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 التفكير االبتكاري

 

  ديد والخروج من الشائع والمألوفتج القدرة علي ال-1
 
 تخلص من االنماط التقليدية في التفكيرعلي ال القدرة -2
 التعامل مع المواقف  بمنظور جديدو

  االتيان بحلول متميزة للمشكالت ثم     
  
 إنتاج شيء جديد يراه ى القدرة عل: أريك فروم-3

  اآلخرون أويسمعون عنه
  
القدرة علي التعبير عن األفكار الجديدة دون :  ماسلو-4
   اآلخرين سخريةودون خوف من أو كبت كف

  
 القدرة علي اكتشاف عالقات جديدة أو معاني أو أفكار -5

 جديدة وتوظيفھا بصورة جديدة
  

ومھارة يمكن التدريب عليھا قدرة يمكن اكتسابھا -6  

التفكير اإلبتكاريتعريف   
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 التفكير االبتكاري والذكاء

 تعريف الذكاء
  
  
 

 بأنه القدرة على إكتساب القدرة  : "Woodron" عرف العالم ودرو  
 على التعلمبأنه القدرة       : "Colvin   "   عرفه كلفن 

 بأنه القدرة على التفكير المجرد    : "Terman   " عرفه ترمان 
 بأنه القدرة على إدراك العالقات     : "Kohler   " عرفه كوھلر 

بأنه قدرة الفرد على التكيف بنجاح للعالقات      : "Pinter   "   عرفه بنتر 
 الجديدة في الحياة

لعامة على التكيف عقليا طبقا بأنه القدرة ا     : "Stern   " عرفه شترن 
 لمشاكل الحياة

 بأنه القدرة على الحكم السليم      : "Bienet  "   عرفه بينيه 
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كما في رواية الحكايات ( لقدرة علي استخدام الكلمات بكفاءة شفھيا ا

 – الصحافة – التمثيل –الشعر ( أو كتابة , والخطابة لدي السياسين

, يتضمن ھذا الذكاء القدرة علي معالجة البناء اللغوي) .  التأليف 

 وھذا االستخدام قد –م العملي للغة المعاني وكذلك االستخدا, الصوتيات 

استخدام اللغة إلقناع اآلخرين بعمل (  أو البيان –يكون بھدف البالغة 

 وأ) استخدام اللغة لتذكر معلومات معينة ( أو التذكر ) شيء معين 

اي ( او الميتالغة ) استخدام اللغة اليصال معلومة معينة ( التوضيح 

  .) استخدام اللغة للغة في ذاتھا 

 

 

  

    

 – المحاسب –الرياضي ( القدرة علي استخدام االرقام بكفاءة مقل 

 مصمم برامج –العالم ( وكذلك القدرة علي التفكير المنطقي ) االحصائي 

ھذا الذكاء يتضمن الحساسية للنماذج )  استاذ المنطق –الحاسب اآللي 

  Linguistic Intelligenceالذكاء اللغوي  )1

 الذكاء المنطقي الرياضي) 2
 Logical-Mathematical Intelligence 
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بما أن ( والعالقات المنطقية في البناء التقريري واالفتراضي 

  .وغيرھا من نماذج التفكير المجرد )  السبب والنتيجة –إذن ... 

ان نوعية العمليات المستخدمة في الذكاء المنطقي الرياضي تشتمل   

اختبار , التعميم , االستدالل , التصنيف ,  التجميع في فئات –علي 

  .المعالجة الحسابية , الفروض 

  
    

  

 –الصياد (  بدقة ومثال لھا القدرة علي إدراك العالم البصري المكاني

والقيام بعمل تحوالت بناء علي ذلك اإلدراك كما في )  الكشاف –الدليل 

ھذا )  المخترع – الفنان – المھندس المعماري –مصمم الديكور ( عمل 

الحيز والعالقات , األشكال , الخطوط , الذكاء يتضمن الحساسية لأللوان 

ة علي التصور البصري والتمثيل وھي تتضمن القدر. بين ھذه العناصر 

الجرافي لألفكار ذات الطبيعة البصرية أو المكانية وكذلك تحديد الوجھة 

  .الذاتية 

  

   Spatial Intelligenceالذكاء المكاني  )3
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الخبرة في استخدام الشخص لجسمه للتعبير عن األفكار والمشاعر كما 

وسھولة استخدام اليدين )  الراقص – الرياضي –الممثل ( يبدو في أداء 

 – المكانيكي – النحات –المثال ( ما يبدو في اداء في تشكيل االشياء ك

التوازن , ويتضمن ھذا الذكاء مھارات جسمية معينة مثل التأزر ) الجراح 

  ..وھكذا , السرعة , المرونة , القوة , المھارة , 

  

  
   

) مثل الناقد الموسيقي ( القدرة علي إدراك الموسيقي والتحليل الموسيقي 

مثل ( والتعبير الموسيقي ) مثل المؤلف الموسيقي ( واإلنتاج الموسيقي 

  ) .العازف 

الميزان الموسيقي , النغمة , يتضمن ھذا الذكاء الحساسية لإليقاع   

, كما يعني ھذا الذكاء الفھم الحدسي الكلي للموسيقي , لقطعة موسيقية ما 

  . أو الجمع بين ھذا وذلك -أو الفھم التحليلي الرسمي لھا 

  مي أو الحركيالذكاء الجس) 4
Bodily-Kinaesthetic Intelligence 

 الذكاء الموسيقي )5
 Musical Intelligence 
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لي إدراك الحاالت المزاجية لآلخرين والتمييز وإدراك القدرة ع 

ويتضمن ذلك الحساسية لتعبيرات الوجه . ودوافعھم ومشاعرھم , نواياھم 

والصوت وااليماءات وكذلك القدرة علي التمييز بين المؤشرات المختلفة 

كما يتضمن ھذا الذكاء القدرة , التي تعتبر ھاديات للعالقات االجتماعية 

بحيث ( تجابة المناسبة لھذه الھاديات االجتماعية بصورة عملية علي االس

  ) .تؤثر في توجيه االخرين 

  
  

  

 –معرفة الذات والقدرة علي التصرف المتوائم مع ھذه المعرفة   

جوانب القوة ( ويتضمن ذلك أن تكون لديك صورة دقيقة عن نفسك 

,  رغباتك ,دوافعك , نواياك , والوعي بحاالتك المزاجية ) والقصور 

  .االحترام الذاتي , الفھم الذاتي , قدرتك علي الضبط الذاتي 

 Interpersonalالذكاء في العالقة مع اآلخرين  )6
Intelligence 

 الذكاء الشخصي الداخلي )7
 Interpersonal Intelligence 
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التفكير اإلبتكاريقدرات   

  
  

  الطالقة والخصوبة: ًأوال
  

  المرونة والتنوع: ًثانيا
  

  الحساسية للمشكالت: ًثالثا
  

  االصالة والتميز: ًرابعا
  

 التركيز والمسابرة: ًخامسا
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متالئمة خالل ال -متوافقة  الالقدرة على تقديم أكبر عدد ممكن من االفكار

  وتسمي الخصوبة والسيولة الفكرية وتوليد األفكاروحدة زمنية معينة 

تبدأ ( كلمات في نسق محدد انتاج أكبر عدد من ال :  طالقة الكلمات-1

  )بحرف معين مثال 

انتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات المرتبطة بموضوع  :  طالقة التداعي-2

  )حرب مثال ( معين 
  افكار أو عناوين لقصة, انتاج اكبر عدد ممكن من االستعماالت لشيء معين :  طالقة االفكار-3

  معينة اكبر عدد من مرادفات كلمة  : طالقة التعبير -4

  
   
    

  
  
  
  
  
  
  

القدرة علي تغيير الحالة الذھنية بتغير الموقف واالبتعاد عن الجمود 
   القدرة علي التلون العقلي. والتصلب العقلي والنمطية واالعتياد 

  :وھناك نوعان من المرونة 
  القدرة علي إعطاء وانتاج استجابات متنوعة: المرونة التلقائية  -1
ة علي تغيير الشخص التجاھه الذھني القدر: المرونة التكيفية  -2

  .لمواجھة مستلزمات جديدة تفرضھا المشكالت المتغيرة 

الطالقة الفكرية) 1(
  fluency

المرونة الفكرية) 2(  
 
flexibility
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الوعي بنواحي النقص والقصور والقدرة علي رؤية كثير من  -1

 المشكالت في الموقف الواحد
  االحساس المرھف والوعي المرتفع بالمشكالت وحلول للمشكالت -2
 

  
  

   
    

  
  

 ج سابقذليس لھا نمو  التميز   
 أي ال تتسم بالشيوع      
أي القدرة علي انتاج افكار وحلول أصيلة ال تكرر افكار المحيطين  

  .به أو االفكار الشائعة أو القدرة علي انتاج افكار قيمة جيدة النوعية 
  فالمرونة أن الشخص ال يكرر نفسه 
  واالصالة أن الشخص ال يكرر غيره

  
  يل المدي علي ھدف معينالقدرة علي التركيز واالنتباه طو  

 التمتع باليقظة الذھنية والحماس الوجداني واالبتعاد عن التشتت
 
 

الحساسية للمشكالت ) 3( 
sensibility to problems 

الة) 4( ار االص  واالبتك
Originality 

التركيز والمثابرة ) 5(  
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  ضبط النفس- 1
  االشباعء القدرة على ارجا- 2
  المثابرة تجاه االحباط- 3
  االحكام المستقلة- 4
 موض تقبل الغ- 5
  اللجوء الى االفكار الشخصية- 6
  االستعداد للمخاطرة- 7
   الرغبة في تجويد االداء- 8

 التفتح على الخبرة الداخلية- 9

لشخصية 
 المبدعة
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إدراك ) الحساسية للمشكالت ( مرحلة اكتشاف وتحديد المشكلة  

القدرة علي إدراك . مضاعفاتھا وأسبابھا . حجمھا . وجود المشكلة 
 فجوات االداء وأوجه النقص واالخطاء

جمع المعلومات ) . الطالقة ( معلومات والبيانات مرحلة جمع ال 
  .االزمة وتحليلھا وتنظيمھا واستنباط العالقات بينھا 

مرحلة وضع الحلول والمقترحات واالفكار والفروض الالزمة  
 الستنباط وتوليد الحلول

القدرة علي التأكد من صحة ومناسبة : مرحلة التقويم والتحقيق  
 .واخنيار الحل المناسب الحلول واالفكار المقترحة 

  
  

  
  
  االبداع الشكلي- 1

 شكل معين  صور مختلفة من 4  
 
  طالقة الكلمات- 2

   كلمات تبدأ بحرف   ب5  
 شجر    كلمات ع وزن 4  

 
  طالقة التداعي- 3

 بحر    كلمات مرتبطة5  

ت مراحل التفكير االبتكاري في حل المشكال  

واكتشاف المواھبتمارين لالبداع   
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  طالقة االفكار- 4

   الفواكه    اكثر عدد من   
 خضروات        

 
  الطالقة التعبيرية- 5

 مرادفات لكلمة  
 يعاني  

 
  المرونة التكيفية- 6

 الوصول الى سقف الحجرة  
 بدون سلم أو كرسي    

 
  التخيل- 7

 الساعة االن السادسة واثنان وعشرون دقيقة  
 ما ھي وضع العقارب     
 كم الساعة  العقارب تبادلت  
  دقائق8الثانية و   
 الثانية وستة واربعون دقيقة  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوصايا العشر 
:لتنمية االبداع   

 التركيز-  1
 الخيال-  2
 التجديد-  3
 الطالقة-  4
 التعبير-  5
 االحساس-  6
 المرونة-  7
 المعلومات العامة-  8
 العلم والثقافة-  9

 الدقة -10
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   )attribute listing( ذكر الخصائص - 1
   )forced relationship( العالقة القسرية - 2
  )check lists( طريقة القوائم - 3
  )morphological analysis( ولوجي ف التحليل المو- 4
  )Brain storming(  العصف الذھني - 5
    )Synectics( تآلف الشتات - 6
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

طرق تنمية 
التفكير االبتكاري
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  إزدياد الحصيلة اللغوية في سن مبكرة- 1
  القدرة على إستخدام الجملة التامة في سن مبكرة- 2
  تعلم القراءة في سن مبكرة- 3
  القدرة على التركيز واالنتباة لمدة أطول من الطفل العادي- 4
  والتذكر- دقة المالحظة - 5
  الشغف بالكتب في سن مبكرة- 6
  العالقات السببية في سن مبكرة القدرة على إدراك- 7
  تعدد الميول في سن مبكرة- 8
  

 
 
 
  

  القيادة- 1
  المبادرة والتفاعل االجتماعي- 2
  الثقة بالنفس واالعتماد على النفس- 3
  حب االستطالع والتخريب- 4
  الشجاعة والجرأة- 5
   الثبات االنفعالي  - 6

  صفات المبدعون

 
الصفات العقلية) 1(  
 

 
الصفات االنفعالية) 2(  
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  .كيفامتميزه كما وج عدد من االفكار ال   انتا
  10-2من : عدد المشاركين 

  )مثالى   ( 4-7                      
  

  
  
  
  

  
  .االبتعاد عن الحكم أو النقد أو التعليق و تأجيلھا لمرحلة أخرى )1
 غير قابله – عشوائيه – سخيفه –أفكار شخصيه ( حريه التفكير  )2

 )للطبيق 
 – أستخدام االفكار – بناء على أفكار االخيرة – تحوير –تطوير  )3

 )توليد االفكار
 . االھتمام بالكم و الكيف–كمية االفكار مھم  )4

 تقنيات التفكير اإلبتكارى 

  العصف الذھنى )1
 التحليل المورفولوجي )2
 القبعات الستة )3

 العصف الذھنى) 1

  شروط العصف الذھنى-
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  )على لوحه أفضل ( إختيار مسجل  )1

  .        يفضل ان يكون غير مشارك فى العصف الذھنى
  ) أو أربعه3فى حالة وجود أكثر من ( إختيار ميسر جيد  )2
  جو مريح و ممتع  )3

  ر الجليد           استخدام أساليب كس
             التسخين

 .          مشكله وھميه تساعد على ذلك
   سنه1/2وقت محدد ال يتعدى  )4
 .اعمل نسخه لكل مشارك )5
 .فى اليوم التالى جلسه اخرى لالضافه و التقييم )6
  

  
  
  
  
  

  .أفكار قابله للتطبيق االن )1
 .أفكار تحتاج للبحث و المتابعه و المناقشه )2
 .أفكار تدخالت جديدة )3

 
  كار أخرى أف-
   دقائق وھكذا5-3 دقائق ثم إنتاج االفكار 5-3يمكن التفكير لمدة ) 1 
 Sequencingيمكن انتاج االفكار بالدور ) 2 

  و تضاعف انتاج االفكار

  شروط فى التنفيذ-

 : مجموعات3تقسيم االفكار الى 



Dr. Magdy Samuel 

        magdysamuel.com 

  
  مجدي صموئيل/ دكتور    التفكير االبتكاري

18 
  

  
  

  
  
  

 )إزالة التعقيد ( التبسيط  -1
 .إستخدامات جديده -2
 .تشغيل ألى -3

 .تخفيض تكلفة -4
 .استعمال أسھل -5
 .أمان أكثر -6
 .إمكانيات أفضل -7
 .ء أفضلأدا -8
 .أداء أسرع -9

  .متانه أكثر-10
  )صالحيه اطول (  عمر افتراضى أطول -11
  . مظھر شكل أفضل-12
  . وظائف أكثر-13
  . مرونه أكثر-14
  . أصغر أو أكبر-15
  . أقوى-16
  . عيوب أقل-17
  . أشيك و أجمل-18
  . رائحه أو طعم أو ملمس أو منظر أو صوت أحسن-19
  )مفھوم أكثر (  أوضح -20
  )عاطف ( أثير أكثر  ت-21
  . أستيعاب أكثر-22
  . تنظيف أسھل-23
  . دقه أكثر-24
  . ھدوء أكثر-25
  ً. أخف وزنا-26
  . مخاطر أقل-27

التحليل ) 2
 مورفولوجيل
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 اكتشاف – تحليل المجھودات السابقه –  يشمل مرحلة جمع المعلومات 
 . التحليل و االستفاده– محاوله سد الفجوات –فجوات المعلومات 

  
  
  
  
  
  

 .النظر الى المشكله بالحدس و االحساس و العاطفه الذاتيه -
 رغبات المستھدفين و – ردود االفعال –مشاعر االخرين  -

 .احتياجاتھم
  .تخيل االستجابات -
  

  
  
  
 

إدراك الجوانب السيئه  -
 .فى الموضوع أو المنتج أو القرار

 . نقاط الضعف–ماذا يصلح و ماذا ال يصلح  -
 .شكالت و الصعوبات و االخطار و المخاوفنقد االفكار و توقع الم -
  

  القبعه البيضاء  )1
 )التفكير المنطقى(

  القبعه الحمراء) 2
 أو االنفعالى) التفكير الحدسى  ( 

  القبعه السوداء ) 3
 )التفكير النقدى(

الستة)3 القبعات
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 إدراك أھمية و فوائد وعوائد – النظرة التفاؤليه –   التفكير اإليجابى 

  .  نقاط القوة و الفرص السانحه–الموضوع 
  
 
 
 
 

   
  ابتكار حلول جديده و افكار جديده و بدائل جديده من اضافه و حذف و 

  .عيوب و تحسين اإليجابياتتحوير و تغيير للتغلب على كل ال
  
  
  
  

  
  

    تحويل االفكاراإلبداعية الى افكار عمليه قابله للتطبيق و ادارة التحويل 
  للفكره

  القبعه الصفراء) 4
 )التفكير اإليجابى( 

ء القبعه الخضرا) 5
  )التفكير االبداعى(

  القبعه الزرقاء ) 6
 ) التفكير العملى(
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 )التفكير االبتكارى(ه تطوير كتاب قائم

  .تكلفه أقل -1
 .متانه أكثر -2
 .شكل أفضل -3
 .الوان أكثر -4
 ً.أخف وزنا -5
 .حجم أصغر أو أكبر -6
 .طباعه أوضح -7
 .فھارس أفضل -8
 .صور أشمل -9

  . تجليد أفضل-10
  . إستعمال أسھل-11
 . دقة أكثر-12
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  . ضعف القدرة على اكتشاف المشكلة-أ  
شائع و -ب    الوقوع فى اسر المألوف و ال
 .المعتاد

 
 
  
 

  
 .جتماعى السائدإلااللتزام بالنمط ا  - أ
قتصاديه و إللتزام بالحلول ااال  - ب

 .العمليه
  . االلتزام الشديد بالمنطق و العقل-ج
 الحرج من كثرة االسئله أو الخوف من -د

  .االتھام بالتشكيك
  
 

  
  . الخوف من الخطأ-أ  
ر -ب   رة تخط ول أول فك ى قب سرع ف  الت

  . على ذھنه
  . جمود التفكير-ج  
اح -د   دفاع للنج د و االن اس الزائ  الحم
  .السريع
  . الخوف من المغامره-ه  

 . الخوف من الرؤساء-و      

معـوقات 
التـفكـير 
االبتـكارى

ات ) 1 معوق
 )فرديه(شخصيه 

ات ) 2 معوق
 عيةاجتما

ات ) 3 معوق
 نفسية


