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 اإلبداع اإلداري والتفكير اإلبتكاري
 

 الهدف العام
تزوٌد المشاركٌن بالمعلومات الالزمة حول مفهوم التفكٌر والتفكٌر اإلبداعً وإكسابهم المهارات الالزمة لتطوٌر 

مع المشكالت التً قد ٌواجهونها مما ٌسهم فً تطوٌر حٌاتهم ومستقبلهم والمساهمة قدراتهم فً التعامل اإلبداعً 
 فً تطوٌر مجتمعاتهم

  
 األهداف التفصيلية

 التعّرف على مفهوم التفكٌر وأنواعه  .1
 التعّرف على مفهوم التفكٌر اإلبداعً  .2
 التعّرف على مثبطات ومحفزات اإلبداع  .3
 مشكالت بطرق إبداعٌة التعّرف على أسلوب حل ال .4
 ممارسة طرق تولٌد األفكار اإلبداعٌة  .5
 معرفة مفهوم اإلبتكار و أهمٌته فً تطوٌر العمل  .6
 معرفة األسالٌب الجدٌدة فً فن اإلبتكار ومهاراته فً مجال العمل  .7
 التمكن من إستخدام أسالٌب توجٌه اإلدراك  .8
 البدائل و المتغٌرات تنمٌة قدرات المشاركٌن فً التعامل مع  .9
 

 الوحدات المعرفية والمهارية للبرنامج التدريبي
 قدرات الدماغ البشري •
 مفهوم التفكٌر اإلبداعً •
 اإلبتكار، ماهٌته، أهمٌته، الحاجة إلٌه  •
 شروط اإلبتكارو جوانب فً اإلبتكار: الخبرة و اإلبتكار، دور اإلبتكار فً حل المشكالت  •
 التفكٌرمحفزات ومثبطات  •
 صفات المبدعٌن •
 عناصر التفكٌر اإلبداعً ومراحله  •
 كٌفٌة تعزٌز اإلبداع؟ •
 طرق تولٌد األفكار اإلبداعٌة •
 العصف الذهنً و أنواع العقول  •
 العصف الذهنً وأشكاله •
 طرق تولٌد األفكار اإلبداعٌة •
 واألسئلة غٌر المألوفة  األسالٌب التخٌلٌة وماذا لو؟ •
 التفكٌر بالمقلوب واإلبداع بالتنقلأسلوب  •
 طرق تولٌد األفكار اإلبداعٌة •
 أسلوب الدمج •
 أسلوب الحذف •
 أسلوب االستخدامات المتعددة •
 طرق تولٌد األفكار اإلبداعٌة •
 SCAMPERطرٌقة  •
 اإلدراك وعالقة اإلدراك باإلبتكار  •
 التقوٌم ودوره فً اإلبتكار  •
 ر دراسة البدائل واإلبتكا •
 نقاط عملٌة لممارسة اإلبداع  •
 مفهوم حل المشكالت •
 حل المشكالت بطرق إبداعٌة •
 االنتقال من النمطٌة إلى اإلبداع على المستوى الشخصً وعلى مستوى المجتمع •
 التكتٌكات الجدٌدة من أجل إحداث التغٌٌر •
 


