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 حىاهب في الابخهاز 



 

 الابتاكر وهمارات حل املشالكت 



 جددًد اإلاشهلت  -2 ؤلاخصاس باإلاشهلت -1

 البحث عن بدائل للحل -4   جددًد الهدف -3
 والتغلب على المشكلة

 اإلعداد لتنفيذ الحل -6  (األمثل)اختبار الحل المناسب  -5 

 اإلاخابعت والخقييم -8 تنفيذ الحل -7  
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 شاليب خل اإلاشنالثادواث الابخهاز  و  ا
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هى محاولت الحصٌى على أهبر عدد مً ألافياز ؤلابداعيت بىاشطت بيئت محفزة ومخحسزة مً  
ت  .الليىد غير الضسوٍز

م بشيل دكيم ومحدد .ٌصبم عمليت العصف الرهني صياغت وعسض اإلاشيلت على أعضاء الفٍس  

م عً الحلٌى اإلاىاشبت إلاشيلت ما .ًطبم في شيل فسق عمل حيث ًبحث أعضاء الفٍس  

 Brainstormingعمليت بىاء ألافهاز أو العصف الرهني 
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 ًخم طسح ألافهاز واإلاقترخاث
 في دوزاث مخخاليت 

 بالخىاوب بين اإلاشازلين خيث ًطسح
 اإلاشازك فنسة أو اقتراح في مل دوزة

 ًخىلى احد الافساد حسجيل أفياز اإلاشازهين

 Brainstormingعمليت بىاء ألافياز أو العصف الرهني 
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 الخددًد الىاضح للمىضىع

 حشجيع اإلاشازلين على طسح ألافهاز

 ججدًد ألافهاز وعدم جنسازها عدم الىقد

 قبىل 
 حعدًل
 ألافهاز

 الاهخمام بالىقذ عدد اإلاشازلين

 Brainstormingعمليت بىاء ألافياز أو العصف الرهني 



قت ألاشئلت اإلاىحهت او الفعالت أخد ألاشاليب التي جثير ؤلابداع في مهان العمل  فهي , حعد طٍس
    "لم ال ؟ " و " إلااذا ؟ : " فاإلبداع ٌصأل. ججعلىا هىظس إلى الجاهب آلاخس ألي معادلت

 
قت  د من إدزاك أن هىاك طٍس فالقصد منها هى جقدًم ألاشئلت التي جىضح الاهخمام وؤلاثازة التي جٍز

 .أفضل ًمنن العمل بها

قت اشخخدام الاشئلت الفعالت  -2 طٍس  



؟الابخهازما الهدف من طسح ألاشئلت مأداة في   

 حصاعد على دعم الخقص ي والبدث 

 جخصف ألاشئلت بأن لها طابع الترليز 

 حصاعد في معسفت هقاط الضعف 

 جددًد ألاشئلت ٌصاعد على جددًد ألافعال 

ن   جقلل من حىاهب الىقص في أفهاز آلاخٍس

 حصاعد على طسح أفهاز  أو خيازاث حدًدة 
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 أشئلت إلااذا ؟ وهي الدصاؤالث
( إلااذا ؟ ) التي جبدأ بـ    

  .............................ومن امثلتها 

؟ وهي الدصاؤالث“ لم ال”اشئلت   
(لم ال ؟ ) التي جبدأ بـ    

.............................ومن أمثلتها   

 آلان
ًقىم مل مخدزب بطسح أشئلت 

جبدأ   
وأخسي   جبدأ   ( لم ال ؟  ) بـ   

(ليف ؟ ) بـ     

أشئلت ليف ؟ وهي الدصاؤالث   
(ليف ؟ ) التي جبدأ بـ    

.............................ومن امثلتها    

؟الابخيازهيف اشخخدم أشئلت   
( الابخيازأهىاع وجصييفاث ألاشئلت الفعالت في )   
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 الحمساء

 الصىداء

 الصفساء

 الخضساء

 الززقاء

 وجسمز إلى الخفنير املحاًد واإلاىضىعي  القبعت البيضاء

 الخفنير اإلاخعلق بالىاخيت الاهفعاليت أو العاطفيت 

 الخفنير الصلبي  والىخائج الصلبيت

 الخفنير اإلاخفائل وؤلاًجابي

. الخفنير اإلاخعلق باإلبداع وبىاء ألافهاز الجدًدة  

 بىاء هظام لعمليت الخفنير

لت  -3 .للخفىير” اللبعاث الصت ” طٍس  



 همىذج عظمت الصمنت

Fishbone Diagram 
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 (عظمت الصمنت)همىذج 

 (المشكلة الظاهرة )النتيجة  األسباب الرئيسة والفرعية

س أشلىب جدليل عالقت الصبب بالىديجت    Kaoru  Ishikawaمازو إٌشيهاوا "قام العالم الياباوي عظمت )اشمه . بخطٍى
 :وقد شمي بهرا الاشم بصبب أن اإلاظهس النهائي للشهل البياوي ٌشبه الهيهل العظمي للصمنت لما في الشهل الخالي(.الصمنت

( أو أهثر%  20والري ًمثل )كد ال حصخطيع الخعامل مع حميع أشباب اإلاشيلت فترهيزن على أهم شبب زئيس ي 
(مً حل اإلاشيلت% 80)  لًًحلم   

 شبب فسعي

 شبب فسعي
 شبب زئيض من الفسعي

 شبب زئيض

 شبب فسعي
 من الفسعي

 شبب فسعي
 شبب فسعي

 شبب فسعي

 شبب فسعي
فسعي شبب  

 من الفسعي

 شبب فسعي

 شبب زئيض

 شبب زئيض
 شبب فسعي
 من الفسعي

 شبب فسعي

 شبب فسعي

http://www.up.alammod.com/


مهم أن الخىفيم مً هللا حعالى وأن عليهم الاشخعاهت باهلل مع برٌ ألاشباب ِّ
 
 .عل

 .ضع للمىهىبين أشئلت جثير حدلهم وحىازاتهم، واصىع لهم مشىالث جخحدي كدزاتهم وإمياهاتهم

ازبطهم بئبداعاث هللا العظمى في خلله وفي وىهه، وذهسهم باالوسجام الىبير بييىا وبين ما 

 .أبدعه هللا حعالى مً مخلىكاث

 .شجعهم على الخأمل والخخيل

ز خياٌ اإلاىهىب، وأظهس كيمتهم وأهميتهم، واحترم هرلً أشئلتهم ومىاكشاتهم ِّ
 .كد 



مهم بأن هىان أهثر مً حل واحد صحيح، وأن عليهم الخفىير الدائم بالبدائل والخيازاث ألاخسي  ِّ
 
 .عل

 .ججىب السبط بين الخسوج عً اإلاألىف وبين الاهحساف والشروذ 

 .كل لهم أن أفىــازهم ثميىت ولها كيمت هبيرة، مهما واهت هره ألافياز صغيرة

ِّ عىدهم حب الاشخطالع، وشجعهم على الصــؤاٌ والاشخفـصـاز
 .هم 

ت والـبعد عً الخعصب والجــمـىد ِّبهـم على اإلاــسوهت الفىٍس
 .دز 

اء الري ال إشاءة فيه وال جحطيم ألفياز آلاخٍسً  .شجعهم على الىلد الىافع البىَّ



ً وعدم البدء مً الصفس  .ادعهم إلى البىاء على أفياز ألاخٍس

ب وعدم اليأس  .شجعهـم على املحـاولت والخجـٍس

تهم بهم، أو مً  ً لهم وسخٍس زهم مً الخىف مً هلد آلاخٍس ِّ
اغسس فيهم الصجاعت، وحس 

 .ل أو الخىف مً الىكىع في الخطأ غير اإلاخعمد الخىف مً الفش

ِّبهم علـى طسق جىلـيد ألافـياز ؤلابداعي
 .تـدز 

 .حبـب إليهم الالخلاء باإلابدعين ومـصاحبخـهم

زهم مً الاشخعجاٌ في زفض ألافياز أو هلدها ِّ
 
ِّبهم على الخأوي، وحر

 .دز 



ع المبادرات الفردٌة واثن على أصحابها .شج ِّ  

.احرص على تمكٌنهم من مهارة اإللماء والخطابة والطاللة اللفظٌة  

.اسمح لهم باالختالف، وشجعهم على الحوار والنماش مع التسامح وحرٌة الرأي  

عل ِّمهم أن الحٌاة ال طعم لها من دون عمل نافع مفٌد، وأن من لم ٌزد شٌئاً على الدنٌا 

.فهو زائد علٌها  

بهم على حسن اإلنصات ألي فكرة أو رأي مهما كانت .در ِّ  

ادعهم إلى ممارسة العادات الصحٌحة فً النوم واألكل والشرب والراحة 

.والحركة  



 

 خــــــــــلـقــــــــت هــــــقـــــــــــــــــاط



 ، 2003مجموعة من المؤلفٌن ، ما ال نعمله ألوالدنا ، مركز الراٌة للتنمٌة الفكرٌة ، جدة . 

  ، ترجمة وتعدٌل نادٌا هاٌل السرور وآخرون  1998إدوارد دي بونو ، برنامج الكورت لتعلٌم التفكٌر ، دار الفكر ، األردن ،
. 

 ، 2001إبراهٌم الحارثً ، التفكٌر والتعلم والذاكرة فً ضوء أبحاث الدماغ ، مكتبة الشمري ، الرٌاض . 

 دمحم السٌد عبد الرزاق ، تنمٌة اإلبداع لدى األبناء ، وحدة ثمافة الطفل بشركة سفٌر ، غٌر محدد سنة الطبع. 

 ، 1985زهٌر المنصور ، ممدمة فً منهج اإلبداع ، دار ذات السالسل ، الكوٌت . 

 ، 2003عبد الكرٌم بكار ، معاً نحو طفولة سعٌدة ، ما ال نعلمه ألوالدنا ، مركز الراٌة للتنمٌة الفكرٌة ، جدة . 

 الحمادي ، سلسلة اإلبداع والتفكٌر االبتكاري. 

 ، 2000عبد الناصر فخرو ونعٌمة الخاجة ، البناء فً تفكٌر األبناء . 

 2000نظرة فً إبداع الشباب، دار البشائر ، دمشك ،  –عبد الرحمن المشٌمح ، الطرٌك إلى اإلبداع. 

 عبد الناصر فخرو ونعٌمة الخاجة ، سلم اإلبداع. 
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 ديثــــــة للــتـدريبـــركــز اإلدارة الحــــــــــمـ

Modern Management Training Center 

Email   : info@mmtc.edu.sa 

Web    : www.mmtc.edu.sa 

 Tel: +2 011 2340 9443   Hotline: +2 010 9188 2387 

mailto:info@mmtc.edu.sa
http://www.mmtc.edu.sa/

