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ة الناشرمقدم

بتناول  نحن نعنى يف املجموعة العربية للتدريب والنرش عىل نحو خاص  
 كافة القضايا واملتغريات املتالحقة ومتطلبات اإلصالح اإلداري واالقتصادي

رف أيضا عىل التجارب العاملية الناجحة للوصول والتع ما هيم املنظامت وكل
املشرتك مع عمالئنا يف رفع وتطوير الكفاءات البرشية مرتكزين  إىل اهلدف

من اخلرباء واملتخصصني واالستشاريني املؤهلني  بذلك عىل قاعدة بيانات
 وعمليا بام يتواكب مع طبيعة عمل املنظامت، لتنفيذ وإدارة كافة الربامج علميا

 القيام بجميع أنواع والنرشللتدريب  يتضمن نشاط املجموعة العربيةكام 
ظهرت احلاجة إىل تفعيل نشاط  االستشارات يف كافة التخصصات وقد

 لتخاطب احتياجات للتدريب والنرشالربامج التدريبية يف املجموعة العربية 
بدراسة وحتديد  حمددة للرشكات واجلهات املختلفة من خالل القيام

اجات التدريبية للرشكات وتصميم برامج خاصة تفي هبذه االحتياجاتاالحتي
.وذلك لرفع معدالت أداء العاملني وتنمية مهاراهتم املختلفة

 

 حتتاجها القطاعات املختلفة ونذكر من التيتغطى كافة التخصصات   
 : الربامج عىل سبيل املثالههذ

 . املختلفةاإلدارية األعامل للمستويات وإدارة واإلرشافية اإلداريةاملهارات =
 .املهارات السلوكية والقيادية=
 .املحاسبة بجميع فروعها وختصصاهتا=
 . املالية واالستثامرواإلدارةالتمويل =
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 عىل ه الذي يعتمد بدورالتقليديمد يف التدريب عىل األسلوب ال نعت  
 املحارضات، ولكن نرى أن التدريب بمفهومه احلديث جيب وإعطاءالتلقني 

ومساعدة املتدرب عىل .. أن يعتمد عىل احلوار والنقاش وتبادل اخلربات
 قد تواجهه يف عمله ووضع تصوراته للحلول بام يؤدى التيطرح املشكالت 

ونعتمد يف التدريب عىل .  من حضور الربنامجاملرجوةقيق االستفادة  حتإىل
 : العديد من األساليب مثل

 .دراسة ومناقشة احلاالت العملية  =
 .االستقصاءات وتبادل اآلراء واملقرتحات  =
 األفالم التدريبية  =
 .متثيل األدوار  =

  بأحدثإعدادها تم التيكذلك لدينا جمموعة متميزة من قاعات التدريب  
 تقديم خدمة تدريبية عىل أعىل إىلالوسائل السمعية والبرصية بام يؤدى 

 مستوى من اجلودة 
 

 هناك نوعان من الربامج  
 

 والتي ة بتواريخ وأماكن حمددالسنوية اخلطة يف املدرجةوهى الربامج   
o b e i k a n d l . c o m
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ت واهليئات واجلهات يف أنحاء العامل  يف بداية كل عام للمؤسسابإرساهلانقوم 
 .  عىل تلك الربامجةلرتشيحات من اجلهات املختلفا وبعد ذلك نتلقى العريب،

 

  عىل مجيع الربامج يف املجاالتالسنويةنظرا لصعوبة احتواء خطة الربامج   
 املدرجة وكذلك مواعيد وأماكن الربامج املختلفة واألنشطةوالقطاعات 

 قد تطلب جهة أو املؤسسات أو لبعض اجلهات مالئمة قد تكون غري خلطةبا
  بالتحديداجلهة متخصص يتامشى مع طبيعة عمل تلك تفصييلما تنفيذ برنامج 

 الطالبة اجلهةلذلك يتم تنفيذ برامج تعاقديه يتم تصميمها لتلبية احتياجات 
 . بشكل خاص يف املكان والزمان املناسب هلا

 

 للمؤسسات واهليئات قصرية وتنفيذ برامج تدريبيه وإعدادتم تصميم   
وهناك .. ىل أربعة أسابيعإ) مخسة أيام عمل (تدريبيترتاوح مدهتا من أسبوع 

وترتاوح مدهتا من ثامنية ) دبلومات( وهى ما يطلق عليها تأهيليةبرامج 
.الطالبة اجلهةن أسبوعا تدريبيا وحسب ظروف ي وعرشة أربعإىلأسابيع 

o b e i k a n d l . c o m
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 :يقوم التفكري االبتكاري عىل عنارص أساسية وهي  
-1 

وتتمثل يف قدرة الفرد عىل استشفاف املشكلة التي تدور حوله وحتديدها   
 .حتديدا دقيقا

-2 

 ،ربام كان أغلبها ال يصلح للتنفيذ، حيتاج االبتكار إىل وفرة من األفكار  
 ثم يبدأ يف فحصها ،ولكن املهم أال يرفض املبتكر فكرة تطرأ عىل ذهنه

 فالعربة هنا بمعدل إنتاج األفكار خالل فرتة زمنية .وتقييمها وتصفيتها
  .معينة
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أو التفكري فيام ،تمثل األصالة يف القدرة عىل إنتاج أفكار تتسم باجلديةت  
 وبمعنى آخر تعنى األصالة القدرة عىل التوصل إىل ،وراء املبارش أو املألوف

  جديد مل يسبق إليه أحد ءيش
-4 

 مما ينتج لنا أكرب عدد من ،وهى تعنى النظر إىل األشياء من عدة زوايا  
 وهى تعنى أيضا عدم التفكري داخل حدود وأطر .كار املختلفة واملتميزةاألف
 . مما يسمح بالتوصل إىل اجلديد،ثابتة

-5 

ويقصد بذلك عدم التنازل عن اهلدف واإلرصار عىل تتبعه والسري يف   
 .اجتاهه، وحماولة حتقيقه بطريق مبارش أو غري مبارش

 

توجد جمموعة من القواعد والقوانني التي يمكن هبا توجيه العملية   
اإلبداعية وتنميتها عند اإلنسان، ولعل من أبرز هذه القواعد والقوانني ما 

 :ييل
أفضل طريقة للحصول عىل أفكار رائعة هو أن حتصل عىل أفكار كثرية   =

 .ثم تلغي األفكار السيئة منها
o b e i k a n d l . c o m
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حة األخرى عندما تواجه بمشكلة ما، ابحث دوما عن األجوبة الصحي  =
 .أو عند حل مشكلة تواجهك

 .إذا مل تنجح يف البداية، خذ فرتة راحة  =
 .أكتب أي فكرة قبل أن تنساها  =
إذا قال اجلميع بأنك خمطئ فأنت خطوت خطوة إىل األمام، وإذا ضحك   =

 .عليك اجلميع فقد خطوت خطوتني إىل األمام
 قا، كل ما علينا أن نسأل األسئلة الصحيحةاحلل ألي مشكلة موجود مسب  =

 .التي تكشف ذلك احلل
 .عندما تسأل سؤاال غبيا حتصل عىل إجابة ذكية  =
إلجياد حل ألي مشكلة تواجهها، عليك أن ال تنظر إليها من نفس   =

 . الزاوية التقليدية

 .حاول أن تتخيل الوضع عند حل املشكلة قبل أن تبدأ بحلها  =
 أسس املشكلة واالفرتاضات األساسية قد حيول العوائق إعادة النظر يف  =

 .إىل فرص
عندما تعجز عن حل املشكلة، انظر لألمر من وجهة نظر شخص آخر له   =

 .عالقة باملشكلة
 .قلد أفضل املوجود ثم عدل  =
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احرص أن تكون العقوبة عىل اخلطأ يف اختيار أسلوب معني أقل من   =
 .مية أساليب جديدةالعقوبة عىل عدم املحاولة يف تن

يف معظم األحيان تتحول األفكار إىل إبداعات عند الرتكيز عىل اجلانب   =
 .املثري من الفكرة وليس عىل إجيابيتها أو سلبياهتا

 .كتابة األفكار اجلديدة مثل وضع املال يف البنك  =
أبدأ كل اجتامع بمحاولة لتسخني األفكار وتشجيع اإلبداع ولو ملدة   =

 .ةدقيقة واحد
توقع حدوث أكثر من احتامل، ورتب نفسك لوقوعها مجيعها يف نفس   =

 .الوقت
 .تعود عىل التغيري حتى ال تقع أسريا للعادة  =
 .ابحث عن الفكرة اجلديدة يف غري األماكن املعتادة  =
 .ابحث عن صيغ أخرى للسؤال الذي تفكر فيه  =
 .هذا االرتباطاربط فكرتك بكلامت عشوائية أخرى ثم تأمل الناتج من   =
 .استفد من أحالمك  =
 . اغتنم الفرص فإهنا مثل الطائرة هلا مواعيد يف اهلبوط واإلقالع  =

 . ال تكن عبدا للقوانني اجلامدة وغري النافعة  =

o b e i k a n d l . c o m
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 . ما خاب من استشار، وما ندم من استخار  =

 . بسط الفكرة واحذر التعقيد  =

 . الفكرة املناسبة يف التوقيت املناسب  =

 . تغضبال   =

 ثق بنفسك واعلم أن املجنون هو الوحيد الذي ال يمكن أن يكون مبدعا،  =
 ."خذ احلكمة من أفواه املجانني"ومع ذلك فلربام يصدق املثل القائل 

 .كام أن العلم بالتعلم واحللم بالتحلم فكذلك اإلبداع بالتبدع  =

 

-1 

دع مقدار اإلنتاج والرباعة يف األداء، وكم األفكار يقصد بنتائج املب  
 . املجتمعوازدهاراجلديدة التي يأيت هبا شخص ما والتي تساهم يف رقى 

 :ويمكن أن تندرج النتائج حتت نوعني أساسيني مها  
اخرتاع آلة : نتائج حمسوسة وواقعية ومنفصلة نسبيا عن مبدعها مثل  =

 الطبيعة، تقديم عمل أديب  من عنارص جديدجديدة، اكتشاف عنرص
 . الخ..معني، إعداد لوحة فنية،

والنوع الثاين وهو ال ينفصل عن الشخص املبدع بل يتصل به مبارشة   =
o b e i k a n d l . c o m
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مثل إبداع األستاذ اجلامعي يف إعطاء حمارضة عن موضوع معني 
وتوصيل املعلومات للطالب بطريقة سهلة ومبسطة دون إخالل بجوهر 

 الخ، وهذا النوع من ..مثل الذي يقوم بدور ما،املوضوع، ومثل إبداع امل
 .الناتج اإلبداعي يعرب بوضوح عن شخصية املبدع

-2 

ن عملية اإلبداع هي تلك العملية التي حتتوى عىل التعامل الذهني مع إ  =
 كافة املتغريات والعنارص املعروفة للفرد والتوصل من خالهلا إىل منتجات

 .فيدةجديدة وم
 .ًإن كثريا من الغموض الذي حييط باإلبداع ينبع من عملية اإلبداع نفسها  =

ويرجع ذلك إىل أن هذه العملية تتعلق أساسا بأنشطة ذهنية، كام أهنا 
تتضمن العديد من األنشطة املتباينة مثل التعامل مع األرقام والرموز، 

شطة يصعب الخ، وكل هذه األن. ..واملزج واالرتباط بني األشياء،
 .مالحظتها بشكل مبارش

-3 

 :تتمثل أهم السامت أو اخلصائص الرئيسية للشخص املبدع فيام ييل  
 .الذكاء  =
 .الثقة بالنفس والقدرة عىل أداء العمل  =
 .املرونة يف التفكري ويف أداء العمل  =

o b e i k a n d l . c o m
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 . بسهولةاالستسالماملثابرة وعدم   =
 . ممكنالتمسك بالرأي إىل أبعد حد  =
 .التامسك إزاء ما يواجهه من مشكالت  =
 .كراهية األعامل التي حتكمها قواعد وتنظيامت صارمة  =
 . بام حيتمل الشك ويبعث عىل التنبؤاالهتامم  =
 .القدرة العالية عىل حتمل املسئوليات  =
 .األخذ بزمام املبادرة دائام  =
 .القدرة عىل فهم دوافع اآلخرين  =
 . العملالقدرة عىل تنظيم  =
 .سعة األفق  =
 .كثرة التساؤل عام يدور حوله  =
 .واالهتامماتتعدد امليول   =
 .عدم التعصب  =
 .االنفعايلالتوازن   =
  .عدم التكيف بسهولة مع اجلامعة  =
 .واالستداللالقدرة عىل التحليل   =
 . األنفاساللتقاطالتوقف أحيانا عن حل املشكالت   =
 .وفة لآلخرينتقديم أفكار قد تبدو غري مأل  =
 .بتكاريةاإنجاز األعامل بطرق   =
o b e i k a n d l . c o m .امليل نحو العمل بمفرده  =
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 تعرض أفكاره للتجاهل من الزمالء يف بعض األحيان   =
 .الرغبة يف التفوق األكاديمي  =
 .التساؤل املستمر عن تطبيقات النظريات واملبادئ  =
 .التمعاونة اآلخرين بتزويدهم بأفكار جديدة تساعدهم عىل حل املشك  =
 .تفضيل التنافس عن التعاون  =
 .إدراك األشياء بطريقة ختتلف عن إدراك اآلخرين هلا  =
  .الربط بني اخلربات السابقة والالحقة  =
 .التمعن يف األفكار اجلديدة  =
 .التساؤل يف مواجهة أوامر رؤسائه  =
 .مقاومة تدخل اآلخرين يف شئونه  =
 . درجة عالية من الذكاءامتالك  =
 . بروح املرح بصفة عامةافاالتص  =

-4 

 يقصد باملناخ اإلبداعي جمموعة املتغريات أو العوامل التي حتيط بالشخص  
 املبدع وبعملية اإلبداع بشكل عام من متغريات اجتامعية، متغريات اقتصادية،

 .متغريات ثقافية، ومتغريات سياسية
 - فرد من أمور اجتامعية والشك أن تلك املتغريات التي حتيط بال  

 وثقافية، وتربوية، وبيئة ،، ونفسية، واقتصادية-كاألرسة ومجاعة العمل
 .العمل الذي ينتمي إليه يمكن أن تسهل أو حتبط التفكري واألفعال اإلبداعية

o b e i k a n d l . c o m
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 اإلعداد والتحضري، يتوجد أربعة مراحل أساسية لعملية اإلبداع وه  

 .غ، البصرية، واإلثبات أو التحقيقالبزو، الرتقب
-1 

ًوتعترب هذه املرحلة أولية ورضورية، فكل فعل إبداعي يستلزم حتضريا   
ًواعيا وقويا لفرتة طويلة من الزمن أما من يعتقدون أن اإلبداع حيدث ، ً

 لبعض األفراد املوهوبني دون جهد منهم يف اإلعداد والتحضري فإن ذلك
 .يعترب اعتقاد واهم

  

 : استقبال املعلومات-أ
فاملبدع دائم اإلطالع واستقبال للمعلومات اجلديدة حتى يعد نفسه 

ًإعدادا جيدا عىل املستوى العام وعىل املستوى اخلاص ً. 
 :)األداء(  العمل-ب

لة استقبال املبدع لكافة املعلومات يأيت العمل يف مرحلة تالية ملرح
 وتشري الدراسات التي أجريت ،املرتبطة باملشكلة البحثية حمل الدراسة

يف هذا الشأن إىل أن النتائج التي حيققها املبدع ترجع يف جانب كبري منها 
 فكثري من الكتاب املبدعني يكتبون .إىل ما يقوم به من عمل متواصل
ض النظر عام إذا كانوا يعملون يف تأليف ألف كلمة يف اليوم وذلك بغ

 .كتاب أم ال
o b e i k a n d l . c o m
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-2 

تعترب فرتة الرتقب بمثابة فرتة راحة أو اسرتخاء بالنسبة للمبدع من عناء   
املجهود الذهني والذي بذل خالل فرتة اإلعداد والتحضري، وىف تلك الفرتة 

هبا املبدع قطعيا أو بالتأكيد، ولكن ال يمكننا حتديد ماهية األنشطة التي يقوم 
إما أنه يف حالة تفكري دائم يف حل  ما يمكن تصوره أن املبدع يف تلك الفرتة

املشكلة التي قام باإلعداد والتحضري هلا، أو أنه قد يوجه اهتامماته إىل اجتاه 
 .خمالف متاما وغري متصل باملشكلة احلالية

لة ظهور احلل، فقد تستغرق تلك أما حالة البزوغ والتي يقصد هبا مرح  
املرحلة حلظات أو دقائق أو أياما أو شهورا، وحتى سنوات، كام أن احلل قد 

 .يظهر فجأة يف الوقت الذي تكون فيه املشكلة أصبحت منسية
-3 

ويف هذه املرحلة يصل اإلبداع إىل ذروته، حيث تظهر الفكرة التي   
املبدع واضحة جلية، ويصبح واضحا كل ما كان غامضا ومبهام يبحث عنها 

لديه، ويمكن تشبيه عملية االستبصار بعملية البحث الضائع عن اسم نسيناه 
 .وبعد فرتة من ترك هذا األمر وإمهاله إذا هبذا االسم حيرض فجأة

-4 

حيث يتم إخضاع  داعية،وتعترب هذه املرحلة األخرية يف العملية اإلب  
 للتحقق ملعرفة –الفكرة التي أصبحت واضحة حلية يف مرحلة االستبصار 

ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة من حيث قابليتها للتطبيق الفعال يف الواقع 
o b e i k a n d l . c o m .العميل
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 إن عىل اإلدارة يف املنظامت يقع عبئ حث وحتفيز كافة العاملني عىل حتقيق     

 يف كافة جماالت النشاط هبا، فأي تفوق أو ابتكار جديد لن عالتفوق واإلبدا
  .يتأتى إال من خالهلم

 يف املنظامت وتتمثل أهم الدعامات أو الركائز التي جيب عىل اإلدارة  
 : اإلبداع املنشود ما ييلمراعاهتا حلفز العاملني لتحقيق

-1 

بادئ ذي بدء فإن املنظمة التي يمكن تصنيفها عىل أهنا منظمة مبدعة   
جيب أن يكون لدهيا جمموعة من األهداف املحددة واملكتوبة يسعى مجيع 

داف جيب أن العاملون يف املنظمة إىل حتقيقها هذا فضال عن أن هذه األه
تكون معروفة ومفهومة من قبل مجيع أفراد املنظمة، حيث أن ذلك حيفز عىل 

 .حتقيق املزيد من اإلنتاج واإلبداع
-2 

إن املنظامت التي هتتم بالرتكيز عىل كل ما من شأنه زيادة إنتاجيتها   
 للعاملني هبا عىل اإلبداع مقارنة ًوحتقيق معدالت أداء عالية تعترب أكثر حتفيزا

بتلك التي ال هتتم باإلنتاجية أو حتقيق معدالت أداء عالية فإذا شعر العاملني 
 يف منظمة ما بأن املدير هبا يبدون الالمباالة بحجم اإلنتاج املحقق أو باملعدالت
 املتدنية من األداء فإن ذلك يكون له تأثري سلبي عىل اجتاهات هؤالء العاملني

 .نحو اإلبداء والعكس صحيح
o b e i k a n d l . c o m
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-3 

إن املخاطر هو الشخص الذي يقبل الدخول يف مشاريع أو يضع نفسه   
يف مواقف تتميز بأهنا ذات عائد عال وكبري بالرغم من أن احتامالت نجاحها 

التي تتميز بأن ضعيفة، يف حني ال يقبل الدخول يف املشاريع أو املجاالت 
 . عائدها قليل مهام كانت احتامالت نجاحها مضمونة

 يوجد هذه الروح لدى العاملني وحيفزهم لكي واملدير الفعال هو الذي  
تكون املخاطرة جزء من سلوكهم، ألن الشخص املخاطر يف الغالب يكون 
ًشخصا مبدعا فهو يسعى لالبتكار والتطوير والتجديد مهام كانت السلبيات  ً

لذلك حيث ستتالشى تلك السلبيات تدرجيا بمرور الزمن  املصاحبة
 . واستمرار عملية اإلبداع

-4 

ًكثريا ما نسمع عن منظامت ترفع شعارات أن االهتامم بالعنرص البرشى   
هو حمور أسايس من املحاور التي هتتم هبا اإلدارة دون أن يكون هناك أي 

إن العوامل اإلنسانية تعترب من أهم  .عىل ملثل هذه الشعاراتصدى ف
 .العوامل املحددة حلفز األفراد ودفعهم لتحقيق اإلبداع املنشود

-5 

تعترب اإلجراءات الالزمة إلنجاز األعامل بمثابة اخلطوات أو املراحل   
داء عمل معني، وكلام كانت هذه اخلطوات التي جيب أن يقوم هبا العامل أل

o b e i k a n d l . c o m
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تتسم بالبساطة والسهولة وعدم التعقيد أو التكرار اململ كلام أدي ذلك إىل 
إنجازها بصورة أفضل ويف فرتة زمنية أقل األمر الذي ينعكس يف النهاية 

 .إجيابيا عىل حتقيق اإلبداع املنشود من جانب العاملني
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-6 

: يشتمل املناخ التنظيمي يف أي منظمة عىل جمموعة من املتغريات مثل  
العضوية التنظيمية، اهليكل التنظيمي، تفاعل األفراد، قواعد العمل، التعاون 

 .بني األفراد، األنامط القيادية، والنواحي املادية
من -ويؤدى توافر املتغريات أو العنارص السابقة وغريها باملنظمة   

 بدرجة عالية من الفعالية إىل حفز -العنارص ذات العالقة باملناخ التنظيمي
 .العاملني هبا وحثهم عىل اإلبداع واإلتيان بكل ما هو خالق

 

 أو الفعيل أو ًيمكن القول بأن املدير يكون مبدعا إذا كان سلوكه القويل  
ملكتوب خيالف سلوك تلك الفئة من املديرين الذين يكرهون التغيري، ا

 .ويتجنبون املخاطرة، وال حيبون التجريب
 اختاذفاملدير املبدع إذا هو شخص حيب التطوير والتغيري، ويميل إىل   

وفيام ييل . املخاطرة املحسوبة، ودائم التفكري يف ابتكار طرق جديدة للعمل
 :تتوافر يف املدير املبدععددا من اخلصائص التي 

-1 

ويقصد بذلك قدرة املدير املبدع عىل وضع تصور لعدد كبري من البدائل   
للتعامل مع املشكالت املتباينة التي يواجهها يوميا يف جمال عمله، فضال عن 

 .قدرته عىل حتليل املعلومات التي يتم جتميعها، واستنتاج احللول وجتربتها
o b e i k a n d l . c o m
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-2 

إن املدير املبدع هو شخص يثق بنفسه بدرجة كبرية، كام أنه يثق باآلخرين   
 .وبقدرهتم عىل إنجاز األعامل املوكلة إليهم بفعالية

-3 

ن إن املدير املبدع هو الذي يستطيع أن يواجه تلك املقاومة التي حتدث م  
 .جانب العاملني وحيوهلا إىل قوى دافعة لتحقيق الفعالية املنشودة للتغيري

-4 

 التيًويقصد بذلك أن املدير املبدع ال يقف جامدا حيال التغيريات   
سواء كانت تلك التغيريات حتدث يف  -حتدث يف البيئة املحيطة بمنظمته 

 وإنام نجد أنه رسعان ما يتخذ من - و البيئة العامة للمنظمةالبيئة اخلاصة أ
القرارات واإلجراءات التنفيذية ما يمكنه من التكيف مع تلك التغيريات 

 بام لديه من قدرات إبداعية، هذا فضال عن أنه يف كثري من باالستعانة
 .األحيان نجد أن املديرين املبدعني يكونون سباقني بإحداث التجديد

-5 

إن املدير املبدع والذي يتمتع بقدرات إبداعية عالية يف الغالب ما تكون   
لديه اجلرأة يف إبداء اآلراء واملقرتحات، حيث أثبتت التجارب أن لديه آراء 

 .ومقرتحات صائبة يثق هبا اآلخرين
 

o b e i k a n d l . c o m
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-6 

املدير املبدع نظرا ألنه شخص يثق بنفسه بدرجة كبرية فهو يتمتع إن   
 االعتامديةً الفردية، ونادرا ما يكون لديه درجة من االستقالليةبقدر عايل من 
 .عىل اآلخرين

 
 

o b e i k a n d l . c o m
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DOIT 

وتتكون هذه . هي طريقة مبسطة للتعامل مع املشكالت بطريقة إبداعية  
الطريقة من أربع خطوات متثل احلروف اإلنجليزية األربعة التي يتكون منها 

 :اسم الطريقة وهي كالتايل
-1    D :Defineوتعني عرف املشكلة بشكل جيد وحمدد بحيث تتأكد من أنك ِّ 

مع املشكلة احلقيقية، ويمكن عمل ذلك باستخدام اخلطوات تتعامل 
 :التالية

تأكد من أنك تتعامل مع املشكلة احلقيقية وليس أحد أعراض أو   - أ  
وللتأكد من ذلك أسأل نفسك بشكل متكرر ملاذا . مظاهر املشكلة

وينصح . ظهرت هذه املشكلة، وذلك حتى تصل إىل أصل املشكلة
  مخس مرات حتى تصل إىل أصل أو جذور"ذاملا"اخلرباء بأن تسأل 

 .املشكلة
حدد أبعاد املشكلة بوضوح، وحدد اهلدف النهائي الذي تسعى    -ب

 إليه من حل املشكلة، وحدد املعوقات التي تقف يف سبيل الوصول
 .إىل اهلدف

 فيجب عليك أن "مشكلة كبرية"إذا بدت لك املشكلة بأهنا     -ج
لفرعية البسيطة التي يسهل حتديدها جتزؤها إىل عدد من املشاكل ا

 .والتعامل معها
o b e i k a n d l . c o m
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ًخلص املشكلة يف عدد حمدود جدا من الكلامت  -د ويقرتح اخلرباء أن . ّ
من ) مجلة(تضع صياغات بديلة للمشكلة تتكون كل صياغة 

كلمتني فقط، ثم اختيار اجلملة التي تعرب أفضل من غريها عن 
 .املشكلة احلقيقية

-2    O :Openًفتح عقلك جيدا للتفكري يف العديد من البدائل  وتعني أ
املحتملة حلل املشكلة، وال تتعجل يف قبول أول حل جيد يصل إليك، 
إذا فعلت هذا فقد تفقد العديد من احللول األفضل، ويف هذه املرحلة 
حاول توليد أكرب عدد ممكن من البدائل دون أن تفكر يف مدى جدواها 

أسأل . ة قد تكون بذور ألفكار جيدة فيام بعدفاألفكار الرديئ. أو جودهتا
اآلخرين عن رأهيم يف املشكلة وقد ينظرون للمشكلة من زوايا أخرى مل 

 .تراها أنت بعد
-3    I :Identify وتشري هذه الكلمة إىل حتديد أفضل حل ممكن للمشكلة من 

بني البدائل التي قمت بتنميتها يف املرحلة السابقة وقد يتطلب منك 
 :ر القيام باآليتاألم

مراجعة أهدافك من حل املشكلة والثقة يف مشاعرك عند اختيار   - أ  
   .أفضل احللول

حدد اجلوانب السلبية أو نقاط الضعف يف البديل الذي اخرتته    -ب
 وحاول أن تعدل من احلل للتقليل من اجلوانب السلبية أو لتحويلها

   .جلوانب إجيابية
o b e i k a n d l . c o m
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-4    T :Transformويل الفكرة إىل ترصف ملموس حلل املشكلة يف  وتعني حت
الواقع العميل، وقد حتتاج هذه اخلطوة إىل مزيد من الوقت واجلهد 

فقد ينجح الكثريون يف التوصل لألفكار ولكن يفشلون يف . واملثابرة
ولذلك جيب أن تقوم بوضع خطة تنفيذية لعملية التحويل . تنفيذها

 :وتنفيذها بكل عنايةواحلصول عىل املوارد الالزمة هلا 
 

T I O D 
Transform  Identify Open  Define  

 عرف املشكلة أفتح عقلك حدد أفضل احللول حول الفكرة إىل واقع

 

 

ًتعترب طريقة التامثل اإلجباري طريقة مفيدة جدا ومسلية يف الوصول إىل   
والفكرة األساسية . فكار البديلة يف التعامل مع األشياءأكرب عدد ممكن من األ

 آخر ال يوجد وجه تشابه ء بيش"املشكلة" وراء هذه الطريقة هي أن تقارن
فقد . ومن ثم التوصل لوجهات نظر جديدة بشأن املشكلة. مشرتك بينهام

 .يمكنك أن جتد عالقات بني أشياء ال يوجد يف األصل عالقة بينهم

o b e i k a n d l . c o m
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 احلياة الزوجية القلم

تذكركم، كانت سـعادتك يف حلظـة االرتبـاط ولـبس  احللقة الذهبية
 .خاتم الزواج

حاول أن تغفر للطرف اآلخر أخطائه أو حمو األخطاء  املمحاة
 .السابقة من الذاكرة

 فقـد إذا ضغط أكثر من الـالزم عـىل الطـرف اآلخـر السن الرصاص
 .برفق ينكرس فتعامل معه

االعرتاف بتقلب احلياة الزوجية من وجه آلخـر فهـي  األوجه الستة للقلم
 .تارة هناء، وتارة عناء

احلياة عىل وترية واحدة قد يشوهبا بعض امللل، فال بـد  الوجه املسطح
 .من التغيري من فرتة ألخرى

HB  مع عكس هذه احلروف لتكـونBH تعنـي البـد مـن 
 يف بعض األحيان لكي متيض Big Head دماغك تكبري

 .السفينة بأمان
التناقص بمرور 

 الزمن
 احلب قد يفرت بمرور الزمن وال بد من جتديده

 .ملاذا ال تكتب كلمة رقيقة للطرف اآلخر مع باقة ورد يستخدم يف الكتابة
o b e i k a n d l . c o m
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النظام "طريق استخدام يمكن تنمية الذاكرة يف حفظ األرقام عن   
 ويف هذه الطريقة يتم حتويل األرقام إىل حروف ومن ثم إىل كلامت "اهلاتفي

 .يسهل حفظها مما يساعد عىل تذكر هذه األرقام
ًفمثال لكي ال ينسى الطالب رقم اهلاتف اخلاص بمركز نقل الطالب   

 RIDEمن أماكن السكن إىل األماكن املختلفة باجلامعة، تم استخدام كلمة 
ًبمعنى توصيل بدال من األرقام األربعة األخرية يف رقم اهلاتف باإلضافة إىل 
الثالثة أرقام األوىل وهي األرقام العامة الشائعة يف كل تلفونات اجلامعة 

 .RIDE-898: لتصبح كاآليت
ً بدال من تذكر RIDEوبالتايل يكون من األسهل عىل الطالب تذكر كلمة   

 .7433-848وبذلك يصبح رقم اهلاتف . أربعة أرقام هاتفية
 

إحدى املؤسسات البنكية التي ترغب يف تشجيع اجلمهور عىل االتصال   
هبا بغرض احلصول عىل قروض نقدية، استخدمت كلمتني من السهل عىل 

وذلك للداللة عىل . Cash Yesًالعميل تذكرها بدال من رقم اهلاتف ومها 
 م كام ترى من الصعب تذكره، ولكن من السهل وهو رق4937 227رقم اهلاتف 

 .Cash Yesًجدا الربط بني الرغبة يف احلصول عىل القرض النقدي واجلملة 
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يمكنك عزيزي املشارك أن تستخدم هذه الطريقة يف تذكر األرقام   
كام . خاصة اهلاتفية عن طريق حتويلها إىل كلامت هلا معنى من السهل تذكره

. رقام عن طريق ربطها بأحداث من السهل تذكرهاًيمكنك أيضا تذكر األ
 ولكي ال أنسى 76يف العامرة رقم  ًفمثال قال يل أحد األصدقاء أنه يسكن"

 وهي سنة 67 وعكسه هو 76كان الربط بني رقم . رقم العامرة عند زياريت له
 فهذه "رقم عامرتكم عكس النكسة"ًفقلت لصديقي مداعبا . النكسة

لدرجة أن هذه الواقعة . ًني كثريا عىل تذكر رقم العامرةًالدعابة أيضا ساعدت
حدثت وأنا يف الصف األول الثانوي ولكني ال زلت إىل اآلن أتذكر رقم 

 . "العامرة
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. إنني احتفظ بصحبتي ستة خدم أمناء طوال الوقت"يقول أحد احلكامء   
 ."دم كل ما لدي من معرفة وعلملقد علمني هؤالء اخل

 هل تعرف ما هي أسامء هؤالء اخلدم الستة؟
 :دعني أقدمهم لك، إهنم

 ملاذا    1-
 ماذا    2-
 متى    3-
 كيف    4-
 أين    5-
ْمن    6- َ 

  ملاذا:وأهم هؤالء اخلدم هو
ملاذا حدثت املشكلة، ثم تسأل : عند حدوث أي مشكلة جيب أن تسأل  

. ات أخرى حتى تصل إىل السبب احلقيقي للمشكلة أربع مر"ملاذا"بعدها 
ومن ثم أسأل عنها باقي األسئلة األخرى، حتى يمكن أن تقدم حل فعال 

 .هلا
 .ويمكن استخدام الشكل التايل هلذا الغرض
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 إجابات بغرض 7ولإلجابة عىل هذه األسئلة اقرتح بعض املفكرين   
املاهر " والتي تعني SCAMPER التوصل حللول يمكن اختصارها يف كلمة

 : وهي اختصارات للكلامت التالية"يف اجلري
S = Substitute قم بإحالل يشء حمل آخر. 
C = Combine أدمج أشياء مع بعضها. 

A = Adapt وفق األشياء لتعادل بعضها البعض. 

 



 

  ملاذا؟ 

 مـن؟

 متى؟ ماذا؟

 كيف؟

 أين؟
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M = Modify ِّعدل. 

P = Put to other use فكر يف استخدامات أخرى لنفس اليشء. 
E = Eliminate أحذف. 

R = Reverse أعكس. 
التفكري يف هذه الكلامت عند التعامل مع مشكلة ما قد يمكنك من   

 .التوصل إىل العديد من األفكار حلل املشكلة

 

التفكري العميل "تقدم هذه الطريقة إطار عمل للتفكري يعرف باسم   
ستة أساليب للتفكري متثل أنامط خمتلفة للتفكري وتقدم هذه الطريقة . "املتقدم

وتستخدم هذه الطريقة بغرض تشجيع كافة . وليس جمرد مسمى الطريقة
 .أنامط التفكري وعدم برجمة العقل البرشي عىل نمط واحد فقط

والستخدام هذه الطريقة جيب عىل املفكر أن يرتدي وخيلع كل القبعات   
تلفة للتفكري وجيب أال يتمسك الفرد بقبعة املمكنة للتعبري عن األنامط املخ

معينة طوال الوقت ولذلك جيب عليه أن يستبدل القبعات من وقت آلخر، 
 .حتى ال تتلون طريقة تفكريه بنمط واحد فقط

 : وفيام ييل وصف لنمط التفكري املميز لكل قبعة  
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به هنا عملية مجع القبعة البيضاء تشري إىل النمط املحايد، واملقصود   
مكان إقامة املرشوع أو الفكرة، األسعار  .معلومات حول موضوع التفكري

والكميات والتكاليف، معلومات حول البيئة املحيطة والظروف املحيطة، 
الحظ أن مثل هذه املعلومات  .معلومات حول مرشوعات مشاهبة إن وجدت

 . اللون األبيضمعلومات حمايدة ال إجيابية وال سلبية ولذلك اخرتنا

 

القبعة الصفراء تشري إىل التفكري اإلجيايب وهي مأخوذة من لون الشمس   
عند ارتداء القبعة الصفراء نفكر يف اجلوانب  .رمز النامء ومصدر الطاقة

اإلجيابية للفكرة، كيف تزيد هذه الفكرة من دخلنا عىل سبيل املثال أو كيف 
 ياةحتسن من ظروف العمل واحل

 

القبعة السوداء تشري إىل التفكري التشاؤمي وعند ارتدائها، وكثريا ما   
نرتدهيا دون أن نشعر، نفكر يف اجلوانب السلبية للمرشوع، اخلسائر التي 

 .يمكن أن نتكبدها والصعوبات التي سنواجهها

 

د ارتدائها نفكر يف املرشوع القبعة احلمراء تشري إىل التفكري العاطفي وعن  
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بشكل عاطفي رصف دون النظر إىل العوامل املنطقية واالجيابيات والسلبيات، 
هي املتع التي  ما هي العواطف التي تدفعك خلوض غامر هذا املرشوع ما

ستجنيها نتيجة لذلك هل تشعر بمشاعر فخر أو اعتزاز أو غريها عند 
 ...دخولك أو تبنيك ملثل هذا األمر

 

القبعة اخلرضاء ترمز إىل التفكري اإلبداعي وهي مأخوذة من لون   
األشجار وما فيها من معاين اإلبداع والتجديد، عند ارتداء القبعة اخلرضاء 

 ،فمثال نفكر يف أصل املوضوع .نبحث عن أفكار جديدة مل يسبق أن طرقت
ورائدة؟ ثم يمكن أن املرشوع، ملاذا ال نبحث عن مرشوع يمثل فكرة جديدة 

نفكر يف السلبيات كيف يمكن أن نتجاوز هذه السلبيات بشكل إبداعي 
ونحوهلا إىل إجيابيات؟ كام يمكن أن نفكر يف مزيد من اإلجيابيات التي يمكن 
أن يضيفها املرشوع؟ ثم نفكر بشكل إبداعي عن دور العواطف واملشاعر يف 

 جديدة للتفكري يمكن أن إنجاح هذا املرشوع؟ وهكذا تتفتح لنا آفاق
 .توصلنا إىل أفكار مل يسبق هلا مثيل

 

القبعة الزرقاء ترمز إىل التفكري الشمويل ويأيت دورها للتحقق من   
فقبل اهناء عملية  .استعامل مجيع أنامط التفكري الداخلة يف تعريف التقنية
 هناك نمط حيتاج إىل التفكري يطرح السؤال هل استخدمنا مجيع األنامط ؟ هل
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مزيد بحث وتفكري فيه؟ وبناء عىل إجابة السؤال يتم إما إيقاف عملية 
 .التفكري أو استكامهلا

 

الزمن يف فريق يتم تشكيله  +يفضل أن تطبق تقنية القبعات الست   
 .للتفكري ويمكن تطبيقها بشكل فردي إن مل يتيرس وجود فريق

                                    .لبداية بتحديد املوضوع املراد التفكري فيهيقوم رئيس الفريق يف ا  
ليس هناك قبعات حقيقية ولكن عىل رئيس الفريق بتذكري فريقه بنمط 

يبدأ أوال بالقبعة البيضاء جلمع املعلومات  .التفكري ولونه بني احلني واآلخر
 دور رئيس .جيابيةويستحسن أن ينتقل إىل الصفراء لبحث اجلوانب اإل

الفريق سيكون حتديد متى يتم االنتقال من نمط إىل آخر، ليس هناك ترتيب 
ملزم للتنقل بني األنامط، ولكن يفضل االبتداء باألبيض ثم األصفر ويرتك 

عند التفكري باألزرق يكون الرتكيز فقط عىل  .األخرض واألزرق يف النهاية
  . األنامطالتأكد من شمولية عملية التفكري جلميع

بعد التفكري باألزرق يطرح البعد الزماين للموضوع ويناقش ما إذا   
كانت األفكار املطروحة تناسب زمانا حمددا وماذا لو تم تغيري اإلطار الزمني 

  للتفكري كيف يمكن أن تتغري النتائج؟
 .يستمر العمل حتى انتهاء الوقت املحدد أو استكامل مجيع األنامط  

دور رئيس  .وحة يف كل نمط يتم مجعها عىل ورقة منفصلةاألفكار املطر
الفريق مهم جدا يف التذكري دائام وإثارة اجلو النفيس املصاحب أللوان 
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التفكري كام هو من األمهية كذلك دوره يف النظرة الشمولية والتنقل بني 
 + كان هذا ملخصا لتقنية القبعات الست .طار الزمنياألنامط وبينها واإل

  .وإىل اللقاء مع تقنية أخرىالزمن 
كثرية وأنامطه عديدة ويف غمرة املشاغل اليومية يغفل  مهارات التفكري  

الكثري من الناس عن االستفادة من هذه املهارات وتلك األنامط، لذلك يلجأ 
املفكرون املهتمون هبذا املجال من العلوم إىل ابتكار أدوات تساعد عىل 

  .طتفعيل هذه املهارات واألنام
وتقنية أو أداة القبعات الست للتفكري ما هي إال واحدة من هذه   

ابتكرها أول مرة الدكتور إدوارد دوبونو، وهو من رواد تأصيل .األدوات
وهي تعمل عىل تفعيل ستة أنامط خمتلفة من أنامط التفكري  .علم التفكري

 .هبدف الوصول إىل نتيجة متوازنة من عملية التفكري

 : 

 :التالية هي الست القبعات تقنية هبا هتتم التي الستة األنامط  
 .البيضاء بالقبعة له ويرمز املحايد التفكري  =
 الصفراء بالقبعة له ويرمز اإلجيايب التفكري  =
 السوداء بالقبعة له ويرمز التشاؤمي التفكري  =
 احلمراء بالقبعة له ويرمز العاطفي التفكري  =
 اخلرضاء بالقبعة له ويرمز اإلبداعي التفكري  =
 الزرقاء بالقبعة له ويرمز الشمويل التفكري  =
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 يف الزمن أين ولكن لأللوان الرمزي املغزى عن الحقا سنتحدث  
 أصل .الزمن + الست بالقبعات التقنية هذه سمينا نحن اآلن، حتى املوضوع

 ولكن اذكره السابق الستة األنامط عىل يشتمل )بونويد( طورها التي التقنية
 دور من له ملا إغفاله ينبغي ال آخر بعدا هناك أن العميل التطبيق عند وجدت

 أنامط بستة هتتم األصلية التقنية .عمليا الزمن بخط ونمثله الزمن وهو كبري
 زمني، إطار ضمن دائام تتم التفكري عملية ولكن الزمان عن جمردة للتفكري

 وفكرت جديد جتاري مرشوع إنشاء يف تفكري املثال سبيل عىل كنت فلو
 مناسبة غري الفكرة أن تبني فلو حمدد زمني إطار يف الستة األنامط ضمن
 ستتغري هل عرشا؟ أو اثنتني أو ةسن بعد تطبيقها عن فامذا حاليا للتطبيق
 يفتح الزمن عنرص إدخال إذن .اجلديد البعد هذا استحداث عىل بناء النتيجة

 ولنعد.خمتلفة زمنية أطر ضمن الفكرة يقاتتطب يف للتفكري جديدة آفاقا لنا
 .التقنية هذه يف األلوان مغزى إىل اآلن

 

 عملية عىل النفيس اجلو من نوعا لتضفي الستة األنامط ألوان اختيار تم  
 خالل من البرش عىل نفيس تأثري من لأللوان ما علميا ثبت فقد .التفكري
 .خمتلفة نفسية مشاعر استثارة يف األلوان ورد خالهلا من تبني عملية جتارب

 العصور مر عىل الناس من كثري الوعي يف األلوان بعض ارتبطت وقد
 التفكري عىل ليدل اختري ولذلك احلب إىل يرمز فاألمحر .حمددة بمشاعر

 لون من مأخوذ وهو اإلجيايب بالتفكري ربط فقد األصفر أما العاطفي،
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 سطح عىل والنمو احلياة عملية يف عظيم ورد من هلا ملا الصفراء الشمس
 بالتفكري فارتباطه األسود أما الطاقة، أنواع مجيع مصدر فهي األرض

 النقاء إىل يرمز األبيض واللون بيان، ملزيد حيتاج وال واضح التشاؤمي
 توجهات أية حيمل ال الذي املحايد التفكري عىل رمزا جعل ولذلك والصفاء
 وهو اإلبداعي التفكري إىل فريمز األخرض أما سلبية، وال إجيابية ال مسبقة
 األزرق وأخري للعيان، الظاهر اهللا خلق بديع عظيم من فيها ملا النباتات لون
 لون أنه كام باألرض املحيطة الزرقاء السامء لون وهو الشمويل للتفكري يرمز
                       .باليابسة املحيط البحر
 عىل عسري املجرة املعاين القبعات، برس  اجلزئيةههذ يف حديثنا ونختم  
 ويصح التشبيه هذا مثل عليها يصح التفكري أنامط ولعل واالستيعاب الفهم
 معينا نمطا يلتزم أن املفكر عىل يصعب أن السمة هلذه كنتيجة كذلك عليها
 بالعني مرئيا األقل عىل أو ملموسا شيئا تصبح وحتى .يراها ال كان إن منها
 يعيش أنه للمفكر الشعور يعطي مما الرأس عىل تلبس قبعة شكل عىل متثل
 .القبعة تغيري موعد حيني حتى النمط هذا التزام عىل ويساعده معينا نمطا
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طرح إحدى املشاكل التي تعاين منها املنظمة، والتدريب عىل كيفية   
 . التفكري الستةالتفكري يف هذه املشكلة باستخدام كل نمط من أنامط

 .ال يسمح ألي مشارك بارتداء قبعة غري املتفق عليها أثناء املناقشة  

 

إن أفضل طريقة لتنمية التفكري اإلبداعي هي اخلربة واملامرسة الفعلية،   
 Second Hand أو مستعملة First Handفاخلربة يمكن أن تكون جديدة 

عملة من قبل يمكن اكتساهبا من خالل القراءة، االستامع فاخلربات املست
 أما اخلربات اجلديدة فيمكن اكتساهبا باملامرسة الفعلية، وتعترب ،واملشاهدة

 .ًاخلربات اجلديدة أفضل بكثري من اخلربات املستعملة وأكثر نفعا
 :  ويقول املثل الصيني  
 أنا أنسى  :   أنا أسمع   
 كرأنا أتذ  :       أنا أشاهد  
 أنا أفهم  :  أنا أفعل  

 : ومن أساليب اكتساب اخلربات اجلديدة يف احلياة ما ييل
-1 

ال توجد طريقة أفضل لتنمية مدركاتك وجتديد معلوماتك وتوسيع   
o b e i k a n d l . c o m
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ًمعارفك من السفر، فهو يأخذك بعيدا عن البيئة التي اعتدت العيش فيها 
اس هلم عادات وتقاليد ويمكنك من مشاهدة مناظر جديدة، والتعامل مع أن

وأحد أساليب التفكري اإلبداعي هو أن تنظر . وأفكار وثقافات جديدة
لألشياء من منظور جديد أو خمتلف وأن ترى وتقارن، والسفر يعطي لك 

 . هذا املنظور إن أردت ذلك
-2 

عىل كلام اعتمدت عىل ذاتك يف التفكري كلام زادت كفاءتك يف احلصول   
فإذا كنت ممن يعتادون االعتامد . أفكار جديدة، ونام لديك التفكري اإلبداعي

عىل اآلخرين يف حل املشاكل وتلقي من اآلخرين ما جيب أن تفعله فإن 
 .قدراتك اإلبداعية سوف ختتفي بمرور الوقت نتيجة لنقص املامرسة الفعلية

-3 

بداعية هو أن تكون عىل اتصال وتفاعل أحد أساليب تنمية قدراتك اإل  
 يتميزون بروح الدعابة، نأبحث عن األفراد الذي. مع أشخاص مبدعني

ولدهيم اهتامم بشئون احلياة ولدهيم القدرة عىل حتريك تفكريك ولدهيم 
املعرفة واملعلومات واخلربات التي تنقصك، وصاحبهم وتعايش معهم، 

 .متع بصحبتهموتعلم منهم طرق جديدة للتفكري واست
-4 

وخذوا احلكمة من " "خذوا بالكوا من عيالكوا"توجد مقولة مرصية   
o b e i k a n d l . c o m
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 فرباءة األطفال وترصفاهتم العفوية حتمل الكثري من قدرات "أفواه الصغار
ويمكن أن يكون عاملك . فعامل الطفل هو عامل ملئ باخليال. التفكري اإلبداعي

جهود الالزم للتعامل والتفاعل واالندماج مع ًأيضا كذلك إذا بذلت امل
حاول أن . ولن تستطيع أن جتاري طفلك يف التخيل واالبتكار. أطفالك

تلعب مع أطفالك بعض األلعاب املسلية مثل النظر إىل يشء ما وسؤال 
 أو قل له أفرتض أنك مذيع "ما الذي جيعلك هذا اليشء تفكر فيه"الطفل 

وأنا سوف  عندك هيا اسألني بعض األسئلةيف أحد الربامج وأنا ضيف 
هذا .... وسوف ترى قدرة ابنك عىل التفكري اإلبداعي، قد تدهشك. أجيب

 .هو التفكري اإلبداعي
-5 

 اإلبداع يف خمك مارس "عضالت"لتنشيط عملية التفكري ولتحريك   
 جتربك عىل  فهي لعبة"الشطرنج"بعض األلعاب التي تدعو للتفكري مثل 

. التفكري يف وضع خطة والتحرك بناء عىل حتركات الطرف اآلخر يف اللعبة
وهي بذلك تنمي . والرتكيز واالنتباه لتبعات حتركاتك وحتركات الطرف اآلخر

 .حاول أن متارس هذه األلعاب دون أن تنهاك عن العبادة. خاليا التفكري يف املخ
) قدم، كرة السلة، تنس الطاولةكرة ال(ًأيضا مارس األلعاب الرياضية   

ًوغريها فهي تأخذ خمك بعيدا عن التفكري املعتاد، كام أهنا حتتاج إىل قدر من 
الرتكيز ووضع اخلطط والتفكري فيام جيب عليك أن تفعله وهي كلها أمور 

 .مفيدة لتنشيط التفكري اإلبداعي
o b e i k a n d l . c o m
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اعد  تسPuzzlesًأيضا الكلامت املتقاطعة، وجتميع األشكال والصور   
ًكثريا يف تنمية التفكري اإلبداعي، أبحث عنها يف اجلرائد اليومية وأعط هلا 
 .بعض الدقائق فسوف تساعدك يف تنمية القدرة عىل التذكر والتفكري اإلبداعي

-6 

يوجد العديد من اهلوايات التي يمكن أن تنمي قدراتك اإلبداعية،   
ها تشحذ قدراتك اإلبداعية بشكل متميز وغري. .فالرسم والتلوين واحلفر

كام أن اهلوايات امليكانيكية مثل ) فهل رأيت إنسان مبدع أكثر من الفنان(
إصالح األشياء اإللكرتونية والتعامل معها تعترب ممارسة جيدة لتنمية القدرة 

دع طفلك يكرس اللعبة املتحركة لريى ما بداخلها وإذا . عىل التخيل والتفكري
 . أفعل ذلك أنت فهذا جيد لتنمية التفكري اإلبداعيما أردت

-7 

ًالقراءة مفيدة جدا يف احلصول عىل املعلومات وتوسيع جمال التخيل   
فيجب أن ختتار . ولكن ليس كل أنواع القراءة مفيد. والتفكري لدى الفرد

اعي هي أن ختتار بعناية ما تقرأه، وأفضل طريقة للقراءة لتنمية التفكري اإلبد
موضوع معني وتقرأ وجهات النظر املختلفة التي كتبت حوله، وقد متكنك 
القراءة من االستفادة من أفكار اآلخرين يف حتريك قدرتك عىل التفكري 

 .والتخيل، وتعترب قصص اخليال العلمي من الكتب املفيدة يف هذا املجال
 خبار أو اإلقناع أو احلثًأيضا التعبري والكتابة وتكوين اجلمل بغرض اإل  
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ًعىل القيام بترصف معني غالبا ما جترب الفرد عىل التفكري بطريقة إبداعية لكي 
حاول باستمرار أن تكتب أفكارك وأن . يتأكد من الوصول للمعنى املطلوب

تعرب عنها بوضوح فالكتابة يف حد ذاهتا وسيلة جيدة للحصول عىل مزيد من 
 .بداعياألفكار وتنمية التفكري اإل

 
 من األساليب الشائعة Brain stormingأصبح أسلوب العصف الذهني   

فهو . يف تنمية التفكري اإلبداعي كأسلوب لتوليد األفكار يف املواقف اجلامعية
ويعتمد هذا األسلوب عىل الفصل . يشجع عىل التفكري اإلبداعي اجلامعي

وهو لذلك . عملية تقييم مدى جدواهاالتام بني عملية توليد األفكار و
 .يشجع عىل توليد مزيد من األفكار اإلبداعية

وأفضل طريقة الستخدام العصف الذهني بني مجاعة من األفراد هي   
 :إتباع اخلطوات التالية

 .ًتناول مشكلة واضحة وحمددة متاما بغرض التفكري يف أفضل طريقة حللها    1-
يتوىل كتابة األفكار التي يديل هبا باقي أفراد خصص أحد أفراد اجلامعة ل    2-

 .املجموعة كام هي دون تعديل أو اختصار أو إعادة صياغة
 . أفراد7 إىل 5أجعل اجلامعة تتكون من عدد مناسب من األفراد من     3-
 :خصص أحد األفراد ليتوىل تنفيذ اإلرشادات التالية    4-
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 .تثناءقبول وتدوين كل األفكار املطروحة دون اس  =
 .عدم احلكم املسبق عىل جدوى أي فكرة  =
 .عدم احلجر عىل تقديم أي أفكار حتى لو كانت جنونية  =
 .تشجيع باقي أفراد املجموعة عىل تقديم مزيد من األفكار  =
 .تشجيع األفكار الغريبة وغري املألوفة  =
 .تشجيع الدمج بني األفكار املطروحة للوصول إىل أفكار جديدة  =

قشة األفكار املكتوبة وتوضيحها وتقييمها لتحديد مدى جدواها أو منا    5-
 .قابليتها للتنفيذ

 .إعداد قائمة باألفكار املقبولة والقابلة للتنفيذ    6-
قيام كل فرد يف املجموعة عىل حدة برتتيب األفكار املقبولة عىل حسب     7-

 .أفضليتها من وجهة نظره
 .تيب هي التي حتدد القرار النهائي باحللالفكرة التي حتصل عىل أفضل تر    8-

 

استخدم أسلوب العصف الذهني يف تقديم أفكار مجاعية حلل إحدى   
املناقشة اجلامعية تشمل مجيع املشاركني . ًاملشاكل التي تواجهها املنظمة حديثا

 .كمجموعة
 

o b e i k a n d l . c o m
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ته له منطقة يف العقل كل فرد منا برصف النظر عن شخصيته أو وظيف  
 قدرة عقلية لدى 120ال تنسى وجود (تتميز بأداء بعض العمليات العقلية 

وإذا تم الوصول إىل هذه املنطقة بشكل جيد ويف الوقت واملوقف ) كل منا
جزيرة "دعنا نطلق عىل هذه املنطقة . املناسب فإن الفرد يستطيع أن يبدع

 . لدى الفرد"اإلبداع
 ن جزيرة إبداعك؟ًهل تعرف شيئا ع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إليك هذه املعلومات  
إن جزيرة إبداعك يمكن أن تعمل بشكل عفوي وتلقائي لدرجة : ًأوال

 .أنك قد تفاجئ بأن لديك هذه القدرة عىل اإلبداع
 إبداعية، وقد ال قد ال تكون عىل دراية تامة بام لديك من قدرات: ًثانيا

 .تكون لديك الفرصة أو الوقت للتعرف عىل هذه القدرات لديك
إن كل ما حتتاجه هو االلتزام واحلرص عىل اكتشاف هذه اجلزيرة يف : ًثالثا

 .عقلك
إن أول خطوة يف سبيل اكتشاف جزيرة إبداعك هي أن تكون : ًرابعا

وأنه . ة متتلك هذه اجلزير– مثل أي فرد آخر –ًمتأكدا من أنك 
 .يمكنك أن تعثر عليها إذا عزمت وأرصرت عىل ذلك
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 :ًتذكر دائام أن    
 :اع لديك حيتاج إىل ثالثة عنارص أساسية وهياكتشاف جزيرة اإلبد

 إن جمرد امتالك القدرة عىل التفكري اإلبداعي ال يعني بالرضورة: القدرة    1-
 .أنك مبدع

بدون الدافعية والرغبة يف اإلبداع ال يمكنك استخدام ما : الدافعية    2-
 .يتوافر لديك من قدرات عقلية

الستخدام قدراتك اإلبداعية وإال جيب أن هتيئ لك الفرصة : الفرصة    3-
 .فيجب عليك أن تصنع لنفسك الفرصة املناسبة لذلك

 



 

o b e i k a n d l . c o m
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 )1( 

 
 
 هو آخر كتاب قرأته يف اإلدارة ؟ ومتى ؟ ما  ?

 هي آخر دورة إدارية حرضهتا ؟ ومتى ؟ ما   ? 
 ماذا تتوقع أن تقرأ يف هذا املبحث ؟   ?

 يك مشاكل يف العمل ؟هل لد   ?

 ما هي آخر مشكلة سامهت يف حلها ؟   ?
 

                                     
  أمحد بن عبد املحسن العساف، عىل: تم االعتامد يف هذه اجلزئية عىل )1(

www.saaid.net/aldawah/211doc. 
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وإذا فقدنا املنهجية غرقنا يف :بيان الطرق املنهجية للتعامل مع املشاكل    1-
 !اهلمجية 

 :التخفيف من حدة الذعر وهول الدهشة الناجتني عن حدوث املشاكل    2-
تعامل مع األمور الصعبة فرباطة اجلأش مطلوبة ؛ وجيب عىل القائد أن ي

 .عيةيوكأهنا أحداث طب
 .وسيأيت بياهنا:توضيح اإلجيابيات املستفادة من املشكالت    3-
 . التأكيد عىل رضورة الرصاحة والدقة والوضوح يف التعامل مع املشكالت  4-

 

 

 ويشمل وضع األهداف واملعايري ورسم السياسات : التخطيطً:أوال  =
 .واإلجراءات وإعداد املوازنات وكتابة اجلدول الزمني

 ويشمل اهليكل واملهام والعالقات ثم اختيار املناسبني : التنظيم:ًثانيا  =
 .لشغل املناصب

 . ويشمل التحفيز والقيادة واالتصال: التوجيه واإلرشاف:ًثالثا  =
وتشخيص  وتشمل حتديد املعايري الرقابية وقياس األداء :الرقابة:ًرابعا  =

o b e i k a n d l . c o m .املشكالت وعالجها بالقرارات الصائبة
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 . يف اللغة عىل االختالط والتشابه"شكل" تدور معاين  
 

ي هي الصعوبات التي تواجهنا عند االنتقال من مرحلة إىل أخرى؛ وه  
 .ّإما متنع الوصول أو تؤخره أو تؤثر يف نوعيته

 

ً الوضع املوجود وصفا وأسبابا:املشكلة    1- ً. 
 الوظيفة احلقيقية " . الوضع املنشود مع تصوره وحرص منافعه:احلل    2-

للحل هي أن يؤدي إىل نتائج إجيابية مع استمرار نفس املدخالت التي 
ال يسوغ تغيريها  ية فاخلطأ يف حل مسألة رياضيةكانت تؤدي لنتائج سلب

ً حاول دائام الرتكيز عىل احلل واخلروج من سياق ذهنية .وتبديلها
 .املشكالت حتى حتافظ عىل الروح اإلجيابية وال تقع يف مصيدة السلبية

 . آليات التنفيذ:الطريق من املشكلة للحل    3-
 

 . عن املعايري املحددة بزيادة أو نقصي االنحرافوه: مشكالت يف التنفيذ    1-
  . الوصول إىل وضع أفضلوهي ما يمنع من: اإلنجازمشكالت يف     2-

o b e i k a n d l . c o m
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 . ثابتة– متالشية –متفاقمة   =
 . متوقعة–مفاجئة   =
 . نادرة–متكررة   =
 . فردية–مجاعية   =
 . قديمة–حديثة   =

 .اتيجية التعامل مع املشكلةوتكمن أمهية التقسيم يف حتديد اسرت  
 

 .ال تترصف من فورك إال يف األزمات اخلطرية    1-
 الرسعة يف حل املشكلة قد يضيع الوقت واجلهد ويساهم يف خلق مشكلة    2-

 .جديدة
 !قد يستحيل احلصول عىل حلول كاملة يف واقع غري كامل     3-
 .ّاس ليس مشاكلهم، وإنام نظرهتم هلاّإن ما يزعج الن    4-
 .ًالتعايش مع املشكلة أمر مطلوب أحيانا    5-
 !قد حيسن جتاهل املشكلة بعد استيفاء دراستها     6-
 وبني الفعل التصحيحي "لتهدئة اآلثار"وازن بني الفعل التكيفي     7-

 ."التوصل إىل حل"
o b e i k a n d l . c o m
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 .يفرتض تسمية املشكلة باسم معني يتعارف عليه    8-
 .جيب أن يعلم رئيسك باملشكلة عن طريقك    9-
ًتأكد أنك لست جزءا من املشكلة أو سببا رئيسا هلا    10- ً ً وهذه حتتاج إىل نقد : ّ

 .الذات وإشاعة ثقافة احلوار والنقد البناء بني العاملني

 .ّ ثم تسعى إلثباتهءال حتاول استنتاج يش    11-
 .ال تقفز مبارشة إىل احلل    12-
 . يكن البحث عن كبش فداء أهم من حل املشكلةال    13-
 .ميز بني أخطاء األفراد وأخطاء النظام    14-
 .ًاسأل دائام عن املظاهر واحلقائق وليس عن املشاعر واألحاسيس    15-
 .كثري من املشاكل هلا خاصية التفاعل واالجتاه نحو التضخم    16-
 .باب متداخلةّال يوجد سبب واحد لكل مشكلة؛ بل عدة أس    17-
 !الفعيل للعملوبني الواقع  بني ما ينبغي فعلهالفرق فجوة األداء هي     18-
 !ال يمكن حل املشكلة بمستوى التفكري نفسه عندما أوجدناها     19-
 .نحتاج يف حل املشكالت إىل مهارات التفكري اإلبداعي والتحلييل    20-
 ! يف قضباهنا ال. .مفاتيحهاإذا وقعت يف مشكلة ففكر يف     21-
 :والبينيالصاعد والنازل : البد من فتح طرق االتصال بكل أشكاله    22-

o b e i k a n d l . c o m
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من % 85ويعد الفشل يف االتصال وباء اإلدارة املعارصة ؛ وينسب 
 .النجاح يف العمل إىل مهارات االتصال

ومن سامت العاطفة : عاطفةمنطق وليس  يف الغالب حل املشكالت    23-
 .ال مكان هلا يف حل املشكالتاالنفالت واجلموح ف

 وعلم :استرشاف املستقبل يمنع حدوث املشكلة أو يقلل من أثرها    24-
 صدمة "املستقبل من العلوم التي مل حتظ بعناية املسلمني ولذا نعاين من 

 ." توايل الرضبات واملحن " ومن "املستقبل 
مة حلل املشاكل العمل عىل حتقيق أهداف دائمة يستلزم عقد لقاءات منظ    25-

 .وتوثيق املعلومات املتعلقة بحل املشاكل ملنع تكرار حدوثها
جيب إطالع املسؤول اجلديد عىل مشاكل العمل وحلوهلا، وجيب عىل     26-

 .املدير اإلطالع بشكل دوري عىل ملف املشكالت

 

 ملاذا ؟.. ة فرص#! الفرصة : املعنى املرادف للمشكلة عند الصينيني هو
 .إجياد حل جديد وعدة حلول أخرى بديلة لكل مشكلة  =
 .اكتشاف قدرات فكرية وطاقات عملية  =
 .استمرارية البحث عن برامج وآليات جديدة وإبداعية  =
 .حتافظ عىل وحدة املجموعة وتزيد من ثباهتا مما يعزز روح الفريق الواحد  =
 o b e i k a n d l . c o m
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 .اريخ السابقباملقارنة مع الت    1-
 .باملقارنة مع جمموعات متشاهبة    2-
 .من خالل النقد اخلارجي    3-
 .بالرجوع ألهداف اخلطة وبراجمها    4-

 

 .ترتاكم: الغفلةالنفي أو   =
 .اليأس: والتهويلالتضخيم   =
 .احلل: والتوسطاالعتدال   =

 
 ّدة املشكلة وصعوبتها ؟ما مدى ح  =
 ماذا عن تكرار حدوث املشكلة ؟  =
 ّما مدى أمهية املشكلة ؟  =

 .وباإلجابة الرصحية عىل هذه األسئلة تتحدد طريقة التعامل مع املشكالت  

 

 :ًال تفعل شيئا ً    1-
 .ًإذا كانت املشكلة ستحل تلقائيا  =
o b e i k a n d l . c o m .ها ضعيفةإذا كانت آثار  =
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 .إذا كانت تكلفة احلل أعىل من تكلفة املشكلة  =
 :معاجلة اآلثار    2-

 .عندما نتوقع زوال السبب  =
 .عندما تكون تكلفة معاجلة السبب كبرية  =
 .عندما يكون السبب خارج السيطرة  =

 :مراقبة الوضع فقط    3-
 .إذا كانت غري ملحة  =
 .إذا بدأت بالتاليش  =
 . غري واضحةإذا كانت األسباب  =

    :معاجلة املشكلة   4-
 .إذا كانت خطرية  =
 .إذا كانت متفاقمة  =
 .إذا جاء أمر بعالجها من جهة عليا  =

 

 .اجلهل بحدوثها    1-
 .االرتياح    2-
 .كوهنا تتعلق بشخص حمبوب أو مكروه    3-
 .ملشكالت؟ انظر أساليب التعامل مع ا.......إذا كانت    4-

o b e i k a n d l . c o m
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 فمن احلكمة حتجيم :جتميع املشاكل الصغرية كمشكلة كبرية واحدة  =
 .العدو وليس تضخيمه

 . دون احلقائقاملشاعراالعتامد عىل   =
 . مبارشة إىل األسباب واحللولالقفز  =
ومن أسباب ذلك غياب التخطيط :  القيايسمعيار األداءاالختالف حول   =

 .هأو ضعف
وإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم " . فقطاخلارجيةالرتكيز عىل األسباب   =

 ."ًكيدهم شيئا
 . مشاركة املستويات اإلدارية القريبة من تنفيذ العملإغفال  =

 
 هي املشكلة ؟ ما  =
 أين املشكلة ؟  =
 هي السامت املميزة للمشكلة ؟ ما  =
 من تعني املشكلة ؟ماذا و  =
 حتدث املشكلة ؟/ متى حدثت   =
  ؟ وما الذي خيتلف ؟ ًما الذي يبقى ثابتا  =
 هو اليشء املميز عند تغري حجمها ؟ هل املشكلة تكرب أم تصغر ؟ ما  =

o b e i k a n d l . c o m
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 هو الوضع الطبيعي ؟ ما  =
 أين الوضع الطبيعي ؟  =
 للوضع الطبيعي ؟ هي السامت املميزة ما  =
  املشكلة ؟ماذا ومن ال تعنيه  =
 متى ال حتدث ؟  =

 

 .ضعها يف متناول يدك  أين توضع هذه األدوات ؟؟؟  

 : األدوات هي
 من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ كم؟ كيف؟ ملاذا؟

 

بد أن تتوافر فيمن حيرض جلسات مناقشة املشاكل وحلها صفة أو ال  
 :أكثر مما ييل

 .لديه معلومات عن املشكلة وأطرافها    1-
 .صاحب خربة للمشورة والرأي    2-
 .جيد التدريب واملهارة    3-
 .ملتزم بالتنفيذ    4-
 .من يراد تدريبه وهتيئته    5-

o b e i k a n d l . c o m
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 .تنوع األفكار وتالقحها    1-
 .تعدد مصادر املعلومات    2-
 . حيث تنتفي الدواعي الشخصية.ًأقل حتيزا    3-
 .فرصة للتواصل والتدريب    4-
 .االلتزام العايل باألداء    5-
بسبب مشاركة عدة عقول يف احلل . اختيار أفضل احللول املقرتحة    6-

 .واالختيار
 فتشارك اإلدارة العليا التي هتتم بالتخطيط. مشاركة عدة مستويات إدارية    7-

 .مة باإلرشاف واإلدارة الدنيا املعنية بالتنفيذواإلدارة الوسطى املهت

 

 .إغفال تسجيل األفكار    1-
 .التنافس املنفر    2-
 . بسبب الركون إىل خربة أو مكانة أحد املشاركني.املواكبة واملجاراة    3-
 .انظر أسلوب القبعات الست يف التفكري. االفتقار إىل التوجيه املوضوعي    4-
 .ات الزمانية واملكانيةاملقيد    5-
  . سيطرة طريقة تفكري الرئيس    6-

o b e i k a n d l . c o m
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o b e i k a n d l . c o m
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 .عدم اتباع املنهجية يف حتديد وحل املشكالت    1-
 .وضع املشكلة خارج نطاقها احلقيقي    2-
 .نقص املعلومات أو التحليل السيئ للمشكلة    3-
 .)طريقة القبعات الست(ن التفكري استخدام نوع واحد م    4-

 نظرة موضوعية لألمور= القبعة البيضاء   =
 االنفعال واحلدس والتفكري الفطري= القبعة احلمراء   =
 احلذر والتشاؤم والتفكري السلبي= القبعة السوداء   =
 املمكن واملنطق اإلجيايب= القبعة الصفراء   =
 ري اخلالقاألفكار اجلديدة والتفك= القبعة اخلرضاء   =
 ضبط عملية التفكري= القبعة الزرقاء   =

 .غياب أو حتجيم مشاركة األطراف املعنية    5-
 .اخلوف من الفشل ومن التجديد ومن تبادل األفكار    6-
 .مقاومة التغيري    7-
 .التوقف عن التنفيذ أو ترك املتابعة والتقويم    8-

 
 .ة حلل املشاكل إذ املعلومة قوةاملعلومات مهم  =
o b e i k a n d l . c o m .ال بد أن يكون للمعلومة صلة باملوضوع  =
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 .توقيت احلصول عىل املعلومة مهم  =
 .جيب أن تكون املعلومات دقيقة ومفصلة وكاملة  =
 .رشعية طريقة احلصول عىل املعلومة  =
  .البد من التعامل بكفاءة مع املعلومة  =

 

 .املصدر البرشي  =
 . والثانوية والتارخييةاألوليةالبيانات   =
 .البيانات الوصفية والكمية  =
 .التنبؤات والتوقعات واسترشاف املستقبل  =

ويمكن احلصول عىل هذه املعلومات من التقارير والكتب واالستبانات   
 .وغريها

 

 .ًكثرها تأثرياحيث تكتب املشكلة وحتدد أهم أسباهبا وأ: سمكة إشيكاوا  =
 من خالل رسم بياين يتضح زمن االنحراف وبتحليل :خرائط الزمن  =

 .الزمن يتعرف عىل األسباب
 .لتحديد مكمن اخللل فيعالج:خرائط اإلجراءات  =
 
 

o b e i k a n d l . c o m
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 .املشكلة املعرفة جيدا هي مشكلة نصف حملولة. تعريف املشكلة ومتييزها    1-
 .. أسباهبا ؛ماذا نريد ؟هل تؤثر عىل أهدافنا ؟:حتليل املشكلة    2-
 تقوم طريقة العصف .)طريقة العصف الذهني(إعداد قائمة باحللول     3-

 احلرية يف طرح األفكار ؛ يمكن البناء عىل فكرة :ئالذهني عىل مباد
 .مطروحة؛ عرض األفكار دون نقد ؛ الكم الكثري يولد الكيف املتميز

 .املكرر و خيتار املناسب منها ويقارن بينهامتحص األفكار وحيذف  ثم
 املالئمة وتشمل املهارات املطلوبة .)حسب املعايري(تقييم احللول     4-

 هل لديك القدرة عىل حتمل : املخاطر، التكلفة،واملوارد البرشية واملادية
 مراعاة البيئة والقيم ،)تقييم اخلطر النازل(أسوأ النتائج املتوقعة 

 . مستوى القبول للقرار،خصيةواملفاهيم الش
 . القبول× النوعية = علية التنفيذ اف    5-
النوع ال ( االجيابيات والسلبيات . القرار حتديد اخليار األفضل واختاذ    6-

 إما اختيار حل واحد أو :بنوعيه(، اإلمجاع احلقيقي ؛ التصويت )العدد
 ).ر قيمة هو املناسبً مثال ومجع قيم كل حل واألكث10تقييم مجيع احللول من 

 توقع املخاطر ثم حاول منعها ، ألنه إحداث تغيري.للتنفيذ خطة وضع    7-
 فيذيني فالبد من القناعة والوضوحن ناقش األفراد الت،أو تقليلها

 .واالستعداد النفيس وبني هلم منافع القرار ومضار عدمه
o b e i k a n d l . c o m
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 ،اح أو الفشل تابع التنفيذ وال حظ مؤرشات النج:.املتابعة والتقييم    8-
 تأكد ،سياسة  الدائمة للقرار اجعلهة ؛ عند احلاجيئاعرتف بالقرار الس

ً اكتب تقريرا ،من انتهاء املشكلة واختذ خطوات وقائية ملنع تكرارها
 .ًمفصال لرئيسك

 

ًهل وجود املشكالت يعد مؤرشا سلبيا عىل العمل ؟   ً 
 ت أمر طبيعي ويدل عىل وجود عمل له خاصية التفاعلجمرد وجود املشكال  =

 .واالستمرارية والتجديد
إذا كانت املشكالت كثرية بدرجة الفتة للنظر فهذا يدل عىل وجود خلل   =

 .يف جهة ما
 .انتفاء املشاكل كلية يدل عىل انتفاء أصل العمل أو ضعف املتابعة والتقييم  =

 
o b e i k a n d l . c o m
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  تمارين

 وحاالت عمليـة

o b e i k a n d l . c o m
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اقرأ كل عبارة من العبارات اآلتية بدقة، ثم ضع دائرة حول الدرجة التي 
 .تتفق مع رأيك أو سلوكك

 ًدائام ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ال العبارة م
      يس وقدرايت عىل حتقيق األهدافأثق يف نف 1
أخجل من توجيه أسـئلة لآلخـرين ألتعـرف  2

 عىل أشياء ال أعرفها
     

      ًأسارع فورا بتحديد أي مشكلة تواجهني 3
      أستطيع أن أوفق بني األشياء الغريبة 4
أستطيع أن أكتشف أوجه القصور والـضعف  5

 يف األشياء التي حويل
     

      بأن األفكار اجليدة جتئ عىل مهلأؤمن  6
أحاول إجياد حلول ألكثر من مـشكلة يف ذات  7

 الوقت
     

ــدة  8 ــصديق أن األفكــار اجلدي ــصعب عــىل ت ي
 ًتستدعي بعضها بعضا

     

أفرق بني ما يمكن التحكم فيه ومـا ال يمكـن  9
 التحكم فيه عند حتديد أسباب املشكلة

     

o b e i k a n d l . c o m
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 ًدائام ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ال العبارة م
      بيانات لتحديد املشكلةأمجع أكرب قدر من ال 10
ا أصـاب مأعطي عقيل فرصة لالسرتخاء عنـد 11

 باإلجهاد والتعب
     

أحب األعامل واملهام التي فيهـا حتـد لقـدرايت  12
 وإلمكانايت

     

ًأستمر يف العمل ألطـول فـرتة ممكنـة أمـال يف  13
 الوصول إىل حل مبتكر

     

ل إىل يــساعدين إهلــامي الــداخيل عــىل التوصــ 14
 أفكار عديدة متنوعة

     

      أنظر إىل األشياء من زوايا عديدة 15
يــساعدين إهلــامي الــداخيل عــىل التوصــل إىل  16

 أفكار جديدة
     

ًأعطى للفكرة اجليدة وقتا كافيا لكي ختتمر 17 ً      
أضع معايري دقيقة للحكم عـىل مـدى حداثـة  18

 أفكاري
     

ي أتعـرض هلـا أكـرب مـن أرى أن املشاكل التـ 19
 قدرايت

     

      أهتم بتوليد أكرب عدد من األفكار اجلديدة 20
      ًأهتم كثريا بتقليد اآلخرين من حويل 21
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 ًدائام ًغالبا ًأحيانا ًنادرا ال العبارة م
      "من فات قديمه تاه"ًأؤمن متاما بأن  22
أمتلك القدرة عىل تطوير أفكاري ألكثـر مـن  23

 جمال
     

24 
 

منـي تعـاطف ًأهتم كثريا باإلنجـازات وال هي
 اآلخرين

     

25 
 

ًأتردد كثريا يف عرض أفكـاري عنـدما تكـون 
 غريبة

     

يساعدين خيايل الواسع عىل تصور األشـياء يف  26
 أشكال جديدة

     

27 
 

ًأحرص متاما عىل االلتزام باللوائح والتعليامت 
 والتوجيهات

     

28 
 

ــيم  ــدة للتقي أتفــادى تعــرض أفكــاري اجلدي
 ابمجرد نشأهت

     

29 
 

أركــز عــىل التفاصــيل داخــل اإلطــار العــام 
 للموضوع

     

أنفتح عـىل كـل مـا هـو جديـد وغـري عـادي  30
 وأسعى لتجربته
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 األصالة  لطالقةا  احلساسية للمشكالت
 رجةالد املسلسل  الدرجة املسلسل  الدرجة املسلسل

2   4   6  
3   8   16  
5   14   18  
7   20   21  
9   25   23  

10   28   24  
  املجموع   املجموع   املجموع

 
 املثابرة  املرونة

 الدرجة املسلسل  الدرجة املسلسل
15   1  
22   11  
26   12  
27   13  
29   17  
30   19  

  املجموع   املجموع
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أمام اخلانة ) P(وضح رأيك يف السامت التي يتصف هبا املبدع بوضع عالمة 
 :التي تعرب عن وجهة نظرك

غري  موافق العبارات م
 حمدد

غري 
 موافق

    تبد عليه الثقة يف قدرته عىل تنفيذ ما يريد 1
    ال يتبع األساليب الروتينية يف أعامله وال حيب الروتني 2
     يستسلم بسهولةمثابر فال 3
    يتخىل عن رأيه بسهولة 4
    يضطرب إزاء ما يواجهه من مشكالت 5
    ال يميل إىل إجياد أكثر من حل واحد للمشكلة 6
يكره العمل يف مواقف حتكمها قواعد وتنظيامت  7

 صارمة
   

    ال هيتم باألشياء التي حتتمل الشك وال يمكن التنبؤ هبا 8
    ة الكبرية عىل حتمل املسئوليةيملك القدر 9

    يبادر بالعمل ومستعد لبذل اجلهد 10
    قادر عىل فهم دوافع اآلخرين 11
    قادر عىل تنظيم العمل باستمرار 12
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غري  موافق العبارات م
 حمدد

غري 
 موافق

    واسع األفق 13
    دائم التساؤل  14
    متعدد امليول واالهتاممات 15
بة ال يميل إىل التعصب أو التحامل سواء بالنس 16

   لآلخرين أو بالنسبة لرأي ما
   

    ال يملك درجة معقولة من االتزان االنفعايل 17
    بسهولة مع اجلامعة فهو ال يسايرها) ًغالبا(ال يتكيف  18
    ال يملك القدرة عىل التحايل واالستدالل 19
ًيتوقف أحيانا عن حل املشكالت ولكنه ال يتوقف  20

 عن التفكري فيها
   

    ًال يقرتح أفكارا قد يعتربها اآلخرون غري معقولة 21
يستخدم طرقا غري مألوف لدى اآلخرين يف إنجاز ما  22

 يكلف به من أعامل
   

    ال يميل للعمل بمفرده 23
تلقى أفكاره جتاهال أو معارضة أو سخرية من بعض  24

 زمالئه
   

    تبدو عليه الرغبة يف التفوق األكاديمي 25
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غري  موافق العبارات م
 حمدد

غري 
 موافق

    يتساءل عن تطبيقات النظريات واملبادئ القائمة 26
يزود مجاعته بأفكار جديدة حتتاج إليها يف كل ما  27

 يواجهها من مشكالت
   

    يفضل التنافس والتحدي عىل التعاون واملسايرة 28
    يدرك األشياء كام ال يدركها اآلخرون 29
ربات ال يربط بني خرباته السابقة وما يكتسبه من خ 30

 جديدة
   

    جيب التمعن يف األفكار اجلديدة 31
    يتلقى أوامر من يفوقه بالتساؤل 32
    ال يقاوم تدخل اآلخرين يف شئونه 33
    يمتلك درجة عالية من الذكاء 34
    غري مرح 35
    واسع اخليال 36
    إجيايب كثري التفاؤل 37
    جيب التغيري والتجديد 38
    حيب املحاكاة أو التقليد األعمىال  39
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غري  موافق العبارات م
 حمدد

غري 
 موافق

    شجاع مقدام ال هياب وال يرتاجع 40
    حازم غري مرتدد 41
    حيب املجازفة واملخاطرة 42
    لديه االستعداد حلل املشكالت مهام كانت معقدة 43
    حيب التجريب واملحاولة 44
    يفضل التأمل والتفكري عىل اللغو الثرثرة 45
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 معوقات الدافعية  املعوقات االنفعالية  املعوقات العقلية
 الدرجة املسلسل  الدرجة املسلسل  الدرجة املسلسل

3   3   5  
7   4   17  
8   15   18  

10   16   32  
13   31   38  
14   33   40  
20   34   42  
21   36   43  
22   37   45  
25   40   46  

  املجموع   املجموع   املجموع
 

  املعوقات البيئية  املعوقات التنظيمية
 الدرجة املسلسل  الدرجة املسلسل

1   6  
11   9  
12   19  
23   24  
26   28  
27   29  
30   47  
35   48  
39   49  
44   50  

  املجموع   املجموع
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كان املهندس مناع رئيس قطاع تصنيع املعدات برشكة جيكون للنحاس   
يرسع يف كل اجتامع يعقده مع مرؤوسيه من مديري اإلدارات التابعة للقطاع 
الذي يرأسه يف إظهار حرصه واهتاممه الشديدين بإحداث التغيري واالبتكار 

 أو "العامل اآللة"ويطالب كل العاملني معه بأن خيرجوا عن نمط والتطوير 
 الذي يعمل دون انقطاع ولكن دون تفكري، وكان حيثهم "الرتس"العامل 

 .عىل اإلجيابية ويدفعهم للتفكري واملبادرة واالستمتاع باجلديد يف األداء
ومن أجل توسيع الفرص أمام العاملني معه يف القطاع إلبداء   

م اجلديدة وطرح أفكارهم اخلالقة بادر بإقامة صندوق مقرتحات مقرتحاهت
للعاملني، وذكر وهو يصنع الصندوق يف مكانه أمام مجع من العاملني معه، 
ًأن العاملني يعدون مصدرا عظيام لألفكار وأن األخذ املتزايد بأفكارهم  ً

 .يؤدي إىل زيادة يف التزامهم وتعاوهنم ووالئهم للرشكة
يع والشهور ومل يتذكر املهندس مناع أن يفتح صندوق ومرت األساب  

اقرتاحات العاملني أو يطلع عىل اقرتاحاهتم، وعندما حورص بأسئلة العاملني 
معه حول أسباب عدم قيامه باإلطالع عىل مقرتحاهتم، فذكر هلم بأن ملء 
الوعاء عن آخره ال يتم بني عشية وضحاها، فهو حيتاج إىل استمرار التنقيط 

حافظة عىل كل نقطة تضاف للوعاء لالستفادة به يف الوقت املناسب، وامل
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 وأصبح الصندوق "بئر النسيان"وشعر العاملون بأهنم قد ألقوا مقرتحاهتم يف 
آنذاك شاهدا للعاملني عىل أن املهندس مناع ال يتقن من صنوف االتصال إال 

 !التظاهر باالستامع

 

 .اع مع مقرتحات العاملني تعامل منما رأيك يف أسلوب    1-
  سلوك مناع بالنسبة للعاملني معه؟ما هي التداعيات واآلثار الناجتة عن    2-
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 :بني أي لون من القبعات يرتدهيا املتحدث عندما يقول ما ييل
 لون القبعة العبارة الرقم

هبم أعطني الدرجات اخلاصة بالتالميذ الذين تكرر رسو 1
 يف اللغة اإلنجليزية خالل السنتني املاضيتني

 

أعتقد أن هناك خطأ، حيث أن نسبة اإلصابة يف القطاع  2
 %5النفطي أكثر من هذا بنسبة 

 

سمعت من أحد الزمالء أن املدير العام يفضل االهتامم  3
 بموظفي العالقات العامة عىل باقي موظفي املؤسسة

 

  ي ال أحبذ تلك الصفقة فإنن،ال تسألني عن السبب 4
  إنني ال أود مقابلته إلحسايس بأن قوته قد تزايدت 5
ًإنني اعرف أن هذا املحارض مشغول ويتقاىض أتعابا  6

 ًعالية، ولكن سنتصل به فقد يوافق ولن نخرس شيئا
 

 إن األسعار ستنخفض بشدة بعد االنتهاء من حالة الرتقب 7
 للحرب يف الوقت احلايل

 

  تقوله هذا جمرد افرتاضكل ما  8
  ماذا لو جعلنا إطارات السيارات مربعة 9

  هذا ليس هو التفسري الوحيد املمكن ملا حدث 10
  إنني ال أعتقد أن خفض األسعار سيزيد من مبيعاتنا  11
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 لون القبعة العبارة الرقم
إنني أرى خطورة يف االستمرار يف تدريس هذا املنهج  12

 بدون تغيري
 

  هل هذه الفكرة قانونية ؟ 13
  أعتقد أن مدير اإلدارة لن يأخذ بوجهة نظرنا 14
  %100إن هذه املراجعة الرسيعة للامدة ستحقق نسبة نجاح  15
 هناك آراء كثرية لتعيني حالة املالعب، ولكن كيف يمكن 16

 اختبار سالمة هذه األفكار ؟
 

دعونا نركز عىل ما يريده كل منا مناقشة هذا املوضوع  17
 بالضبط

 

  صف الكوب ليس فارغا ولكن نصفه اآلخر هو املمتلئإن ن 18
   فاملوقف واضح،ليس هناك جمال لعدم التأكد 19
  سنحاول إجياد بعض األفكار حلل هذه املشكلة 20
  ًإنني أريد أن أقرتح أسلوبا آخر لزيادة عدد الطلبة املتفوقني 21
  إن هذا املنتج ال يناسب الغرض الذي صمم من أجله 22
ًملاذا ال يضع كل موظف رشيطا أمحرا عىل ذراعه إذا كان  23 ً

 غري مستعد للعمل بكفاءة خالل اليوم؟
 

إنني لن أقوم بتدريب هذه املجموعة حيث أرى أنني لن  24
 أنجح معهم

 

أعتقد أن هذه ليست النظرية الصحيحة، فهي معقدة  25
 ومتشعبة
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 لون القبعة العبارة الرقم
  اقش؟هذا موقف غري عادي، فمن أين نبدأ؟وماذا نن 26
  هذه هي، أستمر يف هذا االجتاه 27
  دعنا نلخص ما انتهينا إليه حتى اآلن 28
  ًهل نوافق مجيعا عىل تلك اخلالصة؟ 29
  هذا التفكري أسود وغري مناسب حاليا،إنني آسف 30
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