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اإلبداع



ما هو اإلبداع

اآلخرونيراهالماترىأن•

مألوفةغيربطريقةالمألوفترىأن•

منا  انطالقجديدبناءفيوظهورهااألفكارتنظيمهو•

موجودةعناصر



ما هو اإلبداع

علىلوالعممنفصلينواقعينلفهمالمدهشةالطاقةانه•

جنبإلىجنبا  وضعهمامنومضةانتزاع

ماعيةاجت,أساسهافيفطرية,هائلةعقليةطاقةاالبداع•

انتمائهافيإنسانيةمجتمعية,نمائهافي

بتعججديدةبأساليبالمشكالتحلعلىالقدرةهو•

والمشاهدالسامع



:تعريف اإلبداع

فكرةلتطوير,المرنالعلميالخيالمنمزيجهو•

الفكرةكانتمهما,جديدةفكرةإليجادأو,قديمة

كنيم,مألوفغيرمتميزإنتاجعنهاينتج,صغيرة

.واستعمالهتطبيقه



ارما الفرق بين اإلبداع واالختراع واالبتك

طريقةأوأسلوبأوعمليةعنعبارةهو:اإلبداع•

شمليواإلبداع.سابقمثالغيرمنجديدشيءإلنشاء

.واالختراعاالبتكار

.جديدشيءإلنشاءاإلبداعاستخدامهو:االختراع•

اختراعالستخدامجديدةطريقةإيجادهو:االبتكار•

.مفيدبشكلسابق



هل اإلبداع ممكن أن يكون إيجابي أو سلبي

ممكن اإلبداع أن •

يكون مفيد ونافع

وممكن أن يجلب•

الدمار والفساد



دوافع االبداع

ذاتّية داخلّية •

ــ الحماس في تحقيق األهداف الشخصية 1

ــ الحصول على رضا النفس 2

أسرعبطريقةوالغاياتاألهدافإلىالوصولــ3

ــ تجريب أكثر من مجال للعمل 4



بيئيّة خارجيّة•

والخاصةالعامةللمشكالتالتصديــ1

والنموالحيويةإلىالحاجةـــ2

واالزدهارالتقدمإلىالحاجةــ3

التغيرالسريعالزمنومجاراةاألحداثصنعــ4



ماديّة ومعنويّة•

ماليةمكافآتعلىالحصولــ1

ةوالشهرالحسنةوالسمعةالتقديرعلىالحصولــ2

مرموقةوظيفيةمرتبةعلىالحصولــ3

راقيةعلميةدرجةعلىالحصولــ4

الناسرضاعلىالحصولـــ5

والوطناألمةخدمةـــ6



دوافع خاصة بالعمل اإلبداعي•

اعليهوالحصولالفكرةخلقفيالشديدةالرغبة•



مستويات االبداع

:مستويات من االبداع3هناك •

المستوى الفردي •

المستوى الجماعي •

مستوى المنظمات •



لديهم تصميم 

وإرادة قوية 

لديهم أهداف 

واضحة يريدون 

الوصول إليها 

يتجاهلون 

تعليقات اآلخرين 

السلبية

يبحثون عن 

الطرق والحلول 

البديلة وال 

يكتفون بحل أو 

بطريقة واحدة 

ال يخشون الفشل 
مرة 1000أديسون فشل )

( حتى اخترع المصباح

ال يحبون 

الروتين 

يملكون زمام 

المبادرة 

نإيجابيون ومتفائلو

صفات المبدعون



الشعور بالنقص 
(  انا ضعيف وغير مبدع)

عدم الثقة بالنفس

الخوف من 

تعليقات اآلخرين 

السلبية 

عدم التعلم 

والثقافة 

الخوف والخجل 

من الرؤساء 

والمسؤولين

الخوف من 

الفشل 

الرضى بالواقع 

التشاؤم

االعتماد على 

اآلخرين والتبعية 

لهم 

الجمود على 

الخطط والقوانين 

واإلجراءات 

معوقات اإلبداع



طرق وأساليب لتصبح مبدعا  

ميوكلومساءصباحللتخيلدقائقخمسخصص•

أنقبلتستحسنهافكرةحولآخرشخصا  ناقش•

تجربها

واحديوملمدةإدارةلمجلسرئيسنفسكتخيل•

تابةالكبدلالتوضيحيةواألشكالالرسوماتاستخدم•

المعلوماتعرضفي

ةالمتاحالخياراتبإعدادقم,شيءأيتقررأنقبل•



تتمة

التجربةعلىوشجعاألشياءواختبرجرب•

فقطواحدليومآخرزميلمععملكتبادل•

التفكيرأثناءفكاهيةوأشكاال  صورا  ارسم•

ياتإيجابتحديدحاولثممالمشكلةمكلفبحلفكر•

الحلذلك

المنالبعيدةحلوال  واطرحأفكارا  قدم•



تتمة

لكيسبقولمتخصصكغيرفيمجلةفياشترك•

قراءتها

العملوإلىمنطريقكغير•

ةإجباريإجازةوأعطه,بنفسكالسكرتيربعملقم•

دكلوحوكيهامالبسكوغسل,غرفتكبترتيبقم•

غرفتكأومكتبكفياألثاثترتيبمنغير•



تتمة األساليب لتصبح مبدعا  

دائما  النجاحوتصوراحلم•

كالمبالتكتفيوالعملكلفيصغيرةبخطواتقم•

السؤالمنأكثر•

تمألإبداعيشيءبعملففكر,شيءتعملالكنتإذا•

فراغكوقتبه

الصغيرةاألفكارإلىانتبه•



تتمة

عليهتعودتماغّير•

اإلبداعمنشيءتعملهعملأيفييكونأناحرص•

والتفكيرالذكاءألعابوالعبتعلم•

والمبدعيناإلبداععنومواقفقصصاقرأ•

األفكارفيهودوناألفكارلكتابةدفترخصص•

صغيرةاألفكارهذهكانتمهمااإلبداعية

ممكنشيءكلأنافترض•



طرق تولد األفكار واإلبداع

وتفكيركإلبداعكواضحا  هدفا  حدد•

حتىحياتكفيتراهمااقلبأي:بالمقلوبالتفكير•

إلىيذهبونالطالب:مثال.جديدةبفكرةتأتي

إلىتأتيالمدرسة:تقولتعكسهعندما.المدرسة

باإلنترنتالدراسةخاللمنحدثماوهذا,الطالب

.وغيرهاوالمراسلة



تتمة

داعإبعلىللحصولأكثرأوعنصريندمجأي:الدمج•

موت.برمائيةمركبة=قارب+سيارة:مثال,جديد

.الفكرةهذهتطبيق

أوجهازمنواحدةخطوةأوجزءاحذف:الحذف•

.لهفائدةالالجزءهذايكونفقد,إدارينظام



تتمة

رةلوزامديرا  أصبحتأنكتخيل:باألحالماإلبداع•

عله؟ستفالذيما,عملكفيمسؤولأومثال  التعليم

أو,الاألطفللعبمحلبزيارةقم:العشوائيةالمثيرات•

ملمكانفيامشيأو,قبلمنتزرهالملبالدسافر

ظاتمالحدفترمعكتحملأنتنسىوال,قبلمنتراه

.نكذهعلىتخطرخاطرةأوفكرةأيتسجللكيوقلم



تتمة

يرغتبدوفكرةونقلتحويلأي:بالتنقلاإلبداع•

.ومعقولةجديدةفكرةإلىمعقولةأوصحيحة

أواإلبداعأوالمشكلةإلىانظر:أخرىنظرزاوية•

كرؤيتتحصروال,ثالثأوثانيطرفمنالمسألة

.فقطنظركبمجال



تتمة

لو؟ماذا•

..جةالنتيستكون..وكذاكذاحدثلوماذا:لنفسكقل•

يمكن؟كيف•

البدائلمنالعديدإليجادالسؤالهذااستخدم•

..واإلجابات



شكرا  على االصغاء

كنت معكم
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