
مفهوم اإلبداع - مدخل مفاهيمي  « دروس النصوص : الدورة الثانية  « »  اللغة العربية: األولى باكالوريا علوم رياضية  

 مفهوم اإلبداع - مدخل مفاهيمي



مفهوم اإلبداع

يعرف اإلبداع على أّنه القدرة على اإلتيان بأمر جديد في أي مجال من مجاالت العلوم أو الفنون أو الحياة بصفة عامة، كما يمكن

وصف طرق التعامل مع األمور المألوفة بطرق غير مألوفة على أّنها إبداع، ويدخل في نطاق ذلك دمج األفكار والطرق القديمة بعد

تمريرها على المخيلة للخروج بنتيجة جديدة، ويكون اإلبداع في الغالب فردّيًا، وهو المرتبط بالفنون أو االبتكارات العلمّية، إال أنه

يمكن إخراج عمل إبداعي بواسطة المشاركة الجماعّية لعدة أشخاص.

أنواع اإلبداع

اإلبداع التعبيري: يتميز مبدعو هذا المجال بالقدرة على اإللقاء بين الناس، كما يتمّيزون في المجاالت المتنوعة مثل: الفن، واألدب،

والثقافة.

اإلبداع الفني: يتمّيز مبدعو هذا المجال بالقدرة على العزف على اآلالت الموسيقية، أو الغناء.

اإلبداع اإلنتاجي: يتميز مبدعو هذا المجال بابتكار الحلول اإلدارية غير التقليدية، ويستخدم عادًة في المجاالت اإلدارية المتنوعة.

اإلبداع الخالق: يمتيز مبدعو هذا المجال بإيجاد حلول للمشاكل أو المواد بكلٍ فّعال.

اإلبداع المتجدد: يتميز مبدعو هذا المجال باختالق الحلول المثالية والجذرية للمشاكل المختلفة.

اإلبداع المفاجئ: يتميز مبدعو هذا المجال بإيجاد حلول للمشاكل الطارئة أو المفاجئة.

مراحل اإلبداع

مرحلة اإلعداد أو التحضير

ينغمس الفرد المبدع أو الفريق المبدع في هذه المرحلة في المشكلة، فهي مرحلة جمع للمعلومات، أما في عمل الفريق فهي مرحلة

جهد تضامني تبدأ فيها صياغة األدوار، وتعيين مساحات االهتمامات الخاصة لكل األعضاء، والتنسيق، والربط بين المهمات، وتشهد

هذه المرحلة أحيانًا تباطؤ في عملية اإلبداع فعليًا، أو ظاهريًا، وخاصة عندما ال ينتج عن كثير من مسالك البحث والتحليل المطروحة

إضاأت ُمرشدة يمكن أن تلمس جدواها في وقتها، وهناك العديد من البحوث التي ُتشير إلى أن من ُيخصصون الكثير من الوقت

لتحليل المشكلة، ومعرفة عناصرها قبل البدء في حلها هم األكثر إبداعًا ممن ُيسارعون في حل المشكلة.

مرحلة االحتضان

مرحلة االحتضان هي مرحلة ترتيب يتحرر العقل من خاللها من العديد من األفكار، والشوائب التي ال ترتبط بالمشكلة، وهي تشمل

هضمًا عقليًا شعوريًا، وال شعوري، وامتصاص لكافة المعلومات، والخبرات المكتسبة المناسبة التي ترتبط بالمشكلة، إضافة إلى تميز هذه

المرحلة بالجهد الكبير الذي يبذله المبدع من أجل حل المشكلة، وتعود أهمية هذه المرحلة إلى إعطائها فرصة للعقل للقضاء على

األفكار الخاطئة التي بإمكانها إعاقة األجزاء المهمة منها.

مرحلة اإلشراق

مرحلة اإلشراق هي مرحلة الحضانة، وعمل الدماغ الصامت، فباستطاعة األفكار، واالختراعات في هذه المرحلة الخروج دون أي

ُمقدمات، أو إشارات، ومن األمور األكثر شيوعًا في والدة األفكار الجديدة هي أن المبدع ال ُيفاجأ بوالدة الحل العبقري المكتمل النهائي،

بل ُيفاجأ بزاوية نظر جديدة تدفعه بشكل ُمفاجئ، وُملح إلى ترك كل ما في يده، والرجوع إلى ُمعالجة المشكلة دون معرفته لماذا،

وحين قيامه بذلك يشعر بالسعادة، وحينما يكون المشروع اإلبداعي عمل فريق فإن مرحلة اإلشراق هي المرحلة التي تسوق األعضاء

ليجتمعوا، ولُيصدروا أفكارًا، وإبداعات جديدة.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bakaloria-alom-riadhia#section-301
https://www.alloschool.com/element/79715


مرحلة التحقيق

يتعين على المبدع في مرحلة التحقيق أن يختبر الفكرة، وُيعيد النظر بها ليرى هل هي فكرة كاملة وُمفيدة، أو بحاجة إلى شيء من

التهذيب، والصقل، فهي مرحلة تجريب للفكرة الجديدة المبدعة، وهي الفيصل بين اإلبداع المجرد، وبين االبتكار الموفق، فاألفكار

الجديدة تحتاج إلى الحركة، واإلصرار، والقدرة على البناء، والشجاعة، وتلعب اإلدارة في هذه المرحلة دورًا مهمًا في تشجيع، وإنجاح

العمل اإلبداعي.

معوقات اإلبداع

عدم الثقة بالنفس.

الخوف من تكرار األخطاء.

صعوبة تحديد األهداف والوسائل.

الخوف من المجتمع، والعادات والتقليد.

عدم تحفيز األفراد.

عدم الطموح.

االفتقار إلى الحماس.


