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 االبداع

ٌعد موضوع االبداع من الموضوعات المعمدة والشائكة واحد اهم االشكال الرالٌة للنشاط 

االنسانً , اذ ال ٌمكن تحمٌك التمدم العلمً بدون تطوٌر المدرات االبداعٌة عند االنسان , 

ٌتوافر من لدرات ابداعٌة تسهم فً كما ان تطور االنسانٌة وتمدمها مرهون بما ٌمكن ان 

مواجهة ما ٌعارض المجتمع من مشكالت ملحة , اذ ان االبداع ٌتطلب لدرا من الثمة 

بالنفس والشجاعة تمكن صاحبها ان ٌجهر بما ٌراه ولدرة على التمسن بالراي باإلضافة 

 الى عدم التأثر باآلراء الشائعة وكذلن ٌجب ان ٌتمٌز بموة االرادة .

تعرٌفات متعددة منها تعرٌف )شتاٌن( بأنه عملٌة ٌنتج عنها عمل جدٌد االبداع وٌعرف 

 تمبله جماعة ما فً ولت معٌن على انه مفٌد وممنع . 

 . وٌعرف روجرز االبداع بانه لدرة الفرد على تحمٌك ذاته

تلن العملٌة المعرفٌة التً تؤدي الى نتاج شًء ما بأنه عرف االبداع فً حٌن ٌمكن ان ن

 ٌتسم باألصالة والجدة وذات لٌمة لألخرٌن .

 سمات الشخصٌة المبدعة :

 باألصالةالمٌل الى التخلص من السٌاق العادي للتفكٌر واتباع نمط تفكٌر ٌتصف  -1

 والمرونة .

 التمٌز بمستوى مرتفع من الدافعٌة والمثابرة وتحدي الصعاب . -2

 التمٌز بالمرونة النفسٌة . -3

 والتأمل . التمٌز بالمدرة على التخٌل -4

 حب االستطالع والعمل على اٌجاد كل الحلول الممكنة للمشكلة . -5

 التمٌز باالستماللٌة فً الفكر والثورة على التملٌدٌة والنظم المألوفة . -6
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 انواع االبداع :

 البداع فً مجال االتصاالت او طرقٌشمل االبداع موضوعات عدٌدة فمد ٌكون ا

 -من اهم انواع االبداع ما ٌلً :... الخ و دواء جدٌداو  المواصالت 

االبداع التعبٌري : وٌمصد به تطوٌر فكرة او نواتج فرٌدة بغض النظر عن نوعٌتها   -1

 . لألطفالاو جودتها مثل الرسوم العفوٌة 

االبداع المنتج : وٌمصد به البراعة فً التوصل الى النواتج من الطراز االول مثل   -2

 تطوٌر الة موسٌمٌة معروفة .

االبداع االبتكاري : وٌمصد به البراعة فً استخدام المواد لتطوٌر استعماالت جدٌدة  -3

لها وغالبا ما ٌخضع هذا النوع الى مواصفات معٌنة بحٌث ٌحصل صاحبها على 

 براءة اختراع .

التً  المبادياو  لألسسجدٌدي : وهو االبداع الذي ٌتضمن تغٌرا هاما االبداع الت  -4

 .ٌحتاج الى استعداد مفاهٌمً بارز  ٌموم علٌها مٌدان ما

االبداع التخٌلً : وٌمصد به التوصل الى مبدا او نظرٌة او افتراض جدٌد ٌترتب  -5

 علٌه ازدهار او بروز مدارس وحركات بحثٌة جدٌدة .

 العوامل المؤثرة فً االبداع :

االبداع بعوامل كثٌرة وراثٌة وبٌئٌة وتربوٌة وثمافٌة عدٌدة ومن ابرز هذه العوامل  ٌتاثر

 -هً :

عن والدٌه  ءالوراثة : ال شن فً ان االنسان ٌرث عمله وجهازه العصبً وكل شً  -1

 . باألبداعواجداده لذلن تلعب الوراثة دورا فً الموهبة التً لها عاللة اٌجابٌة 

االجتماعٌة التً ٌعتمدها الوالدان فً االسرة لها دور االسرة : ان طرق التنشئة   -2

 رئٌس فً تربٌة الطفل ونموه والذي ٌساعد فً ظهور االبداع او المضاء علٌه .
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الثمافة : ان الثمافة السائدة فً محٌط االسرة والمجتمع تلعب دورا اٌجابٌا او سلبٌا   -3

 فً نمو االبداع .

بحاجة ان ٌكون صاحبه ٌتسم بالنضج والنمو ان العمل االبداعً النضج والتعلٌم :   -4

لن ٌكون هنان عمل ابداعً ناتج عن انسان معاق عملٌا او  ألنهالعملً السلٌم 

 مرٌض عملٌا .

االلتزام : ان التزام الشخص المبدع واصراره على االستمرار بالعملٌة االبداعٌة   -5

التمدم فً طرٌك  ودافعٌته المتولدة ومٌله للمثابرة كلها عوامل مطلوبة من اجل

 العملٌة االبداعٌة .

البٌئة : ان العوامل البٌئٌة من مثٌرات تفكٌرٌة هً التً تستثٌر عمل المبدع نحو   -6

 العمل االبداعً عن طرٌك التفكٌر االبداعً .

 معولات االبداع :

وٌمكن التعرف علٌها والتملٌل التً تعوق االبداع لدى المتعلمٌن الن العدٌد من العوامل هن

ابرزها ما  والتً منذلن سوف نذكر اهم معولات االبداع فً البٌئة التعلٌمٌة لمن اثارها 

 -ٌلً :

 ابتعاد المعلم عن تشجٌع طلبته وعدم احترام ارائهم .  -1

 البداع .جهل المعلم باسالٌب التدرٌب على ا  -2

 عدم توافر االمكانٌات التً تساعد على االبداع . -3

 التموٌم المتولع من لبل االخرٌن .  -4

 المرالبة واالشراف والمتابعة . -5

 


