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 اهلدف العام
 التعرف علي مفهوم المشكالت وكيفيه

 .حلها بطرق ابداعيه
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 اهداف اخلاصة
 مشاكلناالتعرف علي المشكالت وانواعها ومعرفة اهم. 

 المشكالتكيف نستطيع دراسة. 

 المشكالتمعرفة انماط الناس في التعامل مع. 

 المشكالتكيف نتعامل مع. 

 المشكالتكيف نستطيع حل. 
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تعرف املشكلة بأنها وضع غري مرغوب فيه يؤدي إىل حالة 

عدم توازن لسبب عدم وضوح اهلدف أو وجود بعض العوامل أو 

املؤثرات السلبية اليت تؤدي إىل وجود مفارقة بني الواقع  

 . واملتوقع  أو احنراف عن اهلدف احملدد
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 التشخيص
 مترين 
يف حياتك؟ توجههاحدد اهم املشاكل اليت   
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 الصخور و الشعب املرجانية

 اجلزيرة
 جبل اجلليد

 (ج ) النوع 

 املشكالت الكامنة

  (ب ) النوع 

  الظاهرة املشكالت

 نوعًا ما

  (أ ) النوع 

 املشكالت البارزة
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 انواع املشكالت
   (شخصية) ذاتية 

  اسرية 

  ادارية 

  مالية 
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 مشكالت ذاتية
 شخصية 

    اخالقية 

 فكرية 

مشاعرية 

 المدرب خالد السلطان -مؤسسة خبراء ومستشارون للتنمية 



 . حمددة ذات أبعاد معروفة *

 . غري متداخلة مع مشكلة أخرى *

 . أسبابها حمددة و معروفة *

  ـ سهلة1

 . حمددة و ذات أبعاد غري معروفة غري *

 . متداخلة مع أكثر من مشكلة أخرى *

 . متشعبة األطراف *

 . أسبابها غري حمددة و غري معروفة *

 .حمددة ذات أبعاد معروفة أو غري معروفة *

 . متداخلة مع مشكلة أخرى *

 حمددة  أسبابها  حمددة و معروفة أو غري *

 . و غري معروفة

  ـ صعبة2

 ـ مركبة3
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  اسباب املشكلة
داخلية 

خارجية 
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“ إذا عرف السبب بطل العجب “
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 السبب و األثر

 ما هي الطرق و الوسائل

 اليت تستخدمها للوصول 

 إىل األسباب عند

. معاجلتك ملشكلة معينة
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 امناط الناس حنو املشكلة
المواجهة. 

 (النعامة) االختفاء. 

التفويض. 
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وتحديد تنمية عدد من المهارات التفكيرية  أو األدائية ، 

 خطوات عامة تبدأ بالتفكير الجاد حول المشكلة وتنتهي بحلها  
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 1 إدراك املشكلة

 اختيار املعايري للحلول

 حتديد املشكلة التقييم و املراقبة

 تنفيذ اخلطة

حتديد خطة تنفيذ   حصر وحتديد البدائل

 احلل
 اختيار البديل األنسب
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 بداية المشكلة ونهايتها
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 ((ال يقدمون الحلول بل يقتلونها السلبيون))االتجاه اإليجابي  -1

 ((العشوائية تهدر الوقت )) لدقةالحرص على ا -2

 ((فرق تسد ))تجزئة المشكلة  -3

 حل المشاكل  استراتجيةمعرفة  -7

 التأمل وتجنب التخمين-4

 الحيوية والنشاط-5

 ((ضيق المعلومة يوصل إلى ضيق الحلول ))القاعدة المعرفية الواسعة -6
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 المشكلة

 سبب

 سبب

 سبب

 سبب

 سبب

 سبب

 سبب

 سبب
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 قناعة مدير المدرسة بعدم أهمية وجود مقر للنشاط   

 %30 عدم مشاركته في األنشطة 1

 %30 ال توجد الموزانة في الصرف 2

 %15 عدم الفهم للنشاط 3

 %5 النفسية المضربة 4

 %5 تأثير أصدقاء  5

 /%10 الضيق في الغرف 6

 %5 سوء تعامل الرائد  7

 %100 المجموع
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 معايير التقويم                
 

 الفكرة 
 

 المجموع 

 

 ( 3) عامل 

 )  (درجته 

 

 (الجدوى ( )2) عامل 

 )  (درجته 

 

 الشرع  (  1) عامل 

 )  (  درجته 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1الحل رقم 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2الحل  رقم 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 3الحل رقم 
 

 ( . رقم  –رقم ) من ( يمكن تطبيقها بسرعة : ) األفكار الممتازة 

 
 –رقم ) من (  . فيها احتمالية العمل والتطبيق ولكن تتطلب مزيدا من البحث وقد يعمل بها مستقبال: ) األفكار المثيرة 

 ( .  رقم 

 ( رقم  –رقم ) من ( ال يمكن العمل بها : ) األفكار غير المجدية  

 

  جدول تقويم  األفكار
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   تقسيم الحل إلى مهام  -أوال 

الفريق  المهام 

 المسؤول 

تاريخ  تاريخ البدء 

 االنتهاء 

عدد 

 الساعات 

 التكلفة 
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 الوقاية من الوقوع في المشاكل

 التخطيط

 

 الحلول

 ادارة الوقت التدريب

 شخصي مؤسسي
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 املراجع
االنترنت. 

كتب متخصصه في علوم االدارة. 

 المدرب خالد السلطان -مؤسسة خبراء ومستشارون للتنمية 



 لكم  شكرا
 

 

 للتواصل 

 المدرب خالد السلطان/   فيس بوك 

 (00967777342597)التلفون
 abuwlla@gmail.com) االيميل
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