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 اتمسثخلص:

يشها اتلصر اتحرتي اتلايا من اتثطورات اتمثبلحقة على اتمسثوى اتللمي 

واتثكنوتوجي ، األمر اتذي يحث  على اتقرئممن على اتثللم  اتبحث عن صمغ جاياة 

لومرت ال تسممر في تلثللم  تثنرتسب مع اتمورة في مجرل االتصرالت وتكنوتوجمر اتمل

قطرع اتخامرت ، واتذي يممل اتثللم  واحٍا من أه  تلك اتخامرت اتثي تقامهر 

اتمجثملرت تؤلفراد ، وتلود علمهر درتنفع على اتماى اتقريب واتبلما ، وتمر كرن 

اإلدااع أحا أه  اتمثغمرات اتثي تسلى اتاول اتمثقامة واتنرممة إتى تنممثهر على 

قايمه حلول غمر تقلماية تلمشكبلت اتثي تلمشهر تلك اتاول في اتسواء ؛ نظرًا تث

شثى منرحي اتحمرة اتسمرتسمة واالقثصردية ، واالجثمرعمة ، واتبمئمة. فمشكبلت اتفقر 

واتجوع واتمرض واتجهل وأطفرل اتشوارع مر هي إال نثرج تثراكمرت فشلت اتحلول 

 اتثقلماية في اتثلرمل ملهر .  

اإلدااع  (Sternberg& Lubart,1996)ررت وُيلرف تسثرنبرج وتود

Creativity  ، دأنه اتقارة على انثرج عمل غمر مثوقع يثس  درتجاة واألصرتة

ومرتفع اتجودة ، ومفما ، ويجمع اتقمود اتمهمة . وُيلا اإلدااع موضوع مه  واتسع 

اتنطرق على اتمسثويمن اتفردي واتمجثملي في ماى مثسع من مجرالت اتمهرم 

ة . فللى اتمسثوى اتفردي ، يرتبط اإلدااع على تسبمل اتممرل دحل مشكبلت اتمخثلف

اتلمل واتحمرة اتموممة . وعلى اتمسثوى اتمجثملي ، يمكن أن يقود اإلدااع إتى 

نثرئج علممة جاياة ، وحركرت جاياة في اتفن و االخثراعرت اتجاياة ، ودرامج 

واضحة ألن اتمنثجرت واتخامرت اجثمرعمة جاياة . واألهممة االقثصردية تئلدااع 

اتجاياة تخلق فرص عمل ، عبلوة على ذتك ، فإن األفراد واتمنظمرت ، 

واتمجثملرت يجب أن تثكمف مع اتموارد اتموجودة تثغممر مثطلبرت اتمهرم تكي تظل 

 قردرة على اتمنرفسة. 

وتمر كرن اتثلل  اإلتكثروني أحا أه  صمغ اتثلل  عن دلا ، وعبلقثه دمااخل 

دراتسة اإلدااع اتمبنمة على درامج اتمحركرة اتحرتسودمة فقا قرم دودن 

(Boden,1992,1999)  دمراجلثهر ، وقا كرن هافهر إنثرج اتثفكمر اإلدااعي

درتسثخاام اتحرتسب اآلتي دطريقة تحركي مر يفلله اتنرس. فللى تسبمل اتممرل ، طور 

 ,Zytkow,1987)&Langley, Simonالنجلي وتسممون ودرادشرو وزيثكو 

Bradshaw مجموعة من اتبرامج اتثي تلما اتقوانمن اتللممة األتسرتسمة ، وتلثما )

هذه اتنمرذج اتحرتسودمة على االتسثاالل دواتسطة مبردئ اتسثرشردية تحل اتمشكلة 

تلبحث عن مجموعة من اتبمرنرت أو مفرهم  اتفضرء تلحصول على عبلقرت خفمة دمن 

في  BACONمج األوتي اتمسمى دمكون مثغمرات اتماخبلت. ويسثخام اتبرنر

االتسثاالل اتمرتبط درتفضرء ممل " إذا كرنت قممة فثرتمن عاديثمن تزداد ملًر ، 
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ادحث عن اتنسبة دمنهمر " تلبحث عن اتبمرنرت من أجل األشكرل. ومن أه  انجرزات 

درنرمج دمكون اخثبرر اتبمرنرت اتمبلحظة على ماارات اتكواكب واتثي كرنت مثرحة 

، ووضع من خبلتهر قوانمن حركة اتكواكب . كمر تسره  اتبرنرمج  Keplerبلر تك

في إعردة اكثشرف قرنون كبلر اتمرتث. ويلرب على هذا اتبرنرمج في أنه يخثلف عن 

اتوظمفة اإلدااعمة ، حمث تقام ته اتمشكبلت في شكل دنرئي دمنمر تلثما اتوظمفة 

 اإلدااعمة على اتكشف عن اتمشكبلت. 

 االتسثممرر االدااعي . -اتثللم  عن دلات اتااتة: اتكلمر

Abstract: 
Witness the current era of many successive scientific and 

technological level developments, which makes it imperative for 

educators to search for new forms of education commensurate with the 

revolution in communications and information technology, particularly 

in the service sector, which represents one of education of the most 

important services provided by communities to individuals and return 

them benefit in the short and long term, and what was the creative one of 

the most important variables that developed and developing countries 

seeking to develop both; due for submission unconventional solutions to 

the problems faced by these countries in various aspects of political and 

economic life, social, and environmental. The problems of poverty, 

hunger, disease, ignorance and street children are a product of the 

accumulation of conventional solutions have failed to deal with.           

     Sternberg & Lubart(  1996) Defined creativity as the ability to 

produce a work of unexpected novelty and originality, and high quality, 

and useful, and brings important limitations. Creativity is an important 

subject and widespread at the individual and community levels in over 

plenty of areas of different tasks. At the individual level, creativity is 

associated with, for example, to dissolve the work and daily life 

problems. At the community level, could lead to the creation of new 

scientific results, and new movements in art and new inventions, new 

social programs. The economic significance of creativity and clear 

because the new products and services, creating jobs, moreover, 

individuals, organizations, and communities must adapt existing 

resources to change the requirements of tasks in order to remain 

competitive.    
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As the e-learning one of the most remote learning formats, and its 

relationship to creativity entrances study based on computer simulation 

programs have made (Boden, 1992,1999) reviewed, and it was aimed at 

the production of creative thinking CNC manner that simulates what 

people do. For example, he developed Zytkow, 1987) & Langley, Simon, 

Bradshaw) a set of programs that will restore basic scientific laws, and 

adopt these computer models to infer by the guiding principles to solve 

the problem of the search for a set of data or space concepts to get the 

subtle relationships between the input variables . The initial program is 

called Bacon BACON used in reasoning associated with space-like "if 

the value of two Addetyn getting together, look for the ratio between 

them" to search for data in order forms. Among the most important 

achievements of the program BACON observation test data on the orbits 

of the planets, which were available to Kepler, and put through the laws 

of planetary motion. The program also contributed to the re-discovery of 

Kepler's third law. And maligned on this program is that it differs from 

the creative function, where give him problems in the form builders, 

while the creative function depends on the detection of problems. 

Descriptors: Distance learning,  

 

 

 

 

 االتسثشهرد اتمرجلي:
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 مقدمة 

يمكن اتنظر إتى اإلدااع من خبلل اتثفرعل دمن اتفرد ودمئثه، 

ووفقًر توجهة اتنظر هذه ال يمكن اتنظر إتى اإلدااع دوصفه مثغمر داخل 

اتفرد نفسه فحسب. ودرتثرتي، يمكن أن نممز عملمرت اتفرد اتملرفمة 

شخصمة أكمر أو أقل  دأنهر أكمر أو أقل إدااعمة، أو أن اتفرد يمثلك

إدااعمة. وكذتك يمكن أن وصف اتفرد درمثبلكه أنمرط تحفمزية 

نموذجمة تاى اتمباعمن، أو حثى وجود مثغمرات تسردقة كممرة أو قلملة 

. ومع ذتك، ال ت األشخرص اتذين يفكرون إدااعمًرمن اتثي تحك  تصرفر

مماان يمكن أن نحك  دشكل كرمل على إدااع اتفرد دشكل مسثقل عن ات

أو اتسمرق اتزمني اتذي يلمل فمه اتفرد. فللى تسبمل اتممرل، ال ينبغي أن 

يمثلك اترتسرم اتملرصر عملمرت تفكمر، وشخصمة، ودافلمة، أوحثى 

اتسردقمن أممرل تمونرردو  اتسثلااد ممرثل تلموجود عنا رموز اتفن

، وفرن جوخ فحسب، وتكن هذا اترتسرم يرتس  توحرته اتموم في دافنشي

مخثلف وعصر آخر درنطبرع مخثلف، وردمر يكون اتحك  على  تسمرق

أعمرته دطريقة مخثلفة عن اتثي ت  تقمم  رتسومرت اتمباعمن اتسردقمن 

 .(Sternberg,Lubart,Kufman&Pretz,2005) من خبلتهر

وتثضح أهممة اتسمرق دصفة عرمة من خبلل اتفرق دمن االكثشرف 

إعردة االكثشرف على عملمرت  اإلدااعي ، وإعردة االكثشرف. فقا يلثما

تسثخام اتمحركرة دواتسطة اتكمبموتر وهي تمست مثطردقة تمرمًر مع 

تلك اتثي اتسثخامهر اتمكثشفمن األصلممن. يوجا فررق واحا مسثما من 

حقمقة أن اتمبرمجمن اتملرصرين يمكن أن يزودون درامجه  

ا تكون اتكمبموترية دثمممبلت ومنظومرت ملمنة من اتبمرنرت واتثي ق

غمر مثوفرة درتنسبة تلمباعمن األصلممن. ودغض اتنظر عن أن اتلملمرت 

تمست واحاة في كل من االكثشرف اإلدااعي وإعردة االكثشرف؛ فإن 

اتحك  على إعردة االكثشرف دإنه إدااعمًر يكون فممر يثللق دملما 

االكثشرف وتمس من خبلل اتمجرل في اتوقت اتذي ت  فمه إعردة 

 (.5102في)أيمن علي حسن ،االكثشرف 
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وقا أجريت دراتسرت على كل من األفراد اتفرعلمن ودرامج 

اتمحركرة اتحرتسودمة تلثفكمر اإلدااعي. وردمر تممل أعمرل فمنك ووارد 

أمملة نموذجمة  (Finke,Word&smith,1992,1995,1999)وتسممث

تلمااخل اتمبنمة على دراتسة أفراد فرعلمن، حمث أقثرحوا مر أتسموه 

، ووفقًر تهذا Geneplore Modelوذج اتثوتما واالتسثكشرف نم

اتنموذج هنرك مرحلثرن أتسرتسمثرن في ملرتجة اتثفكمر اإلدااعي همر 

، ومرحلة االتسثكشرف Generative phaseمرحلة اتثوتما 

Exploratory phase ففي مرحلة اتثوتما يبني اتفرد تمممبلت .

إدااعمة ، واتثي تهر خصرئص عقلمة ينظر إتمهر على أنهر تركمبرت قبل 

اتثرويج تبلكثشرفرت اإلدااعمة. أمر في مرحلة االتسثكشرف تسثخام هذه 

. وتاخل مجموعة من اتلملمرت تمرن دأفكرر إدااعمةاتخصرئص في األ

اتلقلمة اتملرفمة ممل االتسثرجرع ، واتثنظم  ، واتثركمب، واتثحويل، 

 واالتسثاالل ، اتثصنمف. 

تكثروني أحا أه  صمغ اتثلل  عن دلا ، وتمر كرن اتثلل  اإل

وعبلقثه دمااخل دراتسة اإلدااع اتمبنمة على درامج اتمحركرة اتحرتسودمة 

، وقا كرن هافهر دمراجلثهر (Boden,1992,1999)فقا قرم دودن 

إنثرج اتثفكمر اإلدااعي درتسثخاام اتحرتسب اآلتي دطريقة تحركي مر 

نجلي وتسممون ودرادشرو يفلله اتنرس. فللى تسبمل اتممرل، طور ال

( مجموعة Zytkow,1987)&Langley, Simon, Bradshawوزيثكو 

من اتبرامج اتثي تلما اتقوانمن اتللممة األتسرتسمة ، وتلثما هذه اتنمرذج 

اتحرتسودمة على االتسثاالل دواتسطة مبردئ اتسثرشردية تحل اتمشكلة 

 تلبحث عن مجموعة من اتبمرنرت أو مفرهم  اتفضرء تلحصول على

عبلقرت خفمة دمن مثغمرات اتماخبلت. ويسثخام اتبرنرمج األوتي 

في االتسثاالل اتمرتبط درتفضرء ممل " إذا  BACONاتمسمى دمكون 

، ادحث عن اتنسبة دمنهمر " قممة فثرتمن عاديثمن تزداد ملًر كرنت

تلبحث عن اتبمرنرت من أجل األشكرل. ومن أه  انجرزات درنرمج دمكون 

اتمبلحظة على ماارات اتكواكب واتثي كرنت مثرحة  اخثبرر اتبمرنرت

، ووضع من خبلتهر قوانمن حركة اتكواكب . كمر Keplerتكبلر 
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تسره  اتبرنرمج في إعردة اكثشرف قرنون كبلر اتمرتث. ويلرب على هذا 

اتبرنرمج في أنه يخثلف عن اتوظمفة اإلدااعمة ، حمث تقام ته اتمشكبلت 

توظمفة اإلدااعمة على اتكشف عن في شكل دنرئي دمنمر تلثما ا

 اتمشكبلت. 

وتركز اتمااخل االجثمرعمة اتشخصمة في دراتسة اإلدااع على 

اتمثغمرات اتشخصمة تلطرتب، واتاافلمة، واتبمئة االجثمرعمة اتمقرفمة 

 ,Barron)وقا أشررات دراتسرت دررون   درعثبررهر مصردر اإلدااع.

،  (Amabile,1983)ل ، وأمردم(Gough,1979)، وجوه (1968,1969

أنه في  (MacKinon,1965)، ومركمنون (Eysenk,1993) وإيزنك 

كممر من األحمرن توجا تسمرت ملمنة تلشخصمة تممز اتمباعمن. وقا 

ت  اتكشف من خبلل اتاراتسرت االرتبرطمة واتاراتسرت اتمقررنة اتثي 

أجريت على عمنرت مرتفلة ومنخفضة اإلدااع) في كل من مسثوى 

ن، واتلرديمن( عن مجموعة كبمرة من اتسمرت اتمرتبطة، وتشمل اتبررزي

هذه اتسمرت اتسثقبلتمة اترآي، واتمقة درتنفس، واالنجذاب نحو اتلمل 

 اتملقا، واتثوجه اتجمرتي، واتمخرطرة.

ويمكن أن تؤخذ دلض االقثراحرت في االعثبرر فممر يثللق دثحقمق 

 ,Maslow)تمرتسلو  . ووفقًر، واإلدااعمة ضمن تقلما اتشخصمةاتذات

، ، واتلفوية، وقبول اتذاتفإن اتجرأة، واتشجرعة، واتحرية (1968

ودلض اتسمرت األخرى تقود اتفرد إتى تحقمق إمكرنرته اتكرملة. وقا 

ممل اتفرد نحو تحقمق اتذات دأنه قوة (Rogers,1951)وصف روجرز 

كرر مع دافلة تسرناهر دمئة داعمة خرتمة من اتثقمم . وتخثلف هذه األف

عايا من اتاراتسرت اتثي دطت دمن اإلدااع واتمرض اتلقلي ممل دراتسة 

 ،(Kaufman,2001) ، ودراتسة كوفمرن(Ludwig,1995)توديفغ 

  (Kaufman,Baer,2002). ودراتسة كوفمرن ودرير 
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وقا افثرض عاد من اتمنظرين وجود عبلقة دمن اتاافلمة 

( ، واتحرجة إتى 0691رون ،اتااخلمة تئلدااع واتحرجة إتى اتثنظم  )در

 ,Clark, & Lowellمركمبلنا ، واتكمنسون ، وكبلرك ، وويل اإلنجرز )

1953 McClelland, Atkinson,. فضبًل عن دوافع أخرى ، ) 

، وهنمسي وأمردمل  (Amabile,1983)وقا أجرت أمردمل 

(Hennessey,Amabile,1988)  دحمًر تحلملمًر أوتمًر عن اتاراتسرت اتثي

تت اتاافلمة اتااخلمة واتخررجمة . وقا اتسثخامت اتاراتسرت اتثاريب تنرو

اتاافلي وغمرهر من اتثقنمرت األخرى ، وقا الحظت أثررًا على مهمرت 

 األداء اإلدااعي ممل كثردة اتقصرئا ، واتفن اتثصويري. 

وفي اتنهرية ، كرنت عبلقة اتبمئة االجثمرعمة درإلدااع أحا 

ث اإلدااع ، وعلى اتمسثوى اتمجثملي قرم اتمجرالت اتنشطة في دحو

دإجراء عايا من  (Simonton,1984,1988,1994,1999)تسممونثون 

اتاراتسرت على اتمسثويرت اتبررزة من اإلدااع خبلل فثرات زمنمة طويلة 

في ثقرفرت مثنوعة وعبلقثهر اإلحصرئمة درتمثغمرات اتبممئة . وتشمل 

، وتوافر رب ، وتوافر اتقاوةتمقرفي ، واتحهذه اتمثغمرات اتثنوع ا

اتموارد )ممل اتاع  اتمرتي( ، وعاد اتمنرفسمن في مجرل مر . فقا أثبثت 

، ودراتسرت اتحرتة (0661تمقرفمة ممل دراتسة تودررت )اتمقررنرت عبر ا

 ,Maduro,1976)األنمرودوتوجمة اتثي قرم دهر مرديرو وتسملفر 

Silver,1981) في اتثلبمر عن   اتمقرفي اتثي أظهرت أثر اتثغرير

، كر دمنت أن اتمقرفرت تخثلف دبسرطة في اتقار اتذي تقم  ده اإلدااع

 اتمشروعرت اإلدااعمة . 

تفثرض عايا من األعمرل اتحايمة عن اإلدااع أن ته مكونرت 

مثلادة يجب أن تثبلقي تكي يحاث اإلدااع؛ فللى تسبمل اتممرل، اخثبر 

 صون عن اتشخص اتمباع.( تصورات اتلرمة واتمثخص0692تسثرنبرج )
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وقا تضمنت نظريرت األفراد اتضمنمة ترادطرت من اتلنرصر 

اتملرفمة ، واتمثللقة درتشخصمة ممل أن اتمباع  " يردط األفكرر" ، 

و"يرى أوجه اتثشرده واالخثبلف"، و"تايه مرونة"، و"يثمثع درتثذوق 

لريمر ، و"يثسأل عن اتم،و"محب تبلتسثطبلع"اتجمرل"، و"تايه دافلمة"

 االجثمرعمة". 

أمر على مسثوى اتنظريرت اتصريحة فقا وصفت كوتمنز وأمردمل 

(Collins &Amabile,1999)  ،اإلدااع درعثبرره اتثقرء اتاافلمة اتااخلمة

واتملرفة اتمرتبطة درتمجرل ، واتقارات، واتمهررات اتمرتبطة درإلدااع، 

 وتشمل اتمهررات اتمرتبطة درإلدااع :

يثضمن اتثلرمل مع اتثلقماات ، وكسر تركمبة أتسلوب ملرفي  -0

 اتمرء اتلقلمة أثنرء حل اتمشكلة .

 االتسثاالل تثوتما أفكرر جاياة . -5

أتسلوب عمل يثممز دجها مركز، وقارة على إهمرل اتمشكبلت،  -1

 واتطرقة اتلرتمة.

 (Csikszentmihalyi,1986,1996)واتخذ تسمكسزنثممهرتي 

ثفرعل دمن اتفرد واتمجرل ماخل "أنظمة" مخثلف ، يركز على ات

Domain  واتمماان ،Field جرل مر . فرتفرد يشثق اتمللومرت في م

وتلممقهر عبر اتلملمرت اتملرفمة، واتسمرت  ،ث  يقوم دثحويلهر

. فرتمماان يثأتف من األفراد اتذين يسمطرون اتشخصمة ، واتاافلمة

، ُيقم ا فني ، أو أصحرب اتملررض( ويؤثرون على مجرل مر )ممل نرق

ويخثرر أفكرر جاياة. وُيلرف اتمجرل دأنه نظرم ثقرفي رمزي ممل 

، واتثرقم  اتريرضي ، واتنوت اتموتسمقمة واتثي تحفظ اتكثردة أدجاية

 وتنقل اتمنثجرت اإلدااعمة إتى أفراد وأجمرل اتمسثقبل.    
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مجموعة من دراتسرت  (Gardner,1993)وقا أجرى جرردنر 

أن تطوير اتمشروعرت اإلدااعمة قا تنبع من حرتة اتحرتة اتثي تشمر إتى 

، اتنقرد اتمثنرفسمن في مماان مر( شرذة ضمن نظرم مر ) ممل اتثوتر دمن

، واتمماان ) ممل اتموهبة أو اتبلتوافق في اتزمن دمن اتفرد، واتمجرل

 اتفردية غمر اتملثردة في مجرل مر( . 

وجه على  -وقا قرم جرردنر دثحلمل حمرة تسبلة أشخرص 

قاموا اتسهرمرت عرتمة اإلدااعمة في اتقرن اتلشرين ،  -اتخصوص 

وتخصص كل واحا منه  في واحاة من مجرالت نظريثه عن اتذكرءات 

ت أينشثرين اتمثلادة وه : تسمجمونا فرويا )اتشخصي(، أتبر

، ايجور تسثرافمنسكي ، دردلو دمكرتسو )اتمكرني()اتريرضمرتي اتمنطقي(

وت )اتلغوي(، مررثر جرهرم )اتجسمحركي(، ، تي إس إتم)اتموتسمقي(

اتمهرتمر غرناي )االجثمرعي(. وقا يباو تشررتز داروين ممراًل على 

شخص يمثلك ذكرًء ذا نزعة طبملمة عرتمة . ومع ذتك ، أشرر جرردنر 

إتى أن ملظ  هؤالء األشخرص كرن تايه  نقرط قوة في أكمر من نوع 

تايه  نقرط ضلف ملحوظة في واحا من اتذكرءات اتمثلادة ، كمر أن 

أخرى )فللى تسبمل اتممرل قا تكون نقرط ضلف فرويا في كل من 

 اتذكرء اتمكرني ، واتموتسمقي( .

وعلى اترغ  من أن اإلدااع يمكن أن تفه  من حمث اتسثخاامرت 

اتذكرءات اتمثلادة في توتما أفكرر جاياة أو حثى ثورية ، إال أن 

هو ذهني. فللى تسبمل اتممرل ، أشرر ( يثجروز مر 0661تحلمل جرردنر )

جرردنر إتى موضوعمن رئمسممن في تسلوك هؤالء اتمباعمن اتلمرتقة. 

األول هو ممله  ألن يكون تايه  إطرر من اتاع  في وقت اخثراقرته  

اإلدااعمة. واتمرني هو ممله  ألن يلقاوا )صفقة خرتسرة ( تخلو من 

؛ تثحقمق اتنجرح االتسثمنرئي ته ثمثع دهر األفراد عردة في حمراتمثع اتثي ي

في حمرته  اتمهنمة. ومع ذتك، تمس من اتواضح أن هذه اتصفرت أصملة 

في اإلدااع، دل يباو أنهر تثرافق مع أوتئك اتذين كرن تايه  اتاافع 

. وقا اتبع ة دطريقة تقوده  إتى مكرنة دررزةالتسثغبلل مواهبه  اإلدااعم

من أهممة اتمجرل )همئة اتملرفة جرردنر تسمكسزنثممهرتي في اتثمممز د
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حول موضوع ملمن(، واتمماان )اتسمرق اتذي تارس فمه همئة اتملرفة 

ويث  اتثوتسع في تفرصملهر دمر في ذتك األشخرص اتذين يلملون في 

اتمجرل من اتنقرد ، واتنرشرين ، وغمره ( وكبلهمر مه  تثطور اإلدااع، 

 واالعثراف ده في نهرية اتمطرف.

إطرر عمل يثضمن تسمرت  (Runco,2004)نكو وقا وضع رو

أتسرتسمة ينظر من خبلتهر إتى اتمظهر اإلدااعي ، ويطلق علمهر درالردلة 

 ، اتشخصمة  Product، واتمنثج  Process( وهي : اتلملمة 4Pدي )

Personality اتمكرن ،Place ثة أضرف . وفي أعمرته األكمر حاا

، Persuasionقنرع وهمر : اإل(6P) -تمصبحوا  -رونكو تسمثمن 

يل ت  . ومنذ اقثراح هذا اإلطرر اتبا Potentialواتجها أو اإلمكرنمة 

، ونظريرت اإلدااع وفقًر ته. فقا هافت توجمه قضرير دراتسة اإلدااع

اتنظريرت اتثي ركزت على اتلملمة إتى فه  طبملة اتممكرنمزمرت 

قا حادت اتلقلمة عنامر ينخرط اتفرد في أنشطة اتثفكمر اإلدااعي. و

هذه اتنظريرت مراحل مخثلفة تلملرتجة، أو  اتممكرنمزمرت اتجزئمة ممل 

مكونرت اتثفكمر اإلدااعي. وقا تنروتت دلض اتقضرير اترئمسمة في 

دراتسة اتلملمة اإلدااعمة اتماى اتذي يشثمل فمه اتثفكمر اإلدااعي على 

مر نفس اتممكرنمزمرت اتملرفمة األتسرتسمة اتثي يثضمنهر اتثفكمر غ

اإلدااعي ، واألدوار اتنسبمة تللملمرت اتثي تحاث في اتوعي )اتشلور( 

مقردل اتلملمرت اتثي تحاث في اتبلوعي )اتبلشلور( ، وإتسهرمرت 

قردل اتلملمرت اتمضبوطة اتلملمرت اتلشوائمة أو اتنرتجة عن اتصافة م

مر ، وطبملة، وثبرت اتلملمرت اتثقمممة أثنرء عملمة اإلدااع. وردواتموجهة

مل تكون اتنظريرت اتثي ركزت على اتمنثجرت هي األكمر موضوعمة م

، واتمؤتفرت اتموتسمقمة، )األعمرل اتفنمة، واالخثراعرت، واتمنشورات

، ودرتثرتي فهي تسمح درعثبررهر مرهر( . وهذه اتمنثجرت يمكن عاهروغ

، واتحك  أنهر غرتبًر مر تكون مثرحة تللرضموضوعًر كممًر ، فضبًل عن 

هر كمفمًر ومن ث  يمكن اتثحقق من موثوقمثهر دسهوتة، ويمكن علم

اعثبررهمر ممزترن كبمرترن في هذه اتنظريرت. وعمب هذه اتنظريرت 

اتمبرشر يثممل في إغراقهر في دراتسة اتمنثج مع إغفرل أو قلة االهثمرم 
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، أو شخصمة اتمباع. فممر ال شك فمه أن درتلملمة اتثي تؤدي إتمه

اعمة ت  دنرؤهر دواتسطة أشخرص مباعون. ودرتثرتي ، فإن اتمنثجرت اإلدا

اتاراتسرت اتثي تركز على اتمنثجرت اإلدااعمة تخبرنر عن األفراد 

مرتفلي اإلدااع، وتمس عن إمكرنرت األفراد اإلدااعمة اتثي ت  تثحقق 

دلا. وهنرك منظور آخر طويل األما يركز على اتشخص )شخصمة( 

اتبحوث في وقت مبكر دمقررنة علمرء  اتمباع . فقا اهثمت كممر من

اتريرضمرت، واتمهناتسمن اتملمرريمن ، واتكثرب ، ومجموعرت أخرى من 

حمث اتصفرت اتثي مؤشرًا عن اإلمكرنمة اإلدااعمة أو عامهر. وهنرك 

عايا من اتسمرت اتثي تشثرك فمهر اتمجرالت اتمخثلفة ممل اتاافلمة 

. ويباو أن هنرك عاد التسثقبلتمةفثرح على اتخبرة، و ااتااخلمة ، واالن

من تسمرت اتشخصمة تكون اكمر انثشررًا دمن األفراد في اتمجرالت اتفنمة 

أو في اتمجرالت اتللممة. فثباو اتشخصمة اآلن كلرمل ذو تأثمر كبمر 

 على اتسلوك اإلدااعي. 

وعردة مر يلثما مصطلح اتشخصمة على اتبمئة أو اتمكرن اتذي 

ن اتبحث في عوامل اتمكرن مفما دشكل خرص في يوجا فمه اتفرد . وكر

تلريف اتثفرعبلت دمن األفراد ، واتبمئرت. فهنرك فروق فردية في 

تفضمبلت اتبمئرت ، وتكن هنرك أيضًر اتجرهرت عرمة ؛ فمممل اإلدااع إتى 

االزدهرر عنامر يكون تكون هنرك فرص تبلتسثكشرف ، واتلمل اتمسثقل، 

ر ويلبر اتثللم  عن دلا عن دمئة تلل  وعنامر ُتاع  األصرتة وُتقا

 افثراضمة غنمة درتثفرعبلت دمن عنرصرهر اتمخثلفة.   

( وجهة نظر أخرى تصف اإلدااع 0666وقا عرضت تسممونثون )

درتقارة على اإلقنرع ؛ فرألفراد اتمباعون يغمرون اتطريقة اتثي ُيفكر 

من في دهر األخرون ، وتكي يثمكنوا من ذتك الدا أن يكونوا مقنل

تلريف األفراد درإلدااع . ودذتك يشثرك مفهوم اإلدااع مع افثراضرت 

 اتمنظور االجثمرعي ، وصفرت اتنظرية اإلدااعمة . 

وأخمرًا ، فإن األفراد اتمقنلمن ه  اتذين من اتمرجح أن يؤثروا 

 على االتجره اتذي يثخذه اتمجرل.
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 االستثمار اإلبداعي

تمست قارة مقثصرة على عظمرء ( أن اإلدااع 5111يرى تسثرنبرج )

اتثرريخ ؛ ممل : داروين ، ودمكرتسو، وتكنه شئ يسثطمع أي شخص 

اتسثخاامه . ووفقًر تنظرية االتسثممرر اإلدااعي اتثي اقثرحهر تسثرنبرج ؛ 

فإن اتمفكرين اتلظمرء ؛ كرتمسثممرين اتنرجحمن يشثرون دأتسلرر 

ثممرون في عرت  زهماة ، ويبملون دأتسلرر عرتمة . ودمنمر يلمل اتمس

اتمرل ؛ فإن األشخرص اتمباعمن يلملون في عرت  األفكرر . ويضع 

األشخرص اتمباعون أفكررًا تشبه األتسه  منخفضة اتقممة )أتسه  تسلرهر 

منخفض درتنسبة تقممة اتردح( ، وعردة مر يرفض اتجمهور هذه األفكرر 

تفرئاة، ، وعايمة اح ألول مرة ؛ ألنه  يرونهر غريبةدسرعة عنامر تطر

وأحمرنًر غبمة . وُيقردل صرحب هذه األفكرر درتسخرية ، وردمر االزدراء 

أحمرنًر . وينثج هذا اترفض تؤلفكرر اإلدااعمة عن عام فهمهر ، أو إدراك 

فرئاتهر ، وطريقة تطبمقهر ؛ فغرتبًر مر ينظر اتمجثمع إتى أي ملررضة 

 تلوضع اتقرئ  على أنهر مزعجة. 

تنظرية االتسثممرر اإلدااعي قرارًا ، وموقفًر من  وُيلا اإلدااع وفقًر

اتحمرة ، كمر أنه مسأتة قارة . وتقثرح وجهة اتنظر اتثي ترى اإلدااع 

كقرار أن اإلدااع يمكن تنممثه . وغرتبًر مر يكون اإلدااع واضحًر عنا 

األطفرل اتصغرر، وتكن يصلب إيجرده عنا األطفرل األكبر تسنًر ، 

ته  اإلدااعمة اتكرمنة ُقملت من اتمجثمع اتذي واتراشاين ألن قارا

يشجع اتثمرثل اتفكري . فببسرطة يمكن أن نشجع اتطبلب تمكونوا أكمر 

إدااعًر إذا أخبرنره  أن اتقرار دأن يكونوا مباعمن تسمكرفئ دااًل من أن 

 ُيلرقب. 

فلكي تكون فردًا مباعًر يجب أن تقرر أواًل أن توتا أفكرر جاياة، 

األفكرر وتبمع هذه األفكرر تآلخرين . دملنى آخر، قا وتحلل هذه 

يمثلك اتفرد اتمهررات اتثركمبمة ، واتثحلملمة ، واتلملمة ، وتكنه ال 

يطبقهر على اتمشكبلت اتثي تثطلب اإلدااع فللمًر. فللى تسبمل اتممرل ، قا 

ُيقرر اتفرد )أ( أن يثبع أفكرر اآلخرين دااًل من أن ُيركب أفكرر خرصة 
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)ب( دون أن ُيخضع هذه األفكرر إتى عملمة تقمم  حذر، )ج( ده، 

وتثوقله دأن األفراد األخرون يسثملون ألفكرره ، ودرتثرتي يقرر أال 

يحرول إقنرعه  دقممة هذه األفكرر. فرتمهررة وحاهر غمر كرفمة ، 

 فمحثرج اتفرد أواًل أن يثخذ اتقرار تكي يسثخام اتمهررة . 

ا اتقارة على اتثحول دمن األنمرط فللى تسبمل اتممرل ، ُتل

. ر احاى اتمثطلبرت اتمهمة تئلدااعاتثقلماية، وغمر اتثقلماية في اتثفكم

وأحا مظرهر اتثحول دمن اتثفكمر اتثقلماي ، وغمر اتثقلماي هو قرار 

اتفرد دأن يكون مسثلاًا وقردرًا على اتثفكمر درتطرق غمر اتثقلماية ، أو 

قبول اتثفكمر دشروط مخثلفة عن تلك اتثي قراره دأن يكون مسثلاًا ت

تلود علمهر اتفرد ، وصررت مريحة درتنسبة ته ، وتظهر اتفروق اتفردية 

دمن اتنرس في االتسثلااد تلقمرم دذتك . فمفضل دلض األفراد أن يؤدوا 

في مجرالت ادثاائمة ، أو حثى حصرية ، واتثي تثشرده مع دلضهر. 

اتجاياة ، واتمجرالت حايمة ويبحث اتبلض اآلخر عن اتثحايرت 

 اتمفرهم  اتمرتبطة درتلمل .   

( أن اتلمل اإلدااعي يثطلب إحااث توازن 5111ويرى تسثرنبرج )

دمن اتمهررات اتمبلث: اتثحلملمة ، واتلملمة ، واإلدااعمة في تطبمقهر على 

اتمواقف اتمخثلفة . وتسثخام اتقارة اإلدااعمة ؛ تثوتما األفكرر . 

ممع األفراد حثى األكمر إدااعًر أفكرر جماة ، وتسمئة . ويوجا عنا ج

وتكن في غمرب اتقارة اتثحلملمة قا يثبع اتفرد اتمباع األفكرر اتسمئة ؛ 

تكي يثوصل إتى اتفكرة اتجماة . في حمن يسثخام اتمباع اتقارة 

 .اعمة ، واخثبررهراتثحلملمة إليجرد اتثطبمقرت اتخرصة درتفكرة اإلدا

وُتلرف اتقارة اتلملمة دأنهر : اتقارة على ترجمة اتنظرية إتى 

ممررتسة، واألفكرر اتمجردة إتى إنجرزات عملمة . وتثممل إحاى تطبمقرت 

نظرية االتسثممرر اإلدااعي في أن األفكرر اتجماة ال تبمع نفسهر دنفسهر ؛ 

ذات فرتفرد اتمباع يسثخام اتقارة اتلملمة ؛ إلقنرع اآلخرين دأن فكرته 

قممة ؛ فللى تسبمل اتممرل : توجا في كل منظمة مجموعة من األفكرر 

اتثي توضح شروط أداء درتمهرم ، أو دلضهر على األقل ؛ فلنامر يقثرح 
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األفراد إجراءات جاياة ، يجب علمه  أن يروجوا تهر ؛ عن طريق إقنرع 

اآلخرين دأن هذه اإلجراءات أفضل من اتقايمة ، كمر تسثخام اتقارة 

 تثمممز األفكرر اتثي تثمثع دقبول كبمر من األفراد. -أيضًر  -تلملمة ا

وتذتك يثطلب اإلدااع هذه اتمهررات اتمبلثة . فمن اتمحثمل أن 

دأفكرر إدااعمة ، وتكنه ال يسثطمع -فقط  -يأتي اتشخص اتثركمبي 

تمممز هذه األفكرر ، وال دملهر . أمر اتشخص اتثحلملي فقا يكون نرقاًا 

. توتما األفكرر اإلدااعمة اتجماة ألفكرر اآلخرين ، وتكنه ال يسثطمع جماًا

أمر اتشخص اتلملي فقا يكون رجل مبملرت ممثرزًا يسثطمع ترويج 

 األفكرر اإلدااعمة فقط . 

 (Kufman&Sternberg,2007)ويؤكا كوفمرن ،وتسثرنبرج     

. األول : أن ملظ  تلريفرت األفكرر اإلدااعمة تثكون من ثبلثة  مكونرت

أن تقام هذه األفكرر شمئًر مخثلفًر ، وجاياًا ، ومبثكرًا ، واتمرني : أن 

يكون عرتي اتجودة ، واتمرتث : أن تكون األفكرر اإلدااعمة منرتسبة اتمهمة 

اتثي تنطبق علمهر . ومن ث  تكون االتسثجردة اإلدااعمة جاياة ، وجماة ، 

 (Batey&Furnham,2006)ويثفق درتي ، وفورنهرم  ومثسقة .

( في أن مهررات اتذكرء اإلدااعي يمكن تللممهر ؛ 5111مع تسثرنبرج )

حمث إن هنرك دلض اتبرامج اتمبثكرة تثاريس اتمهررات اإلدااعمة . 

كمر أن اتفروق اتفردية ، واتنمرئمة في األداء اإلدااعي ال تثضمن تسمرت 

مل : تسمرت ؛ م -كذتك -اتلملمة اإلدااعمة فحسب ، وتكنهر تثضمن 

اتملرفة ، وأتسرتمب اتثفكمر ، واتشخصمة ، واتاافلمة ، واتسمرق اتبمئي 

 اتذي يلمل فمه األفراد.

 المصادر الستة األساسية لإلبداع

 -وفقًر تنظرية االتسثممرر في اإلدااع  -ومن هنر ، حاد تسثرنبرج 

تسثة مصردر أتسرتسمة مثمريزة ، ومثفرعلة تئلدااع؛وهي : اتمهررات 

ملرفة ، وأتسرتمب اتثفكمر، واتشخصمة، واتاافلمة، واتبمئة . اتلقلمة، وات

( أن هذه اتمصردر تثأثر درتفروق اتفردية دمن 5119ويرى تسثرنبرج )

 اتطبلب . وتسمث  تنرول هذه اتمصردر دشئ من اتثفصمل ، وهي : 
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 : Intellectual skillsالمهارات العقلية  .1

وهي مهررة  يرى تسثرنبرج أن هنرك ثبلث مهررات عقلمًر مهمة

اتثركمب اتثي تسرعا في رؤية اتمشكلة دطرق جاياة ، واتخروج من 

حاود اتثفكمر اتثقلماي ، ومهررة اتثحلمل اتثي تسرعا في ملرفة قممة 

أفكرر اتفرد  ، وتحاياهر ، واتمهررة اتلملمة اتسمرقمة اتثي تسرعا في 

ممل ملرفة كمف تسمقنع اتفرد اآلخرين دقممة هذه األفكرر . كمر ُي

اجثمرع هذه اتقارات مع دلضهر أهممة كبمرة ؛ فرتسثخاام اتمهررة 

 ؛ ال اإلدااعياتثحلملمة في غمرب اتمهررتمن األخريمن ينمي اتثفكمر اتنرقا

واتسثخاام اتمهررة اتثركمبمة في غمرب اتمهررتمن األخريمن يؤدي إتى 

من  حرجة األفكرر اتجاياة إتى اتفحص ؛ من أجل تسويقهر ، واتثنممة ؛

أجل تنفمذهر. كمر أن اتسثخاام اتمهررة اتلملمة في غمرب اتمهررتمن 

األخريمن يؤدي إتى اتقبول االجثمرعي تؤلفكرر ال ألنهر جماة ، وال 

 القثنرع األفراد دذتك ؛ وتكن ألنهر ُعرضت دقوة.

 :  Knowledgeالمعرفة  .2

عن مجرل مر ؛ تكي  -دمقاار كرٍف  -يحثرج اتفرد أن يلرف 

أن يثقام فمه تؤلمرم ؛ فرتفرد ال يسثطمع أن يثحرك تؤلمرم في يسثطمع 

مجرل ال يلرف شمئًر عنه. ومن نرحمة أخرى ، فملرفة اتفرد عن اتمجرل 

يمكن أن تؤدي إتى غلق منظور اتفرد ، وتحصمنه ، األمر اتذي قا 

يثرتب علمه عام تحرك اتفرد في اتطريق اتذي واجه فمه مشكبلت في 

 فة يمكن أن تسرعا اإلدااع ، أو تلوقه .اتمرضي . فرتملر

 :   Thinking Stylesأساليب التفكير .3

وهي طرق اتفرد اتمفضلة في اتسثخاام مهرراته ؛ فهي تقرر 

كمفمة اتسثخاام اتفرد اتمهررات اتمثرحة تايه . وفممر يثللق دأتسرتمب 

اتثفكمر ؛ ُيلا األتسلوب اتثشريلي درتغ األهممة درتنسبة تئلدااع ؛ فهو 

لبر عن اتثفكمر ، واتخرذ قرار اتثفكمر دطرق جاياة . ويحثرج هذا ي

اتثفضمل أن ُيممز عن اتقارة على اتثفكمر إدااعمًر ؛ فهنرك فرد ُيفضل أن 
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يفكر عبر اتخطوط اتجاياة ؛ وتكنه ال ُيفكر جماًا ، وال اتلكس 

اتفرد تكي يصمر مفكرًا إدااعمًر أن يكون كلي  -أيضًر  -درتلكس. ويسرعا

اتثفكمر ، فضبًل عن محلمثه في دلض األحمرن ؛ يسثطمع أن ُيممز اتغردة 

 عن األشجرر ، ومن ث  يثلرف أي األتسئلة مه  ، وأيهر غمر مه .

 :  Personalityالشخصية  .4

 منهر : دراتسة تودررت -أكا عايا من اتاراتسرت 

 Lubart,1994)   ودراتسثي  تسثرنبرج   وتودررت ، )

(Sternberg,Lubart,1991,1995)  أهممة تسمرت شخصمة

ملمنة درتنسبة تلوظمفة اإلدااعمة ؛ منهر : اترغبة في اتثغلب على 

اتلقبرت ، واترغبة في أخذ اتمجرزفة اتمحسودة ، وتحمل اتغموض ، 

واتفلرتمة اتذاتمة . كمر يثطلب اإلدااع اتشراء دسلر منخفض ، واتبمع 

اتمجثملمة . فلردة دسلر مرتفع ، وتحاي دلض األفكرر ، واتثقرتما 

يبحث األفراد اتمباعون عن اتنقمض ؛ تذتك فه  يقرروا أن يفكروا 

دطرق تخثلف عن اتطرق اتثي يفكر دهر اآلخرون. كمر أن هذه اتسمرت 

 تمست ثردثة ، ويمكن أن تخثلف درخثبلف اتموقف اإلدااعي. 

 : Motivationالدافعية  .5

رتنسبة تئلدااع . وقا ُتلا اتاافلمة مصارًا ضروريًر ، وجوهريًر د

أهممة اتاافلمة درتنسبة  (Amabile,1998)أكات دراتسرت أمردمل 

تللمل اإلدااعي ، وقا اقثرح أن األفراد نردرًا مر يباعوا حقًر في اتلمل 

في مجرل مر حثى يحبوا مر يفللون ، ويركزون على اتلمل أكمر من 

بًل في اتفرد ؛ اتجوائز اتمحثملة . كمر أن اتاافلمة تمست شمئًر مثأص

فرتفرد يمكن أن يكون محفزًا ، ومافوعًر ؛ من خبلل شئ، أو شخص مر . 

عردة مر يحثرج األفراد اتذين يلملون في مجرل ال غمر شرئق درتنسبة 

ته ، وال يمملون إتمه ، أن يقرروا أن  يجاوا مر يمكن أن يجلل اتلمل 

زاوية في هذا  في هذا اتمجرل ذا فرئاة درتنسبة ته  ، ث  يبحموا عن
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اتلمل يشلرون درتحرجة تللمل فمهر ، واتثي تجلل اتلمل مقبواًل أكمر 

 . منه ُممبًل درتنسبة ته  

( أن اتاافلمة تكوين فرضي داخل 5111ويرى محمود منسي )

اتكرئن اتحي ، وتمست ظرهرة تسلوكمة تخضع تلمبلحظة . ومر يبمن 

اد يسثجمبون في اتموقف ارتبرط اتاوافع دمر يحاث داخل اتفرد أن األفر

اتواحا اتسثجردرت مخثلفة . وأحمرنًر يكون هنرك عرئق يلوق اتوصول إتى 

األهااف في اتثلل  ، وتكن عنامر يكون اتاافع قويًر تكون اتمحروالت 

 كممرة ، ومثلادة ، ويصل اتمثلل  إتى هافه اتذي يسلى إتى تحقمقه. 

 :  Environmentالبيئة  .6

  األفكرر اإلدااعمة وُتحفزهر . فرتفرد يمكن يحثرج اتفرد دمئة تاع

أن يثوافر تايه جممع اتمصردر اتااخلمة اتبلزمة تئلدااع ، وتكن داون 

دلض اتاع  اتبمئي )ممل : وجود منثاى القثراح ممل هذه األفكرر( ال 

يمكن أن تظهر األفكرر اإلدااعمة اتموجودة تاى اتفرد أداًا. وغرتبًر ال 

األفكرر اإلدااعمة اتموجودة تاى اتفرد ؛   -كرمل درت –تاع  اتبمئة 

فرتلقبرت قا تكون يسمرة في اتبمئة اتملطرة ؛ ممل : اتثغذية اتراجلة 

اتسلبمة اتثي قا يثلقرهر اتفرد على تفكمره اإلدااعي. وقا تزداد هذه 

اتلقبرت تلقماًا.واتمه  أن ُيارك اتفرد كمفمة اتثلرمل مع اتلقبرت ، 

ثشرة في اتبمئة اتثي يلمل فمهر ؛ فقا يؤدي عام قارة واتثحايرت اتمن

األفراد على اتثلرمل مع هذه اتثحايرت إتى قثل األفكرر اإلدااعمة 

 دااخله .                                                                     

( أن اتمقرفة من ضمن اتلوامل اتثي تؤثر 5112ويرى تسثرنبرج )

اإلدااعي ، فرتسلوك اتذي يباو كسلوكًر ذكمًر في ثقرفة مر في اتذكرء 

قا ُيلا تسلوكًر أحمق في ثقرفة أخرى ؛ فرألفراد في اتمقرفرت اتمخثلفة 

تكون تايه  أفكرر مخثلفة عن ملنى اتذكرء ؛ وردمر هذا مر ُيممز 

نظرية اتذكرء اتنرجح ؛ حمث تردط مفهوم اتذكرء درتسمرق االجثمرعي 

 ينثمي إتمه اتفرد.اتمقرفي اتذي 
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 تقويم اإلبداع 

من  -( مجموعة  من اتسمرت يمكن 5111وقا حاد تسثرنبرج )

 تقوي  اإلدااع ، أو األفراد اتمباعمن ؛ وتثممل في:   -خبلتهر 

  : Redefining Problemsإعادة تعريف المشكلة  -1

في كممر من  -وتلني قلب اتمشكلة رأتسًر على عقب . ويحاث 

ردف األفراد مشكبلت في حمرته  ، وال يلرفون طريقة أن ُيص -األوقرت 

تحلهر . عناهر تسمكون اتفرد في مأزق ، تذتك فإعردة تلريف اتمشكلة 

يلني أن يخلص اتفرد نفسه من هذا اتمأزق . وتسمى هذه اتلملمة 

اتجزء اتثركمبي من اتثفكمر اإلدااعي . وغرتبًر مر يواجه اتفرد 

ن اتحرالت اتجاياة اتثي يصلب تلريفهر عاياًا م -في حمرته -اتموهوب 

دنرًء على اتخبرات اتسردقة. وكلمر كرن اتفرد أكمر مرونة في إعردة 

 تلريف هذه اتحرالت تمسثطمع فهمهر ؛ زادت إمكرنمة نجرحه في حلهر . 

 Questioning andالتشكيك في االفتراضات ، وتحليلها  -2

Analyzing Assumptions : 

تخرصة ، تكنه ال يلرف دوجود هذه فلكل فرد افثراضرته ا

االفثراضرت ؛ ألن اتنرس يشثركون فمهر على نطرق واتسع . تكن األفراد 

اتمباعمن يشككون في االفثراضرت ، ويافلون اآلخرين إتى فلل اتشئ 

ذاته . ومن اتمردت أن اتشك في االفثراضرت هو جزء من اتثفكمر 

س إن األرض تاور حول اتثحلملي عنا اتمباعمن . فلنامر قرل كورنمكو

اتشمس ، ُعاً  هذا االقثراح منرفمًر تللقل ؛ ألن اتنرس كله  يرون أن 

دمر فمهر اتقصور  -اتشمس تاور حول األرض . كمر أن أفكرر جرتملمو 

جللت اتكنمسة تصفه  -اتذاتي ، واتحركة اتنسبمة تسقوط األجسرم 

 درتزنايق .
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 Realizingفسها إدراك أن األفكار اإلبداعية ال تروج ن -3

That Creative Ideas Do Not Sell Themselves     : 

يحب كل فرد أن يفثرض أن أفكرره اإلدااعمة تسُثللن عن نفسهر. 

أنه عردة مر ُينظر إتى هذه األفكرر دشئ  -أيضًر  -وتكنه يجب أن ُيارك 

من اتريبة ، واتشك من اآلخرين دل ومنه هو أيضًر. ونظرًا ألن اتنرس 

حون تلطريقة اتثي يفكرون دهر ، كمر أنه قا تكون ته  مصلحة في يرتر

تغممر  -عردة -طريقة تفكمره  اتحرتمة ؛ تذتك يكون من اتصلب 

طريقة تفكمره  اتحرتمة ؛ تذا ينبغي أن يكون اتفرد اتمباع قردرًا على 

 اإلدااعمة. إقنرع اآلخرين دأفكرره

 Recognizing thatإدراك أن المعرفة سالح ذو حدين  -4

Knowledge is a Double-Edged Sword    : 

ال يسثطمع اتفرد أن يكون مباعًر دون ملرفة . وال يسثطمع اتفرد 

أن يثجروز حرتة اتملرفة اتثي يكون فمهر إذا ت  يلرف مرهمة هذه 

اتحرتة. ويوجا تاى عايا من اتطبلب أفكرر إدااعمة عن أنفسه  ؛ ال عن 

كرنت تايه  األفكرر نفسهر في فثرة اتحقل اتملرفي ألن اآلخرين 

تسردقة . وتذتك فرألفراد اتذين يملكون قرعاة ملرفمة أوتسع يسثطملون 

أن يباعوا دطرق ال يسثطمع األفراد اتذين ال يزاتون يثللمون أتسرتسمرت 

 هذا اتمجرل اإلدااع دهر.

 Willingness to Surmountإرادة تجاوز العوائق  -5

Obstacles  : 

لر منخفض ، واتبمع دسلر عرٍل تحايًر تلجمرهمر. ُيلا اتشراء دس

واألفراد اتذين يفكرون دشكل إدااعي يثحاون اتجمرهمر ، وتذتك فإنه  

تسمواجهون مقرومة دكل تأكما . واتمسأتة تمست إن كرن أحانر تسمواجه 

عوائق ؛ فرتثلرض تللوائق حقمقة واقلة ؛ وتكن اتسؤال هو : هل يملك 

على اتصمود ؟ وقا يثلجب اتبلض تمرذا يباأ اتمفكر اتمباع اتشجرعة 
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كممر من اتنرس حمرته  اتلملمة دلمل إدااعي ث  يخثفون عن األنظرر . 

أن كونه  مباعمن ال  -عرجبًل أم أجبًل  -قا يكون تسبب ذتك أنه  يرون 

يسثحق عنرء اتمقرومة ، وال االنثقرد . أمر اتمفكرون اتمباعون 

اتماى اتقريب ؛ ألنه  ياركون أنه  اتحقمقمون فمافلون اتممن على 

يسثطملون أن يحاثوا فررقًر على اتماى اتبلما . وتكن غرتبًر مر يمضي 

 . وقت طويل قبل االعثراف دقممة األفكرر اإلدااعمة

 Willingness to Takeاالستعداد للمجازفة المحسوبة  -6

Sensible Risks : 

اتشراء دسلر  عنامر يثحاى األفراد اتمباعون اتجمرهمر عن طريق

منخفض ، واتبمع دسلر مرتفع فإنه  يجرزفون مملمر يخرطر 

اتمسثممرون . وردمر تثبخر هذه االتسثممررات دكل دسرطة . يضرف إتى 

ذتك أن تحاى اتجمرهمر يلني اتمجرزفة دمواجهة غضبه ، وتكن هنرك 

مسثويرت من اتلقبلنمة اتثي يجب أال ينسرهر اتمباعون عنا اتثحاي . 

اتمباعون على مجرزفرت محسودة، ويرتكبون أخطرًء أحمرنًر ،  فُمقام

ويفشلون ، ويسقطون على وجوهه  ، وتكنه  يطرحون أفكررًا ُيلجب 

 دهر اتنرس في نهرية اتمطرف.

 : Tolerance of Ambiguityتحمل الغموض  -7

يحب اتنرس األشمرء اتواضحة ، ويحبذون اتثفكمر في دلا مر على 

أو إذا مر كرنت فكرة ملمنة في اتثللم  تسثنجح ،  أنه حلمف ، أو عاو ،

أو تسثفشل . تكن اتمسأتة تكمن في وجود منطقة رمردية في اتلمل 

اإلدااعي . ويقول اترتسرمون ، واتمؤتفون اتمباعون أنه  غرتبًر مر 

يشلرون دلام اتمقمن ، وتشثت األفكرر ، وأنه  دحرجة تملرفة مر إذا 

مح ، أم ال . ودرتممل يكون اتللمرء غمر كرنوا يسمرون في اتطريق اتصح

مثأكاين من صحة اتنظرية اتثي يطورونهر ؛ فمحثرج هؤالء اتمفكرون 

اتمباعون إتى تحمل اتغموض ، وعام اتمقمن إتى أن يثوصلوا إتى 

اتفكرة اتصحمحة . وال تأتي األفكرر اإلدااعمة دفلة واحاة ؛ وتكنهر 
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اتثي تثطور فمهر اتفكرة تكون تثطور مع اتوقت . ومع ذتك ، فرتفثرة 

مقلقة ، وغمر مريحة . وإذا ت  تأخذ اتفثرة اتكرفمة تثنضج ، وإذا ت  

يثمكن أصحردهر من تحمل اتغموض ؛ فإن اتكممرين منه  قا يثسرعون ، 

 ويثخلون عن أفكرره  ، وال يصلون إتى اتنثمجة اتمملى.         

 : Self-Efficacyالفعالية الذاتية   -8

إتى نقطة يلثقاون عناهر أنه ال يوجا  -غرتبًر  -رس يصل اتن

شخص يصاقه  ؛ وذتك عنامر يشلرون أنه ال يوجا من ُيقار مر 

يفللونه . وألن اتلمل اإلدااعي ال يلقى حفروة االتسثقبرل عردة ؛ فمن 

اتمه  أن يؤمن اتمباعون دقممة مر يقومون ده . وهذا ال يلني أن يؤمن 

هي فكرة جماة . وتكن أن يؤمن دأن  كل شخص أن كل فكرة تايه

تايه اتقارة على إحااث اتثغممر . ومن أجل اتنجرح في اتحمرة ، يجب أال 

دقارته على إنجرز مر  -أيضًر  -يؤمن اتفرد دكل شئ  يلمله فقط ؛ وتكن 

 يجب إنجرزه ، واتنهوض من اتلمرات اتثي يواجههر في اتحمرة.

تقمم  اتلبلقة دمن  إتى (Chan,2007)وقا هافت دراتسة شرن 

االحثراق اتنفسي دلنرصره اتمبلثة )اإلجهرد اتلرطفي ، واتشخصنة ، 

وانخفرض اإلنجرز اتشخصي( ، واتفلرتمة اتذاتمة واتقارات اتمبلث : 

اتثحلملمة ، واإلدااعمة ، واتلملمة في ضوء نظرية تسثرنبرج تاى اتطبلب 

نج . ودرغ  وجود اتمللممن ، واتمللممن في أثنرء اتخامة في هونج كو

فروق في اتنوع دمن اتمللممن ، واتمللمرت ، وكذتك في عاد تسنوات 

اتخبرة ؛ فقا أكات اتنثرئج أن اتقارات اتمبلث في ضوء نظرية 

تسثرنبرج ، ودخرصة اتقارات اتلملمة تسه  دشكل كبمر في إحسرس 

 اتملل  درإلنجرز اتشخصي فضبًل عن اتفلرتمة اتذاتمة .
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 Finding What Oneما يحب أن يعمله معرفة الفرد  -9

Loves To Do : 

يجب على اتمللممن أال يكثفوا دمسرعاة طبلده  في اكثشرف مر 

أن  -أيضًر  -يممر اهثمرمه  إلطبلق طرقرته  اإلدااعمة ؛ وتكن علمه  

يثذكروا أن مر يكثشفونه قا ال يكون هو أفضل مر يممر اهثمرم طبلده  

ي نشرط يؤدونه تسواء أكرن مهنمًر ، أم غمر ؛ فرألفراد اتمباعون في أ

مهني ، ه  اتذين يحبون مر يؤدونه . وال شك أن أكمر اتنرس إدااعًر 

ه  اتذين يكونون مافوعمن داخلمًر ألداء عمله  . ألن األفراد األقل 

إدااعًر غرتبًر مر يخثررون مهنة ؛ من أجل اتمرل ، أو اتمكرنة االجثمرعمة ، 

ويكرهون مهنثه  ، وال يفللون مر يمكن أن يحاث ويشلرون درتملل ، 

 تغممرًا . 

 Willingness to Delayاالستعداد لتأجيل المتعة  -11

Gratification  : 

ون قردرًا على اتلمل في مشروع إن أحا تسمرت اتفرد اتمباع أن يك

، أو مهمة مر تفثرة طويلة دون مكرفآت فورية ، وال مؤقثة . ويجب مر

، وأن هنرك  فورية -دائمًر  -فوا أن اتمكرفآت ال تكون على اتطبلب أن يلر

. وفي اتحقمقة إن اتنرس على اتماى اتقصمر غرتبًر فوائا تثأخمر اتمثلة

مر يواجهون اتثجرهل عنامر يؤدون عمبًل إدااعمًر، أو يلرقبون على ذتك. 

ومن اتملروف أن اتلمل اتجرد ال يجلب تصرحبه مكرفآت فورية غرتبًر . 

ال يصمرون خبراء في كرة اتسلة ، وال اتموتسمقى ، وال اتنحت  فرتطبلب

في تحظة ؛وتذتك فإن مكرفآة أن يصبح اتفرد خبمرًا ال تأتي دسرعة، 

وال تسهوتة . وغرتبًر مر يسثسل  اتطبلب إلغراء اتلحظة ؛ ممل: مشرهاة 

اتثلفرز ، أو ممررتسة أتلرب اتفمايو . أمر األفراد اتذين يسثغلون قاراته  

ى أدلا ماى ه  اتذين ال ينثظرون اتمكرفآت اتسريلة ، وياركون إت

 أنه  قا يواجهون اتلقبرت ، واتثحايرت اتخطمرة في أي تحظة .

 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..تسثممرر اإلدااعي واتثللم  اال                                       يمن علي حسن          أد. 

 

  - 333 - 

 المراجع

 ، اإلسكندريت ، والتطبيق والنظرية المفهىم – اإلبداعي الركاء. ( 5102) حسن علي أيمن -
 .التربويت المكتبت

 ، القاهرة ، والتطبيقات والنماذج المفهىم – التعلن. ( 5112) منسي الحليم عبد محمود -
 . المصريت األنجلو مكتبت

 - Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity, New 

York, Springer. 

- Barron, F. (1963). Creativity and psychological health. Princeton, NJ: 

D. V an Nostrand. 

- Barron, F. (1968). Creativity and personal freedom. New York, Van 

Nostrand. 

- Barron, F. (1969). Creative person and creative process. New York, 

Holt, Rinehart & Winston. 

- Batey,M.&Furnham,A.(2006) . Creativity, Intelligence, and 

Personality:           A Critical Review of the Scattered Literature, 

Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 132(4), 325 

- 429 . 

- Boden, M. (1992). The creative mind: Myths and mechanisms. 

NewYork, Basic Books. 

- Boden, M. A. (1999). Computer models of creativity. In R. J. Sternberg 

(Ed.), Handbook of creativity, 351–372. New York, Cambridge 

University Press. 

- Chan,D.W.(2007) : Burnout, Self-efficacy, and Successful Intelligence 

among Chinese Prospective and In-service School Teachers in Hong 

Kong , Educational Psychology, 27(1), 33–49 . 

- Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of 

discovery and invention. New York, Harper Collins. 

- Eysenck, H. J. (1993). Creativity and personality: Atheoretical 

perspective. Psychological Inquiry, 4, 147–178. 

- Finke, R. A., Ward T. B., & Smith, S. M. (1992). Creative cognition: 

Theory, research, and applications .Cambridge , MA, MIT Press. 

- Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. 

New York, Basic Books. 

- Gough, H. G. (1979). A creativity scale for the adjective check list. 

Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1398–1405. 

- Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (1988). The conditions of 

creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of creativity 11–38. 

New York, Cambridge University Press. 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..تسثممرر اإلدااعي واتثللم  اال                                       يمن علي حسن          أد. 

 

  - 333 - 

- Kaufman, J. C. (2001). Genius, lunatics, and poets: Mental illness in  

prize-winning authors. Imagination, Cognition, and Personality, 

20(4), 305–314.   

- Kaufman, J. C., & Baer, J. (2002). I bask in dreams of suicide: Mental 

illness and poetry. Review of General Psychology, 6(3)  , 271–286. 

- Kufman,J.C.&Sternberg,R.J.(2007). Resource review . Creativity, 

Chance , 39, 55-58. 

- Langley, P., Simon, H. A., Bradshaw, G. L., & Zytkow, J. M. (1987). 

Scientific discovery: Computational explorations of the creative 

processes. Cambridge, MA, MIT Press. 

- Lubart, T. I. (1994). Creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), Thinking and 

problem solving , 290–332. San Diego, CA: Academic. 

- Ludwig, A. M. (1995). Price of greatness. New York,Guilford Press. 

- MacKinnon, D. W. (1965). Personality and the realization of creative 

potential. American Psychologist, 20, 273–281. 

- Maslow, A. (1968). Toward a psychology of being. NewYork, Van 

Nostrand.  

- Simonton, D. K. (1994). Greatness: Who makes history and why? New 

York, Guilford Press. 

- Simonton, D. K. (1999). Talent and its development: An emergenic and 

epigenetic mode. Psychological Review, 106, 435–457. 

- Sternberg, R. J. (1985). Implicit theories of intelligence, creativity, and 

wisdom. Journal of  Personality and Social Psychology, 49(3 ), 

607–627. 

- Sternberg ,R.J.(2003) . Creative Thinking in the Classroom, 

Scandinavian Journal of Educational Research, 47(3) , 325 -338. 

- Sternberg,R.J.(2006) . The Nature of Creativity, Creativity Research 

Journal, 18(1), 87–98. 

- Sternberg,R.J.(2007) . Culture, instruction, and assessment, 

Comparative Education, 43(1), 5–22. 

- Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd. New York, 

Free Press. 

- Sternberg,R.J.,Lubart,T.I,Kufman,J.C.&Pretz,J.E(2005):Creativity.In 

:Holyoak,K.J.&Morrison, R.G.(Eds.), The Cambridge Handbook of 

thinking and reasoning , 351-369, New York : Cambridge 

University Press. 


