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 استكشافات اإلبداع

 مراجعة للتربويين وصوغ السياسات  

 

إذ تشهدد العوهود الولهن مهن الوهرن الوهادش والعشهرين ا ديهاًدا ملموًسها  ه   ،القوة الدافعة للتطوو  انساويس الطاقات اإلبداعية  تعد
الواجههة إلههن المن ههرين المبههدعين وابسههتعادة بدههعن وقههد تمبههب عههن ابيتمههاع واإلبههداا وتطبيواتههس تدههور  ههع  يا هه  مههن الدراسههات 

يهذ  المراجعهة الشهاملة والمتاوهة ل،طه،ا،  والكتب والموابتن ُترى أش  المعتودات السا دة عن اإلبداا ي  ال ضه  والرجه ف  ه 
ه  ة والكشه  عهن رواوهد عديهدة دابه  العمليهة اإلبداعيهةن ويصهور جرى دمج عدة مسارات ووثية وصدريا مًعا للبهرو  ولليهات مون 

  اإل هادة مهن يذا العم  اآلثهار اإليجابيهة النعالهة الته  يدطهوش عليدها تونيه  اإلبهداا  ه  عمليهة الهتعل ع،  مها يسهوس الموتروهات لسهب
 يذ  الرؤى ووجدات الدتر مدما ابتل  ال مانن

التعلهيع لهدى البدهل الهدول ن وقههد  عاًمها  ه  مدصههب ابتصاصه  أو  72قضهت   هه  علهع الهدن  ةأبصها ي هيلوي  باويد   الهد تورة 
مي يوي البرو يسورة  علع الدن  المعر   وعلع العصاب    توسين مبرجات ابستثمارات التعليميةننادت الد تورة أواد ش من است

  د  طالوة د تورا     الجامعة دنسدان ايلفيي ب يميتيفوواوثة    قسع علع الدن  بجامعة روما "ب سابيد ا"، أما  لوي ا مي تيل 
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 استكشافات اإلبداع

 مراجعة للتربويين وصوغ السياسات  

 

 ، جامعة تكساس بإرلينجتونهيلين أبادزي

 ، جامعة روماماريا لويزا مارتيلي

 ، جامعة روماسيلفيا بريماتيفو

 

 ملخص تسفيذ 

ر اإلدسهاد ر  وهدرة الجهد  الوشهرش علهن إيجهاد ولهو    -وب يه ا   - ان اإلبداا  غيهر توليديهة للمشه ،ت  يهو الوهوة المور هة للتطهو 
ن  يمها أدت عمليهة ابصهطناط الطبيعه   المبتلنة  ادت سبًوا    ادتوالس من استبداع الدوات الوجرية إلن أجد ة الواسوب الكمه  

 والمدا سة علن المصادر دوًرا علن مدار آبف السدين    إعادة تعري  مصطل  اإلبداا جيديًّا وثوا يًّان

هها أن د ن  دههذ  وابسههتعادة بدههع جههد  هه  الوههرن الوههادش والعشههرين إقوههاًب مت ايههًدا علههن اسههتوطاب المن ههرين المبههدعينومههن المههديًّ ووًّ
، وُصهممت لجلدها عشهرات البهرامج نب ُتوص وموابت   لة    اإلبداا ُأجريت وولدا آبف الدراسات، وتداولتدا  تب  الصنة المتمث  

موه  ايتمهاع ووثه   اآلن صهارت الوبيات المتودة مدهذ بمسهيديات الوهرن الماضه ، و    وولدا لوووث ا بدأ إجراطالتدريبيةر ويث 
    بلدان أبرى  الصين والددد والبرا ي ن 

آليههات  ه  إجابتدها عهن يههذا السهؤا ، تكشه  لدها الووهوث عهن ف نن تُهرى أش  المعتوهدات السها دة عهن اإلبهداا يهه  ال ضه  والرجه 
التهه   المسههارات الووثيههةيههذ  العديههد مههن  مراجعههة الشههاملة، وتتضههمن يههذ  الالعمليههة اإلبداعيههةرواوههد عديههدة دابهه  و مثيههرة ل،يتمههاع 

ع لدا وعب (،  ما تود  7102وتن وقتدا الواضر )مدتص  عاع    يذا المجا  توض  لدا وجع المعر ة الت  توص   إليدا العلع 
     وياتدا وعملداندا ل،ستنادة مدتوصيات الباصة ال

 مي انبداع؟

يتص  التن ير اإلبداع  وودرتس علن توليد ال  ار غير التوليدية والربد بين أ  ار متواعدة، وب يدطبق التوصي  العلم  لإلبهداا 
ن اال تاوي  بواعو  المةموةو السفو و المالءمةو هذلل  االبتكي أو  األصيلةعلن أش   رة مطلًوا إب إذا توا رت  يدا عدة شروط ي  
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ة يو دتا  لإلبهداان  هالولو  ب توصه  واددها إبداعيهة إب إذا  ادهت ولهوًب بارجهًة عهن وهدود المهالوف وتطهر  واببتكار    الوويو
 أ  اًرا دادًرا ما تتجاد  مع وعضدا اآلبرن 

وعادة ما توصه  الع،قهات بهين المتري هرات المتعلوهة واإلبهداا واددها ع،قهات معوهدة وغيهر بطيهةن  ددهال وعهب السهمات المشهتر ة 
أبههرى تدنههرد بدهها المبرجههات اإلبداعيههة  هه  وعههب المجههابت دون غيريهها،  ههالنن  سههماتجيمههع المبرجههات اإلبداعيههة، بيههد أن بههين 

علن سبي  المثا ، أو أن تلل السمات تتدر علن الرج     ته  تهروف موهددةن ويعهد الُو هع الوشهرش مهن الدوات الضهرورية 
 سههماتوعههب ال يههذا ب يمدههع وجههودبههين العههراف الثوا يههةن و  عتوههار التوههاينإب أددهها يجههب أن دضههع  هه  ابلويهها  وجههع اإلبههداا، 

"إبداعيههة"ن وومهها أن الههرواود والترييههرات المتعلوههة واإلبههداا يم ههن رصههديا  هه  مهه  سههمات الشهها عة التهه  توصهه  بوضههو  علههن أددهها 
 لوتا   الذاكرةن  اإلدسان،  ، يم ددا ابدعاط وان اإلبداا عوارة عن تر يب مجتمع   ود أو مجرد امتداد

 

 انبداع للجمي 

ا علهن وجهع الدرجهة والتكهرارر  و ًوها لدمهوذ  اإلبهداا ذش التصهدينات الربعهة، تتهراو  دهنن ولكن يبتل  اإلبهداا بيد ون جيمعدا مبدع
دتول ههن بدهها عدههد " ويهه  الدرجههة دنسههدا مههن اإلبههداا التهه  موههدوًدادرجهات اإلبههداا  يمهها بيددهها،  الطنهها  الصههرار قههد يمتلكههون "إبههداًعا 

تدنيذدا للمداع اليوميةن ووش ط من الجدد والممارسة، يم هن للمهرط أن يرتوه  إلهن مرتوهة "اإلبهداا ابوترا ه "، بيدمها يوتصهر وصه  
 " علن العواقرة الدادرينن مبدر"اإلبداا ال

 وتكاد تدوصر مصادر اإلبداا    مصدرين مبتلنين تماًما: 

  النطرش السريع والمثابرة وابستراتيجية وابدتوا نالمعر ة والذاكرة والذ اط 
  ابرتواطات غير التلويدية وأو،ع اليوتة الت  تراود عو  المرط وقت الراوةن 
 

لههون علههن معههار دع وذاكههرتدع  هه  الموههاع الكبههر، ويههو الشهه ط الههذش يبتلهه  تماًمهها عدههد مههن  ودسههبيًّا، يبههدو أن ال ههراد العههاديين يعو 
الراوة     أوقاتتدشد وش    بير  المبدعين المبدرين "ر إذ ب ُيستوعد وجود شو ات    عوو  يؤبطمبدراا اليتصنون به "اإلبد

 وتن    وا  تر ي يعن
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وتدتشههر يههذ  الوالههة بههين الشههبا  المصههابين بههدرجات معتدلههة مههن المههراب الذيديههة، ويههو أوههد السههواب التهه  تنسههر لدهها سههر  
ة والدهوع والتعهب لصنات غريوةن  ما تدتاب يذ  الوالة أيًضا ال هراد العهاديين  ه  لوتهات الراوه امت،ل وعب المبدعين العواقرة

ر سر  توص   المرط إلن ولو  إبداعية    تلل الوابتن والتشتت والتام   ، ويو ما ينس 
،  إن الولو    اإلبداعية دنسدا تمث ه  جه ًطا وعلن الرغع من أن اإلدسان يرث إلن ود   ما البصا   الت  تتو ع واإلبداا    الم  

 من مب ون المرط المعر  ، والتعليع يو أكثر الوسا   المعتمدة للتوص   إلن يذ  الولو ن 
 

 بهمية المع فة وتجي ب إث اء العقل
تن يههر، لاالمعر ههة المسههو وة شههرط ل يههادة اإلبههداا، وأيههع عداصههر توويوههس يههو تههد ق المعلومههات ورهه ارة وتلوا يههة  هه  عوهه  المههرط أثدههاط 

 -علههن سههبي  المثهها   -أن التعلههيع أوههد أسههواب اإلبههداان  اوتماليههة المههرط لتوويههق إدجهها ات  بههرى  هه  مجهها  الدددسههة  دههرى ولدههذا 
 عن يذا المجا ن  والودر الكا   من المعلوماتت داد وش    بير إن  ان ُملمًّا والنع  

 
اإلبهداا  هذلل يوتها  إلهن تجهارب ثريهة تسهتور  ه  العوهو  وتسهم  لدها بترييهر المنهاييع وسهرعة ومرودهةر  هالمرط عدهدما يعهيًّ  هه  

يجهد عولهس مجبهًرا  ،  ه  تهروف مبتلنهة تماًمها عمها اعتهادو  ب بي ات متعددة الثوا ات واللرات والتوديات ويويا    مدن مبتلنة، 
ابجتدهاد تود  ه  العهادة مهع وعضهدا اآلبهرن  مها أن التول ه  والمثهابرة للترل هب علهن العووهات أو علن ربد أج اط  من ذاكرتس ب تر 

ع التدنيذش الذش يعد      المدمة للتوص  إلن ولو  إبداعيةن أود العداصرإقداا اآلبرين قد يش   لدى المرط دوًعا من التو  
 

مهرط مهن ال تم هينالوقتن  اإلبداا يتطلهب وقتًها لو ا   المتعلوةمسالدار  ومن التداعيات غير المدطوية دوًعا ما الت  تتاثر بدا الم
، ويوتها  وقتًها أيًضها لجعه  المهرط ين هر وشه   معو هد توصي  مستوى معين مهن التعلهيع و ه  تلوا يهةمدارات ال، مة لاستوضار ال

ا ق الضههرورية اط ونهها الووههجههر   والملهه  مههنقههد يصههابون وعههب الطهه،ب علههن الههرغع مههن أن ن و الههذش أمامههس الموتههوى   هه وداقههد 
الوصهههو  إليدههها  ههه   وسهههدولةً  تتطلهههب سهههرعةً وتههها   الهههذاكرة  ، إب أنالمدهههارات التلوا يهههة عدهههد وههه  المسههها   الرياضهههيةاسهههتبداع و 

 ، وي  أمور تتوسن والممارسةن بستوضار المعلومة
 

 انبداع علىالتد يب 
ع يهذ  البهرامج لجميههع اإليجهاب   ه  المجمه  العهاعن وُتوهد   ااإلبهداا ومردوديهصهة للتهدريب علهن توسهين ملكهة تتسهع البهرامج المبص  

ووتهن طه،ب الجامعهةن  تلهل البهرامج منيهدة للرايهة للطه،ب الهذين  ةالن ات المبتلنة بدايًة من الط،ب    مرولة ما قب  المدرس
ساسهههية المرتوطههة بتوديهههد المشههه ،ت ووضهههع  ههه  تعلههيع المنهههاييع التجهههدش دنًعهها أيًضههها يتمتعههون ومسهههتويات عاديهههة مههن اإلبهههداا و 
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م ن برامج التدريب علن اإلبهداا الباصهة وطه،ب المهدار   ه  مدهايجدع الدراسهية، مهع استراتيجيات لولدان ومن الدسب أن ُتض  
 مراعاة ضرورة توييع آثار يذ  البرامج علن الط،ب علن المدى الطوي ن 

 
ذلهل  تنسهرجميع المجابت، وأوهد السهواب الته   ولي داط    مجا  وعيدس  العلوع مثً، الوتمي  البرامج التدريبية إلن توسين 

 - علههن سههبي  المثهها  - تمثهه   هه  توسههين التههدريب لداط شههو ات المهه  المدشههرلة بتدنيههذ مدمههة مههان  لههو  ههان مجهها  الرياضههياتت
ههط ههد شههو ات مبتلنههة أكثههر ممهها يدش  قههد ب ُينلهه  دعههع ابسههتراتيجات الباصههة  ةوالههمجهها  التلوههين الموسههيو ،  نهه  يههذ  ال سيدش 

دين أكثر إبداًعان   والرياضيات    صدع ملو 
 

 إدا ة انبداع
قههد تكههون و ن المبرجههات اإلبداعيههة بههد  ثابههت مههن للونههاع علههنمهها توجههد واجههة  هه  أمههاكن العمهه  أو المؤسسههات التعليميههة، غالًوهها 

بههداعدع، نالوالههة الم اجيههة الجيههدة سههبًوا  هه  تدشههيد وعههب العههاملي  تع يهه يم ههن  العههاملين، بهه  جميههع يههذا ب يدطبههق علههنولكههن  وا 
وأوقههات  العمهه  التو يههق بههين مطالههب هه   )أش الطاقههات المتعارضههة( والمتمثهه  يدهها مندههوع "اليههين واليههاد "و ابسههتعادة عبههر اإلبههداا

هه  إلههن وعههب الولههو  مهها، التر يهه  الشههديد لوهه  مشهه لة  أن علههن الههرغع مههن ن اإلبداعيههة الراوههة، ويههث تسههم  يههذ  الوالههة والتوص 
 قد ب ي ون الو  الكثر إبداًعان  ، إب أدسو  صوي  للمش لةلالتوص   قد يؤدش إلن ،المصووب بتداو  قد  من الودوة

 
هر  يس وعين ابوتراع إلن العم  الجمهاع  واعتوهار  أوهد المصهادر الدت  و   الوقت الذش يُ  ه  إلهن ابتكهارات، دجهد أ دةمؤ   ن للتوص 

 وهاو ي  من المبرجات اإلبداعية لدى وعب ال رادن وربما ي ون من ال ض   ه  يهذ  الوالهة أن آليات العم  الجماع  قد تول  
ه أن ي    رد من أ راد النريق  ومنهرد  ثهع يتناعه  وشه   مجدهو  مهع وهاق  أ هراد النريهق )علهن سهبي  المثها  عبهر  إلهن   هرة توص 

(ن ومع ذلل، قد ت كون أجهواط المدا سهة الجماعيهة أو تجهاذب اآلراط المبتلنهة وهو  إدجها  مدمهة متوسهطة التعويهد بردامج واسوب  
 سبًوا     يادة المبرجات اإلبداعيةن 

 
  المايواةعضية 

مهن سه ان  اقد تسهدع  يهادة المسهاواة ابجتماعيهة  ه  تع يه  النهر  اإلبداعيهةن  سه ان المدهاطق الرينيهة والويهاط النويهرة أقه  وًته
المداطق الوضرية من ويث النر  المتاوة، وتتسع الدوة بهين الن تهين  ه  معتهع بلهدان العهالع و ًوها لدتها ج اببتوهارات، ويهو مها 

 يذ  النجوةن سدم يد من الجدود ل ،بن ومن ثع ، يدال واجة إلن بذ توضوس دتا ج البردامج الدول  لتوييع الط
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  توصييت اشأ  تع ي  انبداع
 للمؤسسات العامة والباصة الداعمة لصداعة السياسات

 ة إج اء احوث  ائدة  ض و 
معتههع الووههوث التهه  أجريههت وههو  اإلبههداا تتسههع وتههن اآلن والطههاوع الكههاديم  وتبلههو مههن التطبيوههات المواشههرة واسههتثداط الوليهه  

ههر يههذ  التههايرة  هه  تعويههد المنههاييعن  مههن الصههعب تعمههيع الدتهها ج علههن جميههع ت  لتههأوههد السههواب ايتمث هه   مددههان و السهه ان أو نس 
جههرى علههن عي دههات أمري هها الشههمالية ولههع تُ   ادههت بههدايتدا  هه  معتههع يههذ  الووههوث وتههن علههن مجموعههات موههددة وشهه   واضهه ن 

 تمثيلية من الس ان ب  علن ما توا ر ويددا مددعن 
   دتا ج الوار ة و ص  المترير الثوا   عن المتريرات البيولوجية وتلل المتعلوة والذاكرةق من صوة التوجد واجة للتوو  
  والويهود الته   أصهواب الهدبو  الموهدودة يجب أن يددف الووث إلن التوص   لندع أ ض  وو  الم ايا الته  يتمتهع بدها

 يعادون مددا    مجا  اإلبداا واببتكار
  من "اإلبهداا الموهدود" أش ، لبرى علن مستوى تصدينات اإلبدااأود الوضايا الت  يتوتع ووثدا ي  ابرتواط من مرتوة

وبهين اآلبهرين،  صهاووس"ن ويتدر يذا الدوا البير من البداا وجع النهارس الدهوع  بهين مبدرله"اإلبداا ابوترا  " له"اإلبداا ال
 ن    الورون الساووة" مبدرالشبا  المتعلمين جيًدا يتمتعون ومستوى "اإلبداا الومع يذا يبدو من الموتم  أن وعب 

  أوضوت وعب الدراسات أدس من المم ن تع ي  الذ اط السا   عبر الممارسة العمليهةن ومهع ذلهل، يدهال واجهة إلجهراط
 ن ادة الجميع مدسواستنيذا الذ اط تاثير  تساعد    استدامةالم يد من الوووث لندع طبيعة التروف الت  

 ه  إجهراط ووههوث  مهن الموتمه  أن تسهدع التطههورات الته  يشهدديا مجهها  التصهوير العصهب  واآلليههات البيولوجيهة المتعلوهة واإلبههداا
 ؤدش إلن توصي ات أكثر توديًدان  وتب   المستو مدمة

 

 السياساتلوادة التعليع وصد اا 

 تقديم تعليم عيل  الجودة على جمي  الماتوييت

ههدة ي سههراأ  يدهها إلههن  صههلون الطههرس لتع يهه  اإلبههداا لههدى الطهه،ب يهه  ت ويههديع جميًعهها علههن ابههت،ف مسههتوياتدع وشههو ة ذاكههرة معو 
    نوتمتعدع والتن ير الداقد و   تلوا يةلمدارات المطلووة ل استوضار الط،بيذا يعد  و ثاديةن ال من ج ط  المعر ة    

  ،هه  وقههت للتههدبر  هه  الموتههوى، واإلضهها ة إلههن التههدريب العملهه  علههن يجههب أن ومههن أجهه  الدجهها   هه  أداط ذلههل يبص 
  إتوان الموتوى 
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  ع بههرامج ثريههة،  تعههدد اللرههات أو الدراسههة  هه  البههار  وغيريهها مههن التجههارب ذات الصههلة التهه  قههد تع يهه  البههرامج التهه  توههد 
  تن يرعدد المرودة تمدودع و      يادة ادنتاودع علن العالعتساعد الط،ب 

   الطههه،ب  بصهههة لتهههدريب الطههه،ب علهههن وههه  المشههه ،ت وطهههرس إبداعيهههة قهههد ت يهههد مهههن اوتماليهههة اسهههتيعاالهههدورات المبص
 علن المدى الطوي  لمداراتل

  ههر عمليههة يههذ  البههرامج تضههمين ن ثمههة واجههة إلجههراط م يههد مههن الووههوث وههو  أ ضهه  تطبيودهها هه  المههددج الدراسهه  ييس 
 الساليب الت  تووق ذلل 

   تدريبدع علن تع ي  اإلبداا    مجها  معهينن ويم هن لدهذا التويهيع أن يعتمهد علهن يجب أن يتع توييع قدرات الط،ب قب
 للمش ،ت وتن يًرا متشعًوا  المداع الت  تتطلب وً، 

 لألبصا يين التربويين

   توفي  ف ص لإلبداع للتحفي  على االلتحيق ايلمدا س

علهن توليه  وهدة الضهروط مهن علهن عهاتق الطه،ب، أمهً،  ه  أن يه داد إبهداا الطه،ب عدهد  يجرش تشجيع المدار  وش   مستمر
ن  الرغوههة  هه  العمهه  يهه  العامهه  اليههع ورههب لإلبههداا شههعوريع والسههعادةن ومههع يههذا، ب يعههد التولهه  ووالههة م اجيههة إيجابيههة  ا ًيهها
بداا يدشا    ت  التروف الصعوة ويدوع من الواجة الدتر عن الوالة الم اجية، إيجابية أو سلبية، ويث توض  الوووث أن اإل

ُيعهرف توديهًدا عهدد الطه،ب الهذين يم هددع  نالتول  واقصن درجات التو ع    الدن  وابدضواط، لن وبدون مبتكرة إليجاد ولو 
 ن وجود تلل ال  ارنعمة واإلبداا عدد عدع الواجة لالتوص   إلن أ  ار م

  قههد ي هههون مجههدًيا الضهههرد علههن الطههه،ب عهههن طريههق إلههه امدع ومواعيههد تسهههليع ددا يهههة ومطالههب موهههددة، مههع تهههو ير وقهههت
    التوص   إلن الولو  اإلبداعية المطلووةيع قد يساعدبار  السياس مبص  للراوة أو للتن ير    أش ش ط آبر 

 المور الضرورية للراية تدريب المعلمين علن تع ي  اإلبداا لدى الط،ب    مجا  مودد من 

 لولياط المور 

 وف ص انبداع ةتع ي  المةي ات األاياية المعقد

 ،مهن الثاديهة جه ط  ويهث يهتع الوصهو   يدها إلهن المعر هة  ه   رأسهرا الطهرس لإلبهداا ما أوضودا ساوًوا، تعد شو ة الذاكرة المعوهدة  
 استوضار الط،ب للمدارات المطلووة بتلوا ية شديدة وتمتعدع والتن ير الداقد والتو ع التدنيذشن ويو ما يعد  
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  الطه،ب  تونالوهراطة وت ويهديع ومنهردات ثريهةن  يجهب أن يهاعتيهاد يوتا  الط،ب و  المسا   الوسابية وسهرعة البهرس، و
عاب الجيهههد لبهههد العهههداد الهههذش يسهههاعديع  ههه  تكهههوين يإجهههراط المسههها   الرياضهههية الذيديهههة والتوهههديرات الوسهههابية وابسهههت

  ،ابتصارات وسابية ذيدية
 ،يدنتوهههون  يدههها علهههن اآلبهههر،  الدراسهههة أو اإلقامهههة  ههه  بي هههات ثوا يهههة متعهههددة  تجهههارب  أن يعيشهههوا ب أيًضههها يوتههها  الطههه

  ،ع لألطنا  ألعاب  يديو مداسوة تبدع يذا الرربود  ن ويم ن أن تُ ومعايشة تجارب مذيلة
 المثهابرة واإلصههرار  بهرى أيًضهاابعتوهارات الوث وهو  تطهوير الهتو ع التدنيهذش، ومههن واجهة إلجهراط م يهد مهن الووهه ثمهة

 ،وتوم  المل  بدرجة ما
  وسابيةيجب ابيتماع توديًدا وضمان تلو  النتيات لمدارات م ادية و، 
  أطنههالدع المويههوبين مههعالتعامهه   عدههدوالمسههاواة  ر ههقال إعههادة الدتههر  هه  مندههوعقههد ي ههون أوليههاط المههور  هه  واجههة إلههن ،

توضهه  وعههب الووههوث أن الطنهها  الههذين يتنوقههون علههن أقههراددع مههن ويههث الداط قههد يشههعرون وههاددع يسههتووون  ويههث
 ،يواجدون مش ،ت موتلمة    عملدع ووياتدع ، ومن ثعمعاملة باصة

 نطنا   ينية ابستنادة من مداراتدع اإلبداعيةيرتود اإلبداا وابتكار ال  ار الجديدة، ويجب أن يتعل ع ال 
 

 والمدراط لألرباب العم 

 توفي  "مسيخ" إبداع  

 توجد العديد من الكتاوات وو  بي ة العم  الت  تع    اإلبداا ومستويات الثوة المصاووة لسن

  اببتكهاراتن  يجهب أن يوتهن والعمه  الجمهاع  وهو   توهاد  ال  هارإدارة جلسهات أيميهة تشير أود دتا ج الووهوث إلهن
ال ههراد والنرصههة ل،سههتنادة وههاكبر قههدر مم ههن مههن المشههار ة الجماعيههة ب أن يههتع تثبههيطدع والعمليههات التهه  تو ههع سههير 

  مجموعة العم 
  ُهه  التبههدي  بههين أسههلوب الضههرد والراوههة ومههد  المههوتنين وقتًهها  ا ًيهها  مهها يهه  الوهها   هه  المؤسسههات التعليميههة، قههد ي نض 

  إلن إيجاد ولو  إبداعيةن  التر ي  المستمر علن و  مش لة ما قد يؤدش إلن ولو  شا عةللتوص   
 ويههثثههر دنًعهها لدههعلمدا سههة: التدهها   بههين الرجهها  قههد يعهه   اإلبههداا لههديدع، أمهها الدسههاط  المشههار ة الجماعيههة أكالدههوا وا ، 

دتهر للدسهاط للدسهاطن  علهن ع ه  الرجها ، قهد يُ ث أيًضها معيهاًرا م دوًجها  يمها يتعلهق والمدهارات ابجتماعيهة و وض  الووت
يجهههب أن تتههه  مسهههتويات لهههذا تدميشهههدنن  جهههرش يمهههن ثهههع المدتجهههات المبهههدعات علهههن أددهههن يدوصهههن مدهههارات اجتماعيهههة و 



 

www.wise-qatar.org/wise-matters 

الموتهه  يهذ  الوضههايا المسههؤولة عهن دارة اإلالصهراا الشبصههية عدهد أددههن مسهتوياتدان ولتع يهه  اإلبهداا، يجههب أن تابهذ 
  وعين ابعتوار

 كا هههة العمهههار: تع يههه  اإلبهههداا لهههدى الجيههها  الكبيهههرة مهههن المهههوتنين يسهههتوق الدتهههر إليهههس أيًضهههان  ابسهههتمرارية لداا اإلبههه
الهذين يتمتعهون وصهوة  تهودا الثوهة  ه  يهؤبطقهد و ابتكهاراتدعن  علهن مواصهلةيؤبط الموتنين  قدرة  عدوالصوة الجيدة ت

 د    سدوات عمريع المتودمةنجيدة، دتًرا إلم ادية مواصلتدع لداط عملدع وش   جي

 

ه  للعديهد مهن اببتكهارات علهن مهدار آبف السهدين، غيهر أ دهس مهن الموتمه  أن ب،صهة الوهو ، أدى التدها   اإلبهداع  إلهن التوص 
تكون يذ  ي  المرة الولن    التاري  الت  يعرف  يدا اإلدسان قدًرا  بيًرا من المعر ة عن  ينية تع ي  اإلبداان وعلن الرغع مهن 

وعهب الهدرو  الته  تعلمدايها وتهن اآلن، أمهً،  ه  أن مهن  يم ددها ابسهتنادةيهذا المجها ،   ه أددا ب يه ا  أمامدها الكثيهر لد تشهنس 
هه  لولههو  إبداعيههة لمجموعههة مههن المشهه ،ت الملوههة التهه  دواجددهها  هه  عصههردا ت سههاعد الم يههد مههن المههواطدين المبههدعين  هه  التوص 

 الوال ن 

 


