
 الخروج من الصنذوق

 سوسن عبد الرحمن حكٌم 



 الحفكير خارج الصنذوق 

 هو استعارة للتفكٌر اإلبداعً الناجح •

اإلبداع هو صنع الجدٌد وإعادة تنظٌم القدٌم •

 بطرٌقة جدٌدة

التفكٌر خارج الصندوق هو الذي أوصلنا •

إلى السٌارة والطائرة والمصباح الكهربائً 

 والموباٌل والكومبٌوتر 



 الخروج من الصنذوق 

 هو هدف كل شكل من أشكال الحٌاة •

 هو صراع الحٌاة ضد حدود البٌئة •

 مٌالد أي كائن هو خروج من الصندوق •

 خروج الطفل من رحم أمه •

 خروج الفراشة من الشرنقة •

 من البٌضة  الصوصخروج •

 خروج النبات من التربة •



 الحفكير خارج الصنذوق 

ال تسمح ألفكارك أن تكون محصورة ومحدودة ، •
إن التفكٌر بعٌدا عن الحدود والعوائق هو ما 

 ٌدور حوله التفكٌر اإلبداعً 

دائما ٌكون المستقبل تحدٌا ألنه ٌأتً بطلبات •
 متزاٌدة ومفاجئة أحٌانا لفكرنا ومواردنا 

هل من ٌفكر بطرٌقة تجعلنا نسافر بنوع من •
 الشعاع الضوئً ؟ 



 خطوات عملية للخروج من الصنذوق 

 :القراءة  - 1

كٌف نمى ( الكاتب المبدع )المورسئل لوٌس 
 :إبداعه الشخصً فقال 

 اقرأ... اقرأ ... اقرأ  

 افعل ... افعل ... افعل 

إلى  بهاالقراءة مثل آلة الزمن ٌمكنك أن تذهب 
 أي مكان فً أي وقت 



 خطوات عملية للخروج من الصنذوق 

 :اإلنصات  – 2

 :  وعندما سألوه عن طرٌق آخر لتحفٌز اإلبداع قال 

 

 أنصت إلى ما ٌقوله الناس ألنك ستتعلم الكثٌر      

 

 اإلنصات ؟ وما الفرق بٌن االستماع         



 خطوات عملية للخروج من الصنذوق

 : التساؤل  – 3

إذا أردتم أن تكونوا مبدعٌن فاذهبوا حٌث تقودكم 

 .أسئلتكم 

 

اإلجابة هناك ، إن كنت تبحث عنها فال تتوقف أبدا 

 (أدٌسون )عن البحث      



 خطوات عملية للخروج من الصنذوق 

 :   والتركٌزواالتجاهاالنتباه  -4•

ٌحدث الفشل فً العمل والحٌاة الشخصٌة عندما ٌفقد الناس 

 االنتباه والتركٌز 

 

بدون التركٌز واالتجاه فإن الطاقة والموهبة والقدرة تكون 

 ضعٌفة 

 ركز قدراتك ومواردك على أهداف ونقاط محددة     



 خطوات عملية للخروج من الصنذوق 

 : الشغف  – 5

اإلبداع : عن إضافة أخرى فقال  المورسئل 

 ٌشتعل بحبك لما تفعل 

 

إذا نزعنا الشغف من متحف اللوفر لن ٌبقى 

 سوى الجدران



 خطوات عملية للخروج من الصنذوق 

 :  البٌئة المناسبة  – 6

 التحدي الحقٌقً هو أن تثري بٌئتك قدر اإلمكان 

 

 قم بعمل أي شًء أفضل مما كان            

 

 (الٌابان)أضف قٌمة ألي شًء لتحصل على رغٌف الخبز  



 خطوات عملية للخروج من الصنذوق

 (:  تخٌل أفضل النتائج الممكنة)التفاؤل والتفكٌر اإلٌجابً  – 7

 

 هو الوقود الذي ٌشعل التفكٌر اإلبداعً          

 

 إن الربٌع فً قلبً ؟: ذا قال إمن ٌصدق الشتاء   

 جبران خلٌل جبران                                     



 هل أنث جاهز إلعادة جرجيب حياجك ؟

 كٌف هً حٌاتً اآلن ؟  – 1

 ما هً المجاالت التً أنا راض عنها ؟ – 2

ما هً المجاالت التً تحتاج لتطوٌر لتصبح  – 3

 أفضل ؟

 ما هً المجاالت التً ارغب بتغٌٌرها جذرٌا ؟– 4



 هل أنث جاهز إلعادة جرجيب حياجك ؟

 (ما هً األهداف التً أرٌد تحقٌقها )ماذا أرٌد ؟  – 1

 أٌن ؟ كٌف ؟ متى ؟ مع من ؟ بمعونة من ؟ – 2

 ما هً اإلمكانٌات والقدرات التً أملكها ؟ -3

 ما هً اإلمكانٌات والقدرات التً أحتاجها ؟ -4

 ما هً الخطوة األولى للوصول إلى ما أرٌد ؟ – 5

 



 الخروج من الصنذوق

فً كل ٌوم ٌمكنك أن تتعلم شٌئا جدٌدا عن  

 ذاتك وعن الطاقات الكامنة بداخلك 

كل ٌوم ٌمكنك أن تختار أن تصبح أفضل مما 

 كنت 

جرب إمكانٌات جدٌدة ..انظر إلى أعماقك 

 ابحث عما ٌهمك وٌلهمك أكثر ..



 الخروج من الصنذوق 

هناك فرص عدٌدة تكمن وراء التفكٌر التقلٌدي والحدود 

 التً فرضناها على أنفسنا

 

الكثٌر من االختٌارات التً ٌمكن أن تغٌر حٌاتنا على 

نحو مؤثر ، هً اختٌارات صغٌرة ٌمكن الوصول 

إلٌها بسهولة ومع ذلك ال ٌفطن إلٌها إال القلٌل من 

 الناس



 الخروج من الصنذوق
 

امنح العالم أفضل ما لدٌك ، وستحصل منه 

 مقابل ذلك على األفضل 

إن لدٌك ذكاء كامنا أكثر بكثٌر مما ٌخطر    

 ببالك 
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 الخروج من الصنذوق

 تفعله لذي ا ماالحكمة أن تعرف •

 

 المهارة أن تعرف كٌف تفعله •

 

 النجاح هو أن تفعله     •



 الخروج من الصنذوق 

 :تذكر                

 

 أنت مهندس حٌاتك فابن ما ٌلٌق بك•



 أهال بكم 
 

 

 

 سررت بلقائكم       


