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 أساليب تحديد وحل المشكالت

 يمكن استخدام عدة أساليب لحل المشكالت ، ومنها : 

 العصف الذهنى -

 النتيجة )عظام السمكة( -السبب  -

 قبعات التفكير -

 أساليب أخرى -

 Brainstorming  العصف الذهنى •

يعتبر العصف الذهنى من أهمم أسماليب حمل المشمكالتق ويقموم علمى التفكيمر فمى المشمكلة 

أى أن التفكير يكون منصباً حول الحلول غيمر المطروحمة  وجوانبها المتعددة بطريقة غير تقليديةق

 للمشكلة ق ويمكن أن يكون العصف الذهنى فردياً أو جماعياً.

ويؤدى العصف الذهنى إلى توليد مجموعة من األفكار الجديدة حول المشكلة والتى يمكمن 

 مناقشتها وتمحيصها وصوالً إلى حل مناسب للمشكلة.

 كيف يتم العصف الذهنى؟

م استخدام أسلوب العصف الذهنى من خمالل عممل مما يسممى بجلسمات العصمف المذهنى يت

Brainstorming Sessions :ق ولكى يتم القيام بذلك يجب أن يقوم متخذ القرار بما يلى 

 تحديد المشكلة تحديداً جيداً. -

 مساعدة المشاركين فى فهم المشكلة. -

لتممفلف  ممم ابممدأ فممى عممر  قممم بعمممل ملخممض للمو مموي فممى بدايممة الجلسممة تمهيممداً ل -

 المشكلة.

شجع األفراد على طرح أفكار جديمدة ممن خمالل التفكيمر الجماد علمى أن يمتم  لمك فمى  -

 وقت زمنى قصير.

 شجع تبادل األفكار. -

إ ا توصلت المجموعة إلمى مجموعمة ممن األفكمار اطلمب ممنهم التفكيمر فمى مجموعمة  -

 أخرى جديدة.

 يحددوا افترا اتهم حول المشكلة كما يرونها.اطلب من األفراد المشاركين أن  -



  ع معهم مجموعة من المعايير الختيار األفكار الجيدة وتمحيصها. -

 اختر أفضل األفكار. -

قمم بعممل العصممف المذهنى العكسممى أى التفكيمر فممى مخماطر واحتممماالت فشمل الفكممرة  -

 التى تم اختيارها.

 Brainstorming Rules قواعد العصف الذهنى 

 الحلول الوا حة. ال تعار  -

اعتبممر كممل األفكممار المطروحممة جيممدة )فممالفكرة وإن بممدت غيممر جيممدة عنممد تقممديمها إ ا  -

 خضعت للمناقشة ربما تثير حلوالً جيدة للمشكلة(.

تأكد من أن كل فكرة مطروحة هى فكمرة كاملمة )السمتخدام كلممة واحمدة للتعبيمر عمن  -

 الفكرة لتحاشى سوء الفهم من قبل اآلخرين(.

التكرار فى عر  األفكار )فاألفكار التى تبدو متكررة قد تجد أنها مختلفمة  ال تخشى -

 عند مناقشتها وقد ينشأ عنها أفكار جديدة وتعطى استجابات جيدة من المجموعة(.

 سجل كل فكرة مطروحة واعر ها على اآلخرين. -

ابحممع عممن كممم األفكممار المطروحممة ولممي) عممن جودتهمما )فممالجودة سممو  تتحممدد عنممد  -

 ة(.المناقش

 كن ابتكارياً فى تفكيرك )ال تحصر نفسك فى صندوق المشكلة(. -

 تقبل الجدل حول األفكار المطروحة. -

 ال تتوقف فى مرحلة عصف األفكار لتناقش كل فكرة على حده. -

ال تكمممن محمممرراً )أى ال تصممموب أفكمممار اآلخمممرينق دعهمممم يفعلمممون  لمممك ممممن خمممالل  -

 المناقشة(.

 الجلسة وحيويتها. ………حافظ على  -

 Cause and effect  األثر / النتيجة -وب السبب أسل •

 -ويعر  هذا األسلوب أيضاً بأسلوب عظام السمكةق ويقوم علمى أسمات تجة مة المشماكل 

إلممى أجممةاء صممميرة  ممم تحليممل كممل جممةء منهمما علممى حممده لبيممان السممبب أو  -خاصممة المعتقممدة منهمما 

 األسباب وراء كل منها.



النتيجة عنمد و مع حلمول للمشمكالت وهمو  -وهو أسلوب منظم للنظر فى عالقات السبب 

بسيط فى استخدامهق ويتم من خالل رسم شكل يشبه عظام السممكةق وهمذا الشمكل يو مم المشمكلة 

 عد  لك يتم تحديد عالقات السبب والنتيجة لكل جةء.)أجةاء السمكة( ق وب

 األثر ؟ -كيف يعمل أسلوب السبب 

 قم بتجة ة المشكلة إلى أجةاء محددة حسب طبيعتها. .1

 حدد عالقات السبب والنتيجة لكل جةء من أجةاء المشكلة. .2

ارسم خطاً أفقياً من رات السمكة عبر الصفحة متصالً بمه عظمام همذه السممكة )أجمةاء  .3

 المشكلة(.

أكتممب العوامممل الر يسممية التممى تممؤدى إلممى وجممود األ ممر )النتيجممة( فممى نهايممة العظممام  .4

 )األجةاء( الر يسية للسمكة )المشكلة(. 

عممداتم السياسممات ]الحممظ أن هممذه العوامممل قممد تكممون الممموارد الماليممة م البشممرية م الم .5

 ..الخ[.…التنظيمية 

 عند كل جةء )عظمة( حدد العوامل التى تؤدى إلى وجود المشكلة )النتيجة م األ ر(. .6

حدد بعد  لك أهم العوامل الجوهريمة الممؤ رة وقمم بجممع معلوممات إ مافية للتأكمد ممن  .7

 األ ر. -وجود عالقات السبب 

األ ر )عظام السمكة( فى بحع  -السبب ويو م الشكل التالى مثاالً على استخدام أسلوب 

 أسباب انخفا  أو  عف القدرة لدى أفراد المنظمة لالبتكار واإلبداي.

 Thinking Hats أسلوب قبعات التفكير  •

مجموعات ممن أسماليب التفكيمر فمى حمل المشمكالت أسمماها قبعمات  6اقترح أحد الباحثين 

 عى فى حل المشكالت.التفكيرق ويقوم هذا األسلوب على أسات العمل الجما

 كيف يعمل أسلوب قبعات التفكير؟

 تمثل كل قبعة خطوة معينة من مراحل حل المشكلة وتأخذ لوناً محدداً. .1

تعمل المجموعة مع بعضها البعض فى حل المشمكلة خطموة خطموة علمى أسمات القيمام  .2

بخطوة واحدة )قبعة( فى كل مرة مع  رورة االلتفات إلمى مما قماموا بمه ممن خطموات 

 بقة عند انتقالهم إلى الخطوات التالية.سا



تمثل كل قبعة )خطوة( تصموراً معينماً يجمب االلتفمات إليمه خمالل مراحمل حمل المشمكلة  .3

 وبيان هذا األسلوب على التركية فى كل خطوة.

 White Hat  القبعة البيضاء  -

وعند ارتداء هذه القبعمة فم ن المجموعمة تركمة علمى  وتشير إلى الهد  أو اللون الحيادىق

 الحقا ق فقط وتعمل على أال يحدث جدل حولها بين األعضاء.

 Red Hat  القبعة الحمراء  -

وتشير إلى المشاعر والحدت والبداهة ق وعند ارتداء هذه القبعة فم ن المشماركين يعبمرون 

 تفسير هذه المشاعر.عن مشاعرهم تجاه المشكلة دون حاجة إلى االعتذار أو 

 Black Hat  القبعة السوداء  -

وتشممير إلممى المنطممق السمملبى ق ويعنممى ارتممداء هممذه القبعممة أن الفممرد فممى المجموعممة يكممون 

 انتقادياً ويستخدم الحكم الشخصى على األمور.

 Yellow Hat  القبعة الصفراء  -

ارتدا ها ف ن المجموعة وتشير إلى التفاؤل ووجهات النظر اإليجابية حول المشكلةق وعند 

 يمكن أن تنظر إلى المةايا والجدوى من وراء القيام بأفعال معينة تجاه المشكلة.

 Green Hat  القبعة الخضراء  -

وتشممير إلممى اإلبداعيممة وطممرح األفكممار حممول البممدا لق ويمكممن فممى هممذه المرحلممة أن يممدخل 

 و الخالق لحل المشكلة.أعضاء المجموعة فى التفكير الثنا ى وبذل الجهد اإلبداعى أ

 Blue Hat  القبعة الزرقاء  -

ويشير إلى الرقابة والتفكيمر الكلمى أو العمام حمول المشمكلة ق حيمع ينظمر األفمراد هنما إلمى 

 القرارات والنتا ج المرتبطة بها.



 أساليب أخرى للتعامل مع المشكالت

هناك العديد من الطمرق لمواجهمة المشمكلة ودراسمتهاق وتعممل كمل طريقمة فمى كمل موقمف  

 معين لتو يم المشكلة واقتراح حلول مناسبة لها ق ومنها :

        Entry points   أسلوب نقاط البداية -

 Rival hypothesis  أسلوب الفرو  المناظرة  -

 Role playing         تمثيل األدوار -

 Models       النما ج -

 أسلوب نقطة البداية 

نقطة البداية فى أى مشكلة هى عبارة عن جةء من المشكلة أو الموقف محل البحمع وهمو 

الجةء الذى يكون حا راً أو وا حاً لممن يقموم بحمل المشمكلةق ويمكمن أن تكمون نقماط البدايمة فمى 

 حل أى مشكلة كالتالى :

 Front end point البدء من أول المشكلة .1

 Beginning at the end البدء من نهاية المشكلة .2

 البدء فى نقطة ما بين أول المشكلة ونهايتها. .3

 البدء من أول المشكلة )الجانب األكثر و وحاً فى المشكلة(

يبمدأ التعامممل مممع المشمكالت عممادة مممن المشمكلة  اتهمماق أى أن التفكيممر ينصمب علممى زاويممة 

 ق وهو الجانب األ ر و وحاً لدى القا م بحل المشكلة.معينة من زوايا المشكلة أو جوانبها

 أمثلة لهذا األسلوب:

 كيف يمكنك تحاشى هطول المطر أثناء عبورك الشارع؟ .1

 نقاط البداية فى التفكير :

 المظلة غير مال مة للحماية الكاملة من المطر )يتم تحسين أداء المظلة(. -

 حجماً(.المظلة مةعجة فى حملها )صناعة مظالت أقل  -

دي الحكومة تقوم بهذا العمل )و ع مظالت بطول الشاريم أو ترك مسمافة مسمقوفة  -

 فى الدور األول من المبانى من خالل تشريع(.

 دي الفرد يقوم بذلك بنفسه )ما هى المشكلة فى أن تبتل مالبسك؟( -



المشى فى الشواري )لما ا تمشى فى الشاري أ نماء هطمول المطمر؟م اجلم) فمى بيتمك  -

 ينقطع المطر(.حتى 

 الحظ هنا أن التفكير فى تحاشى هطول المطر قد جعلنا نفكر فى أكثر من مشكلة.

 الدراجات البخارية التى يستخدمها الشباب فى الشواطئ تسبب الكثير من الحوادث. .2

 نقاط البداية فى التفكير فى المشكلة :

تصمميمها بشمكل يمنمع تنةلق هذه الدرجات بسهولة على رمال الشاطئ )يمكن إعمادة  -

  لك(.

هممذه الممدرجات ليسممت لعبمماً )ال تسممتعمل بممدون تممرخيض مممن إدارة المممرور وفممى سممن  -

 معينة(.

ال يعر  الشباب كيفية تشميلها بشكل آمن )تعليمهم وتدريبهم على القيادة اآلمنة لهذه  -

 الدرجات(.

خدام تتسبب الدرجات فى حوادث مميتة تصيب العمود الفقرى للراكب. )يوصى باست -

 حةام أمان أو وسيلة حماية مناسبة(.

 البدء من نهاية المشكلة )الحل(  -

فى بعض الحاالت يكون حل المشكلة وا حاً ق وهنا يصبم حل المشمكلة أكثمر سمهولة إ ا 

بدأنا من نقطة النهاية ق أى من الحل  اته ق  م نبدأ بعمد  لمك فمى خطموات حمل المشمكلة ممن الخلمف 

 لألمام.

 ثال :فعلى سبيل الم

إ ا أردنا أن نرسم شكل رباعى األ الي باستخدام مثلع ) ال ى األبعاد( ف ن هذا أممر    -

فى غاية الصعوبة ق ولكن إ ا بدأنا من النهاية وهمو رسمم الشمكل الربماعى ف نمه يكمون ممن 

 السهل ينقسم هذا الشكل الرباعى إلى  ال ة أجةاء تكون مثلثاً.

 أمثلة :

كيف يمكنك حصر أعداد المتفرجين فى إستاد القاهرة إ ا كانت نسبة المتفمرجين إلمى سمعة  .1

 .%90اإلستاد حوالي 



هنا يمكن ببساطة حصر عدد المقاعد الشاغرة  م نطرحها من إجمالى أعداد المقاعمد باإلسمتادق 

 فنحصل علال عدد المتفرجين.

ا كنت ال تعلم ما المذى يجعلمه غيمر كيف يمكنك تحسين عالقتك بر ي) القسم فى حالة ما إ  .2

 را  عن تصرفاتك؟

ابدأ من النهاية وهى ما هو شكل العالقة التى تود أن تسود بينك وبين ر ي) القسم  م تبين سبل 

 تحقيق هذه العالقة.

 البدء من نقطة ما بين أول المشكلة ونهايتها : 

سممت بالضممرورة فممى فمى بعممض الحمماالت يمكمن االقتممراب مممن المشمكلة مممن نقطممة معينمة لي

البداية أو فى النهايةق فعلمى سمبيل المثمال إ ا أردنما إنشماء قسمم جديمد ب حمدى الكليمات فم ن خطموات 

 إنشاء قسم جديد يتضمن عدة أنشطة مثل :

 الحصول على أعضاء هيئة التدري) المتخصصين. -

 تحديد المقررات الدراسية وأسلوب تدريسها. -

 الالزمة لكى يعمل هذا القسم.إنشاء المبانى والمعامل والتجهيةات  -

 .الخ…اعتماد الال حة من المجل) األعلى للجامعات  -

وهنا إ ا قلنا أنه ال يمكن أن يبدأ القسم إال بتوافر هذه األمور كلها ق ف نه ال مانع ممن البمدء 

 بنشاط معين وليكن:

ى بقيممة إيفمماد مبعممو ين للخممارج فممى بعثممات لتكمموين هيئممة التممدري)ق  ممم يعمممل متخممذ القممرار فمم -

 األنشطة قبل وبعد هذا النشاط حتى يكتمل بناء القسم ويبدأ فى استقبال الطالب.

 Rival hypotheses  أسلوب الفروض المناظرة   -

وأسلوب الفر  المناظر يقوم  الفر  هو شرح أو تفسير محتمل لمجموعة من البياناتق

على أسات أن القا م على حل المشكلة يفتمر  تفسميراً بمديالً لمنف) البيانمات الموجمودة لديمه حمول 

 المشكلة.

أو أن ) أ ( يحممدث عنممدما يوجممد  (Y)فمم  ا افتر ممنا أن المشممكلة )ت( تعممود إلممى السممبب 

لكى تحدث المشكلة )ت(  (Y))ب(ق فهنا يمكن أن نفتر  أن هناك أسباب أخرى مناظرة للسبب 

 وهكذا.



ويالحممظ أن البيانممات ال تفسممر نفسممها بنفسممهاق وإنممما يحتمماج إلممى قممدرة متخممذ القممرار علممى 

 التفسير واالستنباط.

وتعممود فا ممدة هممذه الطريقممة فممى التفكيممر إلممى انممه مممن الخطممورة بمكممان أن يحصممر محلممل 

 المشكلة تفكيره فى سبب وحيد ألن هذا سيؤدى إلى :

 إهمال بعض االستنتاجات المهمة من المعلومات المتاحة. -

 يمكن أن يصبم متخذ القرار أسيراً للحل الوحيد. -

 قواعد استخدام أسلوب الفرض المناظر :

لفممرو  أو الحلممول البديلممة أو المنمماظرة يجممب أن تبنممى علممى البيانممات  ات أن ا -

 الصلة بالمشكلة.

أن التفسممير البسمميط والوا ممم للبيانممات أفضممل بكثيممر مممن التفسممير المركممب أو  -

 المعقد )أى ال تحمل البيانات ماال تحتمل(.

 أن القمما م بحممل المشممكلة عليممه التفكيممر فممى أكبممر عممدد مممن الفممرو  أو البممدا ل -

 المناظرة متى أمكن له  لك.

أن النتمما ج المتوقعممة مممن كممل فممر  أو بممديل منمماظر يجممب أن تكممون متصمملة  -

 بالحقا ق التى تتضمنها البيانات والمعلومات التى تم جمعها عن المشكلة.

 Rule playing تمثيل األدوار  -

واقممع يقمموم أسمملوب تمثيممل األدوار فممى حممل المشممكالت علممى أسممات اسممتخدام العقممل لتخيممل 

مختلممف عممن واقممع المشممكلة حتممى يمكممن تمييممر الموقممف الحممالى )المشممكلة( إلممى الواقممع المرغمموب 

 )الحل(.

 ويتم تمثيل األدوار من خالل عدة أساليب منها :

 الممارسة الذهنية :  -

وتعنى أنه قبل القيام بأى عمل أو حل مشكلة يجب أن يقوم المحلل أو متخذ القمرار بتخيمل 

 أوالً ويقوم بكل خطواته  هنياً.الموقف فى  هنه 

ومثال  لك أن يتخيل أحد األطباء كيفية إجراء عملية جراحية صعبة قبل القيام بهاق أو أن 

يقوم أحد أعضاء هيئة التدري) بتخيل كيفية تقديم البحمع المرجعمى أممام لجنمة الترقيمة قبمل موعمد 

 التقديم بوقت كا .



 القرار فى الوصول إلى حل أفضل لها.أن تخيل المشكلة وحلها سو  يساعد متخذ 

 لعب  أو ممارسة دور شخص آخر  -

وتعنى أن يفتر  القما م بحمل المشمكلة أنمه الممدير المعنمى بالمشمكلة وينمدمج فمى المشمكلة 

 وفى حلها.

وفى الحالة األولى يتخيل القا م بحل المشمكلة أنمه همو صماحب المشمكلة وعليمه أن يحمددها 

 بو وح وبشكل دقيق.

أما الحالة الثانية ف نه يتخيل نفسه خبيراً فى حل المشكالت ق وعليه أن يقدم الحل المناسب 

 للمشكلة المعرو ة عليه.

 Mental Metamorphosis التحول العقلى أو الذهنى   -

وفى هذا النوي من تمثيل األدوار يتخيمل القما م بحمل المشمكلة أنمه همو المشمكلة  اتهما حتمى 

 حديد المشكلة وحلها.يكون قادراً على ت

والمثال الوا م على هذا التحول المذهنى أو العقلمى مما قمام بمه فمارادى حيمع تخيمل نفسمه 

 " رة" تخت  مط معين وقام باكتشا  "نظرية الكهروممنطيسية" المعروفة.

 Models  النماذج  -

فمى حمل .الخ( ويقوم باستخدام النمما ج …النمو ج هو تمثيل للواقع )فكرة م مشكلة م نمط 

المشكالت على أسات أن النمو ج هو وسيلة لوصف أو عر  المشكلة بشكل يساعد علمى فهمهما 

 وحلها.

 فوائد النماذج فى حل المشكالت:

 يو م األفكار أو أبعاد المشكلة . -

 يو م العالقات بين األفكار أو الجوانب المختلفة للمشكلة. -

 ودراستها.يبسط المشاكل المعقدة لكى يسهل فهمها  -

 أنواع النماذج :

 من حيث الفئات : 

 Conceptual  النما ج المفاهيمية   - 

 Structural  النما ج الهيكلية   - 



 : من حيث النوع 

 Visual  النما ج التصويرية   - 

 Mathematical  النما ج الريا ية   - 

وفى حل المشكالت يتم استخدام معظم هذه النما جق إال أنها أكثرها استخداماً هى النمما ج 

 التصويرية والنما ج الريا ية .

 النماذج التصويرية :  -

وتقوم على أسات رسم المشكلة فى شكل أو صورة حتمى يمكمن التعبيمر عمن المشمكلة فمى 

كممل جممةء منهمما جانبمماً مممن جوانممب يمثممل ي Flow chartشممكل اسممهم أو فممى شممكل خريطممة تممدفق 

المشممكلةق وتشممير األسممهم فيهمما إلممى العالقممات بممين هممذه الجوانممبق وتفيممد هممذه النممما ج فممى تو مميم 

 المشكلة وسهولة فهمها. وكما قال كونفوشيوت: "الصورة ابلغ من ألف كلمة".

 النماذج الرياضية :  -

المشممكالتق فعلممى سممبيل  وتعتمممد علممى اسممتخدام المعممادالت واألسمماليب الريا ممية فممى حممل

المثال ف ن استخدام طريقة السمبلك) يساعد فى حل المشاكل المادية فى المؤسسات فمى ظمل قيمود 

معينةق وكذلك نما ج النقل التى تفيد فى اختيار أفضل البدا ل لحل مشمكلة النقمل. ويمكمن باسمتخدام 

 ا من الجوانب أو المتميرات.الكمبيوتر حل المشكالت ريا ياً خاصة تلك التى تتضمن عدداً كبير

 


