أخصائي مهـــــــــارات اإلبـــــــــــداع اإلداري
مــــــــدخل عــــــــــام :
المتغيرات السريعة في العالم وقد أظهرت المنافسة انه كان لزاما على طبقة المديرين في المنظمات العربية أن تعد
نفسها لهذا التغيير عن طريق اإلبداع اإلداري بحيث تكون قادرة على إحداث هذا التغيير ويكون ولهم مهارات
التعامل مع متغيرات هذا العصر من أجل اإلنجاز العالي واألداء المتميز.
مكتسبات المشاركين من البرنامج :
تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة للتعامل مع
تزويد المشاركين بالمعلومات الالزمة حول مفهوم التفكير
المشكالت التي قد يواجهونها مما يسهم في تطوير حياتهم
والتفكير اإلبداعي
ومستقبلهم والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم.
إكساب المشاركين بالمهارات الالزمة لتطوير قدراتهم في
التعامل اإلبداعي
تنمية قدرات المشاركين في التعامل مع البدائل و المتغيرات
التعرف على مثبطات ومحفزات اإلبداع.
التعرف على مفهوم التفكير وأنواعه.
ّ
ّ
التعرف على أسلوب حل المشكالت بطرق إبداعية.
اإلبداعي
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ّ
معرفة األساليب الجديدة في فن اإلبتكار ومهاراته في
ممارسة طرق توليد األفكار اإلبداعية
مجال العمل.
.معرفة مفهوم اإلبتكار و أهميته في تطوير العمل.
التمكن من إستخدام أساليب توجيه اإلدراك.

o
o
o
o

المستفيدين من البرنامج :
االداريين المهتمين بالتطوير والتعرف على الطرق الحديثة في التفكير االبداعي
اصحاب الشركات ورواد االعمال المهتمين بالتطور والوصول الى العالمية بمواكبة التطورات
االداريين الطامحين الى الوصول الي مناصب عليا
الموظفين الذين يعملوا بمجال التخطيط وحل المشكالت وادارة فرق العمل
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قدرات الدماغ البشري
مفهوم التفكير اإلبداعي
اإلبتكار  ،ماهيته  ،أهميته  ،الحاجة إليه.
جوانب في اإلبتكار
دور اإلبتكار في حل المشكالت
شروط و معوقات اإلبتكار
بيئة اإلبتكار و محفزات ومثبطات التفكير

o
o
o
o
o
o

صفات المبدعين
عناصر التفكير اإلبداعي ومراحله.
كيفية تعزيز اإلبداع ؟
طرق توليد األفكار اإلبداعية
العصف الذهني و أنواع العقول.
العصف الذهني وأشكاله

o
o

طرق توليد األفكار اإلبداعية
األساليب التخيلية وماذا لو؟ واألسئلة غير
المألوفة
أسلوب التفكير بالمقلوب واإلبداع بالتنقل
طرق توليد األفكار اإلبداعية

o
o
o
o
o

أسلوب الدمج
أسلوب الحذف
أسلوب االستخدامات المتعددة
طرق توليد األفكار اإلبداعية
طريقةscamper

o
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o
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اإلدراك  ..عالقة اإلدراك باإلبتكار.
التقويم و دوره في اإلبتكار.
دراسة البدائل و اإلبتكار.
نقاط عملية لممارسة اإلبداع.

o
o

o
o
o
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مفهوم حل المشكالت
حل المشكالت بطرق إبداعية
االنتقال من النمطية إلى اإلبداع على المستوى
الشخصي وعلى مستوى المجتمع
التكتيكات الجديدة من أجل إحداث التغيير

