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ادينالميوالمجاالتشتىفيووالمؤسساتوالجماعاتاألفراد

يفوللصمودأبعادهابجميعالشاملةالتنميةتحقيقبهدف

ديوجإذوالخارجية،منهاالداخليةالكبيرةالتحدياتمواجهة
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نماذج من االهتمام باإلبداع

اهتماماتهذهأمثلةومنباإلبداعالعالمفيمتزايداهتمامهناك
:مثلالدوليةالهيئات

دراسات(OECD)والتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةبدأت-1
فياإلبداعتعزيزخاللهامنيمكنالتيالطرقحولالنطاقواسعة

.2030للعامالمدرسيالتعليملرؤيةطرحهاخاللمنالمدارس

The)العالمياالقتصاديالمنتدىصنف-2 World Economic
Forum)القادمةالعقودفيللتوظيفمهارةكأفضلاإلبداع.

اإلبداعوالعشرينالحاديالقرنفيالمدرسيةالحركةحددت-3
الناقد،التفكيراإلبداع،)وهيأساسيةمهاراتأربعمنكواحدة

.التعليممراحلجميعفيتعزيزهايجب(التعاوناالتصال،



(OECD)رؤية منظمة التعاون االقتصادي 



لعالم تقرير األمم المتحدة للصناعات اإلبداعية في ا

(2005-2014)
.لمالعادولفياإلبداعيةالصناعاتواستيرادلتصديرمؤشراتوضععلىالتقريرركز•

:هيفئات7فيوصنفهااإلبداعيةالصناعاتعلىالتقريراعتمد•

Artاليدويةالحرف1. Crafts:وخزفوالصلصالكـالخشبالطبيعيةالوسائطاستخداممثل
.والمعادنوالمنسوجاتوالزجاج

Newالجديدةالوسائط2. Media:تر،الكمبيووألعاب،الكمبيوترعلىالمتحركةالرسوم:مثل
والعوالمة،اإللكترونيوالمواقعالتفاعلية،الكمبيوتروتثبيتاتوالحاسوب،اإلنسانوواجهات

.االفتراضية

Audio-visualوالبصرياتالسمعيات3. (AV):المعدات،التلفزيونيةوالبرامج،األفالم:مثل
والفيديوالصوت.عليةالتفاالسبورةتقنيةالتعليم،فيالكمبيوترإلىالمستندةوالبصريةالسمعية

العرضوأنظمةواإلضاءة

Performingاألدائيةالفنون4. Arts:والسيركوالرقصوالموسيقىوالمسرحالتمثيل.

Visualالبصريةالفنون5. arts:الفوتوغرافيوالتصويروالطباعةالرسممثل

والتصميماتالجدران،ورق،البالط،المجوهرات،األثاثاألزياء،:مثل:Designالتصميم6.
.والبرامجوالجرافيكالهندسية،

.واإللكترونيالورقيوالصحفالمجالت،الكتب،نشرمثل:Publishingالنشر7.



ي العالم ترتيب تصدير السلع الصناعية اإلبداعية ف



إلبداعيةالدول األكثر تصديرا في العالم للصناعات ا



الصين



مالطا



السعودية



اإلمارات



مصر



األردن



اإلبداع والتفكير التباعدي

فيمغزىذايكونجديدأصيلعملإنتاجعلىالقدرةإلىاإلبداعيشير

,Lubart)سياقه 1994).

أوالكتابأوللفنانينالعظيمةبالمساهماتاإلبداعيرتبطماغالبًا

،"إبداع"مةبكلاالستشهاديتمفعندما.المخترعينأوالعلماءأوالموسيقيين

أوفنبيتهوأوأديسونمثلخالدةأعماللهمأشخاصدائماالذهنإلىيتبادر

والالعظيمةالحاالتعلىيقتصرالاإلبداعفإن،ذلكومع.أينشتاين

.النموذجية"والعلومالفنون"المساهمةمجاالتعلىأيضايقتصر



تباعديظهور مفهوم التفكير التقاربي والتفكير ال

اقترحمنأولGuilfordجيلفورداألمريكيالنفسعالميعد

رئيًساكانينماح،التقاربيوالتفكيرالتباعديالتفكيربينالتمييز

امعالرئاسيخطابهكّرسحيثاألمريكيةالنفسعلملجمعية

هودالجوإنطبيعيةثروةاإلبداعإنوقال،اإلبداعلموضوع1949

علىوأّكدله،كالمجتمععلىالكبيربالنفعستعودلتشجيعهالمبذولة

موضوعيةدراسةاإلبداعدراسةيمكنأنه

(https://services.mawhiba.org/Ebdaa/Pages/SubjectDetails.aspx?SuId=246).



ر من وجهة نظر مؤيدي التفكيتعريفات اإلبداع 
التباعدي

درةالقأوالحافز"بأنهكناتجاإلبداعجيلفورد"يعرف:(Guilford)جليفورد1.

واالبداعاتواألشياءوالمفاهيماألفكارعوالمفىجديدماشئإنتاجعلى

المنتجفى(األصالة)الجدةصفةعلىجليفورديركزالتعريفهذاوفى،"الفنية

ً ويركز،إلبداعيال .المنتجهذايأخذهاالتىوالصوراألشكالعلىأيضا

,Torrance)تورانس2. فيناجحةخطوةيمثلاإلبداعأنرأى:(1974

يدة،الجدالعالقاترؤيةإلىباإلضافةالخبرات،علىواالنفتاحالمجهول،

أكثرالبيئةفيالجديدالبناءتشكيلعليهايترتباستجابةاإلبداعيكونوبذلك

.معهاتكيفاكونهمن



التفكير التباعدي واإلبداع

التباعديالتفكيرمفهومإلى(Guilford,1967)جيلفوردتوصل

(Divergent Thinking)حلولإيجادعلىيشجعألنهباإلبداع؛المرتبط

.المألوفةوغيرالمتنوعةاألفكارنحوويميلللمشكالت،جديدة

,Torrance)تورانسرأى فيناجحةخطوةيمثلاإلبداعأن(1974

دة،الجديالعالقاترؤيةإلىباإلضافةالخبرات،علىواالنفتاحالمجهول،

أكثرالبيئةيفالجديدالبناءتشكيلعليهايترتباستجابةاإلبداعيكونوبذلك

.معهاتكيفاكونهمن



:التفكير التباعدي واإلبداع

مننياتالخمسيفي"التباعديالتفكير"مفهوممرةألولجيلفورداقترح

نمالنوعهذاإظهارإلىيميلونالمبدعينأنالحظعندما،الماضيالقرن

وحدده،اإلبداعبالتباعديالتفكيرربطفقدثمومن.غيرهممنأكثرالتفكير

.التفاصيلاألصالة،المرونة،الطالقة،هيقدرات،بعدة

أو،البدائلمنكبيرعددتوليدعلىالقدرةوتعني:Fluencyالطالقة-1

لمثيرةاالستجابعنداالستعماالتأوالمشكالت،أواألفكار،أوالمترادفات،

،اللفظيةالطالقةأنواعهاومنتوليدهافيوالسهولةوالسرعةمعين

.والشكليةوالفكرية،



:التفكير التباعدي واإلبداع

:جيلفورد-مهارات التفكير اإلبداعي وفقا لمؤدي التفكير التباعدي

:المرونة-2 Flexibilityنمليستجديدةحلولأومتنوعة،أفكارتوليدعلىالقدرةهي

أفكارولبقبيعنيالذيالذهني،التصلبعكسوالمرونةالروتينية،والحلولاألفكارنوع

:إلىوتنقسمبسهولة،تتغيرالجامدةمعينة

حلنحووجيهتدونحريةفىالتفكيرتغييرعلىالقدرةفىتتمثل:التلقائيةالمرونة1.

.معين

مواقفلمواجهةةالذهنيوالزاويةالتفكيرتغييرعلىالقدرةفىتتمثل:التكيفيةالمرونة2.

.امموقففىومفروضةخاصةمتطلباتلتحقيقوذلكمتغيرةومشكالتجديدة



:التفكير التباعدي واإلبداع

-مهارات التفكير اإلبداعي وفقا لمؤدي التفكير التباعدي

:جيلفورد

منالعديدإنتاجعلىالقدرةهي:Originalityاألصالة-3

"ستوران"ويرىالشائعة،وغيرالجديدةالمنتجاتأواألفكار

فيويفكرونالعالقات،يدركوناألصالةذوياألفرادأن

.اآلخرونفيهايفكرالتيعنمختلفبشكلالحلول



:التفكير التباعدي واإلبداع

-مهارات التفكير اإلبداعي وفقا لمؤدي التفكير التباعدي

:جيلفورد

شئبناءإعادةعلىالقدرةهي:Elaborationالتفاصيل-4

علىأوةمبسطبياناتاستخدامإلىباالستنادتعقيداً أكثرما

كيبتربناءالمثالسبيلفعلى.المعطاهالمعلوماتمنأساس

.بسيطينخطيناستخدامخاللمنجديد



باعدينموذج في قياس اإلبداع من خالل التفكير الت

اختبار تورانس

ورانستاختباراتاإلبداعيالتفكيرلقياسالمعروفةاالختباراتأشهرمن•

لدوبينهامنعديدةدولإلىونقلتالمتحدةالواليانفي1966عامنشرت

.هذاليومنااستخداًماالتباعديالتفكيراختباراتأكثروهيعربية

:جزأينمناالبداعيللتفكيرتورانساختباراتتتألف••

وخمن،اسألاختباراتبينهامنفرعيةأنشطةستةيضم:اللفظي•

.تخيلأوافترضالتحسينات،العادية،غيراالستعماالت

.لدوائراالصور،إكمالالصورة،بناء:هيفرعيةأنشطةثالثةيضم:الشكلي•



هل التفكير التباعدي هو نفسه اإلبداع؟

,Runco)رنكوذكر :أن(2012

إلمكانيةوقموثبتقييمويسمحلالختبارقابلةفرضياتإلىمباشرةيؤديالتباعدياإلنتاج1.

.اإلمكانياتفكرةهياألساسيةفالفكرة.اإلبداعيالتفكير

مننوعاتباعديالالتفكيريقدمماغالبًاف،اإلبداعيللتفكيرمرادفايعدالالتباعديالتفكير2.

علىناءوب.لإلبداعالمركزيةالسمةهيواألصالة،األصالةإلىؤديتالتيالمعرفيةالعمليات

.واسعبشكلاإلبداعيالتفكيرلقياسالتباعديالتفكيراختباراستخدمذلك

يؤديالقدالواقعفيلكنهالتباعدي،التفكيراختبارفيجيدبعمليقومأنشخصألييمكن3.

.إبداعيةبطريقةأبًدا

.اإلبداعفيمفيداورادأيضاالتقاربيالتفكيريلعببل،التباعديالتفكيرعلىاإلبداعيقتصرال4.



اإلبداع والتفكير التقاربي

منمختلفةالاألفكاربينالجمعيتضمنالمشكالتلحلأسلوبهوالتقاربيالتفكير1.

،خرآبمعنى.بوضوحمحددةلمشكلةحلأفضللتحديدالمجاالتأواألفرادمختلف

أومالةلمشكالصحيحالحلأواألفضلالحلاكتشافعلىيركزالتفكيرمننوعهذا

.سؤالعلىاإلجابة

تحديدىوعلوالدقةوالمنطق،السرعة،:علىالتقاربيالتفكيرفيالتركيزينصب2.

.الذاكرةمنوتجميعهاتطبيقها،وإعادةسابقا،المعروفةالتقنيات

.ضلاألفهيتكونمحددةواحدةإجاباتتتطلبالتيالمواقفالتفكيرهذاويناسب3.

ألنه(داعلإلبالرئيسةالجوانبأحد)بالمعرفةأيًضاالتفكيرمنالنوعهذاويرتبط4.

.لإلبداعسابقاالموجودةالمعرفةاستخداميستلزم



تعريف اإلبداع من وجهة نظر مؤيدي التفكير
التقاربي

,Mednick)ميدنيكتعريف التفكيرعلىاعتمد:لإلبداع(1962

شكيلتبأنهاإلبداعياألداءوعرفاإلبداع،إلىللتوصلالتقاربي

متطلباتتلبيأنإماجديدة؛مجموعاتفيمترابطةعناصر

العناصرزادتوكلماما،بطريقةمفيدةتكونأنهاأومحددة،

أوةالعمليكانتالبيئة،فيالموجودةالمعطياتعنبعداالجديدة

.إبداعاأكثرالحل



بداعيدور التفكير التقاربي في حل المشكالت اإل

creativeاإلبداعيالمشكالتحلنماذج1. problem

solving (CPS)لبارنزParnesوتريفنجرTreffinger

المشكلةتحديدأوالتتطلبالتيIsaksenواساكسن

لكتتطويرثمالحلول،وتوليدجيد،بشكلوصياغتها

.مناسبواحدبحلللخروجالحلول



بداعيدور التفكير التقاربي في حل المشكالت اإل

للمشكالتاإلبداعيالحلSavransky(2000)أنسافرانسكيناقش2.

CPSمنعل،بالفموجودهوماتغييريتضمنمبتكرةبحلولواإلتيان

أوالقصور،أوجهمعالجةأوالنوع،أوالكمعلىالتحسيناتخالل

مركبدتوليأوجديدة،بطريقةالنظاماستخدامأوالتكاليف،تخفيض

تكنلموأصيلةجديدةحلولتوليدأوموجودة،عناصرمنجديد

جميعفيالتقاربيالتفكيريظهرسبقلماوباالستنادمسبقا،موجودة

.األفكارتوليدخطوةباستثناءCPSاإلبداعيالمشكالتحلخطوات



دور المعرفة السابقة في اإلبداع
:Wallas,1954مراحل اإلبداع األربعة لـ  واالس

وفى هذه المرحلة تتم :Preparationاإلعداد أو التحضير  -1
.  عملية التخطيط وجمع البيانات عن موضوع البحث

وهى عملية ترتيب أو فرز للمعلومات:Incubationالحضانة -2
وع الموجودة لمعرفة المعلومات أو البيانات المتعلقة جداً بموض

البحث

وتكون تلك المرحلة عند :Illuminationالتنوير أو اإلشراق -3
معرفة المبدأ الجديد أو المفهوم الجديد عن طريق جمع وتمحيص

.المعلومات

يتم اختبار هذه المعلومات :Verificationالتحقق والمراجعة -4
.الجديدة لمعرفة عما إذا كانت ستناسب حل المشكالت



دور المعرفة السابقة في اإلبداع

بينثيقةالوالصلةخاللمناإلبداعفيالتقاربيللتفكيرالحاجة

ستنديالذياألساسيالمنطلقتعدالمعرفةألن:واإلبداعالمعرفة

عينمبموضوعمحدودةمعرفةلديهمالذينفاألفراداإلبداع،إليه

أووع،الموضبذلكالصلةذاتاألفكاربينالجمعيستطيعوالن

تلكونهايمالتيالمعرفةألجزاءالمتوقعةغيراالرتباطاتتكوين

,Lubart)أصال 2016).



دور المعرفة السابقة في اإلبداع

إذاإالاعيةاإلبداإلنجازاتتحقيقعلىاألفرادقدرةالتجريبيالدليليدعملم-

طويلةتحضيريةفترةخاللالصلةذاتوالمهاراتالمعرفةأتقنوا

(Ericsson & Lelimann, 1999).

,Bailin)بيلندلل- كانتأديسوناختراعاتمنالكثيرأنعلى(1988

ثرأكعلىالحصولذلكأمثلةومنموجودة،أفكارعلىتحسيناتعنعبارة

.وحدهالكهربائيالمصباحعلىاختراعبراءة100من



دور المعرفة السابقة في اإلبداع

,Sternberg)ستيرنبيرغفكرةتشير يفالتقاربيالتفكيرمظاهرإلىواضحبشكل(1999

المجاللدفعالسابقةالمعرفةعلىاالستنادأهميةعلىتركيزهخاللمناإلبداعيةالعملية

:وهيطرقبعدةذلكيحدثأنويمكناألمام،إلىاإلبداعي

conceptual)المفاهيميالتكرار1. replication)فكرةاستخدامخاللهمنيتمالذي

للفكرةالنظرإلىتشيرالتي(redefinition)التعريفوإعادةجديدة،بيئةفيمألوفة

.جديدةبطريقةالمألوفة

تاالحتماالتتجاوزاتجاهاتأوسابقاالموجودةاالتجاهاتضمنالمعرفةفيالتوسع2.

.الحالية

بثإلىتشيرالتي(redirection)التوجيةوإعادة(reconstruction)البناءإعادة3.

.جديدبنهجسابقاعنهاالتخليتمالتيالمعرفةفيالروح

مندأيبخاللهاالتفكيرألنالسابقةالطرقعنتختلفالتي(reinitiation)االستعادة4.

معرفةلىعاالستناددونجديداتجاهفيوينطلقالحاليةالنقطةعنجذريًامختلفةنقطة

.سابقة



شرط أساسي في( المنفعة للمجتمع)المالءمة 
النتاج اإلبداعي للتفكير التقاربي

أوتمعللمجمالئمااإلبداعيالنتاجيكونأنبالمالءمةيقصد

.معينةمنافعويحققلهممفيداويكونالناس،



قاربيالتنموذج في قياس اإلبداع من خالل التفكير 

(الترابطات البعيدة)اختبار ميدنيك 

,Mednickميدنيكأعدهلإلبداعتقاربيتفكيراختباروهو• أياالختبار،،هذا((1962

مناإلبداعيالسلوكأواألداءتقيسفقرة(42)منيتكون.صحيحةواحدةإجابةيتطلب

منفقرةلكوتتكوناالختبار،يقدمهاالتي(الكلمات)المثيراتبينالربطعمليةخالل

نومالكلمات،هذهإلىمستندةجديدةكلمةإنتاجتتطلبكلمات(3)مناالختبارفقرات

فقرةالهذهعنالصحيحةاإلجابة(مفتاحكهرباء،حديد،)االختبارفقراتعلىاألمثلة

هناككونتحيثإليها،استنادااالختبارتصحيحيتملإلجابةمفتاحويوجد.(بيتهي

كونتعندماواحدةدرجةعلىالمستجيبيحصلأنفإمافقرة،لكلواحدةصحيحةإجابة

.خاطئةكانتإذاصفرأوصحيحة،إجابته



كير االختالفات بين التفكير التقاربي والتف
التباعدي

التفكير التباعديالتفكير التقاربيوجه المقارنة

كتشافاإلىتسعىالتيالتفكيرعمليةطبيعته

.مشكلةأليصحيحواحدحل

كشفتستالتيالتفكيرعملية

منالممكنةالحلولمنالعديد

.ةاإلبداعياألفكارتوليدأجل

الحروالتدفقالتلقائية،المنطقيوالتقييموالدقة،السرعة،الخصائص

خطيغيرلألفكار،

تجربتهاسبقالتيالتقنياتإلىالتعرفالمعرفةدور

معجنبإلىجنبًاتطبيقهاوإعادة

.بسهولةالمخزنةالمعلومات

بقدرالمعرفةعلىيركزال

اكتشافعلىالتركيز

مشكلةلحلجديدةإجراءات

.ما

االختباراتنوع

والقياس

طلبتتالتياالختباراتاستخداميمكن

مثل%100صحيحةواحدةإجابة

.الذكاءاختبارات

التياالختباراتتصلحال

.ةصحيحواحدةإجابةتتطلب

االجاباتذاتاالختباراتبل

تابةالكاختباراتمثل.المتعددة

.الحرة



دي في الدور التكاملي للتفكير التقاربي والتباع
العملية اإلبداعية

الحريرالتفكفيالتباعديللتفكيردوروجودمنالرغمعلى

التقاربيللتفكيرالسابقةالمظاهرومناألصيلة،األفكارإليجاد

منأيوجودعدميعنيالذلكإنإالاإلبداعيةالعمليةفي

ىإلللوصولمعايعمالنكليهماألناإلبداع؛فيالتفكير

,Crobely)كروبلييرىإذالحقيقية،اإلبداعيةالنتاجات

غيرديالتباعالتفكيرخاللمنللتنوعالحراإلنتاجأن(2006

بتوليديخاطرلكنهالسلس،باإلبداعالمغريالوعديحملالمقيد

.الواقعمعتكييفهايتملمإذافقطزائفةإبداعيةأوإبداعيةشبه



دي في الدور التكاملي للتفكير التقاربي والتباع
العملية اإلبداعية

:عنصرينيتضمناإلبداعيالتفكيرأنيبدو

.(التباعديالتفكيرطريقعن)الحداثةتوليد-

.(التقاربيالتفكيرعبر)الجدةتقييم-

فهي:ةخاصأهميةذاتالمعرفةتعتبرالتقاربي،التفكيرمجالفيف-

اليةالفعمعاييروتوفرللحلول،مساراتوتقترحلألفكار،مصدر

.والجدة

اليبأسحيثمنمعًاالتفكيرانبهايعملالتيالطريقةفهميمكن-

.اإلبداعيةالمنتجاتتوليدفيالمراحلأوالتفكير



دي في الدور التكاملي للتفكير التقاربي والتباع
العملية اإلبداعية

التفكيرندوالتباعديالتفكيريتسببأنيمكنالعملية،المواقففي-

يرالتغيذلكفيبماالمشكالتمنمتنوعةمجموعةفيالتقاربي

نيغنوالذينأولئكقبلمنالحذرتوخييجبذلك،ومع.المتهور

.باإلبداعضريجدًاوالكثيرالقليلمنفكل:التقاربيالتفكيربمديح



اعدي في الدور التكاملي للتفكيرين التقاربي والتب
اإلبداع

اتجاهيناعديوالتبالتقاربيالتفكيرانيعتبرالمعنى،أوالنظريةالناحيةمن
يدركهقدممارأكثفييشتركون فإنهمذلك،ومع.التفكيرفيتماًمامختلفين

الناحيةمنماًماتوالتقاربيالتباعديالتفكيريناختالفمنالرغمفعلى.الفرد
هماغرضمتكاملينعنصرينمنهماتجعلالعمليةالناحيةأنإالالنظرية،
لولحوإيجاداإلبداعاستكشافأجلمنتنفيذهمايتمحيثواحد،الرئيس

.مختلفةلمشكالت



اعدي في الدور التكاملي للتفكيرين التقاربي والتب
اإلبداع

أفضلبشكلملالعإلىوالتباعديالتقاربيالتفكيرينفيالعملياتهذهتميل
.بالتزامنتطبيقهاعند

متنوعةجموعةموتوجدبحريةيتدفقتلقائيبأسلوبالتباعديالتفكيريحدث
.أخرى لمشكلةالممكنةالحلولمن

منإجابةلأفضاختياريمكنذلك،بعدثمالتقاربيالتفكيرتطبيقتمإذا
تفكيرانهماف،الطريقةبهذه.التباعديالتفكيرعنالناتجةالمتعددةالحلول

.مترابطان



ى الطلبة تطبيقات التفكير التباعدي والتقاربي لد
الموهوبين

اربيوالتقالتباعديالتفكيرلنوعيالتكامليالدورإدراكإن-

:إلىيقود

تفوقتراعيالموهوبينعنكشفطرقوجودضرورة1.

وعدم،والتباعديالتقاربيالتفكيرنوعيفيالموهوبين

أوباعديالتالتفكيرتقيسالتياالختباراتعلىاالعتماد

.فقطالتقاربي



ى الطلبة تطبيقات التفكير التباعدي والتقاربي لد
الموهوبين

اربيوالتقالتباعديالتفكيرلنوعيالتكامليالدورإدراكإن-

:إلىيقود

كيربالتفالصلةذاتاالستراتيجياتإغفالعدمضرورة-2

هوبينالمولدىاإلبداعيالتفكيرتنميةبرامجفيالتقاربي

.(لولالحإنتاجبعدمامرحلةفيوالتقييموالدقة،كالسرعة،)



ى الطلبة تطبيقات التفكير التباعدي والتقاربي لد
الموهوبين

اربيوالتقالتباعديالتفكيرلنوعيالتكامليالدورإدراكإن-

:إلىيقود

رسميفالدوليةالمنظماتتقاريرمنالعربيةالدولاستفادة-3

تاجاتالنفيالضعفجوانبلتنميةواستراتيجياتسياسات
.ألبنائهااإلبداعية



ى الطلبة تطبيقات التفكير التباعدي والتقاربي لد
الموهوبين

اربيوالتقالتباعديالتفكيرلنوعيالتكامليالدورإدراكإن-

:إلىيقود

رجمةوتوالمبدعينللموهوبينالمختلفةالمؤسساتتبني-4

متلكيفمساحةتخصيصخاللمنالتنفيذحيزإلىإبداعاتهم

نفيذهاتعلىوالعملوالتطويرية،اإلبداعيةلألبحاثالمؤسسات

ساتالمؤسعلىبالفائدةيعودذلكألنالكاملالدعمبتوفير
.والدولةوالموهوبيننفسها



النهاية

شكرا لكم


