنتاج اجلديدة.

Organizational Climate ثالثا: بيئة المنظمة

يحدث البتكار عندما متار�س وظائف املنظمة بطريقة نظام التعليم الفعال، والتعلم من خالل التجربة واخلطاأ. اإن املنظمة املبتكرة 

هي التي يواجه فيها العاملون املخاطرة، ويقطفون ثمرة النجاح، ويتعاي�شون مع الف�شل.

اأن اأف�شل املكافئات للمفكرين هو تنفيذ اأفكارهم، كما اأنهم يف حاجة للتحفيز والدعم. الرتكيز يجب اأن يكون على جودة الأفكار 

ولي�س كميتها. واملدير الفاعل هو من ي�شع البتكار ويتخذه �شعارًا يف عمله اليومي.

Communication رابعًا: االتصال

 الت�شال هو عن�شر مهم لربط بني التعليم، و التطبيق، والآلية. وحلقة ات�شال بني الأ�شخا�س وفرق العمل والإدارة. الأفكار املبتكرة 

و املبدعة يجب اأن يتم تو�شيلها لكي ميكن بثها وتطبيقها يف اخلطط اخلا�شة باملنظمة.

كما ميكن يف حالة ف�شل �شخ�س اأن ت�شبح هذه الفكرة منطلق لفكرة �شخ�س اأخر. ويتحقق ذلك يف حالة تو�شيل املعلومات.

ucomm 3M يتم حتفيز ومكافاأة الباحثني لي�س فقط لكت�شافاتهم بل اأي�شا لتو�شيلهم تلك الكت�شافات من خالل )  يف �شركة

nication ). حيث حتت�شن ال�شركة فريق عمل اأ�شمه »م�شتخدمي التقنية« و اآخر ا�شمه »نادي الإبداع« ومن خاللها يتاح التوا�شل  
والت�شال للم�شاعدة وتوفري املعلومات. 
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و كمنظمة لي�س بال�سرورة اأن تقدم ابتكارًا داخلها, و لكن االإبداع يف اإدراك الفر�س وا�سترياد االبتكارات. مثال ذلك بيل جيت�س يف 

�سركة مايكرو�سوفت حيث ا�ستقطب نظام الت�سغيل ال�سطحي .The disk operating system DOS. مثال اأخر على االبتكارات 

مت تبنيها من قبل �سركات اأخرى نظام  Windows الذي اأهمل من قبل Xerox. و �ساعات كوارترز والذي اأهمل من قبل ال�سركات 

ال�سوي�سرية. و بالرغم من اأن Motorola قدمت 6 ابتكارات يف اأعوامها اأالأوىل , مل  تتمكن من تقدمي اأي ابتكار يذكر خالل الـ 42 

�سنة التالية. ولكن متكنت ال�سركة من االزدهار والنجاح يف احل�سول على التقنية اجلديدة من املن�سات ال�سغرية واجلامعات يف  

اأخر عامني. 

عوائق  اإلبداع

كما �سبق واأن ذكرنا, جميع النا�س لديهم قدرات كاالإبداع, ولكن هذه القدرات قد تظل كامنة اأو مكبوتة ال يقدر لها الظهور والنجاح. 

والعوامل التي  تعيق هذا االإبداع قد تكون ظاهرة اأو غري ظاهرة, اأو تكون ناجتة من البيئة اأو بفعل �سفات خلقية لدى االإن�سان. 

وبح�سب مل�سادين وبنك�س Lemsdaine al Binks (2005)  فقد �سنفا عوائق االإبداع اإىل ثالثة اأنواع:

False Barriers االعتقادات اخلاطئة  

Mental BARRIERS االعتياد/العوائق الذهنية  

  BARRIER Attitudeعائق االعتقاد  

وهما يوؤكدان اأن جميع هذه العوائق قد اكت�سبها االأفراد من البيئة املحيطة به �سواء االأ�سرة اأو املدر�سة اأو يف املجتمع ب�سكل عام. ومن 

ح�سن احلظ اأن هذه العوائق ميكن التغلب عليها وجتاوزها.

False Assumption Barriers أوال: عائق االعتقادات الخاطئة

ومن اأمثلة هذه االفرتا�سات ‘اأنا غري مبدع, اأو الذكاء �سرط �سروري لالإبداع‘ اأو اأن اللعب م�سيعة للوقت. جميع هذه االفرتا�سات 

خاطئة حيث اأن االإبداع عملية ذهنية ميكن تعلمها والتدرب عليها كما اأن ت�سجيع اللعب املفتوح �سروري ومطلب مهم ي�سحذ االإدراك 

ولت�سجيع االإبداع. لذا فاأن التعبري احلر يدفع الذهن لالعتياد على غري املاألوف, والقفز نحو اخليال واالإبداع. لذا من املهم تكرار 

التدريب على تنمية اخليال من خالل طرح االأ�سئلة من �سنف )لو اأن if quest( كما ميكن �سحذ الهمة من خالل طرح االأفكار, 

والقيا�س, واال�ستعارات اللفظية.
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حاذر من الإيحاءات ال�سلبية:

�أنا ر�أيي غري م�سموع

�أنا طاقتي حمدودة

�أنا ال ميكن �أن �أغري �لو�قع

ن�شاط )1( م�شكلة �لنماذج

�شع د�ئرة حول �ل�شكل �ملختلف عن بقية �الأ�شكال، و��شرح ملاذ� ؟ 

�ل�شـــــبب: -----------------------------------------------------------------

�إن �جلو�ب �ل�شحيح لهذ� �ل�شوؤ�ل �أن جميع �أالأ�شكال خمتلفة. هل ت�شتطيع �شرح �شبب �أن جميع �الأ�شكال خمتلفة؟

معظم �لنا�س يتوقفون عند �لو�شول �إىل حل و�حد، الأننا مل نتعود على �لبحث على حلول بديلة. هذ� �لتدريب �لب�شيط يعك�س لنا  �أن 

�الأجوبة �ملختلفة ممكن �أن تكون �شحيحة بناًء على �ملعايري �ملقدمة لتقدمي �جلو�ب. 

Mental barriers  ثانيا: عائق االعتياد/العائق الذهني

هنالك عدد من �لعو�ئق �لذهنية و �لتي يتم �كت�شابها غالبًا من �ملدر�شة ومنها:

  �أن هنالك �إجابة و�حدة فقط ويظهر هذ� �لعائق يف مادة �لريا�شيات على وجه �خل�شو�س. لذ� من �ملهم �إتاحة �لفر�شة ال�شتعر��س 

�إجابات خمتلفة و خا�شة عند معاجلة �أي م�شكلة.

  �لنظر �إىل �أي م�شكلة ب�شكل منعزل عن �ملحيط �لكبري لذ� من �ملهم عند بحث �أي م�شكلة  �لنظر �إىل �ل�شورة بالكامل و �لتاأكد 

مم �إذ� كانت مرتبطة مب�شاكل �كرب منها. �أن �لنظر �إىل �مل�شاكل يف �إطار �شيق ينمي لدى �لفرد �شيق �شديد يف �الأفق، كما �أنه 

يخلق عو�ئق ذهنية حتول دون �لتفكري �الإبد�عي.

�الأنظمة  بدقة  �ل�شروري فح�س هذه  �الإبــد�ع. فمن  يعيق  باالأنظمة قد  �لتقيد  �ملبالغة يف  �أن  و�لقو�نني حيث  باالأنظمة  �لتقيد    

و�لتخل�س مما ما هو غري �شروري وميثل عائق.

وب�شكل عام ميكن �لتغلب على عائق �العتياد من خالل �لنظر باأفق و��شع للمو�شوع حمل �لبحث، و�لنظر �إىل بد�ئل منا�شبة، وحتليل 

�لغر�س من �الأنظمة و�لقو�نني الإز�لة غري �ل�شروري منها.

�أكرب عائق �أمام �الإبد�ع هو �لرتدد يف �لنظر�إىل �أبعد مما هو مقبول يف �ملجتمع
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Attitude Barriers ثالثًا: عوائق االعتقاد

هذه املجموعة من العوائق اأ�صعب يف التعامل معها لأنها متعلقة باجتاهاتنا وعواطفنا. ومن اأمثلة هذه العوائق التايل:

  التفكري ال�شلبي املت�شائم

والذي ي�صمل النتقاد والتحطيم والذي ميثل عوائق ذهنية حتول دون التفكري الإبداعي لدى الفرد. وغالبًا تن�صاأ هذه ال�صمة يف �صن 

مبكرة ي�صب تعر�ض الطفل لالنتقاد نتيجة ت�صرفاته التلقائية وتعبرياته احليوية.

  الـخوف من الف�شل

ميكن التخل�ض من عائق اخلوف من الف�صل من خالل ت�صجيع النا�ض من حولنا بالتعليق اإيجابًا على اأفكارهم املبدعة. كما ميكن 

النظر اإىل املخاطر كخطوة تقود اإىل النجاح. كما ميكن النظر اإىل النطالق على اأنه طريق اإىل التطوير والتغري.وهذه املحاولت 

ت�صاعد على بناء عقول مبدعة.
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