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نيوأنا آبه وكانت معدودة، نروثى علئ القرآن علمني الذي آبي إلن 

الناسحصرمه علئ الخرف خصومة فاثرت الخصوم، ناصا أكون أن صاى 

٠ورصوانه رحمته يواصع الله تغمال0 الحشر، يوم 

حنانها،دفء لبانها مع سقتني التي الغالية أمي ٠ ٠ الرنع المقام صاحبة وإلن 

٠والعافية العز بثوب الله شها مكابدتها، وحس صبرها، وحمال 

نمتحنن احلامي معها رعيث التي دربي ورفيقة • • صاحبتي و\ض 
لهاالله أجزل ؛ والوفاء والحب والصدق الصمر معنئ عرفت، فمعها وأينعت، 

والعانية.المثوبة 

الحكيم.وعجل العزيز، وعد ومنصور، ؤياسر، أروى، • ؤإلزأبناتي• 

٠الآمول غده جند ومن الإسلام، غرس من يكونوا أن الله أسأل 

جممحابراب(اسمنان
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القدط

ويبوآله الله عجي بن محمد على لام والوالملأة المال^ن، رب لله الخمد 
أجمعين،وسد:

منعجيبة العقل فجاء ، أسرارْ حراثن من بعضا فيه فأولع ان الأنالله حلق 
الأرضض يدب الإنسان فإذا وكرمه، فضله منايح من ومنحة صنعه، عجاب 

محئسفه ني ولا يرثي، -محئ طفولة في عقاله يكن فلم عان، ^رى همأ فا عاقلا 
الطاقةهذه والرمل البعوث له وأرسل والذر، الايات جاءته وند يعقل، 

وتفقهوتعقل فتدرك وحالقه، الكون هدا فى تتفكر 1ارمحح، الفضاء نى الخلافة 

الأعظم.الخالق إلن وتهتدي وتفهم، 

نيوغاية ، والابدلع والحسن والكمال الحمّال ني آية الكون الله حلق لقد 
.مرفوعا سقما وجعلها عمد بغير الماء فري والإتقان، الإحكام 

فيهاجعل التمرات كل ومن وأنهارا رواسي فيها جعل و الآyض مد اثدي هو وؤ 
قطعالأزر وفي كو'مبمفنون لآياتٍ ذلك ش الئه١رإن اللل ينئي اثن ذوجص 

واحدبماء يمل صوان وغير صنوان ونخيل وزرع أصاب من وجئات متجاورات 
.[ ٤ ، ٣ : الرعد ] ه يظلون لموم لايات ذللت، ش إن الأكل م يمض عر بنضها وشتل 

طها،وبالحكيم الخالق مدها وكيف الأرض، حلت، ني الإبداع هذا أرأيت، 
نحرىوالأنهار . تفطرب. ولا تميد لا حنن تشدها الرواسي الخبال وجعل 
يلبسالليل وهذا . انمن. زوجتن فيها جعل الثمرات كل ومن . الحياة. ياء حلالها 

نياكنها مإلئ الأطيار وتروح الأرواح، كن فتظلمة؛ إلئ فيحيله المهار رداءه 
فيتختلفح المتجاورات والبقاع القطع وهذه . ويعقل. يتفكر لمن رائعات آيات 
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الأصولفي الجمعان والخل والأعناب، الزرؤع بل • مامحت،. والفالطبائع 
الطعومني نختلف ولكن واحد بماء كلها تض الغترناُت، أو نواذه صؤ 

ذلكفي ؤإ0 . . والدانان،. الروائح وني والألوان الأشكال وني والأضان، 
مدعهانهو [؛ ١١٧;القرة ] ب والأرض السموات دع ؤ نالله ، يعملون^ لموم لايات 

والحنوالكمال الحمال من غاية وني سابق، مثال غير علن وموجيها 
محعرنةإلئ العباد ناد هوالذي الخلق في والإحسان الإبداع نذلك • • والإبدلع 

أمرأولس الحلق ني أصل فالإبدبع ، ووجودْ عظمته حقيقة إدراك ؤاض الله، 
إلئحاجته عن لاتقل انية إنوحاجة معرفين صرورة كماانه . نكميليآ. 
المركزيالنشاط تمثل اللامتتاهية والمشاكل ائل المإن إذ الأخرئ؛ الحياة نحرورات 

أوجديد اختراع أو جديدة لوحة م رمالمشاكل هذه كانت مواء الناس حياة ني 
الخ.. . القيادة. تعلم أو اجتماع إدارة أو تقرير كتابة أو كتاب تأليف 

؟اك حثمرم بالذا من فاسأله سمه نفث، يالثعبان ترى وإذا 

انمنيا تعيش كيف، واسأله 

تقاءلرتكيف الحل بطون واسأل 

منكان الصفي اللبن ائل سبل 

آياتهمن ون الكفى  ١٠ٌتجيب، 

المءلأىك؟اوهذاأوتحٍ

؟حلاك من هد ليشوفل فهدا 

؟صماك الذي من رمحت، وفدم 

اكعينمترى لو عجاب عجي، 

الظوض ااأصان هاية الإبداء 

.. المفوه. ت، والخهليالمبدع، والوسام الباؤع، والمهندس ا الجيد الشاعر إن 
التخمصعن نخرج لا ضيقة بطريقة الإبداعية نيرانهم يستخدمون وغيرهم 
كتابةني مالحة صرورة الإبداعية القدرات هذه أن حان في الواحد؛ والجال 
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ج
و;الآحرظفيالتْاضءعوانمل، اب في الومي النثاط أوفي مثال، التقرير 
نيراننانطور عندمحا ومنتجة وناححة ممتعة الحياة وستكون والناس، الحياة 

،iJLLcفنحن للحياة، فاعلا جرءآ الإبداعي تفكيرنا من نضع وعندما الإبداعية، 
الطاقةإنها . . . الشخصيةدواتنا في ساكة الأرض، ش سنافة مصدر أعفلم 

الطاقةمصائر تنضت، كما ينضب لا الذي المصدر مدا . لعفولنا. الإبداعية 

•ونفقل وفحم غاز من القليب 

}ll __ ابهاءية|بطأيقت لديغ أكفضآو تسخءطاقة ان ااإ:ذام

مبدعآشخصا ليكون القدرة كلك يطة البهده وجه علئ شحمن كل إن 
وااوهوبينالّلعين أن غير البشرة دواتنا ني الإيدلع حاسة نملك إننا ٠ ٠ . موهوبا 

هال0سحروا نم C الإبداعية بقدراتهم والوعي الإدراك من حالة إلن وصلوا منا 
.الحياة مصغ ني للعمل القدرات 

الدراساتأن كما ، الأوائل والموهوبان المدمن علن حكرأ الإ؛داع يعد لم 
التنكيرأن أكدت الإبداعي التنكير حول الختلفة التدريب وحلقات الحديثة 

فيهاالمهارة ثم ومن ؛ عليها والتدريبآ تعلمها يمكن الإبداعية والعملة الإبداعي 
كرةلاعب يتعلم كما أو ، اإهلساعة في أصابعه استخدام أحدتا يتعلم كما ، تماما 

.الخصم مرمن في الأهداف تسجيل مهارة القدم 

اتطْط يهخن مماوة £ i_yiالاوش؛ اكضوة إظءة 

بفكرةالإيمان عليه يعلب متكرر تفكير ني معيآن لميل دائمأ مأسورون إننا 
الفكرةعند تتجمد العقول لتكاد حنئ للحل؛ واحدة وطريقة مسيهلرة واحدة 

الذيما والحلول، الأفكار وتشح التفكير فينفب ا الواحدة ءق والطريق-الواحدة 
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إبداعية'؛*بطريقة نفكر عيدما حيانما ستكون وكيف 

أمممتهوند ومادته، الكتاب هذا ضحخ  yAهي وغيرها التاولأت هذه 
والأشكال،الرمحوم فيها تداحلن، للوحة صورة يكون أن أقرب لهو باللمحات، 

ؤإيفاعمحكمة بصورة ذللئ، كل ولكن • • • والخافتة الحادة الألوان فيها وامتزحت، 
.متساوق 

كانعمل وورش والالقاءا'ت، الدورات، من عدد حلاصة هو الكتان، وهذا 
منبدءأ والمعرنية العلمية والتويات، الأعمار مجختلم، من فيها المشاركن جمهور 
إلئوتمبجا العامة، الثانوية بمدرمي مورأ والخاُعتة، الثانوية المرحلت؛ن ءللأُآ، 

أمانيةمحن الزملاء ببعض وانمهاء ، والحكومية الأهلية القطاعانه بعض موظغى 
مجنفيها استمدت، ِنوات، ثلايث، مدئ علن وذلكؤ . . . سعود المللثخ جامعة 

،ومعرفة علم من فات، ما تدركا م الكتابإ فجاء . . واقتراحاتهم توجيهاتهم 
المجتمعثراثح كل ومخاطا والأفكار، الخوامحلو ؛نيات، من للثتات، وجامعا 

ذالث،إلئ وهو التأهيل، و التدريس، لا والتذكير التعريف، منه ض فالغر المختلفة، 
بالوهمولا ، الوعر بالوحش هو فلا رآ مت هلا مفيه الفلم حدين، جاء كله 

كلعلن لكنه منه، ولحداثة به العلم لندرة فهو جفاف، بحفه في كان ؤإن المنغلق، 
•والري ؛الرءاية وينمو الطرف، بكرْ تلغ، الأحوال 



لمء
|ابمضهة

«اذاتة>إضئااهتاب؟
إلنترنن لا الإبداعي، والفكير الإبدلع موضع ني، عابرة لمحات الكتاب هدا 

هداني الأصيلة المراجع أمهالت، ني نحدْ ند الذي والتفميل الإحاطة وئ ت م
التفميلباب في هو فلا الإطناب، أو الإطالة عدم علمن فيه حرصت، وند الباب. 

أوالإيجازالمخل.المل 

اللغوي،مطونها في  Creativityالإ؛داع لكلمة العلمي بالتعريف بدأته ونل 
التفكير،في الفن بهذا المهتمن من والتربويين النفس علم أصحاب وعند 

مثالغير علمن جديد ثيء ابتكار علمن القدرة هو الإيالاع أن إلئ الخدين، وخلص 
•علاقات بينها إن نيل أن بق يلم أشياء علاقات؛،•ن إيجاد علمن أوالقدرة سابق، 
الإبل-اععن يثار محا حول عاحلة إنارايت، قدمت؛ نفد الإ؛داع مفهوم لتوصمح وتتمة 

•الديني في، بالأبندلع وصلته 

الدينفي الابتداع يحني لا المشروعة الحياة أمور وفي التفكير ني لإبداع فا 
الدوام!علن وشعارنا 

٠لأللأيمداعفي١Jدين.

•التفكير فتم، للإبداع عم ن٠ 
هماوالابتكار الإبداع أن أوصما لا؟ أم الابتكار هو الإبداع هل فقرة: وفي 

الإ؛داعمفهوم مذ.،امينها في نحمل منهما كلمة فكل اللغوية، المترادفامّث، من 
إحلءاهمااستخدام يضير ولا الحديدة، والأفكار الأشياء في والطرافة والداعي 

الأحرى.عوصاعن 

فرق.لا ٠ الابذكاري. التفكر صنو الإبداعي التفكير أن وعندنا 
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؟ذكى بدع كل وهل والذكاء؟ الإبداع بثن الملة ما 

نيوالمتخمصن الباحشن من المآلة مده ني الحففن نول في وجدنا لفد 
عندأويقترنان يجتمعان ند والذكاء الإبداع أن ت والإبداع والوهبة الذكاء علم 

.والذكاء الإبداع نفرة ني ذلك بينا كما لديهم، الذكاء معامل نيمة بحب الأفراد 

أربعةعلئ يرتكز فإنه للإبداع وموحد محدد تعريف وجود عدم من وبالرغم 
*هى أمامية محاور 

الإبداع.ءيئة 

ارها.ومالإبداع ملية ع٠ 

اإلدعين.مانص ح٠ 

الإبداعي.النتج واصفات م٠ 

ا3ىاب،.هذا ني بها بأس لا مساحة المحاور هذه ص محور لكل أقرئت وند 

الإ؛داعنرعئ وحتئ للإبداع، رة معأو مبرة تكون أن إما الإبداع نيئة 
منبعضا ذكرت وند للإ؛داع، البسرة البيئة حلق علن الحمل من بد لا 

تذلك، ومن مواصفاتها، 

وتشجيعوالمجازفة، المغامرة روح وبث المرمة، داحل الثورئ مزاولة 
.اللازم الوقت، ونهينه الحديدة، الأفكار 

توهي نحققها من بد لا مواصفات فله الإبداع عملية وناغ الإبداعي، التج أما 
ونوةالتركيب، حمال ثم الهدف،، وملأءمة والمنفعة، والأصالة، الحدة، 

الحاذبية.

وهىلا، لاوالأس اثترحها كما الإبداعي التفكير مراحل إلئ عرجن، وقل هذا 
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الاحتضانومرحلت المنكلة، حول والمعلومات الأفكار ونحمح الإعداد مرحلة 
التحفقمرحلة وأحجرا النكرة، ؤإثراق الإلهام ومرحله الفكرة، وبلوره 

والإثبات.

يتصفوالسلوكيات القدرات من مجموعة نهي البلع، الثخمى سمات أما 
يةاموالحالة والأصوالعللأنة المرونة أممها ومن البدع، الشخص بها 

للمشكلات.

اند'آالاسلي والتفكر الإبداعي اكفكير بمن الفرق ما 

االآحر؟مكمل كلاهما وهل 

الإبداعيالتفكر أن حلاصتها تالية فمرة في السؤال هذا عن الإحابة جاءت 
الفكرةبتحليل يهتم التحليلي التفكير أن حين ني وحفانتها؛ الأفكار بتوليد يعتن 

.وتقويمهاودراستها الواحدة 

فيالإحقاق وأمياب الإبلءاعي، التفكير معوقات عن الحدواّشا هلت بيم 
محنالحوف وهو - نا أنفذوات ني اكن ّ- معوق أكبر ليأتي المشكلات حل 

للحكمالعام والميل اللازمين، والتحدي الحماس توافر عدم ثم النقد، أو الخطأ 
إلئية النقوالنزعة ونحا.يدها، المشكلة عزل في والصعوبة الأفكار، علن السبق 

والاعتذارالممكير، ني عاداتا وكذلك، الضيقة، الزوان من المشاكل مع التعامل 
كافيا.ونت، لا بآن التكرر 

^^كغلأتفضيأل
الراغبينأمام الطريق ليفتح الإبداعي التفكير ني العامة المبادئ عنوان وحاء 

الأفكارتوليد عزل البادئ؛ هذه رأس وعلن إبل.اءية، بهلريفة والعمل التفكير في 
وكذلل—،الساند، التفكير في العضال الرص يمثل بينهما الحمع إذ تقويمها؛ عن 
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بقدراتناوالإعان النمس، في الثقة وزرع ، ^^، ٧٠١الشكالي التفكسر نحب 

التفكيرتعلم ضرورة أيضا يوكل ما وهدا وحلمها، المشاكل مواجهة ني الابداعية 
مهدهافي ووأدها الأفكار نتل وما إبداعية، بطريقة الأشياء إلئ والثلر الإبداعي 

طرقمن جملة لذلك ذكرت وند تشيطها. في والرغبة لها اكآكرر الرفض إلا 
الأفكارتعزيز طرق من مجموعة أيضا بينت الصورة تكتمل وحتئ الأفكار، كبح 

عددأكثر بطرح وذلك افتراضاتك؛ اختبر وهو! الخاص المبدأ ذلك وتلا . .  .
الواحدة.المشكلة حول الأسلة مءن 

؟لديك التفكير ومهارامحث، الإبداع وتعزز تغمي كف 
سيلعلن منها نذكر مهمة وصايا عثر في القفرة هذه عن الإجابة جاءت 

الدماغنمرين والأحرئ يانها، ننل وتدوينها الأفكار تسجيل ت الحمر لا المثال 
سحتكلما الإبداع في جديدة طرينة نعلم ذلك، علمن ويعين مستمر؛ بشكل 

عندالتحدي وضع وني مستمرة، طوارئ حالة في النص ووضع الفرصة، 
أشكالهيئة علمن الأفكار وضع ضرورة مع لها، والاعتراض المشاكل مقابلة 
الاعتبارتأخذ؛عين مبحرة ورزئ جديدة بزاوية المشكلة إلئ للنظر وصور ورمحوم 

.الصواب. عن بنا يقعد لا أن يجب الخطأ أن إلا متكرر؛ وبشكل وارد الخطأ أن 
العنليمة.و؛إنحازاتلئ، بها نحتفل أن إلا أهدافك تحقيق يعد  ١٧٠وما،!

هدهالإبداعي، التفكير ني تحدمة المالطرق عءن الحلي>ثا جاء الختام وقبل 
صثمانيا للث، احترت أنني غير والحديد؛ بالحدبث، تأتي النوم إلن زالت ما الطرق 

الذهني.العصف طريقة رأسها علئ يأتي و أشهرها. 

دوإدوارد ■ د ابتكرها التي الستة القثحات طريقة التفكير تحين ق محل ومآن 
المحاكاةأما ازكتاب، هذا فى لها ملخصا تحد والتي ؛، Edward De Bono"بونو 

المنتجاتوابتكار الاختراع في الاستعمال الشائعة التلريفة ت، فكانوالتقاو_ال 
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داعالإب
Creativity

الوسط،العجم ني كما اللغة معاجم خي الابدلع كلمة تدور ت اللغة في 
تأن ض يقي بان عدة الصحاح، مختار ومعجم 

وجملهمابق، مثال غير علن ؤإنثاؤء مثال، لأعلن اختراعه الشيء إبداع 
٠صفائه في غاية 

•ء ني كل غي والنهاية والمثال ، الأشياء من الحديد الديع؛ معاني ومن 

لأعلنولكن الأشياء من الحديد أوإنشاء احتراع تنقمن هنا الابداع فكلمة 
]١^؛:ب والأرض السموات بديع ؤ د نول-مالئ ومنه صورة، وأصفن منال 

والحناءالدنة من غاية وني حاكهاعا-تىضمثالساس، [؛ ١١٧

والإبداع•والحز 

اء قس ظ في واكماية ..الثاو الإبداء 

فيللإبداع تعريفه في الابتداع هي جديدة كلمة الوصبيل المعجم ويستخدم 
وعريالأبتداعية، سماها بعينها أدبية نزعة علمن الكال٠ة هدم ويقصر الفنون، 

الحيbبثار الييعة، إلن بالعودة نمرق الفن فروع حميع ني رانرعة بأنها 
أساليبباستحداث الفدما، علن بالخروج وتتمبز والمنطق، العقل علمن والعاءلمفة 

ََث-ر• " ٧ ي

حيية".





ااا،دداءماكغضر 

بأورد الأمور. ومحديأت البيع عن النهي ني باب • بعنوان بابا ء الصالحين 
يأتي;ما الاختمار مجيل علن منها نذكر والأحاديث الايات من جملة 
.[  ٣٢يونس: ] ه تصرهون ما الضلال إلأ الحي بند فماذا ؤ ت تعالئ. الله- ال ن- 

هربهزيحشرون إلئ لم ذيًء من الكتاب في زئ ؤ، ت -ونال-تعالن- 
[.٣٨]الأمام: 

فيأحدث رامن I ه الله رمحول نال -ءنء-اسة-رصياللهعنها-قاكت 
عليهليس عملا عمل >امن لم: لرواية وني . ، رداءر١ نهو منه لبى ما هذا أمرنا 
ردا(لأا.فهو أمرنا 

احمرتحف إذا الله. رمول كان •' قال - عنه الله جابر-رصي عن و- 
صبحكمرا يقول! جيش منذر كأنه حنن غضه، وامتد محوته، وعلا عيناه، 

السبابةاصعيه؛ بين ويقرن كهانين® اءة والأنا اا؛عث.تا • وبقول ، اكم'؛ وم
عديالرالى وحير الله، كتاب الهدين، حير فان بعد؛ ارأما ت ؤيفول والومهلن، 
صلأاةا(ل'أ،.بدعي وكل محدثاتها، الأمور ومر محمد.، 

وهو، ميء عته يخرج لا الكلم جوامع من ٠ ضلالة بدجة ®كل ®قفوله.• 
ليسما أمرنا في أحدث ت»من ه بقوله نجيه وهو الدين، أصول من عنلم أصل 

الدينمن أصل له بكن ولم الدين إلن ونسبه نيتا حدن، أ من فكل ؛ فهوردا، منه 
الاعتقاداتائل مذلك ني ومحواء منه، بريء والدين ضلالة نهو إليه يرجع 

والباطة«ل؛،.الظاعرة الأهوال أوالأعمالأو 

رنملإبمأ'آ.ر١(أحرجهالبخاري، 
. ١١٧ ٨ رم الم، مأحرجه ( ٢ر 

.٨٦٧رنم نم، م)•ا(أحرجه 
.٢ ٥ ٢ ص الخنلي. رب ابن • رالخكم الملوم جامع ( ٤ر 
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1كفضوض ااإبها£ ااهين..ذءم فم إت؛يثنماء 
ساعنمادتكار،

.. الولد. الخديث، التكر، الدح، التوليد، الاختراع، الابتكار، الإبداع، 

تدورإنها إذ اللغوية؛ دلالاتها في المترادفان من تعد التعسيرات مدم كل 
سابق؛مثال، غير عالئ النيء وإنشاء والداعة الخدة ينقمن واحد معتز حول 
كيسيامتخدام  Creativityالأجنبي للممسللمح اكرحم؛ن ب؛ن شاع فقد ولدا 

فيآزواحو.الإبداعأوالأتكار 
صنوهو الأبتكاري التنكير أن كما الإبداع، هو الابتكار أن نرئ ونحن 

بينهما.يدكر فرفا نحد ولا الإبداعي، اكفكير 

اتنصسعلمام عند الإبداع 

والعمالةواهتمامهم؛الإ؛داع والتربوي؛ن النفس علماء عناية تنلهر لم 
اتالدراسكانت، العام ذلاكا فقبل ميلادية،  ٢١٩٥٠عام بدايات مع إلا الإبداعية 

والتراكمالتزايد في بدأت نم للغاية محدودة الإ؛داع عن المتوفرة والمعلومات 

•العشرين الفرن الأ-؛مبرمز، الربع حلال 
الإبداءية،والعمالية الإبدلع تحريف، حول وتعددت ، الاراء احتلمت، وند 

فهوالتنكير، في يولة والالمنصح مظاهر محن هومظهر الإبداع أن ما؛ركا نمنها 
الإبدلععالم في النوعية نيمتها عن النظر بغض المنتجة الأعمال كمية علن يعتمد 
وزنفي يكمن الإبداعي العمل مقياس أن آخرون يرى ححم، في ، والعلمي، المنيا 

علنوندرته وأصالته حدته حيث، من الاخرين؛ أعمال إلئ ية بالنوقيمته العمل 
جديدة.إلئآفاق الخبرة بحدود الامتداد 



|البحاءماكغضر 

FI
حيثمن للميدع العامة المسهات علئ لع للإبل تعريمهم في آخرون ويركن 

بالاصانةللمشكلات، المرهف والإحساس للثغرات، الدفيق الإدراك علئ ندرته 
إلن. رمواصلته. بالانحاْ والاحتفاظ اكركيز علئ والقدرة التفكير ني الأصالة إلن 
عنهاالحديث سط التي للمدع الشخصية والسمات الخصائص من ذلك غير 
الله.ثاء إن تالية نفرة في 

اتي:ها الإبداع مليهوم تعريف فى وايخمصبن العلماء وهنآراء 

علئالقدرة عن التعبير هي الإبداعية العملية ررإن م(: ١ ٩ ٥ سميث)٩ قول ي٠ 
علاقات®.بينها إن نيل أن بق يلم أشياء علاقات؛\ن إيجاد 

تركيبانتكوين علن راهوالمدرة دلع الإ؛أن ( ٢١٩٦٢ل)هائويرئ 
حديدة®.تنظيمات أو 

الثخمنيبديها التي هوأرالبادرة لع الإبل أن ون محيمبيرئ حثن ي فه 
كلية®.مخالفة إلئ التفكير في العادي ل التلمن الانشقاق علن بندرته 

النكرةتولد حض المبدع بها ممر التي بالمراحل عنكب نفد والأس ما أ٠ 
والاحتضان،، الإعداد وهي؛ أساسمية مراحل أرع ني حددها التي الإبداعية 

الأربعالراحل هده بتطبيق يأتي والأس عند لع فالإبل . والتحقيق. والإشراق، 
إبداعي.عمل بأنه الشخص به نام ما يوصف وعندتد 

يبدأالإبداع أن م( ١ ٩ ٤ وباتريك)ه (، ٢١ ٩٥مورائ)ه من كل ويقيم، 
•والأس وصعها التي الراحل بض ليمر البدع؛المشكلة بإحساس 

استحداثأو مسبقا موجود غير شيء ابتكار هو الإبداع أن آحرون يرئ وم 
الأشياءإلئ نفلر الني جديدة طريقة تطوير أو ما شيء لعمل جديدة ة طريق

■أحرى بطريقة استبدالها أو 



|رلوح|ءس|كغضء ج

ولكنالآحرون يراعا التي الأشياء نص نرئ ان الإبدلع إن أيضا نالوا وه 
,مختلف بتفكير 

كانسواء نبل من موحودآ يكن لم جديد شيء ابتكار أو إنناء هتا ذالإبد١ع 
وتصورآفكرة أوكان جديدة، أوطريقة عملية كان أو نحاريا، أو صناعيا منتجآ 

الأصالةأو )الحدة شرطا فيه يتوفر أن بد لا ذلك علن علاوة لكنه . . بكرأ. 
كماصاحبه، إليه ثق يلم فريدآ يكون أن بد لا الإبداعي الّتج إن إذ ■ ■ والمنفعة( 

ضائعاجهدآ أصبح وإلا اجلها من وضع التي القيمة أو المنفعة يحفق أن يجب انه 
•منه جدوئ لا فكريا وعبثا 

الدراساتفإن ٣^٠١٤ موحد تحريف علمن عام اتفاق وجود عدم من وبالرغم 
تهي أساسية محاور أربعة علن يرتكز الإبداع أن أُلمهرت البحثية 

.ابع الثخصن ١-سمات 

الإبداعي.أ'.مواصفاتالنتج 

.الإبداع( عملية أومراحل ار )المالإ؛داع عملية حصاثص ٣. 

.الميسرة البينة - ٤ 

اراتوممراحل ممرعبر ذهنية إبداعية عملية خلاصة هو الإبداعي فالمنتج 
الطلاقةمن متميزة عقلية بقدرات متعليآ المبدع الشخص فيها يكون متتوعق 
ميسرومناخ ييثة كله ذلك ويحوط . ...؛المشكلة والإحساس والأصالة والمرونة 

للابداع.

الإ؛لاع،بيئة I هي منفصلة عناوين ذلك عن للحديث حممنا وقد 
ةعمليراحل ومالمبدع، \ذثخص وممات الإ0لأامي، المنتج ومواصفات 

التفكيرالإبداعي.داعأو الإب



؛ع|البد|ءم|كغضر 

؟والذكاء الإبداع بتن تلازم علاقة هناك مل 

عاليةدرجة -يملكون والتفوقون الوهوبون المدعون-وسإ هل : وبمعغىآخر 
لذكاء؟اص 

بدعذمأوكلذممدع؟وملكل 
،والذكاء الإJداع من كل مفهوم معرفة تستدعي الأسثلة هذه عن الإجابة إن 
تنوعباعشار وذلك والاختلاف؛ الحيل من كثير مفهومه ينتاب كالإبدلع فالذكاء 

نيوالخوص الموصؤع، هذا في لاJاحثين العلمية والحبرات الطرية الانحاهات 
الكتاب.هذا من المفصود الهدف عن بنا يخرج ذلك 

لموكيةالو العمالية القدرات حلال من علميه يستدل فالذكاء حال كل وعلئ 
والفدرةUنالتحاJا،والهللأiةاuففلية، والداكرة، لدئالأفراد٠ئلالإدراك، 

التهنيف،علمن والقدرة الفلرف، أو الموقف متطلبات مع ، التكيفعلئ والقدرة 
إلح.. .الجرد. والتفكير 

عنالحدسن، عند جرواذرا، الرحمن عبد فتحي الدكتور أفاض وند هذا 
فيه.الخوص عن يغني بما والوهبة؛ واكفوف يالإبدلح وصلته الذكاء 

ومحتوصعلةإيجابية والذكاء الإ؛داع بين الارتباؤل علاقة أن ذلكر وحلاصة 
الارتباطأن وجد نفد الاعالئ الذكاء تويات مفي أما . ١٢٠ذكاء توئ محتئ 

يسمئما تقيس الإ؛ال.اع اختبارات أن عن فضلا . تقريبا.ينعدم والإبداع الذكاء بتن 
فيمزال، لكل محتملة إجابة من أكثر يوجد حبث، ؛  Divergentالمتباعد بالتمر 

حبث،؛  Convergentالمتقارب من؛التفاكير يما الذكاء اختبارات نفيي حن 

سؤال.لكل صحيح واحد حل يوجد 

،١٤١٩٠الارلن الطبعة ٠ جروان الرحمن ب- فتحي الد٠كتور والابدنع، والتموق لوهبة ا٠ 
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iفاصuالتمكيرالإ

منيخرج منفتح نهوتفكير  Creative Thinkingالإبداعي اكغكير أما 
توليدإلئ يودي ومتنوعا متثمأ تنكيرآ يكون أن إلن ٠ التنكير همي العتاد ل الشل

تخدمهانالتي الذهنية ®العملية ت بأنه ويعرف . للمشكلة. واحدة إجابة من أكثر 
بينوالتأليف الدمج إلن تودي التي أو الحديدة، والروئ الأفكار إلن للوصول 

.٠ترابطةااغير أنها سابغا يحتثر التي أوالأشياء الأفكار 

الرئيسيالفرق أن إلأ للابدلع، سابق الالمفهوم عن يخرج لا المعنن بهيا وهو 
هومثلا الهدف كان فإذا الإبداعي، التفكير ثمرة أو ناغ بمل الإبداع هوأن بينهما 

نحتالمشكالة لمتنوعة حلول توليد أو عمله آلية ين حتأو مجا منتج تطوير 
أنحنن الإبداعي؛في الناغ بثل الطور المنتج أو المولدة الأفكار فإن الدرامة؛ 

للوصولالمستخدمة الذهنية العمالية آخر ممعنن أو التفكير فى المستخدمة الولريفة 

تقومعقلية عملية الإبداعي التفكير فإن ولدا الإبداعي؛ بالتمكير تعرف للحل 
وغيرها. ..الأصالة.المرونة، الهللأفة، مثل العقلية القدرات من محجموعة علن 

كماالبدع، اكخمى ممات قفرة في لها تفصيلا نحد التي التفكير هذا ممات من 
بأنولعوعلاقته التفكير من التؤع هذا ءلبيعة عن لاحقا الحديث نسهل ّأننا 

يقودأن يجب - الإبداع ني الحال عو الإبداءي.كما والتفكير . الأحرئ. التفكير 
مفيد.حديد شيء إلن 

نيالبريدي الله عبد الأستاذ ذكرْ ما البات هذا في الحيدة التعريفات ومن 
التنكيرأن يرظ إذ المددّآ'آا- المان، مجلة ني الإبداعي التفكير عن له مقالة 

العقلبها ينثلم صادق، وانفعال بتوتر مصحوبة ذهنية ®عملية عن عبارة الإبداعي 
.مفيدراجديد إلئ الوصول من تمكنه حلافة، بتلريقة ومعلوماته ان الإنحبرات 



|اإٍدد|ءم|وتغثةيٌ 

بصورةمعها يتعامل حوله للمشاكل مغرؤلة حامحية ذو سحصر هنا فالدع 
غيمعه وتعيش أحلامه، في معه وتبيت معه ونشرب معه تأكل فهي صائنة؛ 
وتحاربهالسامة معلوماته ينظم أن يحاول لها احتضانه حلال وهو يقظته، 
.لهاابداعى حل ابتكار محيل في وفريدة ذكية بطريقة المتراكمة وحبراته 

ص.

ص
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1كفضو

اكفضوقس ااْااوفة اكالوق ص  ٥٥٠٥١١
ر
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با؛ئةالإبدااع

bU سسلأّدمث؟

ولإ؛داع؟رة معوأخرى للإبداع رة ب بيثة مغاك هل 

الإبداع؟تشجع بيئة نهيئ كيف 

للإبداع؟السرة السئة خممانص هي ما أو 

ترعاهاصالحة بيئة لها تهيأت ما ومتن • • ان إنكل في موجودة الابدلع بدرة 
وأينعتفت التربة وحصب الحياة بماء تمدها أو . . أرصها ونحرث عليها وتحنو 

وهما. . ورعايته وتموه امتنباته علن توثران بيثتان وللإبل"إع • • حينا وريا أزهارأ 
العوقاتمن جملة ني فتمثل الأولن أما . الخارجية واليثة للإنسان الداخلية البت 

ومشاكلمواقف مع ونيرانه طبائعه بكل الإنسان تحامل مجن الناثئة والعقبات 
'■ومنها الإبداعي، التفكير معوقات نقرة في منها بعضا ذكرنا وند . . الحياة 

.والمادة ؛المألوف المرتبط كفكير اه 

.الوقت توفر يعدم لاعتدار اه 

.الحديدة الأفكار رفض ءو 

.الوافر والحماس لكحيي لأنفار اه 

.الخموصى وتقبل الخيال استخدام دم عه 

.الإبداعي اسر نحو لجية الالظرة ء- 

ومنها، فيها يعيش التي الموٌة بيئة في نتتمثل للإنسان الخارجية البيئة أما 





قاؤ
اوودءا£س1كغضي 

المناعاتعالم ني كما محرما مائيا يكون فل الإيداعي المنتج 
غيرمستا يكون وند . ذلك. غير إلئ والأدب الفن عالم أوني والاحتراعات 

أوتنميةالعلوم، من م علأي في دة حديولمرق اليب أسكابتكار مائي 
المناكلحيال نانعة جديدة أنكار أوتوليد مميزة خدمات استحداث أو مهارات، 

.إلح..الخالفان.

:عيل١ا محاور نلاثة صوء ني الإبداعي اكج تقييم ويتم 
التح.في والأصالة الحدة درجة آي ؛  Noveltyالحدة . ١ 

فيالمنتج نجاح مجدئ أي ؛  Resolutionالهدف وملأءمة والقيمة النفعة . ٢ 
■أجلها محن صنع التي المشكلات حل 

ونوةوأناف، اكج، جمال وتعني ؛ Elaborationالترفية الخماصيل ٣. 
ته.حاذي

أصل..جديه اءس: اا!به النته 

جذاباكءضب.. هحم افع.. أأمهف.. طإيم 

الأم.صفا، د. اثثابالإ;داعفيحلاسملأت، 





E
أرلبحأءساكغضو 

١-الإعداد:

والمعلوماتالأفكار وجمع وتحديدها، المشكلة بتعريف الرحالة هذْ وتعتئ 
الحلولوإدارة الأمحئلة، ؤإلفاء الملاحظات، تدوين طريق عن وذلك بها؛ المتعلمة 

فدرتهالمرحلة هده ني البلع مميز ومما . . ونجيلهاالنواهد وجمع والنافنان، 
إبداعيةحركة في الأخرين، بأفكار أوالارتباط الئابتة الأفكار من التحرر علن 

اصيلة.طليقة 

؟.الاحتضان:

الفكرة؛مع والتوتر الفلق درحات أنمن الشخص يعاني المرحلة هده في 
ومنامه،يقفلته في وقيامه، ه مجالفي الحضور دائمة معه، وتشرب نأكل نهي 

تطفوالفكرةوند والتنظيم، والتهديب والرعاية بالعناية يحوطها ذللف وهوإلئ 
ذلكعن عبر كما المبدع ويصبح . ....الدهن،علن والأ-خر الحين بين الإبداعية 

للعمل®.الشديد طمثه فعل من فلبه يتاكل ®ثخما ؛ جوخ( )فان 

تمايزهمافإن والثانية، الأولئ المرحلتين بين المنعلقي الاحتلأف من وبالرغم 
أثناءوني بعشها، لثلورة أيضا يتجه لأفكار، البدع المماط أثناء فقي قاطعا؛ ليس 

الملاحظاتوجمع القراءة، عن البيع يتوقف، لا ونبلورهّا الأفكار احتضان 
تماما.الفكري مساره تغيير إلئ ذلك، يقوده وقد والمعلومات، 

دناثقلبضع أو منوات لحدة تمتد فقد بمداها التنبؤ ممكن لا الرحلة وهذه 
الدراسةتحمت، التي المشكلة عن النظر صرف المرحلة هذه في يفيد ومما معدودة، 
إلئالوصول أوعند الدهن يكل عندما ذلك ويتآكد آحر؛ موضوع علن والتركيز 

فقدمقنعة؛ غير حلول إلئ الوصول عند أو الحل، عن البحنا أثناء يول مطريق 
حلالحاءت العثليمة إبداعاتهم أن البدعين الأيخاصن من كثير تح-اربح يلن، 



اااٍبحاىلاكفضء 

قإ
إلح.. . . المشي أو الامتحمام أو لكلنوم مها خون ستر التي الأوثان 

والإثراق:•ا.الإلهام 

المبدعذهن على كاملة المكره وتشرق الإلهام لحفلة تأتي المرح-لة هذه في 
.وجدنها. تعبان: وكلماهما  Eurekaأيوركاء . • أو • • "آها بمرحلة وتعرف 

وهدم. . المشكلة لحل الوصول عقب والدهشة عادة بالالشعور عن وهوتعبير 
الحهودس لا دهشة؛ لحظة أو ضوء أوإثراثة برق كومضة تأتي اللحثلة 

ونعمة.الله من بمقل إنما القبة 

كانشجرنها من المماحة محقوط أن يكتشف أن ٠ نيوتن راإّحاق تهلع يلم 
ء®آينشتاين أن كما والإعداد، التهيؤ من طويلة سن بعد إلا الأرضية الحاذبية بنعل 

وأرحميدوصوالتحفز، الترنب من محملآت بحد إلا بيه الننغلريته إطار يلهم لم 
نيالمتفلمة( غير الأشياء حجوم وناس الأجام، الشهتر)طفو ثانونه إلن توصل 

اّتحمابىلحظة 

لتحقيق:ا. 

Ahia..l^l

اكراوة..اهءج 

الإبداءووه وص 
دءسءءء

بعاسالنهاية صورتها فى وضعها أو وتحقيقها الفكرة إيات، مرحلة هي هده 
نشرهاومعحاولة كتابتها، تأتي الفكرة إلهام فبعد يبها، وتهال وتعديلها صقالها 

طوياد.ونتا ذللن، يتتللم، وند مت،5امالة، 







قإ
|رلبحاءماكفضر 

٠الطلاقة عن مميزها ما وهدا وجدتها، ونوعيتها، ، الأفكار تلك قيمة علئ تعتمد 

بلهونخصما، وأفكاره تصوراته تكرار من المرد نفرر الن تثير لا ب. 

•اُردنة عن يميزها ْا وهذا الآ■حرون، يفعله ما تكرار من نفوره إلئ تنير 

و

اكقويه:1و !!ذظ، 

ووحي،إنمام س \.ا' 

••٥١٥٥٥ءجص مء .!' ٩٩و

ااإديسون«

. Maintaining of Directionبالانجاه: الاحتفافل - ٥ 

قدرةاكتشفت للأبدلع العربية الدراسايت، أن الئ إبراهيم الستار عبد • د يشير 
الشخصأيأن وهيمواصلةالأنحاْ؛ الإبداعي، النكير قدران، من ، أخر^،١٨
منبالرغم اهتمامه مجال، في طويلة لفترايت، التركيز علن القدرة لديه البدع 

فيللتغير نتيجة نحديث، التي أو الخارجية، الواقف، تثيرها التي والعوقاتر المشتتات 
التيالأمامية المدرات من الانحاه مواصلة علن القلءرة وتعد الهدف، مضمون 

العملفيها يحتاج حبشا العلوم؛ مجاله في خصوصا لعمله المبدع أداء ني هم ت
را^يشتاينااإن يقال المثال سبيل فعلمن منه، للانتهاء طويل زمني لامتداد الإبداعي 

عنءبافلوفء أفكار وأن سنوات، سبع لالمْ الرتبة العلمية ممشكلمته محنيا ظل 
ةالخامفي كان عندما مبكر محن إلئ جذورها تر"؛ع الشرطي المنعكس النعل 
.عثرة 



ااإٍبح|ءم|انغضو 

لقا

عاليهانطالق عادة التي الاحرئ التفكير وأنولع الإبداعي ااتفكير الفرق.yu ما 
التمكأث.رمئ ممحت منه أنولع تقع الذي الس-ائد التقليدي التفكير مئ م

Analytical Thinking  ١( الخيول ني كما(.

بملرطةتلقية-وازصلإفىحل

تخيلية،ندرة ؤيتعللب متوغ غير الابداعي التفكير أن •صن في واحد؛ متوغ 
حلدائما يوجد الرياصية ائل المنفي ■ واحد حل من أكثر توليد إلن ويردي 
ادعLلقةالرياصية واليادئ القواعد يتطبيق إلا إليه الوصول عكن لا متوغ واحد 

انحاهفي ييرللامام الذي كالثخص تماما محددة، منهلفية يعلريقة وذلك به، 
التنكيرأن حان فى الهدف. إلئ للوصول ومتونعة محوبة وبخهلوات معدد 

متفرقالانحامات، متعدد نهو الوحيد الحل أو الواحد يالهلريق يلتزم لا الإبداعي 
والدروب.الك الم

تتكيراتسليلياتتصكيوالإيJاص 

ANALYTICAL اتتسي CREATIVE الإبداص

Logical مطة Imaginative تخيلى
Predictable سوفع Unpredictable سوفعغير 
Convergent مرم Divergent ر،٠ .ج " ٠

Vertical عمودي Lateral جانبي

ارنم جدول 



ثا
|لأدد|ءس|كفضو 

.٢ دائمآ ساوى ١ إلن ١ إصانة حاصل التحليلي التفكير في 
غيرالحلول من كير عدد علن الإجابة نتثتمل الإبداعي التفكير ني أما 

العروقالحل بالإصاذةإلن والجداعي الهلراقة ثدرآمجن بعضها ني نحمل التونعة، 
تومنها )٢(، حاصله الذي 

 ١ ١ ٨، ٧، ، ٦ ، ٢ ، ١ ،.،+،..،L، X ،T،-ا،ل، ا، H ،  h^

أكثرعن بحثا الانحامحات كل ني الإبداعي التفكير سير وهكذا إلح، . .....
الإجابات.من ممكن عدد 

؛Convergentالقاربي التجميعي المركز بالذكر التحليلي التفكير ويعرف 
يعتمدفهو صفة، وبحدود مقرئة واحدة إجابة علن يركز هنا التفكير إن حيث 
مذاويعرف المتاحة، المعلومات حلال من الصحيحة الإجابة علن الخمول علن 

علننيه حجر كل يعتمد بناء مماثل نهو  Verticslالعمودي بالتفكٍر أيضا التفكير 
بشكليستخدم إذ امتخا>اا؛ هوالأكثر التفكير من النؤع وهذا نبله، بتي ما 

المتثايهة.والماثل الحالات ني متكرر 

Diver-المتباعد المتشعب أيضا؛التصكر يعرف الذي الإبداعي التفكير ني أما 
للمشكلةمأءتملة واحدة إجابة محن أكثر فيوجد او"أةأقا الحائي التفكير أد ؟§ ١١٢

نهوللحل. متحدية أذكار عن البحث ني والاتساع للتمدد العقل يحفز حيث 
الواحدة.للمثكلة أوفكرة حل من لأكثر يتسع شمولي تفكير 

تولدتالدعة الفكرة نإن الحقيقة وفى معللوبان، التفكيرين فكلا وعمليا 
هما:التصكير مجن نوعن من ونشأت 

علئوالعقلية الذهنية القدرة ممثل وهوالذي الحانبي؛ المتشعث، التفكير - ١ 
المتوعة.المتثعجة المدعان الأذكار من كثير عدد توليد 



ج|الىو|ءم|كغضر 

النطقي،والقد لصن، العقلة القدرة ممثل الذي عو الوكز: الممكير . ٢ 
الولية.الأفكار مجمؤع من الأفضل الفكرة واختيار 

التحليليالتفكير يعتن حيث التفكيرين؛ كلأ عمل ءلردةة الثكل)١( وممثل 
كبيرعدد إنتاج يتم الإبداعي التفكير ني بينما ، للمثكلة)١( واحد حل عن بالبحث 

)٤(.)٣(، حديدة)٢(، حلول لتوليد بعد فيما نحليلهأ ممكن التي الأفكار من 

انمل انحل

ى--

\
ه/. 

اصليليالإبداعياتتسي

راسليالإبداعي ض ب؛ن الفرق شكل)١( 

ينبغيوأساليب وصوابهن نواعد العادة في توحد التحليلي التفكير في 
مقبولةتكون أن يجب، حطوة كل محتللة، وحطوايت، منطقي وبشكل تتبعها، 
فوقالقفز أو بالتجاوز التفكير هذا في يمح ولا معرفيا، ة ومقيمنقلقيا 

ومنطقيا.معرفيا مها نيا حعلوة كل تستكمل أن دون الخهلواُته 







■E
1ااٍدداءماكغضر 

اتمى>اصضإت وق هم 

نا؛أنفذوات ني توجد الإبداعي والتفكسر الإبولع معونات معظم إن 
كثيرة،بآئساء والأنشغال بالنفس، الثقة ونقيان الخطأ، ني الونؤع من فالخوف 
كل. بالراحة. والمس للبدن ماح الوعدم متتانقة، اتل وومأهداف ووجود 

الإبداعي.المر انطلأنة وكح الإبداع، شط ذلك 

يصعبالإ؛داع أن أو »بدع؛وا.أ غير بأننا الداخلي ثعورئا ت الإعانات وأكبر 
بمجردبأنه ه نفان الإنآئع فإذا ففعل، الاس من ص؛الموهو؛؛ن خا وهو تعلمه 

ولكنالخاؤكة، الاعتقادات من بجملة ه نفعلن حكم متميز، غير بئر 
المهاراتطلتا إلئ عئ يمومتفردة حاصة ثخمية لديه يكون ما بمجرد 

إننيللقول ه نقتجمع وسيواعتقاداته، ذاته عن للتعبير اللازمة والقدرات 
ودعمها.المقرئة ثخميته تمت؛ن لأجل وذلاكا الإبداع؛ علن ونادر منيع ثخص 

Iيأتي ما لحلها اللازمة العلومات علن الحصول أو عليها، 

;المفكلة عزل في المعربة - ١ 

اّنطمتهل ترئ؟ الدي ما )م(،)؟( المرنشن اسكلن في مليا تفرس 
هلالثكل؟ لمحييي الونت من استغرنت كم أوأحدهما؟ الشكلمن علن المعرف 
نينواجهها المي المائل أو المشاكل من كثيرأ إن يهلة؟ أوبصعبة تبدو العملمة 

تكونوند تحديدها، في السابقة للاثكال مشابهة الأولئ تبدوللموهلة الحياة 
مشوشة.معلومات أو كافية غير قرائن ببا بوامححة غير معتمة 





■B
اكغضءاووبح1ءم

!. . فاجن نولكس محارة لمقدمه رمحم محو الثكل لكن ممكن، همدا كل 
يتملم ؤإذا حلها، في حهلوة أهم ممثل وواضح دمق بشكل المشكلة تحديد إن 
غالّآ.وتحديدها. المشكلة عزل ني الصعوبة إن حلها. يمكن لا وتحديدها عزلها 
معرفةإن نيل وكما المنكلة، تعريف في أنل جهد بدل إلن ميلنا يب يكون 

ا. الإجابة. نصف يمثل المنكلة أوتحديد السؤال 
الشكالةدشكلص:تحديد إلى مآ-ا،ول 

منفإنه وعزلها؛ المشكلة تبن الأحيان بمصن في الصعب محن أنه كما 
الشكلإلئ اننلر حدأ• ضيى بشكل المشكلة تحديد إلئ الميل نجنب أيضا الصعوبة 

تقيمةجمحطومحل أربعة بامحتخدام التع التفاؤل جمح تمل؛؛ن أن حاول • )٥(• 
الحل.نمى علن أوالرجوع الورنة من نلمك رفع بدون راوأنل( 

ثاكل)ه(القاطالشع
؟ذلك في صعوبة وجدت هل 

التالية:بالطريقة الشكل لورمم ماذا حسنا 



ارلبح|ءماكغضر 

قا
،لمٍكإ1نا-م؟

الخيال،حدود تومحيع يتم لم إذا المسألة حل المعوبة من أنه لاحفلت، لعلك 
تالأتي بدورا؛الافتراض المنكلة هده عن الإجابة حاولوا الذين الناس فمعنلم 

تمرأن أويجب المماط، من المكون المربع داخل نكرن أن يجب الخعلوط 
ألة.المأصل في يرد لم الأقراص هذا أن مع . . . المماط هده ممراكن 

الحرالأن:ؤإلمك 

الوحيد؟الخل هو هدا هل 

ا. فقط. واحدآ حهلآ أو تقيمة محطوط ثلاثة لوكانت ماذا 

>ءكنءلس؟

ا1و1هههأاهقضات واسة يسة اجابئ؛ هن اضم يوجد قْ 

;القد أو الخطأ من الخوف - ٣ 

عالئعثرة من حير التل ني نمصغور الأمان ني نعيش أن دائما تعلمنا لقد 
الأخرينحكم محن أو الض عن النسر من الخوف بمب وذلك الشجرة؛ 

صحّتاوإن ، الذات ونمد اليي التفكير من يكون الأحيان بعض وش ، ونقدهم 
.شأنها من والتهوين الذات حلر التسمية 



E
1اإٍبداءأيىاكفضي 

الخطأ،ني الومع من يخشون الابداعية الأفكار توليد يحاولون ممن كيرأ إن 
أرمزالامتهزا،هم، لأنفأوالأذئ ، الأونان، أو المال صاع من أو الفوط، أو 

أوالسفيه.أوالمغفل بالأحمق الناس وبر 

هوالمحيحة الإجا؛ة صاحب أن دواتنا داخل ارتسم ند أنه ذلك، إلئ أصف 
مئاتون إديالعالم احطآ لقد ا . الخطأ. احب صسيعانب بينما يكانآ؛ الذي 

البحوثهي وهكذا . . . الكهربائي الصباح اختر١٤ زلن يمل أن نل المرات 
وهناك.هنا نحري التي العالمية 

...LؤLاذط

نباحناو وسه 

الأنارمجن جمالة ني نفكر أن العنبة هد، من للتخلص دائما الأفضل من إنه 
أوالداهيةللكارثة نونعاتنا هي ما ت نا أنفنسأل كأن المولدة للفكرة المحتملة السلبية 

الطريفة؟بهده التفكير محاولة ص المحتملة الخسارة هي ما أو الفكرة؟ هدْ وراء 

وألفةارتباطا أكثر تمبح أن علن تعبنك، الاقتراحات محن حملة وهذه 
تالإحقاق من الخوف وعدم والمجازفة بالمخاطر 

كثيرة.محاصرة ني موالا تطرح أن جرب َا 
•نل من إليه تذهب لم مكان إلن اذهتا َا 

حيية.بدنية رياصة َاحرب، 

خيرية.أولحنة جمعية مؤول لتكون َاتطؤع 

بالخاطرة.عندنياملن، سلبية لنتيجة فرصة هناك َاتذكرأن 

للنقد.يتأهبون آخرين هناك فان تخاطر مرة كل ي فس 



ارإ.بح|ءماكغضر 

E
تءنسالاهظم الجاوفة 

i_i الأضء؛

توليدظ:ص بدلا الأفكار على الخكم - ٤ 

فالحكمنوفوما، من أكثر الأفكار أونفد الحكز دائما الناس بعص يفمل 
الأفكارأن بسبب كثيرة؛ أفآكار رفض إلئ محيودي الحديدة الأفكار علن المبأكو 

العنايةإلئ يحتاج المكر الوليد حال هي كما تماما مكتملة غير تكون الحديدة 
عالئفالحكم صحته. ونتعافئ تموه يكتمل حنن والصر؛ تمرة الوالرعاية 

ومتنوعة.كثيرة إجابات هناك يكون عندما يكون الأفكار 

:الوافر والحماس التحدي إلى الافتقار - ه 

لدلك،ها ويحمه نفيحفز لم ما الأفضل جهده يقدم أن لأحد ممكن لا 
وجودإن النجاح. ليحقق الشهرة أو المنصب أو بالمال ينحس الناس فبعض 
يدعومجا وهدا ، الشيء هذا إنجاز بالضرورة يعني لا ما ثيء عمل علمن القدرة 

الأفراد.لدئ المحفزات اختبار الباحشزالن 

والاستجابةلهم، كبيرآ تحديآ المدعون لها يتمدئ التي والمشاكل ائل المتمثل 
والابتكار.الابدلع روح هؤلاء عند تنمي التحدي لهدا تمرة ال

القمور؟?و|اساطاة ااإوس ساق من تفمهه ها أدءس 
سبيلابالتحدي أعنت العدوفانها ثقيلة الحطو بهليئة لحفاة الأن س بالرغم 

فآثررحليه؛ وسرعة قدميه قوة غرته الذي الأرنب س التقيفى علن النجاح، إلن 
التيلحفاة الثان س وتقليلا تهاونا المختلفة السباق محتلمات ني سكع الت

المفسوحديث الصبر زادها وثاقة، حلويلة رحالة بيل النهاية حلل إلئ وصلت 
■ى'.رت لتحل ما 



■B
1لأٍبداءماكغضر 

1 dla_l الأونبهن ءقل

ا.س\ت.■

الطريقةمحا نيء لعمل إبداعية وغير نمطية متكررة امحتجايات العادات تمثل 
.والاصتيقافل. النوم إلن والخلود والشرب كالأكل نمها الظروف وعند نمها 

إلئالثلر ني  ojjSsaنمطية تفكير عادات فنحن ذلك إلئ يالإصافة ، الخ 
الأشياء.

أربعةعالئ للحمول الملول اوية محتالخشب من أعواد متة ترتب أن حاول 
لمإذا تنزعج ولا تتونف لا ، مرات ■^Jo بالحاولة نم ، الأضلاع ناوية مثلثات 

.الامتحان هدا ني يخففون الناس فمعنلم رعق؛ بالحل نجد 
ذلك؟في السبب ما ترئ 

وهوالبعدين ذات نوية المعلمة المبصورتها الأشياء إلئ ننفلر أن تعودا لفل 
مجددآآحدين؛*_نحاول ءنالمحا ولكن السابقة، المنكلة حل معه يستحيل ما 

الهرميالثكل في هي الإجابة أن سجد ايعدالثاك-وهوالمق. الاعتبار 
:)٦( ثكل في كما الأضلاع مثلثة القاعدة ذي  tetrahedronالأوجه رباعي 

ءقلات

دأا،اأ

وكاْه..

١٧

خثبأعراي متة من مثلثات أربعة آ ا خ-كلؤ 



االب1تاءماكفضر 

قا
الوقت;٧-

أسوالد منهم البدعين أن من بالرغم الوثن ميق الناس من كثسر يعتذر 
حميعآالناس بملكها التي والعشرين الأربع والالLلة اليوم ساعات نمس من إبداعهم 

.سواء حد على 

الذيالوقت من يفلل أن تعلح ياليدوي ممنثارْ الأخشاب يفهلع الذي إن 
وهكذاالنثار، من ني وقه س جزءآ أمض إذا الأخشاب كومة نثر في يمضيه 

ووسائلهعمله أدوات لصيانة ونته من حزءآ يفتهلع مجيد صنعة صاحب كل 
حهدبأنل طموحاتهم ويحققوا أ،يدافهم ينجزوا أن يستقون والماس وتحينها، 

•أوثانهم من نميبها تأخذ أن الإبداعية لقدراتهم سمحوا إذا ممكن 



ثء■
|اإ,بعاء|لالتفغيو 

،ضضاممرالإداا
:تقويمهاعن الأفكار توليد اعزل - ١ 

أذكاراتولد أن أردت فإذا الإ؛داعي، اسر ني أهب الأكثر العامل هو هذا 
فإنسابقا تعلمسح وكما وتقويمها، تشبها عن الأفكار هذ0 عرل فيجب كثيرة 

واسراكاعد اكب المر ص كلأ تعللب الماتل لخل الإداعي اسر 
منممكن ندر أكبر عن البحث تهللب الأول التنكير إن حث المركز؛ المتقارب 
سساحةميفيق التقارب تفكير يمثل الذي الفكرة تثمتن أن ح؛ن في الأفكار؛ 

فيالتفكيرين كلأ م تتحد أن أردت وإذا الأفضل. النكرة ويختار المولدة الأفكار 
تولدأن المثلمن فالعلريقة إذن حيد؛ بشكل منهما آى إلن تصل فلن ه نفالوقت 
.الأفضل أيها وتقدر تثمن ذلك بعد ثم والمتفرنة المتشعبة الأفكار 

Iاكاس.. اكضوة اظ،ة 

^؟فضكاا1ْتغوقةثم اا؛فظو ونو 
:المألوف الشكلي التمكير نجب - ٢ 

وبهلريقة، وقيوده المألوف أو المعتاد التفكير لجدود مدركا حريما كن 

تقوممهمة أول إن • التفكير في الحادة هده مرارأتغيير زاول ملي وتفكير مدروسة 
بطريقةالأسماء تعمل بأن سماح والالإذن نفك تعطي أن مثدعا لتحبح بها 

الإبداعية.العلريقة إلئ لديك الشخصية المعوقات نحيل أن وثانيا إبداعية، 



اكغضرالأبواص

E
ج

الإبداع..قبضة 

مْيإوناقنايو 
فؤليتم ه

/ذ

ويدعموذكيحبونك الذين بالاثخاص نفك نحيط أن كيرأ اعدك يوند 
والحلولالممدءان، الأنسخاصى عن كثيرآ تقرأ أن علن واحرص لت-صبحممدا، 

بقدراتكنومن أن يجب ثم • الإبداعي التفكير في تحدمة الموالهلرق الإبداعية، 
فيمحيري مما - وغير0 كله هذا . . بالنفي الثقة تنمية عالئ اعاسك محتالتي الإبداعية 

ويقللالإبداع، علن ندرتك من لاحقا-محيزيد ١لإبداءيأ؛ التفكير "معززات فقرة 
مجتمعك.نى السائدة المهلية التفكير طرق محن 

;جديدة نظرات ابتكر - ٣ 

ترامالذي رمما إبداعية، فاحصة وبننلرة جديدة بروئ المنكلات إلئ انظر 
أفكارأو عناصر صم من نانحآ حلا أو نحاوزها م منكلة عناصر محعخس هو جديدأ 

الضم.تقبلان لا أنهما سابقا ينوع كان لمشكلتن 

كانعندما الطنو وقانون الإزاحة مثدأ راأر-حميدوسْ العالم اكتشف لقد 
.. . وجدتها يقول وهو عاريا الحمام من فجأة حرج إذ نحم؛ ي

يزيحمه جوزن أن كيف استحمامه أثناء لاحفل حيث ؛ ؛؛ Eurcks!"٠ . ٠ وجدتها 
فيهاصم جديدة نثلرة وابتكار التبصر إلئ هذا فاده وفد ، الماء من له مساوية كمية 

*ّابقا مرتبعلتين غير لمثككن عتاصر 

حتئالقدم منذ عرفت للبحر والحزر المد وحالات القمر فحركة وبالمثل 
حينماالذلاهرت؛ن هاتين بين يولف، أن ® Kcppler"كثلر الفيزيائي العالم استطاع 
البحر.لامواج والحزر المد حركتي ني يتحكم - الله بإذن - القمر أن اكتنف 



ارلرحاء|لاكغضر ج

الآدنىساسرس;الخد إلى ؛-قلل 

جديدة؟فكرة أحدهم يقترح عندما لديك الآلوف الفعل رد هو ما 

...مشوقة.؟ ٠ . ممتعة ٠ ؤ ممتازة فكرة راح، • مثل ما نجنا تقول عادة هل 

يمادمالاس من عفلم الأ السواد أن غير ٠ ٠ ذلك تفعل أن الحمل من 
١عملية. غير . مثالية. . ١ مجدية غير . ١ لا ت الاعتيادية بالاجابة مباشرة الفكرة 

والمدرسةالبيت فى الحياتية- والظروف التدريب حلال من تعلمنا لقل. 

متأحرأ.التفكير ثم أولا الرفض أو النقد والمجتمع- 

إلنوديلمها وش؛بها نحمرها من كثير هل أمالأمار رفض أث- نتل إن 
عنيتوقفون سوف ؤإلأ الآحرين أمار تحمليم عدم علن حرص فا ممدة حلول 

غيرشاذة أو ساذجة خبية الأولن للموهلة الأمار هدْ تبدو فد البك، بها الإفصاح 
هناكأن المحتمل مجن يكون ند إليك، بها أسروا لماذا تفهم أن حاول لكن عملة 

الفرصةانتهاز من أنل فلا كيلك يكن لم ؤإن جدآ، يفيدك الفكرة في محا نجتا 
ّعملية غير أوتلك، الفكرة لماذا لإدراك اعدتهم مل

عددأيضا يوجد المقابل وفي وتحْلتمها، الأفكار لقتل كثيرة طرنا هناك إن 
بالعملالوعل. أو عليها الموافقة بدون حتئ الأنكار وتشجع تحفيز طرق من كبير 
الحاكنتظمنهل.هالخلرقفىكالتابها، 

يقتلالتض!! اكدس 1كفضأء 

ا



|اإٍبح|ء1ل|كغضي 

قأ

طرقٌالأقكار
•• ولكن جيدة، نكرة - ١ 

.عملية غير ٢. 

الماس.٣.لائحيها 

.كثيرأ تكلف . ٤ 

■أكثر دراسة إلئ تحتاج - ٥ 
.الشركة لسياسة مخالفة . ٦ 

إليعمuا.بملة تمت لا ٧. 

بنجاح؟نجريبها مق هل ٨- 

نجح.لم ولكننا مرارآ نحريبها حاولما لفد - ٩ 
مختالغة.منكلمتا . ١ ٠ 

.لونتها سابقة . ١١

كاف.ونت لدينا لمس - ١ ٢ 

الشركة.ميزانية في متضمنة ليت  ٠١٣

.مثالية خيالية نكرة . ١٤

٠١٥ llaj بها القيام يستطع لا منا.

.جانبا نتزكها دعنا - ١ ٦ 



نء
ااإ.دد|ءماكغضر 

-محاجإلندراّةاكثر.١٧

•-حارجةعنموولتي ١٨
•المدير إلن مآرفعها - ١ ٩ 



I—ااكغضوالا.بماءم 
11—ءص—ًا=

درقّوالإهار
بعد؟وماذا . . . جيدة - ١ 

ومثونة.ممتعة تبدو - ٢ 

.تختبرها دعونا . . عظيم . ٣ 

بها؟للقيام نحتاجها التي المصادر نؤع ما . ٤ 

تعمل؟نحملها كيف . ٥ 

مميزاتها؟هي ما .٦ 

فيها؟النواقص علئ نتغلب كيف ٧- 

للعمل؟حطة لنا ترمم أن تستطع هل . ٨ 
تعمل؟لاجعلها عمله أّتطيع الذي ما - ٩ 
الفكرة.هذ0 أحب أنا - ١ ٠ 

اا-كفبمكنإفاعاهم؛ها؟
عملي.حل الئ الفكرة نحول دعتا - ١ ٢ 

ؤيعد

تلك؟أو الفكرة هده اقترحت لماذا تفهم أن وحاول استمع َ، 

؟فكرته عرض من يمتهي حتى التحدت تقاطع لا ي 

وطورها؟المطروحة الأفكار ء /% 

تم|ييماف|و الافضاو نجاج 



ق(
|رلبه|ءماكغضو 

;افتراضاتك اختبر - ٠ 

(؟. . . . رمم، شكل، كيفطرإبيالآبء)سمرةما، 

النكرةمده نبن يجعلك الذي الثكل ني المب أو الحدث ني المثير ما 
أو-س؟

1حربمعتن آو الصورة، إلن تنظر كيف علمن يعتمد مثلا. ٠ الصورة وضوح إن 
وردةإلئ ذالنظر-مثالآ. الصورة، لحدود وضعتها الني الأنتراصات علمن يعتمل 

الخلقبجمال تذكره لأنها الناس؛ بعض عند والمرور المهجة يبعنا جميلة 

الوردةروية لتعلق والحزن الكابة من حالة تميبهم آحرون بينما الخالق، وعظمة 
•همريب أو حبيب بموت 

وضعتهاالمي افتراضاتك علمن للشيء امتجابتك، تعتمد الأفكار توليد في 
ندرتلث،ازدادت أومب محفز من أكثر رأيت وكلما للتنكير، المحفز أو المنبه عن 

غيوا'سفذلا برية منطقة في حيما اللذين الرحلن قصة وفي • الأفكار توليد علمن 
متهماكل افترض هلعامهما؛ ني يبحث كبير دب صوت علن الأيام أحد صباح 

لقوةأحدهما لكن منه، والهروب الأب نحاوز كيفية هي المنكلة أن الأساس ني 
اولأ.يتجاوزصاحبه وهوأن ذلك، فكرفيماهوأبعدمن الأنزلديه 

فكلماالأسشلة، طرح ص تمل لا بأن نتصحك، افتراضانلث، تختبر وحتئ 
لديلث،الأمنلة عمالية ولتعزيز وفهمها، المنكلة معرفة إلئ اقترن أكثر سألت 

الأتية:المتة الصحافة أمئلة امتخدم 

كيفمتى...؟ .؟ ...أس .؟ ...لماذا.؟ ..ماذا



|رإ.بحاءماكفضر 

ق(
'تء1مضاف'طو.. 

فقطاواجابة تعطس لاان 

أبنماذا

السكككف
■'

٠٣

ص■■ •••••■'ئاذا 

مسفا،موجود مشكلة لأي فالخل الاطة، طرح نحن أن علبتا إذن 
الإجابة.نمق الصحيح والسوال 

لأسواواخ|س هيغ ص ابيث ]١ 



قإ
ارلبح|ءماكغضر 

ولكنمتفاوتة، لدرجات< دالإءدأع يتحلون كلهم. يكن لم إن الناس. معفلم 
وماجانبا، وتقلرحها نتهملها الغالبة الكثرة أما ويرعاها، يهتم،أذكارْ منهم القليل 
وتبنيتوليد على الفرد ندرة تنمية إلا الإبداعية والتمارين الإبواع تعلم طرق وظيفة 

وتعزيزتهلويرْ ممكن الأحرئ المهارايتح بقية مثل مثله الإبداع إل إذ الحديدة؛ الأفكار 
حولالأفراحات من جملة لك، احترت، نفد ذلك ولأجل الأفراد؛ لدى مكانه 

•يآتي، كما وصايا عثر ني ووصعتها وتعزيزهما، الإبداعي والتفكير الإبداع تنمية 

اما;منأن فل أفكارك سجل - ١ 

السرير،ني . والأفكار. الخواطر لاصطياد ار، الأونكل في تعدآ م كن 
'منةفي أو الطبخ، في الأسنان، تقريش أو-من الاستحمام، أثناء الهمام ني أو 

فيالمكتسبا، ني أوالخلوص المني أثناء أوالهناترة، السيارة، في الدرس، 
كلجل نأن امتطعت، إذا . . . الرياصات، مجن رياصة مزاولة انتاء أو المهلعم، 

يكون؛نالث،وند ،  Bank of Ideasللانكار ؛نالت، إنشاء فى ؛يأت، نقل الأيىكار هدْ 

أنطبعا وممكنلث، ، باء ألف بطاقاته صندوق أو ملفاته أودرج ملفا مدا الأفكار 
لألي.ا الهاسّتظ حاففلة في أفكارك تخزن 

منصغير جل مأو وقلم، ملاحظاته دفتر إلن نحتاج الأفكار نجيل وفي 
نفدباحة الهواة من كنته ؤإذا إليأكترونية، أومفكرة ،  Microcassetteنوع 

ملونشمعي نلم مع بالماء نتأنر لا التي  Perspex_5Lالبئر<ورقة إلئ نحتاج 
السباحة.أو أثناءالأستحمام نتخد•ه 



ااإٍبداىلاكغضر 

ق،
سخسفةالجلة الأفكار من و./ ' أن تكتنف وند وانتظ_ام، كتبته ما راجع 

/■١ ٠ بة هونهنا المهم الأمر ولكن طبيعي، أمجر فهدا لدلك نجنح لا غية، 
والرائعة.للأفكارايألفة 

ا)وانفةبا-دال مردك فد فيده ة والكتابصيد العالم 

طالمةالخلائق ين وتتركها غزالة تميد أن الحماقة فمن 

والخاطرةالفكرة ثأتيه ثم ينام كان الله.أذه -رحمه البخاري الإمام عن روى 
نكرةفأنبه ؤينام، السراج بملس ثم الفكرة هلْ ويدون السراج ؤيوند فقوم 
كررإنه وفل ينام، ثم راح الوبطمئ العكرة ويدون السراج وبوني فتقوم أحركا 

امرة عشرين اليالي بعض في الأمر همذا 
دماغك:مرن - ٢ 

لبناتهاعلئ لتحاففل وتدريب تمرين إلئ نحتاج ام الأجمثل الدماغ إن 
ويالتحدثالمختلفة، للكتب الكثيرة بالقراءة دماغك تمرن أن فحاول وسلامتها، 

ثبتإذ الآحرJن؛ مجع الرأي ني وبالاحتلأف الوءو;يرا، الأذكياء الأشخاص إلن 
راثعة.بصورة المخ حلأيا عمل تتثيط علن تعمل والمجادلة المناظرة أن 

اوقاوق_ة.|اذضوة اضاءة 

خواطءفغس القيضة؛ اوم 

امين.. صدنالأف—ضاو 
محت

بالطرقنهتم التي الكتب درامة كبيرة بصورة الخ خلايا ينسط ومما 
دوراتحضور إلئ بالإصانة نحريبها، ومحاولة الإبداعي، للتفكير المستخدمة 

•الإبداعي اممر ني عمل وورش وحلفات 



ع
|اإ,بع|صاكغضو 

أسرع:كل الإيداع في جديدة طريفة تعلم - ٣ 
مصائرهامن الإبداض التفكير ني المتحدئ الطرق من مجموعة إلئ تعرف 

•ة الرئ

واحملهالخاص ملاحظاتك يشر ني أو الفهرمة ني الطريقة اكب 
جديدةكلمات تتعلم كنت لو كما تماما محكنا، ذلك، كان كلما عليها للتمرن معلن، 
حتنالطريقة هذه تعلم هو الخالة هذه في النجاح منتهن وسيكون أجنبية، للغة 

.لديك، الثانية الطبيعية الخبلة تكون 

تعينك،الخي  Brainstormingالذهني العصف طريقة الطرق هذْ أنهر ومحن 
أيضاتساءدلث، ولكن الخديدة الأفكار من كبير كم علن الحصول علن فضل ليس 

الأفضل.الأفاكار هدْ تقريرأى في 

استرخ:- ٤ 

والدعابةالفكري المزاح من كبيرة درجة يظهرون المدعون الأشخاص 
الاسترخاءمن متمير بآسلويب، عملهم علن يقبلون نحعالهم الميزة وهذه والمرح، 

لديهم.الإود1ع حاسة ويثير يحفز محا والتسلية؛ 

المعروفةالرياضية النثاطات يعص مزاولة والتسلية الاسترخاء وسائل ومن 
للراحةفرصة والمخ العقل لإعطاء وذلك، الجهد؛ غير الخرى أو والمشي باحة كال

متطعتلم فإذا الدماغ، إجهاد أو إرهاق عدم إلك ونصيحتنا والاسترخاء، 
لبستهلفترة السرير علن واسترخ جانبا اتركها ائل الممن مسألة في التفكير 

دماغك،لخلأيا جدأ مهم الخو فتغيير الاستحمام؛ لغرفة اذمب أو بالقصيرة، 
المجهدة.





B
1لأ،بحاءماكغصر 

.وعكدا. . لديك؟ وماذا . رائعة. نكرة . . . ؟ Jijوماذا؛،. يعم. 
 I١٠الأتية:الأرقام مجموع ا م ،٠ ٩،٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢،١ ؟٠

بعدالإجابة جاءت الطلاب من مجموعة علن المنزال هدا طرح عند 
.٥ ٥ هو الجموع أن وبطيء ويل طم 

الإجابة؟هدْ الوصولإلن لكن 

٢

٩

٣

٨٧

٠ْ= xه 

أ
٣

٧

٢

٨
الثانيالأسلوب 

١ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ هه= +ه ٠ 

للحل؟تقترحه ثالث أسلوب هناك هل 

ذصا:الأفكار صور - ٧ 

تمويرعلئ الرائعة ندرتهم تمرار باسينمون البدعين الاثخاصى إن 
رسومهينة علئ الإبداعية الانكار تصوير في متميزة مهارة ويثدون الأفكار، 
تكوينعلن التركز في ب-ؤوا اللفتلي التعكير جماح بمجون إنهم • وأشكال 

الدراسة.نحت، التي المألة أو للموصؤع، ذهنية صور 

البنزينمركبات حول الدهبة أذكارKekule  0كيكول العالم رأئ لفد 
عظيمابابا فتح الذي الشهور حلمه في ناظريه أمام تترانص أفاع هيئة علن العهلرية 

العضوية.الكيمياء فى 



|اإاوح|ءمالتغضر 

قا
تعلمإلن نحتاج إذ الذهب؛ الانكار لتموير دعدآأحر هنا نضيف ونحن 

الكتوبةفاكاتمة الساتل، بحل التعلفة يطة البومهاراته الرمم فنون من بعض 
الرمزاستخدام مجن بد لا بل العمل؛ لخطة الأفضل الطريقة ليت الولية للأفكار 

طريقةوأنفل الولية، والحلول الأفكار كتابة ني والشكل والصورة والإثارة 
الأستاذاذكرها الش  mind mapالعقلية الذاكرة بخريطة من يما استخدام لذلك 

®Buzan ،® تحابه ني وذكرها®Tlie Mind Map Book ،.

جزأينمن يتكون الإنساني الدماغ أن في الطريقة هذْ وراء قة القلوتكمن 
بالخيالوهريعتن الأممن، يالح الأول الخرء من ب• • الآ'تحر بعضهما يكمل 

أنحين في والإبدغ؛ والمضاء والأصوات والألحان والأحلام والألوان والإلهام 
.والتحاليل. والأرقام والكلمات والتنسيق والترتيب بالنهلق يهتم الأيسر الحزء 
النتائج.أفضل علئ للحصول وذلك عالية؛ تفكير بطاقة الفكر يمدان الحرأين وكلأ 

الأيسر
النحيلالغعلق، 

الظامالأرقام، 

القد

الابمى
الخيالالمشاعر، 

المقا،الأخاذ، 

الإبداع

أووضعحديد، موصؤع أوتعلم لنرؤع، والتخطيهل الأفكار توليد نعني 
طريقةتبرز النهج أوتخطياط القصة، أو أوالحاضرة الحطب تحابة أو الأهداف، 

الخ.من عالية طاقة استحضار ني متميزة بصورة العقل حريطة 

:ااعفالة الخريطة رمم حول والاهتراحايت، الارفاداته بعض وهذء 

الورقة.منتصف، في المركزي الموضؤح ضع َا 



نء
|اإٍمد|ءماكمقس 

الألفاظ.الن بالإصانة والأثنكال والصور موز ار سخدم ا✓ 

■كبيرة بأحرف اكتب َا 

إلح.. ...معرجة ؟ ١ . مشمة بخطوط الأفكار صل َا 

المعلومات.كتابة في الأران استخ؛وم /% 

يهمك.محا كل ص>ع َ| 

.حاؤلتة لايوجدأجوية َا 

;الصواب عن ا-بنهيأ بك يقعد لا . ٨ 

غيرأو معتادة غير أفكار الأحيان بعمى في تبرز الأفكار توليد عملية في 
يعتيلا هذاا ولكن بارفض، وصتواجه أوخبية مادجة أفكارا تكون وفد مآرفة، 

الأشياءوترئ الأمور إلن تنفلر ذأس استخدامها، ممكن لا أو صالحة غير أنها 

التقليدي.بتفكيرهم الكثير يراها لما مغايرة بطريقة 

والأكتشافاتالاختراعات فمعنلم الحديدة بأفكارك ومؤمنا ءا>ترمحا كن 
أنتففهلؤ الإبداعية، لخيلاتهم الإنتاحية بالقدرة الناس ،_ JOلإممان جاءت 
المولدةالأفكار يعص وستكون الأذكار، توليد عناو الأحكام تعليق إلئ بحاجة 
علئليس ولكن الأفكار مع فلنفحك، ؛ال.لالث، باس لا ؤ . غير أو ساذجة 
الأفكارتوليد عن ؛لث، ّيقعد ؛الحهلآ واتهامه،ا للأفكار التكرر فارفض . الأفكار 

اراىةوالتآلقةا

التقيدية:غر اراوية ص المشكلة إلى انفتر - ٩ 

لكنالتقليدية، زواياها من المشاكل إلئ تنظر المألوفة التفكير فأسالبج، 

فيالفلم ني فالتهلوير المنكلة، ني الحوهري الحالب عن يحثون المرهوبون 



ار|ٍبحاىلاكغضر 

ث،
يحشلا الداحل من التطوير أن ض ني الخارجي، الثكل في يكون الغالب 

الكتابةأو الفوء أو المحم استخدام ممكن الحبر امتخدام من ندلأ بنصبوام، 
■إلح • • • • المرئية غير الكيميائية السوائل ببعض 

غيرالخانب عالئ التركيز عند إبداعات إلن الأفكار تتحول الأحيان معغلم ني 
الفكرة.من المثير الخانب أو التفاليدي 

الإبداعية:بأهدافك احتفل - ١ ٠ 

تتقول كأن قياسية أهدافا صح ؛ الدء في 

اللمشكلة ة يد حد حلول توليد من ,y ١ ٠ أغيز آن أسهر تة سحلال يجب 

إلح.. .أسوعن. حلال للمشآكلة)_( وأصيل حدرى حل إلئ الوصول أو 

الأفكارت تقول كأن المنكلة حول وصماتها المولدة الأفكار تميزان حدد ; ئانيا 

حدودفي تطيقها تماكن . . المنكلة. لاعتراض ماسة . . حيدة. . . . أصيلة 
.إلح . . . بها المسموح والميزانية الوقت 

الإبداعحالة إلن توصلوا كيف واسألهم البدعن، مع وفتك انض ئالثأ: 
ويقدرونك.يحبونك ممن نفك وأحعل لديهم، 

الثدعة.لأهدانك الوصول في بإنحازك احتفل ; وأخيرا

افنفوثم قياسية اصا9أ ضع 



E
اوروح1ءماكغضي 

^ءءاJطشائSيرالإىJص
؟إبداعية بطريقة تفكر كيف 

؟أفكارإبداعية على ل للحمر وسيلة من وهل 

كبيرعدد وضع في الابداعي والتفكير يالأبدلع المعنين جهود تضافرت لفد 
بالحديدتأتى زالت! ما اليوم وحتئ ، الإبداعي للتنكير المختلفة الهلرق من 

داعيالإبالتمآكير ;علرق عنيت التي الكتب أنهر ومن الطرق، من والحديث 
Iهما كتابان وأساليبه 

.Thinlcertoysw by IVIicliael IVlidialko ا- ؛؛

.01 Creative Problem Solving Techniques® by James Higgin2-»ا

وهي;الطرق، هذه أشهر من يمانيا للف اخترت وفد 

.Imitationانحاكاة ١- 

.Forced Relationshipsالإ-بمارية العلاقات - ٢ 

. Attribute Listingالواصفات قائمة - ٣ 

. Problem Reversalالمشكلة عكس - ٤ 

. Six Thinking Hatsائت التفكير فعات - ٥ 

.Ideatoonsالتصويري التفكير - ٦ 

•Checklistsواسص التحفق قوائم ٧- 

.Brainstormingالذهني العمق - ٨ 



|اإ،وداءماكغضي 

•Imitationانحاكاة - ١ 

ايشأ؟الأفكارأصلة عدد كم 

ناليعونلها. ايقة أحرئ أفكار علن عالة هي إنما الحديدة الأذكار إن 
الادكارتثسد اهمية تآتي ومتا محجمهم، من ويقلدون بحاكون كانوا العنلماء 
عىللطسابة تججة جاءت الأصالة فالأفكار الاخرون، ؛نا0 ما علئ الحديدة 
الخاذبيةمكتشف نيوتن إسحاق يمول الساشن، لأبدلع التتلاحقة والطارد.ْ الحثيث 

الآرصيةت

.الضاء٠ أكتاف على أقف لأني فدلك بمدأ أرى كن ءإذا 
هوإنما الاعمن هوالتقليد فليس الأحرين، ومحاكاة التقليد ني عجب فلا 

ومجالد.ة،د.اومة حركة في الأفكار هي وهكذا . . . للأفضل الوصول ني الرغبة 
أقفلتململ أن إليك ونميحتتا • مستمر تطور ني بعض علن بعضها وينن 

للن،أصحت، الأفضل المورة إلئ وصيت، ما ومنن تنيل، ثم الوجود 
.؛لن، وتعرف، 

الطبيعةتقليد مجن حاءتر الحديثة الخترءا>تا محن كثيرا أن تلاحفل ولعللث، 
الطبيعة؛في ما بشيء التدعة والحلول المشاكل تثبه أن يميك إذ إ . . ومحاكاتها

الغواصايتظوهكذا ، الفضاء في الهليور لتحليق محاكاة حاءُت، الطاوراُت، فمتاعه 
الذيالرادار جهاز وبالمثل العفليم، تقاليدأ حاءُتا البحار أعماق في 

فالطبيعةبالأخر. الإحساس علن وندرته امحيته حني الخفاش حيوان يضاهي 
مجهللموب.أمر الاحرين عند مما الاستفادة أن كما بالمحاكاة، يغريلثا حذابج حلق 

الناشئإذ والنثر؛ والشعر والأدب، الفن أعمال في أيضا يمدق والأمر 
المىوالمسالك الطرق علمن يتعرف حض الطريق ني الرواد آثار يقتني النيئ 





|اإ.ود|ء1يى|اتثدو 

تإ
والزواج؟القالم J؛j، الإجبارية العلاقات ما 

كتابهاني  Betty Edwardsالسيدة إليه توصلت ماذا انظر 

Drawing on the Artist within

اتقلم امحواج

ذمةحلقة  الوعودتذكر 

توم مهلح  الشاطغ1ر ثمل. يومي نظام 
أمهلحمتة  كندرامي، صف حضور اليزانية، للعمل: شياء أ٦ 

طورالأتمال، علاقات طور الأن، ابدأ جازما، 

المحاة الا؛قةالآحعلاء وأنى أغفر 

ائال عملعن أبحث ميزانية. إلى بحاجة • المدير 

الكتابة أمهأنى زوجي لإماد بدّالا أبعث 

دذًء لزوجيباليعية أشعر 

(٢ رنم) جدول 

بقزالأسرة داحل المشاكل وتمانم الزوجية العلاثة توتر محي هنا فالمشكلة 
علاناتعن البحث إلئ المثلكلمة جوهر عن المفلر صرف م فهنا والأم، الأب 

ماش ابديدة الأفكار إلئ فانظر مثلا، كالقلمم آخر شيء وأي اازداج بتن إُمارية 
الأصلية.المشكلة حل في Jمعالية امحم تأن ممكن وكيف عليها، الخمول 

يئنالإجبارية العلأوا'ت، من بعضا القائمة هده إلن تضيف، أن ممليع تهل 
•الخارجي وممغلهره الرصاص أو رالخراب( الفلم ممالة فكر • • والفلم؟ الزواج 



اكغصو jiclajJJIع

. Attribute Listingالواصفات قائمة - ٣ 

ماأوشيء ما لفكرة الرئسة السمات أو المميزات وصع بنم الطريقة عذ0 ني 
تغييرهاإمكانية لمعرفة انمراد علن يزة مكل اختيار يتم ذلك يعد ثم ناتمة، ني 

البراغيمحنكات يصناعة تعتن ثركتك أن ولننترصى وتهلويرها، أوتحينها 
Screwdrivers ، هدانملوير إلن بحاجة مع ة المنانصغط تحت وأنك

مقبضه،)مادته، الرتبة واجراته مكوناته إلن الراعي منلث، يم بتقإنكا التح؛ 
منناتمة تطور أن با<متهلاعتك جزء كل محواصنات وضع مع إلح( • • • وزنه 

نمنه•والحلول الأفكار 

الأفكار الواممات الأجزاء

مقوك،بلاستيك  المفالخديد  مادته

معدني خشبي الفيض

خفف شل الوزن

الكهربائيةباليطارية  باليد الاستخدامطريفة 

)٣(رقم •جل-ول 

أهميتهاكد ونتأ ، المعقدء المنتجات نوعية لتعين جيدا مفيدة الطريقة هدء 
طرقوحصرصا الأخرئ، الايدبع طرق بعض مع جنب إلن جنبا استخدامها عند 

. Brainstormingالعصف طريقة مثل الأفأكار توليد 

. Problem Reversalالشكلة عكس - ٤ 

والمواصفاتمات والوالمفهومات فالأفكار ؛المتناقضات، مليء العالم إن 
بلفحب هد1 ليس ا الأشياء تتميز صيادها فثآ أصدائها؛ بدون معنن لها ليس 
تابعا،تكون كيف، تعلم يوجّب، والقيادة الريادة طلب أن الأمثال في ذكر كما 



|رلدد|ءم|كغضر 

ث،
.وعكذا. ساطة. العيش تتعلم أن بد لا انتصاديآ ناجحآ تكون ولكي 

•مها:أساليب، جمالة فى الهلريفة هذه وتتمثل 

كانتفإذا مالية، إلئ الموجبة العبارات غير عكي، يثكل المنكلة صع - ١ 
خدمةلحعل الممكنة الهلرق بكل ناتمة نضع النباش خدمة تقتفي عملك طيعة 
الخدمة.كين الرائعة الأفكار بعض علئ وصتحصل صئة، الزبون 

اليابانيونفاق فمثلا الاخرون، يعمله لم الذي الشيء عن ابحث - ٢ 
الأنتمسادي.الوفود ذات المغيرة بارات الصناعة ني الأمريكان نظراءهم 
الالي.للحاب  IBMثركة تعمله لم الدي الشيء  Appleشركة وعملت 

هدايحمل أن ممكن نفلرك. ووجهة انهلباعك موضع أو الانحاه غير - ٣ 
آخر.ثيء أوبعمل والأشياء الأفكار حول ؛الدوران 

جيدغير ما شيء حمل فإذا هزيمة، والانتصار انتصارا الهزيمة اجعل - ٤ 
جهازكملفات كل فقدت أنك ولنفترض الخالة، لهده الإيجابية الأشياء في فكر 

عائلتك،مع أطول وفأ ستقفي رمما ذلك؟ في ار اإء الني ما الالي، الحاسب 
تقبلا.مجهازك لحماية برنامجا نشتري أو 

أدْة|لالد
الحامحالخيال وكزة إنها ، « Wliat-If»?..، ؟،< . لو. ءماذا العبارة استخدم ٥. 

لوأصبحماذاالمالح البحر فماء . . بحور مده أمام تفض ولا حدود، نحدْ لا الذي 
المؤسسةأو الشركة عمل سير عن فصلية تقارير معني وأنت - • أ حلوآعيبا؟ 

تقريراأيديهم أمام ووضع الموؤلضن المدير هدا جمع لو ماذا . . الثائر مديرك إلئ 
المابفة؟!المرحلة خلال أوالمرمة الشركة أداء عن مفصلا 



ع
1انعضو

ممكنالتي اينضادة الأفعال أو قاتمة؛الأشياء تضع أن يمكنك أخرئ وبهلريفة 
مثلا;؟( . لو. )ماذا ت نمسك بسؤال الدراسة نحت التي للمشكلة تطيقها 

إجابيا؟!أصح سليا المثكلة هذْ حول نعتقدْ ما لوأصبح اذا م٠ 
اتعميمها؟ من SIjjالجتمع من معينة فئة علن المشكلة لونمرنا ؛وماذا 

 ٠u التاثجعن بالحديث أوبيانا . الداة. إلن المهاية من المنكلة لودأنا نا
االمسببات؟ نل 

بعدهاومحن المشكلات إلن النفلر علن نمن فلبها أو المشكلة عكي طريقة إن 
مجنالخروج إلن بالأمانة والطرافة، المتعة حناياها بين نجمع جديدة بصورة الخيام 

الخصب.والخيال الرحب المضاء إلن الصارمة والقواعد الخامدة القوالب 

. Six TliinJdng Hatsالمنة التفكير نعات - ٥ 

وفيوالشخصية، العملية المواقف ني والنجاح للتموق ءفيا.ة الهلريقة هذه 
ثركةفي التنفيذيون المديرون الهلريفة هذه ويستخدم المنزل، أو العمل نطاق 

»آبلأوشركة إمء بي ءرآي شركة حجمها ني تفوق التي اليابابة ®نيبون® 
لممعينة بعلمريقة ينكر أن إلن الشخحى بتوجيه الهلريقة هذه وتقوم ٠ للكمبيوتر 

منأيا يلبى أن يمكن الشخصي أن أي أحرئ؛ طريقة إلن التحول منه يعللب 
التنكير.ألوان من لوأ ^ا نتعة كل غثل التي ^^ونة المت القبعات 

منيعد الذي  Edward de Bonoدوبونوإدوارد د. إلن الطريقة هذه وتعزئ 
الطريقةلهذه ملخصا ؤإليك • • • الإبداعي والتفكير التفكير تعليم علم في الرواد 

. Six TJiinking Hatsكتابه محن 

المضاء;لشعة ا■ 

كلهذلك إعطاء دون والإحصاء والأرقام والحقائق المعلومات تفكير وهي 



ااإٍحاءم|كغضو 

E
أنويجب أحرئ، أولغ لفكرة للأنتمار امحمتغلأب أومحاولة معينة، صيغة 
•بالوصؤع تماما متصلة المعلومات هده تكون 

■الشعةالخمراء:

والتخمينوالحدس والعاطفة والشاعر الاننعالأت عن التعسر وتعني 
ؤيجببوجوده، الإنرار ويجب موجود، التفكير من النؤع هدا إن والفلنون. 

معالتعامل أريد ولكن لماذا؟ الني؛ نلا . . . والضيهد الملاحفلة نحت معه التحامل 
والشك.الارتياب من وجو ني يحدث النقاش هدا إن . . نقط الشخحس هدا 
الثقة؟مجن جو ني النقاش نمس أجرينا لو يحدث ماذا 

;السوداء لشعة ا■ 

الفكرةيجعل عما أل نتفهي الأونات، أكثر الناس يرتديها القسعة هده 
.. لسببا. ولكن الأمور علن لبي الالحكم نبحة إنها مجدية، غير المطروحة 

فهناكالسوداء القبعة أما شعورية. انهلباعية لأسباب الحمراء القبعة ني فالنقد 
منهلقية.أمجاب 

المفراء;لقبعة ا■ 

سنالقبعة هده إن المثرؤع؟ أو الفكرْ تنجح موف لماذا ; القمعة هده ل نتأ 
ولكنتقل بالمأمل إنها • • المطروح الأمر بنجاح القول يجيز الذي الب 
أنالقبعة هده تفكير حِح فيمكن جدأ نمغفه أمر مثلا حصل فإذا . لسبب. 

•حوله ريب أي لدينا يعد ولم حدث الأمر هذا أن رني يمما نقول 

الحمراء:■القبعة 

الاقتراحاتيشمل التفكبر ص النوع هدا إن . . والإبداع الأذكار قبعة وهي 
بدائلعن للبحث فكرة إلئ فكرة من تتحرك إنها التفكير، واستنارة والثدائل 





آ؛إ
طريقةامتخدم بالمثكلة، ريطها يمكن التي المعاني أو الأفكار عن ابحث - ٤ 

إثارة.الأكثر أوالترتيبات التوزيعات وسجل الإجبارية العلاقات 

ورسومصور اصانة إلن نحتاج قد ورطة أو مأزق إلن الوصول عند - ٥ 
آحرئ.جديدة ممجموعة أوالبدء جديدة، 

جديد.وشكل جديد غط لتولد أوعكسها الصورة الرموز مواقع تغيير حاول - ٦ 

وصمكونسمات مواصفات لكل التصويرية الأشكال كل م ترمأن جرت 
•الحالي التعليمي أو الوئلفي 

وكيلكمعهم، سعامل الدين ^حاص 
طريفةطبق ثم بعملك المتعلمة والمفهومات والعاني والأدوات والأشياء المنتجات 

جديدة؟وروئ أفكار مجن به تخرج أن يمكن ماذا وانظر السابقة، التصويري التفكير 

صغيرة،أجراء إلئ الكل تقيم علن قدرتك متزيد والأشكال الرموز لغة إن 
مماوالصور؛ الرموم من متنوعة مجموعة إلئ الأجزاء هذْ نحمبع إعادة وعلمن 

.والإبداعية التخيلية قدراتك يحفر 

. Clieclclistsوالفحص التحفي قوائم - ٧ 

ةالرتيالستة الأمثلة محن نابعة والمقابلة الفحص أمئلة من مجموعة عل آبإن 
الأتية:

.how،كيف؟  whatما؟ ، whenمجتن؟ ،  where،أين؟  whoمن؟ ،  Whyلماذا؟ 

ءالتخيلكتابه في ، Alex Osbomأسورن اقترح نقد ذلك إلن بالإمحانة 
تممدالتي للأنتكار ومثيرا محفزآ موالا ٧ ٥ <ا  Applied Imaginationالتطبيقي 

ه،نفللمعنن جديدة أومرادفان جديدة استعمالات عن الحث فكرة علن 
يأتي:كما تلخيصها يمكن 



■Eاكغضر

استعمالاتالوجود لاستعمال جديدة طرق  أخرىاستعمالات إلى أضف 

الوجودتعديل ؛م إذاأخرى 

 U؟الذي الأخر لشيء ا_ رالتكيفالتهيئة 

الشيء؟هدا يقترحها التي الأخرى الفكرة ما 

موازك؟انس العرض هل 

؟اتاخه يمكن الذي ما 

؟وتقليده محاكاته نهناعنى يايمن 

؟جديد دوران أو انعهل١فة  دالخويراكعديل 

الرائحة،الموت، الخركة، اللون، المعنى، تغيير 

.؟.الشكل.المكون،

أخرى؟أشكال 

؟تضيفه الذي ما  التكبير

أطول؟وقت 

أقوى؟

أعلى؟

أطول؟

؟وأمملث أنخن 

زانية؟قيمة 

مضاعفة؟

تضخيم؟
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؟والوجم، المالب التحول 

ماذاعزاكد؟

؟للخلف الأمام حول 

للاض؟الأثل ءر'ل 

أدراظاولة؟

انمكسوالفلب

طاضتشكيلة، ، سيكة مزيج، عن ماذا 

الزكة؟الوحدات 

التحدة؟الأغراض 

انحسة؟الأفكار 

١كموالتاJف

رنم)٤جدول 



ارلوه|ءم|كفضي 

تإ
. Brainstormingالذهني العمق - ٨ 

المصطلحاتمن  Brainstormingالذهني العصف ممطالح أصح لني 
شخلو،زك ألا يكاد ل الإبداعي، الممكير عن لكسر الامعْال الثائعة 
الركائزكإحدئ الذهيتي العصف طريقة ذكر من الإبداعي التنكير أو الإبداع 

علنالذهني العمق، طريفة وتعتمي هذا التفكير، من التؤع هذا في امية الأٌ
اسأيعالئ المثاركن من محددة عجموعة حلال، محن كثيرة أفكار توليد 
أوتثبيطبكح يمح فلا ة؛ الحلنهاية إلن الأفكار نفد أوتأجيل الأحكام تعليق 

أوالأفكار هذْ من كبير عدد يتوفر أن إلن عبيها حكم أوإصدار الولية الأفكار 
ننيدون الأفكار كل تقييد يتم إذ الدراسة؛ نحت، للموصؤع الطروحة الحلول، 

نالعصفالذهني، الحصن، ة لحالالمعتادة الطريقة هى وهذه ة، الحلنهاية إلن 

باستخدامونلاائ٠ جديدة؛ أفكار وتوليد لإنتاج مجتهلورة عملية عن عارة الذهني 
التيالحديدة الأفكار وتشجع تحفز التي العينة واليادئ القواعد من مجموعة 

المعتادة.^ ااظروففي عليها الحصول، يتم لا 

الوعهدا ومبادئ أساسيان من كثير إليه تحزئ الذي  Alex osbornويرئ 
التداولا،إأوطريقة نقاش حلقة عن عبارة الذهني العصف، التنكير-أن من 

بتجمحمعينة لمشكلة حل عن البحأش< الناس هءن مجموعة يحاول، بواسعلتها 
الأفراد.من التلقائية الأفاكار كل وتقييد 

ينحتأو الصاع، ني الحديدة المنتجات لتطوير الطريقة هده ونستخدم 
أوأللمةعماليات استحدايث، أوفى والموات، الشركات نى العامة الخدمات 

المقالاتونى والدعايية الإعلانية الحملات ني وكذللث، جديدة، حدمات أو 
أنلث،ا كهسالتسويق. واستراتيجيات الإدارة طرق وفي المكتوبة، والثحويئ، 

.وتهلويرها الخاصة حياتالئإ لتنمية الهلريقة بهذه سنستمتع 



ع
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مجمومحكوعالئ عليك سعود تمر الالذهني العصف حلقات عقد إن 

والخدماتأوالومسسة الشركة منتجات من تطور نفد العظيم؛ ^١]>^ أومركتك 
إنكإذ مرووميك؛ عند بالأهمية أنت ومحتحثلئ ، للمجمهور تقدمها التي 

الحيدةللانكار ممدا تكون عندما الوظيفية سيرتك إلن جديدأ يعدآ متمبف 
يحدثالذي ما ت نفك تأل أن ولك • • العويصة. للمناكل الراتعة والهلول 

بعدفيما ميصح حديدآ منتجا تطور أو المال، حفثل ني جديدة طرنآ تطور عندما 
تطورعندما أو لصنعك، الإنتاجية القدرة من تزيد عندما أو الرق، علمئ مهيمنا 
أوالدرّة، ني الطاابة النهائية النتائج أو المعلومات، حفنل ني جديدة طريقة 
طرناتحدث أوتالفصل، غرنة داخل التدريس ني ثمتحا الوJا أستبتكر عندما 
إاح؟ا. ...الخمهور مع والعلاقات الاتصال ني جديدة 

إلى:حتما ستؤدي الرائعة وحلولها بأفكارها العصف جلسات إن 

*uلاممر.

٠صريعة رقية ت٠ 

الإدداع.يادة ز٠ 

أفضل.جتمع م٠ 
١المتحدين مع أفضل لاقات ع٠ 

جديال.ة.أمواق ستحداث ا٠ 

أفضل.ت ومنتجا ت دما خ٠ 

رائعة.دارة إ٠ 

الإنتاجية.الثقة ن من٠ 

إلح.١ . .٠ . ......٠ 



اااءبماءساكفخير 

ثأ
من. . مق وترب إعداد إلن تحتاج اللهنى العصف ة جلخإن . . . ويعد 

للجية،اللازمة الراد ونحضر الاجتماع، مكان ؤإعداد المناركن، دعوة 
ذلكومعايير المنابن الأفكار احتيار وكيمة عقدهأ، وطريقة موضوعيا وتحديد 

.. والإيجاز الاختمار من اللمحات هده طسعة عن يخرج وهوما إلح؛ •  •
العصفجالسات فى الهمة القواعد بعض ذكر علئ هنا الحديث ميقتمر ولذا 

ات.الحالهدْ مثل ش المتبعة الخطوات بالإظنةإنى الدهض، 



ااا«بداءساكغقبر ج

علنللحمول بها؛ الالتزام ينبغي وآداب نواعد اليمني العصف لحلسات 
ومنها;والحلول، الأفكار من النتائج أقفل 

أومتعها.ايسقة الأحكام تاجيل - ١ 

والخالية.الشاذة الأفكار تشجمع - ٢ 

•الاخرين أفكار على الغاء تشييد - ٣ 

•والوع الكيف على مقدم الكم ~ ٤ 

م؛عها:أو يقة الالأحكام تأجيل - ١ 

اليمنيالعصف ة حالتكتمل أن إلئ عليها أوالحكم الأفكار ينقد يمح لا 
الهل-اهةصرف من فبدلا ثاذآ، أو ماذجآ كان؛عضها ولو الأفكار كل جل وت

الأفكارتوليد ض بها الاحماظ يتم المولدة الأفكار نقد ني الثمينة الدُافة 
تكونأن يمكن صالحة غير الأولن تبدوللوملة التي فالأفكار . ؤإنتاجها. والحلول 

تعديلها.عند عنليمة فائدة ذات الأحيان بعض في 

وفدالخاصة، أفكارك مشاركة علن ١لآحرين يثح الأحكام تعلتز إن 
تعليقعند 3لح لالفريبة تكون الأصيلة الأفكار أن الأحيان بعض في أنه وجد 

.الأحكام لخام أوكبح 

والغالية:الشاذة الأفكار تشجيع - ٢ 

الشاذةأو الحامحة الأفكار فإن الخموح الفرس ترويص بالإمكان أنه كما 
•الأولي، للوملة صالحة فكرة إنتاج من ر أيبشكل وتهديها نولنمها ؛كن، 



|اإٍدداءماكغضو 

قا
معهاالضحك ممكن أفكار توجد بل حدآ، مضحكة أو سحيقة أفكار توجد لا 
غريبةأفكار أي نجل أن داتما عالينا نحتم الذهني العصف وجلسايتح عليها، لا 
الأفكارإن ا . . نبهها. تأو معها الصدام وممنع فيها ونغالي ل مألوفة، غير أو 

السهلومن التفكير، في جيبي أسلوب إ'ارة ني أنفل بشكل هم ت
الأفكار.هدْ ممثل تحنز الأصيلة الأفكار إن إذ الأصيلة؛ الأفكار لصالح ضومها 

الأخوين:أفكار على الماء تشييد - ٣ 

للبناءالأحرين أفكار ستخدم وان محمود، أمر راتعن تمعن منكون ن إ٠ 
بعشهاأحوات فالأفكار مطلوب. نرحل  suJJlالرائعة؛الأفكار واكتشاف عليها 

بحفزأنه كما فكرة، لكل زائدة أفكارا ، محيفيفبينها فالحمح بعض، بزمام آخذ 
الملهمة.أفكارهم لهلرح الاحرين 

مبدألها يكون أن بد لا الذهني العصف ة جلفي موصوعة نكرة كل إن 
فرصاعلينا يفولث، فد تاللث، أو الفكرة هذ0 من الاستفادة وعدم ، إليه نستند ومفهوم 

ممكنالغريمة الأفكار أن فكما أصيلة، أفكار إلن الوصول سيبل في أرقانا ويهدر 
منأسهل أفكار نبتي بكون الغالب في فإنه صالحة حلول إلن تحويلها 

٠تامة أصيلة فكرة توليد 

والوع;الكيف على مقدم الكم - ٤ 

ممكنعدد أكبر توليد علئ الأولئ بالدرجة تعتمد الذهي العمق ة جلإن 
إلئللوصول كثيرة فرصة هنالئ، متكون المولدة الأفكار هذه ومن الأفكار، من 

تفضيلغير في الأفكار كل اصعلياد نتعود أن ها ومجهمتنا ة. الرائعالأفكار 
فيالرغبة يفلل للانكار المتدفق فالأسياب، منها؛ ندر أكبر وجمع وصف، أو 

هعتأتي الرائحة الأفكار إن نيل وند الأفكار، كوابح فقد علن اعد وبالتْويم، 
والنؤع.الكيف يولد والكم المولدة، للأفكار الكثيرة القوائم 



ع
ااإٍدد|ءساكغضر 

سضبماتاسفالأض
;وواضح جيد يشكل الشكلة دد ح■ 

،الأشياء من اللي الخاب ني المثلكة تكون أن الضرورة لس أنه لاحظ 
الستة؟لهدم اضئ ميزانية فعالة يصورة نوظف كيف مثلا؛ المنكلة تكون نفد 
منتنجاتعلئ مسنوات عثر ممرور الاحتمال بمناسة حديد مننج إلئ بحاجة نحن 

الشركة.

بها،وعي علن المشاركين أن من وتأكد وواضح، موحر كل بالمشكلة اكتب 
المشكلة.بها كثبت التي والكلمات الهلريفة علن موافقتهم وحذ 

;الدهنى العصف ة ■بلمحددة مدة ع ضا 

حجمعلن يعتثمد ذلك كل بل الدهثي العصف ة لخلمعينة مدة هناك ليس 
العدداختيارك إن شحها. أو المولدة الأفكار انسياب وعلن المشاركة، المجموعة 

المدة.تحديد ني كثيرآ صيعينك المثاركين من المناب 
 Iثمحي كما الأفكار كل لكتابة فخما نن ع
و3لاعوأن تلقائيا، ورودها حب المطروحة الأفكار كل نجيل من بد لا 

•لها تفويم أو نفد أى بتوجيه السماح دون جميعهم المشاركون عليها 
;تامة بحرية أفكارهم يهلرحوا أن إلى جميمهم الشاركين دع ا■ 

حوفاأو الخعلآ في الوقوع حشية الأفكار طرح عن بمحجم الناس ُن كثيرأ إن 
هدهتمنع الذهني العصف ة جلإن . ..المركة أورمين أوالمدير المجتمع من 

كانتمهما ولادتها حين الأفكار أوتقويم نقد عدم مهللفا يجب إذ الاعتقادات؛ 



ارلبح|ءآلاكغضر 

ق،
الانكارمع نضمحك أن يعجب ا ٠ ٠ غريبة أو ية غبأو ماذحة الأفكار هذْ 

فىالناركون يصل وعندما ونهرعا، عليها الضحاك من بدلأ ونحمزها ونشجعها 
٠الأفكار توليد عن محبامرة ميتونفون النقد من الخوف إلن الدهتي العصف جلسة 

الافخاوووله الأيضام ملق 

على;اعدة للمولأ مفخما ين ع■ 

الأحكام.عليق تء 

ونجيلها.الأفكار بول ن٠ 

الأخرين.أفكار علن والناء للاستفادة الأزاد مز حن٠ 

والغريبة.الشاذة يل المألوفة غير الأف\كار نجح ته 

عليها.وليس الساذجة أو البدائية الأفكار مع لضحك ا٠ 

الأفكار.يتدفق ماح لاه 

للانكارالصامتة الحضانة لعملية معدودة يمح؛دنائق الأفكار نح ند عه 

أوثمل.جاف غير ممتعا مرحآ جوالاجتماع علن لإبقاء ا٠ 

هيمايمس ضل اقبل 

;الأفضل الأفكار اختر ابيسة نهاية ند ع■ 

كلأن تتأكد أن يجب لكنك الأحسن للأفكار محدد عدد هناك ليس 
الاختيار.علن موافقون الذهني العصف ة جلني الثاركين الأشخاص 
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 I امحارة:الأفكار ض

المشكلة؟لحل ماسة دكرة أنفل عي ما 

الأفكارعلئ للمحكم اللازمة بالعايير نائمة ضع الأفضل الفكرة إلن للوصول 
نهلسمهامحن الانتهاء يجب أو وشرعية، ثانونية تكون أن يجب ت مثلأ تقول كأن 
القاؤل،من مجموعة فكرة كل أعهل ذلك علئ وبناء • • الدراسي العام بداية نبل 

المعايير.نائمة مع وانسجامها ملأءمتها محيئ علئ ذلك ويعتمد 

الأفضل:هي الماط في الأعلى لفكرة ا■ 

لحلالأفضل الفكرة هي القاط من نجم أعلن علن -يحمل اض الفكرة إن 
المحافظةمن يد لا بل الأحرئ الأفكار إهمال عدم يجب ولكن • أوالمشكلة المسالة 
فكرتكتخفى أن ممكن إن علميها؛ التحصل والقاط الأفكار لكل سجل علن 

اسيق.مجال في الأفضل 

الأفضلاوفخأة اخدأ 

الأخوسالأفحاو تمْل ولا 
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ع

عاهةنقالين 

ممسأن دون الملأسيق قطعة إخراج حاول - ١ 
•الزجاجة أونكسر 

■متظاشة أجزاء أربمة إلى الأتية المربعات من مربع كل فسم ٢- 

الإبداع...لكلممة الرادفة الكلمات س . ٣ 

ج

د.

جهازأبرزمواصفات مي ما .. الإبداعي التفكير طرق من واحدة يمهلميق - ٤ 
؟٠٣٢ ٢ ٠ عام في الشخصي الالي الخاب 

القيامتنوي والتي وانحاءلر٥ تتصف؛المغامرة التي المشاريع مجن نلائة صف - ٥ 



ع
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الأشهرل خلا بها 

علىللحمول أدناه الشكل في الطول في اوية النالأفلام من ستة ارفع ٦- 
مممردأ.فلم أي بهاء دون تامن مربعتن 

حج ج 

٠٠٠■ ٠٠

►-ح-حِ 

يأتي;لل استعمالات بعشرة قائمة اكتب - ٧ 

الرصاص.ا.نلم 

الأسان.فرشاة ٢. 

•اللابس همل حل - ٣ 

الأتية:الستة الأمئلة مفاتيح تخدما م. ٨ 

لأ؟؟من....متى، أين، كيف، ناذا، ماذا، 

الأتية;الرغبات مجن واحدة لتحقيق مشروعا اكشح 

بارعا.متحل.ثا تكون أن ١- 

ّيهمك موضع عن كتابا تولف أن ٢- 

١امحتثماري مثرؤع بتأسيس تقوم أن ٣- 
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فخصهع الحديث بها شدأ مواضيع نمشرة قائمة ضع دقائق حمى خلال - ٩
•مرة لأول تقابله 

نرمهالا تطوعية مل لحغة في نشارك أن الأصدقاء أحد منك طالء_، إذا - ١ ٠ 
ليعرض.امحنملة امتجاباتك هي ما 

الأتي(الشأكل مزرعته) م يقأن أراد صدئ السن في كبير مزارع احتار . ١١ 
والساحة.الشكل في اوية متام أقأربعة إلى الأربعة أولاده على 

•جمرته من الرجل ئخرج أن حاول أ- 
للحل؟الوصول فى واجهتك التي الصعوبات ما - ب 

على:للتغلب جة ايامحالطرق بعض ح اقتر - ١ ٢ 

أ-روحالأنهزاب•
.١^٧ من الخوف ب. 

مشكلة.لكل فقط واحد حل وحول اعتبار إلئ الميل - ج 



ع
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الكتاب.لهذا قراءتك وراء أماب لعشرة قائمة ضع - ٣١ 

الأتية:انمارة افش - ١٤

أمأو.آخر كثا نمثح ا مج 
طلبرفد الماس، عن الانعزال ملوكه على يعالجا خمجول قاب أحمد - ٠١ 

الاتصالمهارات لمهلوير والخلول الأفكار من تعليع ت ١٠اكتج، لشكلته.. حلا ،سلت، 

•الأحرم( *ع أحمد لدكا 

١^:انمارة -افش  ١٦

الزملأءا،من كبير عدد من تختار0 أن p_، صالحا صديقا أرديت، >اإذا 

باستخدام;المقاط كل سن تمل أن .حاول . المع المقاط تمرين في - ٧١ 

مستقيمة.حطومحل ثلاثة ا. 

واحد.مستقيم خط ب. 

ترغها؛لا تظوعية عمل لحنة في الشاركة الأصدقاء أجد منلث، ظلمج إذا - ٨١ 
للعرض؟انحتملة الامتجابات مي  ١٠

الأتية:انمارة زقض - ١٩

الأجوبة،؛كل تعلم أن من الأسئلة بعض أل تأن الأفضل رامن 

James Thurber
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E
مطايقة.مثلثات منة على للحمرل أفلام أربعة ترتيب أعد الأتي الشكل في - ٢ 

ل>

><

على:للتغلب تقترحها التي الهلرق ما . ٢ ١

الخطأ.من الخوف أ. 

■بالكمال الخمور ب. 

الدوام.علن واحدأ حلا منكلة لكل أن الإصرارعلئ ج. 
■الإبداع عن تعيقك التي العادات من ا حماكتمج - ٢ ٢ 

الأتية:للمشكلات التطورة الخلول من قائمة اكتب ء ٢ ٣ 

الكتاب.لهدا الناسب هوالعنوان ما أ_ 

•التيخن عن يالإنلاع المد إنناع - ب 
للماهمى.الأمان حزام ج-ربط 

الأيمنم المملوكه على يسطر الذي الشخص صررة نتقمص أن حاول - ٢ ٤ 
•• باحاسك فكر • • شاعري جميل مكان في مريحة ة جالاجلس . الدماغ.من 

الذيالشخص بمهلريفة فكر ذلك يعد ثم . بالصيد... بالألخان.. حوللث. بابمال 
علىللحصول مفملة بخهلة فكر .. الدماغ من الأيمن م الشملوكه على يسيطر 

التفكيرينأي في ذلك بعد انفلر نم . التحليل. . .المطق. الأرقام.. باستخدام المال 
!إنفسها.. اللحفلة وفي معا التفكيرين يمض تقوم أن حاول ؟ . أكثر.بارتياح تشعر 
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الإبداعية.قدراتك لتطوير المكنة بالطرق قاتمة ضع - ٢ ٥ 

العلاقاتالإماريةانحتملةبئالإبداعواسة؟.ا .  ٢٦

كلبكتابة وابدأ وقلم بورقة ك أممناب ومكان مريح وضع في - ٢ ٧ 
;تختاره موضوع أي حول فقط دقائق خص خلال الواردة والخواطر الأفكار 

ملاحظاتك.دفتر في وسجله دقيقة، لكل الأفكار تدفق معدل احب - آ 

الواحدة.الدقيقة ني الأفكار عدد مرة كل في ومجل الحاولة كرر - ب 

;الكلمات من تمكن عدد أكبر الأتية الأحرف ص -كوو ٢ ٨ 

مك ع ق ص  أ
الأتي:بالشكل يتعلق تعتقيه شيء كل ي، اكتدقائق عشر خلال - ٢ ٩ 

.إلح( . . حركات، خواص، ستعمالات، ا) 

جرب. نجارية. مرمة أو شركة مدير تصح أن تريد إنك لغمك فل - ٣ ٠ 
الخيالربامتخدام معدودة، لدفائق عينيك وتغمض تسترخى أن باكر صباح كل في 

الخالة.الأفاكار كل ..اكب مدير أنك تخيل لديك 
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