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 ופתרונות  מטריצה להערכת רעיונות
 

 החלטה                        

 קריטריונים                                              
 

 רעיונות / פתרונות

 לשינוי לבחינה לשימוש סה"כ .5 .4 .3 .2 .1
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 Center for Creative Learning, Inc) מבוא מהדורה מעודכנת. הוצאת -ע"פ ספרם של דונלד ג'. טרפינגר, סקוט ג'. איסקסן וק. בריאן דורואל: פתרון יצירתי של בעיות ; להסבר הפכו את הדף
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 מתי ניתן וכדאי להשתמש בכלי זה?
 
 

רעיון יש הרבה אפשרויות מסקרנות ומבטיחות, שאיננו יודעים מה לעשות עם כולם. -מצב זה קורה כתוצאה משלב מאד פורה ומרגש של מציאת - הערכת אפשרויות רבות
במטריצה  להשתמש במקרה כזה נוצר אתגר לבחון את הרעיונות בזהירות לקחת בחשבון פרטים שיעזרו לראות איפה טמון הפוטנציאל הגדול ביותר. במקרה כזה מומלץ

 כליונים מומלץ לבחון את להערכת רעיונות. במטריצה ניתן לשלב איזה כמות של קריטריונים הנחוצים לנו וכן מספר רעיונות לפי הצורך. בעת בחינת הרעיון ע"פ הקריטר
=טוב וכד'. 3=סביר / 2=חלש / 1; טוב/סביר/חלש; -בעזרת + / הרעיונות ע"פ קריטריון אחד, ואז לעבור לקריטריון אחר ולבחון על פיו את כל הרעיון וכן הלאה. ניתן לדרג 

מדויקת יותר אילו רעיונות ניתן גם לתת משקל שונה לכל קריטריון ולכפול זאת בהערכה של הרעיון באותו הקריטריון. לאחר סיכום הנקודות לכל רעיון ניתן לקבל תמונה 
או לחכות זמן מה לשינוי בסביבה או אילו רעיונות יכולים להיות משולבים עם אחרים כדי להיות בעלי ערך או יכולים לשמש אתכם מייד, אילו רעיונות זקוקים לשינוי 

 השפעה טובים יותר.
 
 
 בשלב מסתעף ניתן להעלות קריטריונים)

 צוג של חמש קבוצות של קריטריונים.יי מקמז"מבוודאי שהרבה קריטריונים צריכים להילקח בחשבון.  באופן כללי, נמצא שקל יותר לזכור את ראשי התיבות 
זה מתייחס לאלות כמו: האם יהיה משתלם ליישם רעיונות אלו?  האם הם ידרשו משאבים יקרים? האם יהיה צורך להשתמש בהרבה משאבים יקרים? האם  - מחיר* 

 עולה על התקציב או הקרנות העומדים לרשותנו?
בל ע"י אחרים?  האם הרעיון יתקבל ע"י אלה שצריכים לתמוך בו? האם הרעיון יתקבל ע"י הציבור? האם הרעיון יראה מתייחס לשאלות כגון:  האם הרעיון יתק - קבלה* 

 לי גם בטווח הארוך?
 על את הרעיון?מתייחס לשאלות כמו:  האם החומרים הדרושים יהיו זמינים?  האם איזה חומרים או ציוד מיוחדים יידרשו ויהיו זמינים כדי להוציא אל הפו - משאבים* 
אחד מאתנו? האם מתייחס לשאלות כגון:  האם הרעיון תואם את לוח הזמנים שלנו?  האם הרעיון מתאים לדרישות הזמן שלנו? האם הרעיון תובע יותר מידי זמן מ - זמן* 

 האנשים והמשאבים המשמעותיים יהיו זמינים מתי שיהיה צורך?
את החדר או החלל שאנו צריכים כדי לעבוד על רעיון זה? האם איזה שהוא מתקן / מבנה יידרש ויהיה זמין? האם יהיה מקום מתייחס לשאלות כמו:  אם יש לנו  - מקום* 

 (לעשות את שנדרש? 
 

 


