
















 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

  

وبة تعريفه، موضوعاً يعد اإلبداع، مع صع
في  وتعود صعوبة تعريفه  . مهماً وممتعا

جزء منها إلي تعدد التعبير عنه! ويلعب 
االبتكارات  اإلبداع دوراً مهماً في

والتعليم واألعمال التجارية     التكنولوجية
كثيرة. فقد اكتسب  والعلوم وميادين أخرى

الناس المشهورون سمعتهم الطيبة نتيجة 
اإلبداع يرتبط بالخبرة  أن: كما   إبداعاتهم

.ً  أحيانا  

وموضوعاته نظرياته اإلبداع  
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