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كيف تفكر وتبدع

مقدمة

كيف تفكر وتبدع

التفكير هو الفعل الذي يفصل بين اإلنسان والحيوان ،هكذا أكدت معظم الدراساات
والبحوث ،حتى قيل ان اإلنسان حيوان مفكر.
ونحن هنا نؤكد أن التفكير اإلبداعي هو الذي يفصل باين ننساان نااج متمياز ،وننساان
تقلياادي نمطااي ،التفكياار اإلبااداعي يساااعد علااى اإلنجااا  ،والتقاادو والتحقاات تح ا أي
ظرف ،وبأي نمكانيات ،التفكير اإلبداعي ال يعارف العجاز ،ومان هناا فإنناا جميعاا فاي
حاجة لتنمياة هاذا الانمن مان التفكيار لادينا ،ونن كناا جميعاا نماارل التفكيار اإلباداعي،
ولكن بالتأكيد بنسب مختلفة....
فاالبتكار واإلبداع أحد الضرورات األساسية في ندارة حياتناا ،وفاى ندارة األعماا
والمؤسسات ،نذ أن الزمان في تصاعد والحاجات والطموحاات هاي األخاري فاي نماو
واتسااع ،فلاام يعااد كافيااا أو حتااى مردايا أدال األعمااا فااي المؤسسااات -علااى اخاات ف
أنماطهااا وأنواعهااا -بااالطرق الروتينيااة التقليديااة ألن االسااتمرار بهااا يااؤدي نمااا نلااى
الوقوف وهو بالتالي تراجع عن الركب المتسارع في المضي نلى األماو أو الفشل.
وألننااا نتحاادث عاان التفكياار اإلبااداعي نذا فاانحن علااى أقاال تقاادير نتعاار

الااى تعريااف

التفكير اإلبداعي ،مميزات التفكير اإلبداعي ،الفارق باين التفكيار التقليادي واإلباداعي،
أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية ،وأخيرا قواعد اإلبداع.

التفكير االبداعي
تعريف التفكير اإلبداعي:
 هو نشاط عقلي هادف يؤدي نلى أفكار جديدة ويعبر عن حلو لمشكلة ما ،رغبةفي البحث عن حل منشود والتوصل نلى نتائج لم تكن معروفة .وهو أيضا:
 العملية التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة إليجاد أكثر عدد من الحلولمشكلة معينة (اجتماعية-عملية-علمية-فنية.( .........
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مميزات التفكير اإلبداعي:
يتمتع التفكير المبدع بالمميزات التالية:
 .1الطالقة- :تعني توليد حلو جديدة والتوصل نلى البدائل وتذكر معلومات سابقة
(أنواع الطالقة)
أ -ط قة األشكا  :القدرة على الرسم الهندسي السريع لشكل معين.
ب -الط قة الفكرية :القدرة على ننتاج عدة أفكار مرتبطة بموقف معين.
ج -الط قة اللفظية القدرة على ننتاج عدة ألفاظ تبدأ مث بحرف (ك).
 .2المرونة- :تعنى توليد أفكار غير متوقعة -عن طريت الشرح ونبدال الرأي وتقديم
الحلو والقدرة على التغيير.
(أشــكال المرونة)
أ -المرونة التلقائية- :االنتقا من فكرة نلى أخري بسرعة وسهولة.
ب -المرونة التكيفية- :سلوك ناج عن طريت التغيير لمواجهة مشكلة.
 .3األصالة- :أفكار متفردة بها طرافة وغير مباشرة.

الفرق بين التفكير التقليدي(النمطي) واإلبداعي(االبتكاري):
اإلبداعي ليس بديل للتقليدي (ك هما مطلوب).
التقليدي يتبع خطوات محددة ويبدأ من نقطة محددة حتى يصل نلى نتيجة
(الطريقة مهمة).
اإلبداعي (ال تهمه الطريقة) ولكن المهم خلت أفكار جديدة وغير مهم البداية
واقعية أو غير واقعية.

أهم طرق توليد األفكار اإلبداعية:
-1التفكير بالمقلوب:
أي اقلب ما تراه في حياتك ،أو قلب بعض الحقائت التي تبدو ثابته ،حتى تأتي بفكرة جديدة،
مثا  :الط ب يذهبون نلى المدرسة ،عندما تعكسه تقو  :المدرسة تأتي نلى الط ب ،وهذا ما
حدث من خ

الدراسة باإلنترن والمراسلة وغيرها.

-2التفكير بالدمج :أي دمج عنصرين أو أكثر للحصو على أفكار نبداعية جديدة.
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مثا  :سيارة  +قارب = مركبة برمائية ،وتم تطبيت هذه الفكرة.
-3التفكير بالحذف :احذف جزل أو خطوة واحدة من جها أو نظاو نداري ،فقد تكتشف أن هذا
الجزل ال فائدة له.
-4التفكير باألحالم :تخيل أنك أصبح

مديرا لو ارة التعليم مث  ،ما الذي ستفعله؟ أو تخيل

أننا نعيش تح المال ،كيف ستكون حياتنا؟
-5التفكير بالتنقل :أي تحويل ونقل فكرة تبدو غير صحيحة أو معقولة نلى فكر جديدة
ومعقولة.
-6التفكير بالمثيرات العشوائية :قم بزيارة محل للعب األطفا  ،أو سافر لب د لم تزرها من
قبل ،أو امشي في مكان لم تراه من قبل ،وال تنسى أن تحمل معك دفتر م حظات وقلم لكي تسجل

أي فكرة أو خاطرة تخطر على ذهنك.
-7التفكير بالبدائل :وتتلخص الفكرة في محاولة نيجاد بدائل لعمل أشيال نقوو دائما
بعملها بطرق محدده.
-8التفكير باالستخدامات األخرى :كأن تحاو نيجاد استخدامات أخري لألشيال.
مثا  ،أوجد عشر استخدامات أخري للقلم غير الكتابة.
-9التفكير بماذا لو  :...قل لنفسك :ماذا لو حدث كذا وكذا ....ستكون النتيجة ....

-11التفكير بالتطوير باستمرار:
ال تتوقف عن التطوير والتعديل في أي شيء ،أمثلة وتطبيقات- :
أ-تصور أن مؤسستك قررت االستغنال عنك ،فماذا ستفعل؟ هل ستبحث عن وظيفة جديدة أو
ستبدأ مشروعك الخاص ،أو لن تفعل أي شيل بالمرة ،فكر وابتكر فكرة نبداعية جديدة ،وطبقها
نذا أمكن ،وال تنسى أن الخوف على الر ق هو من معوقات اإلبداع.
ب-انظر نلى المخلفات والمهم ت التي في المنز  ،هل بإمكانك أن تستفيد منها؟ على طاولتي
علبة لودع األق و فيها ،هذه العلبة كان في األصل علبة لطعاو!! لكن تم تنظيفها وتزينها حتى
أصبح جميلة ومفيدة.
ج-تود أن تذهب مع عائلتك في رحلة نبداعية ،كيف ستكون هذه الرحلة؟
د-غرفتك غير منظمة ،كيف سترتبها بحيث توفر مساحة كبيرة ،ويكون هذا الترتيب عملي
أيضا.
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قواعد اإلبداع:

عزيزي الدارس...........
إن اإلبداع يبدأ من اإلنسان لذلك تجد الكثير من المبدعين قد انطلقوا من بيئة ضيقة ومحدودة.
كما أن الرؤية اإليجابية للنفس هي سبب النجاح ونذكر هنا أربع عشرة قاعدة تقود إلى اإلبداع
وهي:
القاعدة األولى( :قاعدة الرغبة) هناك طريقة ...عندما تكون هناك رغبة.
القاعدة الثانية( :أجج رغبتك في النجاح) نذا وصل

رغبتك في الحصو نلى الحكمة درجة

رغبتك في الحصو على الحياة في لحظة الغرق ستحصل على الحكمة( .سقراط)
القاعدة الثالثة( :ودع هدف) يجب أن يكون لك هدف واد نن لم يكن لديك هدف.
القاعدة الرابعة( :أرفع مستوي أهدافك) أن يكون هدفك عاليا ...نن لم تردى نال بالقمة فستصل
نليها.
القاعدة الخامسة( :التعلم) تقف الحياة عندما يقف التعلم .قد أعذرك نذا لم تكن تعلم ولكن ال
أعذرك نذا لم تتعلم ما يجب أن تعلم.
القاعدة السادسة( :العمل) نن أعظم غايات الحياة الدنيا ليس

المعرفة ...بل العمل " .تومال

هكسلي ".
القاعدة السابعة( :ركّز على ما يمكنك فعله ال على ما ال يمكنك فعله) لكي تحقت ما تريد ركّز
على ما يمكنك فعله ال على ما ال يمكنك فعله " .قبل أن تبحر حدد نقاط الوصو ".
القاعدة الثامنة( :تحديد البداية واالستمرار حتى النهاية) لكل أمر عظيم البد من بداية ...ولكن
االستمرار حتى النهاية هو المجد الحقيقي" .فرنسيس دروبي"
القاعدة التاسعة( :كن مرنا) غيّر طريقتك ...نذا استمر فعلك بنفس الطريقة فستجني دائما نفس
النتيجة.
القاعدة العاشرة( :العودة من جديد) ليس

العبرة بعدد المرات التي سقط

فيها أرداَ ...بل

بعدد المرات التي استطع أن تقف فيها ثانيا " .ريتري بيتو "
القاعدة الحادية عشرة( :أن

المسؤو عن قرار اإليقاف) نن اآلخرين بإمكانهم نيقافك بشكل

مؤق ولكن الشخص الوحيد الذي يستطيع نيقافك دائما هو أن .
القاعدة الثانية عشر( :ال تستعجل النتائج) الحياة كثمرة الشجرة ...عندما تنضج تسقن بمفردها.
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القاعدة الثالثة عشر( :استمرار النجاح) نن التميز ال يبقى وحيدا بمفرده ...فمن المؤكد أنه
سيجتذب له جيرانا " .كونفوشيول "
القاعدة الرابعة عشر( :اللحظة هي مسئوليتك وحياتك فاستفد منها لصنع المستقبل) تذكر أن
الوق ال يعود للورال  ...فإن لم تتعلم كيف تصب حياتك  ...فأن من سيعود للورال" .

الخاتمة
عزيزي الدارس...........
كن شخصا مبدعا وال تلتف نلى ما يقوله غيرك من تعليقات سلبية ومثبطة ،وحاو أن تنمي
مهارة اإلبداع لديك واعلم أنها مهارة تستطيع أن تكتسبها ،واإلبداع دروري لحياة الدارل لكسر
الروتين والملل ،ولتطوير مهاراته ومعارفه ،وإلثرال حياته بالتجارب والمواقف الجميلة ،لذلك
فكر في كل حياتك الشخصية وحاو أن تبدع ولو قلي في كل مجا .

أمتىن للجميع املزيد من التقدم والرقي وحتقيق آمال وطموحات الدارسني بطريقه ابداعية
أشرف فؤاد محمد ابو سالم
المرشد االجتماعي
معهد االدارة العامة المركز الرئيسي(الرياض)
ت5227470110 :
البريد اإللكترونيAbousalemA@ipa.edu.sa :
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