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 تكاريالتفكٌر اإلب

تعددت تعارٌف مفهوم االبتكار نتٌجة شٌوع المفهوم وكثرة استخدامه من لبل 

المتخصصٌن فً المٌادٌن المختلفة اذ ٌعتبر من الموضوعات التً ٌهتم بها مختلف 

 ددت تعارٌف االبتكار ونذكر منها :الباحثٌن , ولدد تع

على انه المبادرة التً ٌبدٌها الفرد فً لدرته على  التفكٌر االبتكاريسٌمسون  عرف

 دي للتفكٌر واتباع نمط جدٌد فٌه .التخلص من السٌاق العا

ٌعرفه اندروز بانه العملٌة التً ٌمر بها الفرد اثناء خبراته والتً تإدي الى فً حٌن 

 .تحسٌن وتنمٌة ذاته 

سكب عدة عناصر متداعٌة فً لالب جدٌد ٌحمك  فً حٌن عرفه مٌدنن بانه عملٌة

 احتٌاجات معٌنة او فائدة ما .

بانه عملٌة عملٌة ذات مراحل  كر ٌمكن ان ٌعرف التفكٌر االبتكاريلذلن وعلى ضوء ما ذ

 بالمشكلة وتنتهً بالوصول الى الحل . باإلحساستبدا 

 خصائص التفكٌر االبتكاري

 -ٌلً : تتمثل خصائص التفكٌر االبتكاري فٌما

ٌعكس االبتكار ظاهرة متعددة الوجوه حٌث ٌنظر الٌه على انه لدرة او عملٌة او  -1

 انتاج .

 والمرونة والطاللة والتحرر . باألصالةٌمتاز التفكٌر االبتكاري  -2

ٌعبر التفكٌر االبتكاري عن نفسه فً صورة انتاج جدٌد ٌمتاز بالتنوٌع والفائدة  -3

 والمبول االجتماعً .
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 إثرة فً التفكٌر االبتكاريالمالعوامل 

 وتتمثل فً االتً  :امل المإثرة فً التفكٌر االبتكاري هنالن عدد من العو

الصفات الشخصٌة : مثل المرونة والمبادرة والدافعٌة واالستماللٌة والمزاجٌة  -1

الذٌن ٌمتازون بمثل هذه الخصائص هم اكثر لدرة على  فاألفرادالذات  وتؤكٌد

  االبداع واالبتكار .

السلوكٌة السائدة لدٌهم ٌملل من  باألنماطالمحاكاة : ان تملٌد االخرٌن والتمٌد  -2

االخرٌن من  بآراءفرص االبتكار واالبداع لدى الفرد , اما التمٌز وعدم االكتراث 

 شؤنه ان ٌسهم فً تطوٌر السلون االبتكاري لدٌه .

طور لدرات التفكٌر الرلابة : تإثر طبٌعة البٌئة التً ٌنشؤ فٌها االفراد على ت -3

الذٌن ٌنشئون فً بٌئات متشددة تمتاز بالتسلط والنمد  فاألفراداالبتكاري لدٌهم , 

وعدم افساح الحرٌة للتعبٌر عن افكارهم ٌكونوا الل لدرة على التفكٌر االبتكاري 

 الذٌن ٌنشئون فً البٌئات التً تمدم التشجٌع والدعم لهم . باألفرادممارنة 

والتعلٌم : تعمل اسالٌب التربٌة والتعلٌم التً تموم على التمبل اسالٌب التربٌة  -4

والتسامح والتشجٌع واتاحة الفرصة للمتعلم فً الحوار والمنالشة وابداء الرأي 

على تعزٌز السلون االبتكاري لدٌه , فً حٌن االسالٌب التً تموم على التلمٌن 

 وتمدٌم المعلومات الجاهزة تحد من هذا السلون .

 ت التفكٌر االبتكاريمكونا

 التفكٌر االبتكاري من مجموعة لدرات او عناصر تتمثل فٌما ٌلً : ٌتؤلف

الطاللة الفكرٌة : وتتمثل فً لدرة الفرد على استدعاء اكبر عدد ممكن من  -1

 االفكار المناسبة فً فترة زمنٌة معٌنة لمشكلة ما .
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عدد ممكن من المفردات  الطاللة اللفظٌة : وتشٌر الى لدرة الفرد على انتاج اكبر -2

 ضمن مواصفات معٌنة فً فترة زمنٌة معٌنة .

المرونة التلمائٌة : وتتمثل فً لدرة الفرد على االبتعاد عن التملٌد وانتاج افكار  -3

 مناسبة لمولف ما بحٌث تتسم بالتنوعٌة والالنمطٌة .

كٌر الى االصالة : وتشٌر الى لدرة الفرد على انتاج افكار اصٌلة ونادرة اي التف -4

مدى ابعد من االشٌاء المعتادة بحٌث ٌكون الفرد لادرا على انتاج افكار تمتاز 

 بالجدة والندرة .

التفاصٌل : وتشٌر الى لدرة الفرد على تمدٌم اضافات وتفاصٌل جدٌدة لفكرة  -5

 معٌنة او مولف ما .

الحساسٌة للمشكالت : وتتمثل فً المدرة على تحدٌد نماط الضعف او الموة فً  -6

 الموالف والمدرة على فتح افاق جدٌدة تتعلك بذلن المولف . 

 مراحل العملٌة اإلبداعٌة    

 -االتً : على النحو راحل تمر فٌها العملٌة االبداعٌةالس اربعة مو لمد حدد جراهم

هذه المرحلة تحدٌد المشكلة ومعرفة جمٌع الجوانب فً مرحلة االعداد : وٌتم  -1

المرتبطة بها وممارنتها مع المشاكل المشابهة لها والتعرف على طرائك حلولها 

                              السابمة لالستفادة منها فً ابتكار حلول للمشكلة الراهنة .

فٌة شاملة ومتعممة لدى او ممكن ان نسمٌها التهٌإ وهنا ال بد من وجود خلفٌة معر

الفرد عن الموضوع الذي ٌرٌد ان ٌبدع فٌه باالضافة الى الخٌال الذي ٌمكن ان 

 ٌتعلمه من الحٌاة العامة ومن البٌئة المحٌطة به 

مرحلة االحتضان : وفً هذه المرحلة ٌترن الفرد المشكلة او المولف وٌنصرف  -2

كً تختمر فً ذهنه , فعلى سبٌل  لألفكارعنه الى مولف او نشاط اخر لٌترن مجاال 

المثال لد ٌموم بممارسة لعبة او ٌموم بنزهة على االلدام او ٌمارس اي نشاط اخر 
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شكلة مما ٌتٌح له حتى ٌتٌح للعمل ان ٌعمل بصورة ال شعورٌة على هذه الم

وتاتً هذه المرحلة بعد او ممكن نسمٌها االختمار    الى الحل او الفكرة . الوصول

الت ٌائسة للتوصل الى حل ابداعً وتعتبر هذه المرحلة من الملك عدة محاو

والخوف الالشعوري والتردد بالمٌام والبحث عن الحلول وٌعتبرها تورانس اصعب 

 مراحل العملٌة االبداعٌة لما ٌظهره الفرد من تملبات مزاجٌة ونفسٌة .

 ٌؤتًوهنا  اجئمفمرحلة االشراق : وتمثل مرحلة هبوط الفكرة الى الذهن على نحو  -3

 فؤنهاالحل كاللمعة البرالة بحٌث تتطلب من الفرد االمسان بها واالستفادة منها واال 

وهذه اللحظة ال ٌمكن تحدٌدها مسبما او نسمٌها االلهام  لن تعود الٌه مرة اخرى .

وربما تلعب الظروف المحٌطة بالمبدع دورا فً حدوثها وافضل مثال على هذه 

رخمٌدس الذي وجد الحل للمشكلة التً كان ٌفكر بها وهً المرحلة هو مسالة ا

مشكلة االجسام الطافٌة عندما كان فً الحمام اذ ان الكثٌر من الحلول تاتً الى ذهن 

 الفرد بعد محاوالت سابمة لضاها الفرد بحثا عنها .

مرحلة التحمك والتحمٌك : وتتمثل فً التؤكد من صحة ودلة الحل او االنتاج الذي  -4

المنطمٌة او فً ضوء نتائج  المبادئتوصل الٌه فً ضوء الحمائك المعروفة او تم ال

وهً مرحلة الحصول على النتائج االصلٌة والمرضٌة وتمثل هذه  التجارب .

المرحلة مرحلة الحل وٌجب على المبدع ان ٌتاكد من صحة ابداعه واصالته لبل 

 .عرضه على الناس 

 

 

 


