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 من الرحيمبسم هللا الرح 

 قال تعالى :

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض و  "

 *ليكون من الموقنين 

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال 

 *ال أحب اآلفلين 

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم 

 *يهدني ربي ألكو نن من القوم الضالين 

الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلما رأى 

 *أفلت قال يا قوم  إني برئ مما تشركون 

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا 

 "*وما أنا من المشركين

 57 – 57األنعام 
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 مقدمة:

لقد كرم الخالق جلت قدرته بني آدم بخصائص كثيرة أهلتهه ألن يكهون يليفتهه 

ا:" وإذ قههال ربههك للم ئكههة إنههي جاعههل فههي األرض يليفههة ق علهها األرض ق قههال ت ههال

قالوا أتج ل فيها من يفسد فيها و يسفك الهدما  و ننهن نسهبح بنمهدن و نقهد، لهك ق 

قال إني أعلم ماال ت لمون * وعلم آدم األسما  كلها ق ثم عرضهم علا الم ئكهة فقهال 

علم لنا إال مها علمتنها إنهك أنبئوني بأسما  هؤال  إن كنتم صادقين * قالوا سبنانك ال 

أنت ال ليم النكيم * قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ق فلما أنبأهم بأسمائهم ق قهال ألهم أقهل 

لكههم إنههي أعلههم غيههب السههماوات و األرض ق و أعلههم مهها تبههدون ومهها كنههتم تكتمههون  " 

ا ق وقال ت الا : " وهللا أيرجكم من بطهون أمههاتكم ال ت لمهون  هيئ 00 - 01البقرة  

   ممها سهبق يمكهن  87وج ل لكم السمع واألبصار واألفئدة ل لكهم تشهكرون " الننهل 

استنباط ال ديد من الفوائد ل هل أهمهها و وههو مها يت لهق بموضهوعنا   أننها يلفها  هللا 

سبنانه علها ههذا األرضق وعلها الهرغم مهن أننها يرجنها مهن بطهون أمهاتنها ال ن لهم 

ضل من هللا ون مة ق وهذا الفضل سهيؤهلنا إن  ها  هللا  يئا ق إال أننا قابلون للت لم بف

 لنكون يير يلفا  لرب ال باد    

 

إن ايتيار األيوة بمكتب التربية ال ربي لدول الخليج لور ة عمل مثل ههذا و 

إقامتههها مههع بههدايات القههرن الجديههد ق لهههو  ييههر دليههل علهها عهه م المسههئولين بههدولنا 

ألن نكهون أهه  للقهرن الجديهد و أعضها  عهاملين الخليجية علا البد  بكل قوة وع م 

وفاعلين إن  ا  هللا     إن األرض ووالنيهاة الهدنيا  مليئهة بالصه ابق لهذا لجهأ البشهر 

إلا استخدام عقولهم التي مي هم هللا سهبنانه بهها عهن بقيهة الكائنهات ق ليتمكنهوا مهن 

ل علها ألوهيههة حمايهة أنفسههم وعمهارة هههذا األرض ق ثهم التفكهر فهي الكههون ل سهتدال

 وربوبية المولا جلت قدرته   

 

تههد  إلها إيجهاد إن التفكير عمليهة عقليهة ذهنيهة تمهر فهي مراحهل و يطهوات 

   ومن الم حظ أن هنهان ال ديهد مهن  حل للمشكلة التي بدأت عملية التفكير من أجلها

أسههاليب التفكيههر المنتشههرة فههي أدبيههات هههذا ال لههم و فههي األسههوا  وعلهها المسههتوى 

إال أنهها تختلهم مهن حيه    نجها  ههذا األسهاليبلشخصي الفردي ق وعلا الرغم من ا

المراحل و األهدا  و  تختلم من مكان إلا آير ق و مهن وقهت إلها آيهر ق بهل وحتها 

مههن مشههكلة إلهها أيههرى    لههذا فلننهها سههنناول عبههر الصههفنات التاليههة ت ههريفكم علهها 

وا مههن وضهع طههريقتكم الخاصههة طهريقتين لنههل المشهك ت نأمههل مههن ي لهها أن تتمكنهه

 لنل المشك ت التي قد تواجهونها  

ت ئهم جميهع  -و الموصوفة ي ل الصفنات التالية  -إن طريقة حل المشك ت 

الفئهات ال مريههة فههي كههل مكههان وزمههان ق و ههي ترتكهه  وكريرههها مههن المهههارات  علهها 

ههرضاع  ق و األوضهها  التباع ديههة و التقاربيههة مهههارات أساسههية هههي : مهههارة تههداعي الف ك 

للتفكيههر    كمهها أن هههذا الطريقههة ذات سههت مراحههل سههيتم است راضههها الحقهها ق و فههي 

النهايههة سههتجد وع يهه ي القههارئ  ب ههت التطبيقههات ال مليههة علهها هههذا االسههتراتيجية 

التي نأمل أن تكون منطلقا لتنمية مهاراتهك التفكيريهة  كمها سهتجد اسهتراتيجية أيهرى 
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رضاع  ق نأمل أن تكون عونا تسهاعدن علها تنميهة مهاراتهك للتفكير هي آلية تطوير  الف ك 

التفكيرية ق وب هد  هي  مهن التهدريب و المناكهاة نأمهل أن تهتمكن مهن وضهع أسهلوبك 

 الخاص بالتفكير 

 

يسهه دنا اسههتقبال م ح اتههك و اقتراحاتههك علهها عنههوان مكتههب التربيههة ال ربههي 

 سداد ق و هللا أعلم  لدول الخليج بالرياض ق و هللا نسأل التوفيق و ال

 

 هـ 0241الرياض في   بان 

 م0111الموافق نوفمبر 

 د/ عبد الرحمن نور الدين 

 أ/ عبد الناصر فخرو
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 قائمة المحتويات
 الصفحة  المحتوى
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 6 باعتباره عملية سيكولوجية 
 6 باعتباره قدرة عقلية 
 8 باعتباره نتاجا ابتكاريا 
 8 الشخصية في ضوء 
 8 في ضوء المناخ البيئي 

   معوقات العملية اإلبداعية
 7 المسببات الحسية 
 00 المسببات النفسية 
 00 المسببات االجتماعية و البيئية 
 04 المسببات الذهنية 

 01  استراتيجيات هامة
 06  أوال: طريقة تداعي الفَِكْر 

ثانيااااااااا: اتوضاااااااااع التباعديااااااااة 
 لتفكيروالتقاربية ل

 01 

 42  ثالثا: طريقة حل المشكالت
 46 اإلحساس بالمشكلة 
 47 حصر و جمع المعلومات 
 00 تحديد المعضلة 
 06 تجميع الفَِكْر  
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 16  قائمة القراءات
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 بداع :تعريفات حول اإل

ايتلهههم ال لمههها  فهههي ت ريههههم 

االبهههدا ق فههه  يتهههوافر ت ريهههم 

واحهههد متفهههق عليهههه وصههههريح 

وعلهها الههرغم مههن ذلههك فجميههع 

الت ريفههات الموجههودة صههنينة 

حسب موق ها و اسهتخداماتهاق 

ويمكن تصنيم هذا الت ريفهات 

 إلا المجموعات التالية :

 

اإلبههههدا  باعتبههههارا عمليهههههة  -أ

سهههيكولوجية تمهههر بخطهههوات و 

احههههل منههههددة وإن ايتلفههههت مر

عههدد هههذا المراحههل   لقههد ركهه  

ب ههت المختصههين علهها  مراحههل إبداعيههة عههدة و مههن أ هههرها أن مراحههل التفكيههر 

حي  يقهوم المبهد  بجمهع الم لومهات التهي ينتاجهها  اإلعداداالبتكاري تمر في مرحلة 

ي ههذا حيه  يشهر  المبهد  فهي التفكيهر فه الُكُمهونلنل تلك المشكلة   ثم تأتي مرحلة 

المشكلة و تنليل الم لومات التي لديه بشكل مستمر وال   وريق حتها تهأتي مرحلهة 

وهي الخ صة و النل التي يصل إليها فجأة و في أي موقم كان كنهل لتلهك  اإل را 

 من ذلك النل وفق الم ايير الموضوعة   التنققالمشكلة ق ب دها تبدأ مرحلة 

 

ذ يهرى عهدد مهن المختصهين أن التفكيهر االبتكهاري اإلبدا  باعتبارا قدرة عقلية : إ-ب

عبههارة عههن مجموعههة مههن القههدرات ال قليههة التههي يمكههن الت ههر  عليههها و قياسههها 

بواسههطة ايتبههارات م ههدة لههذلك ق و يمتههاز ال لمهها  فههي قيهها، التفكيههر االبههداعي علهها 

: وهههي قهدرة المههر  علها اإلتيههان بهأكبر عههدد ممكهن مههن  الط قهةأربهع قهدرات هههي : 

هر مهمها كههان نوعهها   ال : وههي قههدرة المهر  علهها االنتقهال مههن فكهرة إلهها  المرونههةف ك 

: هي قدرة المر  علا اإلتيان بفكهرة جديهدة لهم األصالةأيرى مهما كانت مستوياتها  

: هي قدرة المر  علها اإلضهافة علها  التفصي تتخطر علا فكر أحد في مجموعته   

جمهاال وم  مهة لمواجههة مشهكلته و إقنها  مهن الفكرة األصيلة لج لها أكثهر رونقها و 

 حوله  

 

اإلبههدا  باعتبههارا نتاجهها إبتكاريهها لههه صههفات مميهه ة : فقههد اعتبههر ب ههت البههاحثين -ج

النتهاج االبتكههاري المنهك فههي قهدرة الفههرد علها اإلبههدا  ق وههذا النتههاج يكهون ملموسهها 

ل المبتكهر انهه ويمكن قياسه و إيضاعه للدراسة و التقييم    ومن أهم يصائص ال مه

 يتسم بالجدة ق باألصالة وبالواق ية و إثارة الدهشة  
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ت ريم اإلبدا  في ضو  الشخصية : حي  تم تنديد ال ديد من الصهفات للشخصهية -د

المبدعة كخفة ال ل ق و رو  الدعابهة ق و الشه ور بالنريهةق و مقاومهة الضهروط ق و 

 التنافس ق و تأكيد الذات   االنفتا  للخبرة ق و رفت التقليد ق والمثابرة و

 

ت ريم اإلبدا  في ضو  المناخ البيئي المشهجع علها االبتكهار : حيه  حهدد ب هت -هـ

البهاحثين ههذا البيئهة التهي يتهوافر بههها ال وامهل الميسهرة للتفكيهر االبتكهاري بهد ا مههن 

األسههرة و المدرسههة وحتهها المجتمههع 

حيههه  الهههن م و القهههوانين المشهههج ةق 

جميهههع أنههههوا  واالهتمهههام وتشهههجيع 

 االبتكارات و المواهب  

 

 

 

 م وقات ال ملية اإلبداعية :

اإلبهههدا  كلمهههة منبوبهههة إلههها م  هههم 

النهها، ق فههننن نهههؤمن إيمانهها كهههام  

بأهميتههها ق وأهميههة ت لمههها و ال مههل 

بهههها ق بهههل وتصهههل بنههها الرغبهههة إلههها 

احتكارهها و إحكهام السهيطرة عليههها   

ين علها ذلهك    في مهد الهب ت أن يسهأل وعلا الرغم مهن ذلهك نجهد أنفسهنا غيهر قهادر

عن أسباب عدم قهدرتنا علها اإلبهدا  ق لهذا نجهد أنفسهنا بناجهة علها أن نت هر  علها 

 تلك األسباب   ول ل من أهمها :

 

 أوال المسببات النسية :

وهي م وقات تنتج من مشك ت تت لق بالشخص نفسهه ق 

 مثل :

إن  حصر م نا أو تفسير لرهوي واحهد لمفههوم واحهد :-0

حصهههر المفهههاهيم ضهههمن م نههها واحهههد يسهههبب مندوديهههة 

إلدراكهات و مفههاهيم المههر  ننههو مها حههواا بالبيئههة  ومنههها 

المفههاهيم اللرويههةق ومههن أمثلههة ذلههك أن ي مههد المههر  إلهها 

وضهههع م نههها واحهههد باللرهههة ال ربيهههة لكهههل مفهههردة باللرهههة 

األجنبيههة واإلنجلي يههة مههث   ق وهههذا يطههأ فههاد  يقههع فيههها 

ة حي  إنه قد يند من ح وة اللرهة ال ربيهة و أبناؤنا الطلب

األجنبية أيضاق والمضنك في األمر أنه عندما يتوسع فهي 

دراسة اللرة وي هود إلها ترجمتهه المبتدئهة ق يكهاد الهب ت أن يج هل مهن ههذا الموقهم 

 نكتة يضنك منها   
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عدم القدرة علا تشخيص المشهكلة : يشهكو م  هم النها، مهن مشهك ت تهواجههم -4

لنيههاة ق بيههد أن م  مهههم ال يسههتطيع أن يشههخص المشههكلة الرئيسههة مههن سههمات فههي ا

المشكلة أو المواصفات الجانبية التاب ة لها   كأن يشكو المر  مهن يهروج ديهان مهن 

سيارتهق هذا الهديان سهمة جانبيهة لمشهكلة فهي منهرن السهيارة ق إن م  هم االيهوة ال 

ر ت اسهة أن م  هم ومهن يتسهمون يستطيع تنديد سبب ههذا المشهكلة ق المشهكلة األكثه

 بـ  الميكانيكيينق يلجأون إلا تريير القط ة كاملة بدال من إص   موضع ال طب  

 

مندودية الخبرة : إن مندودية يبرة المر  تج له ال يهرى المشهكلة إال مهن زاويهة -0

واحدةق وفي م  م األحيان حسب ما تقع عليه عينهاا فقه، ق لهذا قهد يخطهر المهر  فهي 

اته ق وهنا ن حظ حكمة المولا جلهت قدرتهه حهين أوصها بالشهورى حتها تت هدد تقدير

رع  و زوايا مناقشة الم ضلة    الف ك 

 

 

مشكلة التشبع/ الت ود : وههي ت هود الفهرد علها من هر األ هيا  مهن حولهه لدرجهة  -2

أنهه ال ي طههي لههها بههاال و ال اهتمامها ق وقههد تكههون مههن ضهمن هههذا األ ههيا  النههل الههذي 

ه  فمث  ت ود م  منا الذهاب إلا عمله و ال ودة من طريهق منهدد ق لدرجهة يبن  عن

انه يقول "أن سيارته ت ر  طريقهها بنفسهها" ق الطريهم فهي األمهر أن صهاحبنا ههذا 

ال ي طههي بههاال ألمههور فههي الطريههق قههد تخدمههه وقههت الناجههة ق فههن حظ انههه يههذهب إلهها 

وافر فهي أحهد المنه ت التهي أماكن ب يهدة لشهرا  أ هيا  فهي حهين أن ههذا الشهي  مته

 علا طريق عمله ومث    

 

عهههدم اسهههت مال النهههوا، "الخمهههس" بالطريقهههة السهههليمة: إن ت هههود المهههر  علههها -1

السرعة في أمرا وويصوصا في هذا األيام  التهي تج لهه دائمها مسهت ج  ق ال تمننهه 

ات الوقت للتجريهب و اسهتخدام كافهة النهوا، الخمهس لنهل مشهك ته     فتكثهر عمليه

 الرش والخدا  ويقع صاحبنا فريسة لهذا ال مليات  
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 لمعالجة مشكلة عدم استخدام الحواس استعمل مثال الجدول التالي :

 

) ضع أداة استفهام مثل 
 ماذا (  أرى

) ضع أداة استفهام مثل 
 ماذا ( أتذوق

) ضع أداة استفهام مثل 
 ماذا ( أشم

 
 

 
 
 
 

 

  

) ضع أداة استفهام مثل 

 أسمع ماذا (
 
 
 
 
 

) ضع أداة استفهام مثل 

 بماذا ( أشعر

 طرق أخرى
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 ثانيا : المسببات النفسية :

تؤثر تأثيرا سلبيا علا إبداعاتهه ق ويصوصها إذا لهم إن طبي ة المر  و تربيته 

فهي عملهه ق  دقيقها جهدايتم إر ادا  ننوها ق فمهث  ت هود أحهدنا علها إن يكهون 

فنجدا يت امل م املهة صهارمة تقتهل 

كافة سبل اإلبهدا  ق و تكهون حياتهه 

ياليهههة مهههن المرونهههة بهههل وقاسهههية 

 قسوة الصنرا     

كما ت ودنا علها الكسهل ق فبهدال مهن 

ن نهدقق فهي مسهببات األ هيا  قبههل أ

ق ن حههظ أن  النكههم علهها المواقههم

الههب ت يأيههذ بنكههم اآليههرين علهها 

األ هههيا  كشهههرا  سهههيارة م ينهههة أو 

 ههمام م ههين ومهها  ههابهق مههن جهههة 

أيهههرى ووههههذا قهههد يهههؤر  األيهههوة 

األطبا   ن حظ أن ب هت المرضها 

خطهر يتناصنون بب ت األدوية دون استشارة الطبيهب ق وقهد تصهيب تهارة وت

تهارة أيههرىق المشههكلة إنهها قههد تكههون مميتهة أحيانهها وهههل ههذا إبههدا  للمههوت   

عج نهها عههن حمانهها هللا جمي هها مههن كههل مكههروا    فهههل يكههون سههبب ذلههك هههو 

 بشكل صنيح و متمر،    التفكير

 

 ثالثا : المسببات االجتماعية و البيئية :

 إن مجتم نا قد يكون عائقا كبيرا لإلبدا     فمث  

بنجهة أن الخيهال  عطا  الخيال حقه من الممارسهة واالهتمهامعدم إ -0

سمة من سمات الطفولة ق تكون عيبا فهي حهق الكبهار ق بهل واألمهر 

 ينطبق حتا علا اللهو والل ب  

إن سههههههههيادة مفهههههههههوم حههههههههل   -4

المشهههك ت بهههين م  هههم النههها، 

وحصههرها فههي  الجههدة بال مههل و 

عدم اله ل ق فهي حهين أن سهمة 

و يفهههههة ال هههههل سهههههمة الهههههه ل 

   خصية من سمات المبدعين

طرههت علهها الرالبيههة ال  مهها مهههن البشههر لرههة األرقههام ومنطقهههها   -0

وكأسهههلوب مثمهههر للنيهههاة  وغهههدت اإلنسهههانيات لرهههة غيهههر منببهههة 

   وتنولت النياة إلا عمل دون راحة

ق بهههل ي تبرونهههها مشهههكلة و  عمليهههات الترييهههرال يستسهههيل الكثيهههر   -2

  للنيههاة اليوميههة مضههي ة للوقههت ق بههل و ينبههذون الههنم، المههألو

 بالنسبة لهم وصار األفراد آالت ال تتوقم 
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 عهدم الت هاون بهين أعضها  الفريهق الواحهدمن جهة أيرى ن حهظ   -1

 مما يسبب مضي ة الوقت والجهد 

ق والنهرص الشهديد  الخو  من المسئوليةالتسل، بين األفراد ق و   -6

 جدا علا االنضباط  

 دون حاجة ماسة اليها في استخدام التقنية  اإلفراط والتفري،  -8

 

 راب ا : المسببات الذهنية :

 ال قل هو مرك  التفكير ق لكنه يكون م وقا أحيانا ويصوصا أن :

اإلصرار علا اسهتخدام التقنيهة وبخاصهة إن كانهت بشهكل يهاطر   فالنمهد  -0

ر المهر   هلل وصلت التقنية إلا منازلنا بشكل ميسر ق وجميهل جهدا أن يُسهخا

ن حينمهها تكههون هههذا التقنيههة سههببا لت اسههته ق فههننن التقنيههة لخدمتههه ق لكهه

بناجة إلها وقفهة تأمليهة لههذا التقنيهة ونسهأل أنفسهنا "لمهاذا حصهلنا علها 

 هذا النتيجة السلبية من هذا التقنية  " 

عدم اإللمام بأسلوب حل المشك ت بشهكل صهنيح وعلمهي ق فهلن أسهاليب   -4

لبشهر ووههي ال جلهة حل المشك ت تأيذ مراحل منددة ق و بسبب طبي هة ا

في األمور كلها   ن حظ عدم اكتراث المر  وويصوصا أثنا  تفكيهرا  فهي 

اتبا  هذا المراحل ق فمهث  فهي التجهارب الكيميائيهة يضهطر الكيميهائي إلها 

اتبا  عمليات الكشم عن المناليل مجهولة التركيهب فهي مراحهل متدرجهة 

دقههة النتههائج    للكشههم عههن تركيباتهههاق إن تخطههي أي مرحلههة ت نههي عههدم

ويضطر الفرد أحيانا إلا 

اسهت مال اسهتراتيجية لههم 

يت ههود عليههها ق فيضههطر 

إلههههههها م املههههههههة هههههههههذا 

االسههههههتراتيجية بههههههنفس 

الم املة التي ي امهل بهها 

االستراتيجيات التي كهان 

يت امهههههههل م هههههههها ق دون 

مراعههاة لخصههائص هههذا 

االستراتيجية و كأسهلوب 

 المناولة و الخطأ   

ت والم لومهات الرئيسهة لتكهوين يلفيهة علميهة متكاملهة عدم تكامل البيانها  -0

وهذا أحد أسباب عدم اكتمال النلول ق فمث  يقضهي المنققهون فهي ال لهوم 

البوليسههية وقتهها كبيههرا فههي البنهه  عههن أدلههة إضههافية تسههاعدهم علهها حههل 

المشههكلةق و أنههت ع يهه ي المبتكههر عليههك التفكيههر بههتم نق واسههتخدام كافههة 

ت ق و تقييم ههذا البيانهات فم  هم األحيهان نخفهق فهي الوسائل لجمع البيانا

 النتائج بسبب عدم اكتمال هذا البيانات بشكل صنيح  
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عدم توافر المسببات و القهدرات الرئيسهة و كهالقرا ة و الكتابهة واألدوات   -2

الخ  وهي ما ت هر  باسهم اإلمكانهات ق لكهن ههذا لهيس عهذرا فهي عهدم  …

ائل ق مهث  إن كانهت اللرهة حهاج ا ق فهننن حلنا للمشكلة ق ف لينا إيجهاد البهد

بناجة إلا ت لم هذا اللرة ق أو إحضار متهرجمين ومها  هابه ق كهذلك إيجهاد 

 كل ما من  أنه تذليل وتوفير هذا المتطلبات  

قلههة الثقههة بههالنفس أو اإلفههراط فههي الثقههة بههالنفس : الثقههة بههالنفس للدرجههة   -1

أو التطبيقات ال مليهة ق المطلوبة أمر مطلوب ويصوصا أثنا  المواجهات 

بيد أن األمر غدا بين إفراط وتفري، ال يت  م و القهدرات الموجهودة ق فهان 

تم تنديد هذا القدرات فل ل أفضل حل ب دها ما تقوله ههذا اآليهة الكريمهة: 

 "فلذا ع مت فتوكل علا هللا "   فلن الررور مشكلة وكذلك التردد 

 سهبنانه الشهورى مبهد ا إسه ميا عدم تقبل النقد الههاد  :  لقهد ج هل هللا  -6

مهماً حي  يتم من ي لهه رؤيهة المشهكلة مهن عهدة زوايها ينقهد مهن ي لهها 

الجميع فكرة حل م ينة ويتم من ي لهها بنها  فكهرة جديهدة ق و هنها تتضهح 

 عملية النقد الهاد  و تقبل هذا االنتقادات برو  طيبة 
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 استراتيجيات هامة
 تمهيد:

ع ي ي المبهد  أرب هة مهن االسهتراتيجيات الهامهة لتطهوير  فيما يلي سنقدم لك

 أسلوبك في حل المشك ت   هي :

ر وجمع فكرة  -0  طريقة تداعي الف ك 

 األوضا  التباعدية و التقاربية للتفكير  -4

 طريقة حل المشك ت   -0

ر   -2  آلية تكوير الف ك 

جمي ها تل م اإل ارة هنا أن هذا االسهتراتيجيات تمتهاز بالمرونهة فقهد تنتاجهها 

لنههل مشههكلتك ق وقههد تنتههاج ب ضههها ق أو قههد تنتههاج ب ضهها مههن مراحلههها دون 

 بقية المراحل ق و سنقدم علا تفصيل لها الحقا  
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 أوال:
 
 
 
 

 

رع  ننو حل  موضهو  منهدد    يفضهل  طريقة جماعية لتجميع أكبر قدر ممكن من الف ك 

والثقافهات حتها يتسهنا  أن يكون هنان عدد من األفراد وعشرة  مختلفهي االهتمامهات

رض متنوعة    لهم جمع ف ك 

 مراحل ال مل :

تههههدار، الموضههههو  بشههههكل فههههردي : عليههههك بههههالتفكير فههههي  -0

الموضو  المراد تدارسه ق بشكل جيد ق ويكهون ذلهك فرديها ق 

وبههدون مسههاعدة يارجيههة ق حتهها تههتمكن مههن تكههوين فكههرة 

مجملهة عنهها ق بلمكانهك البنه  فهي ب هت المصهادر عهن ههذا 

 و  لتكوين صورة أكثر وضوحا عنها  الموض

تقسيم ال مل الجماعي : سيتم تنديد رئيس للجلسة وأمين سهر لهها ق حيه  يهدير   -4

رئيس الجلسة النقاش ق و يستن  الجميع علها التفكيهر ق ومهن ضهمن مسهئوليته 

هرضاع  ق وههذا ال ي فيهه مهن المسهاهمة  أيضا النصول علا أكبر عدد ممكن مهن الف ك 

المجموعههة    أمهها أمههين السههر فمسههئوليته تههدوين و كتابههة جميههع فههي التفكيههر مههع 

رضاع  التي يأتي بها األفراد ق كمها يمكنهه المسهاهمة بأفكهار قهد تخطهر علها بالهه  الف ك 

 أثنا  الكتابة  

ن كهل عضهو مهن أعضها  الفريهق   -0 تدار، الموضو  بشكل جماعي : ب هد أن يكهوا

جموعههة لتشههر  فههي فكههرة  خصههية عههن الموضههو  بنسههب يبرتههه ق تجلههس الم

 وضع اآلرا  بشكل جماعي عن هذا الموضو   

جلسههة اإلدرار : وهههي جههوهر هههذا الطريقههة حيهه  يجلههس جميههع األعضهها  فههي   -2

مجلس مريح ق ي طي رئيس الجلسة ت ليماته ق و يبدأ الجميهع فهي إدرار أفكهارهم 

هههرع   ق ويهههدون أمهههين السهههر جميهههع المقترحهههات   و ممههها سهههي ح ه الجميهههع أن الف ك 

رضاع  فهي التبهاطؤ  ال ادية تأتي بسهولة في بداية الجلسة ق وبمرور الوقت تبدأ الف ك 

ق لذا يتنتم علها رئهيس الجلسهة التهديل باسهتخدام األسهئلة و ال بهارات المشهج ة 

 علا التفكير وح  الجميع علا ال طا   

 

  روط الطريقة :

ر  مهما كان نوع -0  ها  أنت مطالب بتجميع أكبر عدد ممكن من الف ك 

 ممنو  من ا باتا النقد أو الت ليق علا أي فكرة   -4

ر  الموجودة لبنا  فكرة جديدة أما عن طريق التنهوير   -0 بلمكانك االستفادة من الف ك 

 أو االستنباط وما  ابه  

 لك مطلق النرية في ايتيار أفكارن ق فان ر إلا الموضو  من مختلم ال وايا     -2

 

 طريقة تداعي الِفَكْر  
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 أسئلة مساعدة :

جلسة است مال ب ت األسئلة التالية أو اإلتيهان بمها يشهابهها وحسهب بلمكان رئيس ال

 الناجة   :

 هل يمكن تنفيذ هذا الفكرة   -0

 هل ستفي بالررض    -4

 هل ستطور ما هو موجود حاليا    -0

 هل ستؤثر علا التكلفة     -2

 هل ست يد اإلنتاج    -1

 هل ست جب المسئولين    -6

 هل تنتاج إلا وقت طويل لتنفيذها    -8

 حل مؤقت   هل هذا  -7

 هل المتطلبات متوافرة    -1
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   ثانيا:

األوضاع التباعدية و التق اربية  
 للتفكير

إن طريقههة حههل المشههك ت تتطلههب منههك الههتمكن فههي 

التفكير بوضع تباعهدي و وههي القهدرة علها اإلتيهان 

رضاع  وذلك من ي ل القهدرة  بأكبر عدد ممكن من الف ك 

تلفهة   علا تفنص المشكلة من زوايها مت هددة و مخ

والوضهههع التقهههاربي و وههههي القهههدرة علههها ايتيهههار 

الوضهههع / الفكههههرة / النهههل األمثههههل وفهههق الشههههروط 

والمستويات المنهددة سهلفا    إن ههاتين الطهريقتين 

متههرابطتين بشههكل كبيههر ق فهمهها " الموجههه " ننههو 

هههرضاع  " أو " النلهههول " بمههها يتناسهههب و المههههارات و القهههدرات  ايتيهههار أفضهههل "الف ك 

 الذاتية 

  

 أ  نصائح للوضع التباعدي

 ابت د عن التقييم و الُنكم أثنا  التفكير :  -0

إن االبت ههاد عههن التقيههيم و النكههم المبا ههر و السههريع ي طههي ذهنههك الفرصههة 

للتفكير في م  م االحتمهاالت ق كمها يتهيح لهه الفرصهة لطهر  أبهواب احتمهاالت 

 جديدة لم تخطر علا بالك من قبل 

 

ر  :احرص علا الر ارة -4  و الت ددية في الف ك 

هر  برهت الن هر  أنت بناجة إلا التمكن من اإلتيهان بهأكبر عهدد ممكهن مهن الف ك 

رضاع  السهههمينة الجيهههدة تبهههدأ ه يلهههة ننيفهههة    عهههن جهههدواها ق ال تقلهههق فهههالف ك 

وللم لومية فان هذا المرحلة هي البوابة التي سينطلق منها ذهنهك لمراحهل و 

 أبواب أوسع و أ مل  

رع  : اقبل -0  كل الف ك 

رن و البو  بها كلما يطرت علها بالهك وذهنهك   قهد  ال تترد في كتابة جميع ف ك 

هههرع  غيهههر مستسهههاغة لهههك ق لكهههن وجودهههها فهههي قهههوائم أمامهههك  تكهههون ههههذا الف ك 

رض من ي لها ومث    سيساعدن كثيرا في بنا  و تولي  ف ك 

 

ر ن ال نان : -2  أطلق لف ك 

ج ة للتفكير    فهنهان مهن ينهب البيئهة الهادئهة احرص علا توفير البيئة المش

و هنهان مههن ينههب االسههتريا  ق و الههب ت ينههب البيئههة الصههايبة ق و الههب ت 

يفكر بشهكل أفضهل كلمها زادت عليهه األعبها     لهذلك ال تتهردد فهي يلهق البيئهة 

 المناسبة التي تشج ك علا التفكيرق وال تقارن نفسك باآليرين  
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 فكير :يذ الوقت الكافي للت-1

إن الجهد الذهني بناجة إلا وقت ق وهو في ذلك يختلهم عهن الجههد البهدني    

رضاع  مههن  لههذلك أعهه، ذهنههك الوقههت الكههافي للتفكيههر و ال مههل علهها اإلتيههان بههالف ك 

يهه ل التفكيههر فههي الم لومههات والنههوادث التههي قههد تسههاعدن فههي التفكيههر فههي 

 المشكلة من زوايا مت ددة  

 

رع  " :استخدم " تراكيب ال-6  ف ك 

ر   السابقة و مهما كانهت مسهتوياتها   ت د عملية القدرة علا االستفادة من الف ك 

ههرض جديههدة مههن أسههما وأرقهها مسههتويات التفكيههر  فههي اإلتيههان وبنهها  وتركيههب ف ك 

التباعدي ق حيه  يثبهت مهن ي لهها المهر  قدرتهه الذهنيهة علها االسهتفادة مهن 

ههرض " جديههدة ق م لوماتههه و يبراتههه و الم طيههات التههي أ مامههه مههن " تركيههب  ف ك 

وقهد تسههم  هههذا التراكيهب علهها الت هر  علهها زوايها جديههدة للن هر و مناقشههة 

 الم ضلة التي هو بصددها  

  

 

 ب  نصائح للوضع التقاربي :

 كن حريصا و استخدم جميع المهارات/ النقائق / القدرات  اليتيار القرار : -0

 ت ق ُسيطلب منك اتخاذ قهرار لتنديهد بنهاية كل مرحلة من مراحل حل المشك

نقطههة تنطلههق مههن ي لههها للمرحلههة التاليههة ق لههذا فأنههت بناجههة إلهها النههرص و 

التؤدة عند اتخاذ القرار المناسب بما يتفق و األهدا  و الشهروط الموضهوعة 

 للنلول المنشودة   

 

 كن صرينا : -4

عهدة نقهاط  إن ت ثر ال ديد من األ خاص في حل مشهك تهم ههو نتيجهة لوجهود

مازالت غامضة عليهم    إن الوضع التباعدي السابق مناقشته يسهمح لهك فهي 

الت ر  علا جميع النقاط الممكنة و التي قد تكهون غامضهة بالنسهبة لهك ق لهذا 

هر   و  فلننا نقصد من "كهن حريصها" أن تكهون حريصها علها وضهع جميهع الف ك 

ئههك لتتمكنههوا وإن النقههائق و الم لومههات واضههنة و مكشههوفة أمامههك و ل م 

رضاع  المتاحة و ايتيهار األنسهب منهها  كنتم في مجموعات  من وضع جميع الف ك 

  

 

 كن ناضجا و راجح ال قل و أع، االحتماالت حقها :  -0

ههر   جميههع قبههل إصههدارن قههرارا ننههو فكههرة مهها ق تأكههد مههن حصههولك علهها  الف ك 

ان إصهدار قهرار المنتملة   لقد تمي  البشر بال جلهة ق و انهه مهن السههولة بمكه

ر   من حي   هروط وم ايها عهدة ق لكهن التفكيهر فيهها و فهي  ننو قائمة من الف ك 

مههدى وجههود حلههول أيههرى تمي ههها ال يقههوم بههه إال القليههل منهها   لههذلك ننصههنك 
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رن قبهل إصهدار قهرارن  بالتأني و إعطا  نفسك الوافر من الوقت للتفكير في ف ك 

 النهائي  

 

 ص بة / الجديدة حقها من االهتمام :ال تخم و أع، المواضيع ال  -2

ال توجد فكرة / موضو  سهل و آير ص ب    بهل هنهان جديهد و قهديم ق ول هل 

ههر  والمواضههيع و المشههك ت الجديههدق أكثههر تنههديا وصههنة و" نشههاطا "  الف ك 

ههر   القديمههة  بالنسههبة للههذهن    لههذا فكههر فههي كههل جديههد ق وقههم بههالتفكير فههي الف ك 

ة بوضع الم لومات بشكل واضهح أمامهك و أمهام زم ئهك بالنسبة لك أو الجديد

رض جديهدة ق  فقهد تتطرقهون ل وايها جديهدة بالنسهبة لههذا المشهكلة أو  القترا  ف ك 

 بالنسبة لكم بشكل عام  

  

ن مفهوم " الُنكم اإليجابي"  -1  كوا

إن عملية اتخاذ القرار ننو فكرة ليست عملية قاط ة ال رج ة فيهها    بهل ههي 

ي طريقهة حهل المشهك ت التهي ننهن بصهددها   مرحلهة للتفكيهر فهي و بالذات فه

ق التهي قهد تولهد فكهرة جديهدة  بين أفكهار مهن جوانهب وزوايها مت هددةالمفاضلة 

وكأن تسأل نفسك  ماذا يميه  ههذا الفكهرة عهن غيرهها ق  لمهاذا أميهل إلها ههذا 

ر  بما يستجيب و طلباتي      الفكرة دون غيرها  ق كيم أوفق بين هذا الف ك 

 

 

 

 ال تنس الهد  الرئيسي من كل هذا : -6

يجهب أن تميهه  بهين األهههدا  و المتطلبهات المطلوبههة فهي النلههول ق و آرائههك و 

ميولك    لذا عليك النرص دون الرلو واالنجرا  من حيه  النهو  و النوعيهة 

ر   وتوليدها و تركيبها    و الوقت في استنداث الف ك 
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 ثالثا: 

 طريقة حل المشكالت
طريقهة حهل المشههك ت  طريقهة من مهة ذات مراحههل و يطهوات تههد  إلهها إن 

هر   واالحتمهاالت لنهل م ضهلة  مساعدتك في الوصول إلا أفضل النلهول و الف ك 

منددة ق وذلك بما يتوا م ومهاراتك و قدراتك الذاتيهة   مهن جههة أيهرى فلنهه 

لقهدرات يمكنك الوصول إلا حلول مختلفة وذلهك بهايت   المكهان / ال مهان / ا

 / المهارات / المشكلة نفسها  

 

 ممي ات هذا الطريقة :

 الت ر  علا القدرات و المهارات و اإلمكانات المتاحة و المتوافرة   -0

 مناقشة الم ضلة من أكثر من زاوية   -4

تسههخير القههدرات و المهههارات و اإلمكانههات المتاحههة لنههل تلههك الم ضههلة /  -0

 المشكلة  

بمهها يههت  م و القههدرات و المهههارات و الوصههول إلهها أفضههل حههل / فكههرة   -2

 اإلمكانات المتاحة في تلك النالة  

 المراحل المقترحة للطريقة : 

 هنان ست مراحل لهذا الطريقة هي :

 اإلحسا، / الش ور بالمشكلة / الفوضا  -0

 حصر / تجميع الم لومات عن هذا الم ضلة / المشكلة    -4

 تنديد الم ضلة    -0

رضاع     -2  تجميع الف ك 

 النلول  حصر   -1

 قبول النل    -6
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 مخطط عام لمراحل طريقة حل المشكالت
 

 الوضع التقاربي الحساسية نحو المشكلة الوضع التباعدي

الخبرة ، الظروف ، 
الوضع المحيط = 

 معرفة الفوضى

قبول التحدي و تحديد  اإلحساس  بالفوضى
 منهج للمجابهة

جمع المعلومات من 
عدة زوايا لدراسة تلك 

مع الفوضى و ج
الحقائق و اآلراء 

 واالتجاهات

اختيار أهم المعلومات  تحديد المعلومات
و الشروع في 

 دراستها و تحليلها 

وضع صياغات متعددة 
للمشكلة لتيسير فهم 

 المشكلة

تحديد المشكلة بشكل  تحديد المشكلة
 دقيق

وضع عدة أفكار/ 

احتماالت / حلول لحل 
المشكلة و كتابتها في 

 قوائم

اختيار الفَِكر  التي  َكرتحديد الفِ

 يشع منها بريق الحل

صياغة عدة حلول 
 لمراجعتها و تقيمها

وضع محكات الختيار  تحديد الحلول
 الحل المناسب

وفقا لمحكات القبول 
يتم قبول أحد الفَِكِر 

 المقيمة

قبول أكثر الحلول  قبول الحل
بريقا ، ووضع خطة 

 للتطبيق

 
 

فكيرق  فلقد تم وضع ب ت المقترحات للتفكير في لمساعدتك ع ي ي القارئ في الت

 الوضع التباعدي والتقاربي   وفيما يلي عرض مفصل لهذا المراحل :
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 أوال: اإلحساس بالفوضى / المشكلة
هي عملية تنديد نقطة للبد  من ي لها وفقا لم لوماتنا و يبراتنا و اهتماماتنا   

دينا ق لكن في ب ت الناالت عندما ففي م  م األحيان تكون هذا النقطة م روفة ل

تكون الفكرة المطلوبة غامضة علينا فلننا بناجة إلا تنديد تلك النقطة التي ت طي 

مرونة أكثر للن ر ننو المشكلة من زوايا مختلفة و مت ددة    فننن بناجة إلا 

مرونة تساعدنا علا حرية االيتيار ق وضع أولويات ايتيار نقطة البد  هذا من بين 

 ل ديد من النقاط  ا

 

 اعتبارات هامة لهذا المرحلة :

 المفاضلة الذاتية -0

 احذر الخل، بين ال نون و النقائق     - أ

 احذر الخل، بين التفكير و الش ور   - ب

 ال تخل، بين المشورة و االنفراد في القرار   - ت

 

 ال تنس م وقات عملية اإلبدا  و راج ها    -4

 

 نوصيك بما يلي :   -0

ر   احرص علا ال مومي   - أ  ة في الف ك 

 االيتصار في الصياغة و النرص في ايتيار األلفاظ    - ب

 كن متفائ  و ايتر ال بارات المتفائلة    - ت
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 مخطط اإلحساس بالمشكلة / الفوضى
 الوضع الشخصي

 الضعف القوة 

ماااا هاااي المواقاااف التاااي  الخارجي
 يجب أن ال تضيع مني ؟

 
 

 ماذا أريد فعله ؟
 

مااااااا هااااااي القاااااادرات و 
المطلااااااااوب  المهاااااااارات

توافرهاااااا تتمكااااان مااااان 
 استغالل هذه الفرص

 
 
 

ماا هاي الحااالت الخاصااة 
التاااااي يصاااااعب التعامااااال 

 معها ؟
 

 
 

ماااا هاااي نقااااط الضاااعف 
التاااي لااادي حتاااى أتمكااان 

 من مجابهة هذه الحالة؟

 داخلي
 ذاتي

ماااا هاااي المواقاااف التاااي 
 أستطيع التعامل معها ؟

ماااا هاااي الحاااواجز التاااي 
 تمنعني من مجابهتها ؟

 
ب علااي تطااويره ماااذا يجاا

ماان قاادرات تتمكاان ماان 
 المجابهة

ماااا هاااي الحاااواجز التاااي 
 تعيق ما أريد تطويره ؟

 

 كلمة الفوضا التي تريد دراستها 41مما سبق أكتب في حدود 
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 ثانيا : حصر / جمع المعلومات
وهي نقطة االنط   التي تمكنك من زيادة م رفتك بالمشكلة ق حي  تسمح لك 

ي دراسة المشكلة أفقيا و رأسيا    وذلك بتجميع جميع الم لومات و بالت مق ف

النقائق و االتجاهات و األحداث المت لقة بها   بتجميع هذا الم لومات تتمكن من 

 تنديد مقدار ال مل ومتطلباته   

 

 تصنيفات الم لومات :

الم رفة : و تكون عن طريق الت ر  أو االستدعا  للم لومات التي تمت  -0

ستها أو الت ر  عليها من ي ل الخبرة أو المواقم التي مررت بها ق أو درا

 ت املك م ها ق أو زيارتك لب ت األماكن و ما  ابه 

 االنطبا  : و هو األثر الناتج من واقع يبرة أو اعتقادات    -4

الخبرة : وهي النتيجة الناصلة من واقع تمت م ايشته من ي ل النوا،   -0

 الخمس  

 و االهتمام الناتج من التفاعل النفسي مع الم لومة  الش ور : وه  -2

 األسئلة : وهي ردة الف ل من عدم التأكد أو قلة الم رفة ننو  ي  مندد    -1

 

 مستويات الم لومات :

 م لومات م روفة : وهي الم لومات المتوافرة و الم روفة لديك   -0

 ت ر  عليها  م لومات بناجة للت ر  عليها : وهي الم لومات التي يجب أن ت  -4

م لومات تنب أن تت ر  عليها : وهي الم لومات التي ينبذ الت ر  عليها ق   -0

 العتقادن أنها قد تسهم في حل المشكلة التي أنت بصددها  

 

 جدول تصنيم الم لومات : 

 فض  حدد طبي ة الم لومة التي ترغبها :
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 اآلن قم بت بئة  الجدول التالي :

 

 

 معلومة معروفة 
لومات المتوافرة المع

 والمعروفة لديك

 بحاجة للتعرف عليها
المعلومات التي يجب أن تتعرف 

 عليها

معلومة أرغب في 

 التعرف عليها
المعلومات التي يحبذ التعرف 

عليها ، العتقادك أنها قد تسهم في 
 حل المشكلة التي أنت بصددها

المعرفة : 
التعرف أو 
االستدعاء 

للمعلومات التي 
أو  تمت دراستها

التعرف عليها من 
خالل الخبرة أو 

المواقف التي 
مررت بها ، أو 

تعاملك معها ، أو 
زيارتك لبعض 

 اتماكن و ما شابه

   

االنطباع : 
اتثر الناتج من 
واقع خبرة أو 

 اعتقادات
 
 

   

المالحظة : 
النتيجة الحاصلة 

من واقع تمت 
معايشته من خالل 

 الحواس الخمس
 

   

: الشعور 

ام الناتج من االهتم
التفاعل النفسي مع 

 المعلومة
 
 

   

: ردة اتسئلة 

الفعل من عدم 
التأكد أو قلة 

المعرفة نحو شيء 
 محدد
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 من ي ل الجدول السابق عليك ت بئة الجدول التالي :

 جدول تنديد مصادر الم لومات

أود  اتهمية أود معرفة اتهمية أعرف المصدر
 االستزادة

 من    ؟
 
 

     

 ماذا   ؟
 
 

     

 أين   ؟
 
 

     

 متى  ؟
 

 

     

      لماذا  ؟
 
 
 

 كيف  ؟
 
 

     

 

 

رع  المشتركة  من القائمة السابقة :  حدد الف ك 

0- 

4- 

0- 

 

ر   السابقة :  ما هي المواضيع الرئيسة من الف ك 

0- 

4- 

0- 

 

 القرار األيير من المواضيع السابقة :

 سأتعامل معها ستدور حول : الفكرة الرئيسة التي
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 ثالثا: كيف تحدد المشكلة / المعضلة
القدرة علا وضع عدد من األسئلة أو صياغة المشكلة لف يا بشكل يسهل من ي لها 

وضع و اقترا  حلول و أفكار لنل تلك المشكلة    للم لومية فأنت بناجة إلا 

قبل إن تُدر قرينتك من التخلص من االعتبارات / الم لومات التي ت ودت عليها 

رع    كما أنك بناجة إلا الرجو  و بشكل متفاوت لمراج ة الم لومات  أمهات الف ك 

 التي جم تها لتتمكن من صياغة المشكلة التي أنت بصددها  

 

رض كثيرة أيرى    -0   هل تنديد هذا المشكلة يساعدن علا استنباط ف ك 

 ---ال  ----ن م 

رض تريدها  هل السؤال الذي صرته يساعد  -4     علا إدرار ف ك 

 ---ال  ----ن م 

      هل تمت صياغة السؤال بشكل مندد   -0

 ---ال  ----ن م 

ر   الناتجة تُ بر عن ما تريدا   -2       هل الف ك 

 ---ال  ----ن م 
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 جمل تترجم المشكلة التي أنت بصددها : 7قم بصياغة قائمة من 

 

 مالحظات المشكلة المقترحة الرقم

0 
 
 

  

4 
 
 

  

0 
 
 

  

2 
 
 

  

1 
 
 

  

6 
 
 

  

8 
 

 

  

7 
 
 

  

 

من ال بارات السابقة و التي ترغب في تجميع م لومات إضافية /  0-4أيتر 

 االست ادة عنها 

0- 

4- 

0- 

 حدد ب ضا من الكلمات و المصطلنات المشتركة بينها :
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 أعد صياغة الكلمات السابقة في جملة مفيدة :
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 رابعا: تجميع الفَِكٍر 
ر  و النلول للمشكلة التي تمت صياغتها   أنت  القدرة علا تجميع ال ديد من الف ك 

بناجة إلا دراسة المشكلة من زوايا مت ددة و غريبة قدر اإلمكان حتا تقتر  

 حلوال لتلك ال وايا المختلفة  

  

ر   : كيم تستدر/  تداعي م يدا من الف ك 

 

 أوال: ابت د عن ال ادات و التقاليد المألوفة

 النيوان -------------  xمثال : فض  ال و تط م 

 اآلن ضع عبارات أفضل 

0-   4-   0-   2- 

1-   6-   8-   7- 

1-   01-   00-   04- 

 

 

رع  :  اآلن طور تلك الف ك 

0-   4-   0-   2- 

1-   6-   8-   7- 

1-   01-   00-   04- 

 

 

 ثانيا : كن في الوضع النفسي و البيئي المشجع :

 حضر أوراقاً و مراسم و ألوانا قريبة منك    أ

 حضر ملصقات و مج ت و صور    ب

 ج  ال تستخدم جهاز التسجيل 

 د  يفضل ال مل في مجموعات ق و أحدهم يقوم بالتسجيل

 هـ  جه  أفكارا لتشجيع نفسك و من م ك 

 

 ا : است مل أسلوب النسيان و د  فرصة ل قلك الباطن لل مل  ثالث

 

 

 

 

 

رن   ر  غيرن لتتمكن من تطوير ف ك  رع  التي حصلت عليها مع ف ك   راب ا : قارن الف ك 
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 خامسا : حصر الحلول
إن عملية تنديد وحصر النلول يجب أن تتفق مع عدد من الشروط التي تتفق و 

تنديد هذا الشروط سيساعدن كثيرا في م رفة نقاط متطلباتك الم دة مسبقا  إن 

القوة و الض م ننو مدى استي ابك للمشكلة التي أنت بصدد حلها كما ستساهم في 

 مساعدتك لتقييم أفكارن    

 

 كيم تندد النلول

 أكتب النل الذي تقترحه ق و كذلك المبررات ننوها     -0

 :  حدد المنكات التي سيكون التقييم علا أساسها مثل  -4
 أ(التكلفة المالية : وتشمل 

 *( ارتفاع التكلفة المستقبلية *( تكلفة أكبر من المخصصات 
 *( الحاجة إلى دخول شركاء *( انخفاض التكلفة المستقبلية 

 *( بيع اتصول *( المصاريف تعادل اترباح
 ب(المدة الزمنية : وتشمل 

 *( المدة الزمنية الممنوحة  *( سرعة التنفيذ 
 *( بحاجة إلى فترة زمنية إضافية  لويات التنفيذ*( أو

 *( الخطط  *( عدم توافر الخبرات
 ج(إمكانية التنفيذ : وتشمل

 *( توافر الخبرات و اإلمكانات  *( وضوح المراحل   
 *( يمكن السيطرة في العمل/ التطبيق  *( هناك أمثلة مشابهة  

 د(القبول : وتشمل
  دف*( البساطة و الوضوح نحو اله  

 *( المرونة في القبول و التطوير
    *( التوافق للخبرات و المكان و الزمان  

 *( سهولة المتابعة و الشرح
 هـ(المنفعة : وتشمل 

 *( المنفعة اآلنية / المستقبلية  *( التوافق مع الحاجة 
 *( ارتفاع مستوى اتداء/ العمل   *( تطور اتداء

    *( مستويات المنفعة مقارنة بسواها
 و(أخرى : حدد
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 حدد كيفية التقدير و الت م بها :   -0

 بلمكانك استخدام الجدول التالي  
 مالحظات أسس التقييم الفكرة رقم

بحاجة  رفض قبول هـ د ج ب أ
 إيضاح

0  
 

        

4  
 

        

0  
 

        

2  
 

        

1  
 

        

6  
 

        

8  
 

        

7  
 

        

 
 

حدد المستوى المرغوب فيه و الت م بهه : وكمثهال لهذلك : لهو كانهت عمليهة التقيهيم -2

  أدنها درجهة ق و لهدينا 0  أعلها درجهة ق وو01مندودة في عشر نقاط بني  تكون و

يمسة أسس للتقييم و كما ذكر أع ا  فان أعلا درجة يمكن للفكهرة أن تنصهل عليهه 

  درجهات ق ف نهدما نلته م بهأن  x 0 =1 1  و أدنها درجهة ههي و x01  =11 1ههي و

درجههة فيجههب  11-21الفكههرة األفضههل يجههب و أن تنصههل علهها م ههدل منههدود بههين 

االلت ام بها ق كما يمكن بذلك االرتقا  بهالفكرة المرغوبهة و تطويرهها لتصهل إلها ههذا 

الدرجههة عنههد المفاضههلة   وبلمكانههك ال مههل علهها رفههع كفهها ة الفكههرة المرغههوب فيههها 

 تكون قد حصلت علا تقدير أدنا من المتوقع وذلك بمراج ة هذا الجدول    والتي قد
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 سادسا : قبول الحل

وهي عملية مراج ة للتأكد من توافر الشروط المطلوب توافرها مهما كانت صريرة 

 في النل المقبول  

لقد تم بذل جههد كبيهر يه ل المراحهل السهابقة للت هر  علها الم ضهلة و تشخيصهها و 

/ الشههه ور بالمشهههكلة   جمهههع و تصهههنيم الم لومهههات وحصهههر و تجميهههع اإلحسههها، 

هرع   الم لومات   ق تنديد المشكلة/ الم ضلة ق وضع ال ديد من الخيارات و تجميهع  الف ك 

ههرع  وحصههر النلههول   ق جميههع الجهههود المبذولههة فههي المراحههل    ق و تقيههيم تلههك الف ك 

ات و الخبههرة التههي ت رفههها السههابقة كانههت متجهههة ننههو إيجههاد النههل وفقهها للم لومهه

وتمتلكها   في مرحلة قبهول النهل سهتقوم ب مليهة تقيهيم و إعهادة تفنهص النهل بشهكل 

تشهجع فيهه اآليهرين علها قبهول ههذا النههل منهك   كمها أنهها تُ هد ههذا النهل للتطبيههق ق 

ف ملية النصول علا حل لمشهكلة م ينهة مها ههي إال نقطهة البدايهة حيه  سهتتمكن مهن 

ات و مناقشة مواقم و إعادة الن ر ومراج هة احتمهاالت تت لهق بههذا التفكير في عملي

 النل  

 

 مراحل هامة لقبول النل : 

 أوال : أسلوب الم ينات و المقاومات

ب د ايتيارن لنل مناسب عليك التفكير في عدة مراحل لضمان أن يقبل اآليرون ههذا 

 لا نوعين النل ق وبلمكانك استخدام أسلوب الجدول حي  يمكن تقسيمهم إ

 أ  الم ينات :

 وهم أفراد و أ خاص ممن تتوقع منهم ال ون من :  -0

 أ يا  و أهدا  و أنشطة ممكن أن ت ينك أثنا  التطبيق   ماذا : -4

 أماكن و مواضع أو مناسبات مفضلة لفاعلية النل   أين : -0

قبهول وقتا أو تاريخها منهددا أو مناسهبة منهددة يمكهن اسهتر لها ألجهل  متا :  -2

 هذا النل 

النيثيات التي ج لتك تفضل هذا النل عن غيرا ق ركه  علها النيثيهات  لماذا :  -1

 التي تجتذب بها  دعم اآليرين  

المراحل و الخطوات الواجهب اتباعهها لهدعم و ضهمان االسهتجابة لههذا  كيم : -6

 النل  

 

 المقاومات -ب  المنبطات 

د ينههدون مهن فاعليههة / اعتمهاد هههذا وههم أفههراد و الشخصهيات الههذين قه من :  -0

 النل   

 أ يا  و أهدا  و أنشطة ممكن أن ت يق قبول النل / تطبيقه   ماذا : -4

 أماكن و مواضع أو مناسبات غير مفضلة لتطبيق هذا النل   أين : -0

وقتهها أو تاريخهها منههددا أو مناسههبة منههددة قههد يكههون أثرههها سههلبي فههي  متا :  -2

 قبول هذا النل 
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 النيثيات التي قد ال تجد دعما أو موافقة من اآليرين   اذا : لم -1

 المراحل و الخطوات قد تسبب فشل أو عرقلة سير النل المقتر   كيم : -6

 

يمكن من ي ل هذا األسلوب اكتشا  عناصر عدة تساعدن علا وضع يطهة تنفيذيهة 

 لم الجة المشكلة  

لية ق ووضع الخطة التنفيذية لذلك اآلن بلمكانك ت بئة اإلستبانة في الصفنة التا

 النل ق و ستكتشم يطة سري ة و قصيرة التنفيذ ق و هنان يطة طويلة التنفيذ  
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 أوال : دراسة الوضع المني، قم بت بئة الجدول التالي

 

 المحبطات المعينات العنصر

 من
 
 
 

  

 ماذا
 
 
 

  

 أين
 
 

  

 متى

 
 

  

 لماذا
 
 

  

 ماذا
 
 

  

 

 قم بت بئة الجدول التالي مستر  النقائق السابقة ثانيا : اآلن 

 
 
 
 

 خطة التنفيذ :
0 2 
2 4 
7 6 
6 8 
7      01 
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حلول وقم بتقييمها فيما  0ثالثا : من واقع الجدول السابق للتطبيق ق ايتر أفضل 

 يلي :

 
 جدول مقارنة الحلول

 المحبطات الميسرات (0فكرة الحل رقم )

 مالحظات

 المحبطات الميسرات (4فكرة الحل رقم )

 مالحظات

 المحبطات الميسرات (0حل رقم )فكرة ال

 مالحظات

 

 راب ا : حدد النل المقتر 

 لحل المقترحا
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 مثال تطبيقي

 أوال اإلحسا، / الش ور بالمشكلة  

 أحب الشرو  في  ي  جديد علا ال م   -0

هوايهههاتي المفضهههلة كهههرة القهههدم و السهههباحة و األل هههاب اإللكترونيهههة و األنشهههطة   -4

 الخلوية  

 نل األل اب  لقد  اهدت طائرات ورقية في م  -0

 *  ل ل صناعة الطائرات الورقية و تطييرها فكرة جديدة علا ال م    

 ثانيا : جمع / حصر الم لومات

 " ماذا ت ر  ق ت لم ق تش ر ق تنب ق ت تقد ننو الطائرات الورقية  "

م  ههههم األوالد ال يجيههههدون طريقههههة  -00     إنها تطير  -0

 تطييرها

 لها أ كال عديدة  -04    إنها يفيفة الوزن -4

هنههان عههروض دوليههة لهههذا  -00  هنان مت ة في تطييرها و مشاهدتها -0

 الطائرات

 كيم تطير -02   " فرانكلين " قام بتطيير واحدة  -2

 إنها بناجة إلا ذيل  -01     سهلة الصنع -1

  إنها ممت ة لل ب و المتاب ة -06   الب ت ال يجيد تطييرها -6

يمكن تأسيس جماعهة -08   غير الم دحمة ممت ة في األماكن -8

 الطائرات الورقية

ههل يمكههن أن تكههون مصههدرا  -07   يفضل األيام م تدلة الريا  -7

 ماليا

مههها ههههو أقصههها ارتفههها  وصهههلته  -01   يمكن ت لم التوازن من ي لها -1

 الطائرات الورقية

ما هي المواد التي يمكن  -41   من هو مختر  الطائرات الورقية -01

 است مالها كبدائل للتصنيع

  07ق 01ق 04,ق 1ق 0ق 4ق  41*  صناعة الطائرات الورقية # 

 01ق 08ق 06ق 00ق 04ق 7ق 8ق 0المت ة و قضا  الوقت 

 إنني أفضل صناعة الطائرات الورقية 

 ثالثا : تنديد الم ضلة :

 كيم يمكنني 

 صناعة طائرة بنفسي  

 استئجار واحدة

 صناعة الطائرات الورقية االلتنا  بدرو، يصوصية في

 مساعدة المنترفين في الصناعة و الت لم منهم

 النفاظ علا علو الطائرة في الهوا 

 النفاظ علا الس مة من النوادث

 إعطا  درو، في تطيير الطائرات الورقية بشكل سهل

 تطوير صناعة الطائرات الورقية
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 رات الورقية *  أحب مشاركة اآليرين يبراتهم في صناعة و تطيير الطائ

 

رضاع    راب ا : تجميع الف ك 

 متاب ة األف م الت ليمية -0

 تصوير فيلم عن تطيير الطائرات  -4

 تصوير عدد من الشرائح  -0

 تصويرا بالفيديو  -2

 تأسيس جماعة الطائرات الورقية بالمدرسة  -1

 استر ل وقت الفرام و صناعة أكبر عدد ممكن من الطائرات الورقية  -6

 تأجير الطائرات  -8

 م كتيب عن كيفية تطيير الطائراتتألي  -7

 تصوير هذا الطائرات و طباعة ملصقات لها   -1

 تبني مسابقة تطيير الطائرات  -01

 استضافة أ هر صان ي الطائرات  -00

 زيارة الدول الشهيرة بصناعتها  -04

 

 ربما هي أفضل ما يمكن عمله  00ق  7ق  1وفقا ل روفنا أفضل 

 

 يامسا : حصر النلول

 رأيهل هنان من يوافقني ال -0

 هل أنا مست د لها   -4

 هل يمكن النصول علا األدوات الرئيسة  -0

 المكان  -2

 التكلفة  -1

 الوقت  -6

 موافقة الم لم / مدير المدرسة / الوالدين  -8

 هل هنان أيطار  -7

 هل أستطيع التنفيذ منفردا  -1

 هل سأستمتع بها  -01

 هل سيستفيد اآليرون منها   -00

 

 هامة    04ق  00ق  4ق  0األسئلة 

كبداية يجب تأسيس جماعة تشهاركني االهتمهام  ق ثهم  7و  1نقاط يجب الشرو  في ال

 تأليم كتيب حتا نتمكن من التوسع في النشاط

 

 سادسا : قبول النل

 المراحل المتوق ة :
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 كتابة مراحل الصناعة مرحلة مرحلة  -0

 تسجيل المراحل صوتيا / بالصورة  -4

 وضع قائمة متسلسلة  -0

 تأليم الكتيب  -2

 ألل اباستضافة  خصية من منل ا  -1

 

 ص وبات متوق ة :

 قد نرفل يطوات مهمة -0

 ماذا لو واجهتنا ثررات تصنيع فنية  -4

 عدم توافر أدوات التسجيل   -0

 ص وبة الرسم  -2

 عدم ت اون منل األل اب  -1

 لرة الكتيب غير مفهومة  -6

 مراحل التنفيذ

 ابن  عن كتب في المكتبة ق و ا تر مكونات صناعة الطائرة -0

 أثقم نفسي اقرأ عن الطائرات الورقية و  -4

زيهارة منههل األل هاب و سههؤال البههائع عهن عمليههة التصههنيع قبهل  ههرا  الطههائرة و   -0

 إقامة ع قة طيبة م ه

  را  طائرة و تركيبها  خصيا  -2

 كتابة المراحل وفق عملية التصنيع  -1

 التندث إلا "منمد" و موهوب في الرسم  ليتمكن من رسم المراحل  -6

 الطلب من البائع مراج ة الكتيب  -8

 لب من الم لم مراج ة الكتيب و تنكيمهالط  -7

 الطلب من ب ت ال م   مراج ة الكتيب عمليا  -1

 طلب موافقة الم لم و مدير المدرسة لتأسيس الجماعة    -01
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خالل الصفحات التالية سنأخذك في طريقة منظمةة تسةاعدك 

علةةى تنظةةيم أفكةةارك و تحديةةد مشةةكلتا و تطويرهةةا بشةةكل 

اسةتددام الجةداول التاليةة   و عنةد أكثر منهجية . نأمةل منةا 

إجادتا لمراحل تنظيم أفكارك بالشكل الذي ترتةا  إلية،   ال 

مانع لدينا من استغنائا عن هذه الجداول. نتمنى لا التوفية  

 و السداد . 

 

 أوال : التعرف على المشكلة 

 يقولون م رفة المشكلة نصم الطريق إلا النل الصنيح  

 اإلطار التالي :فض  أكتب المشكلة دايل 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ْْ  آلية تطوير الِفَكٍر
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 عبئ البيانات التالية عن المشكلة السابقة
 

 السؤال
 

 ال أعرف عنها أعرف عنها

 ماذا
 
 

  

 كيف 
 
 
 

  

 لماذا
 
 
 
 

  

 متى
 
 
 

  

 أين

 
 
 

  

 هل
 
 

 
 

  

 

 بنا ا علا الم لومات السابقة أعد صياغة المشكلة و اكتبها في اإلطار التالي :
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 ا تطوير فكرة النل :  فض  أجب عن األسئلة التالية :ثاني

 

 ماذا يندث لو أن و أكتب تساؤلك دايل اإلطار   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 سجل إجاباتك هنا 

0- 

4- 

0- 

2- 

1- 

6-  

 

 نأمل منك اآلن إط   ال نان لمخيلتك و أجب عن السؤال 

 تخيل أن  واكتب تساؤلك دايل اإلطار  
 
 
 
 
 

 
 
 

   سجل إجاباتك هنا
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0- 

4- 

0- 

2- 

1- 

6-  
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 ايتر إجابة من اإلجابات السابقة و قم بايتبارها بالتساؤل التالي

 افترض أن وأكتب تساؤلك دايل اإلطار  

 
 
 

 
 
 

 سجل إجاباتك هنا 

0- 

4- 

0- 

2- 

1- 

6-  

اآلن كههرر مناوالتههك حتهها تفهههم المشههكلة ق و تسههتوعب حههدودها ق و تت ههر  علهها 

 لفنية  احتياجاتك ال لمية وا

 

 

 

 

 

 

 ثالثا تطوير ال مل :

ر  التي تريهد اسهت مالها مكهان النهرو  ق و  في الجدول التالي سجل أسس تقييمك للف ك 

 كذلك مستويات التقييم مكان األرقام : 

 
 

 0 4 0 أسس التقييم

 
 أ

 
 
 
 

   

 ب
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 ج
 

 
 

 
 
 

   

 د
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 بعملية التقييم  اآلن سجل الفَِكْر  التي توصلت إليها وقم

 مج د ج ب أ الفكرة الرقم

0 
 
 

      

4 
 
 

      

0 
 
 

      

2 
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