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 االبداع في حل المشاكل وصناعة القرار

 
 :أهداف البرنامج

 عند انتهاء البرنامج يكون المشاركون قد تمكنوا من:
 .تشكٌل وتطوٌر صناعة القرار والتفكٌر النقدي والمهارات االبداعٌة فً حل المشاكل 
 .تطبٌق اسالٌب منطقٌة وإبداعٌة لحل المشاكل وصناعة القرارات 
  تقلٌدٌة وإبداعٌة لتحدٌد األسباب وإٌجاد الحلول.استخدام أدوات 
 .استخدام اإلبداع والتفكٌر األفقً كأدوات أعمال 
 .تحلٌل وطرح حلول لمشاكل فعلٌة تواجه المشاركٌن فً العمل 
 .كسب الثقة لطرح "االسئلة المناسبة" والتغلب على الضغط المصاحب التخاذ قرارات معقدة 
 دارة العلٌا.إظهار وبناء المصداقٌة مع اإل 
 .تطوٌر أسالٌب إستراتٌجٌة لحل المشاكل وصناعة القرار 

 
 ملخص البرنامج

 

 حل المشاكل واتخاذ القرارت
 التعرٌف واالدوات:نظرة عامة 
 العالقة بٌن حل المشاكل واتخاذ القرارت 
 تنظٌم التفكٌر بالمشاكل 
 تحدٌد الخدع العقلٌة لدٌنا 
 .تحلٌل العقل وطرق التعلم 

   

 - KEPNERاالسلوب المنطقي لحل المشاكل 

TREGOE 

 أسالٌب لتحدٌد المشاكل 
 الفرق بٌن األسباب واألعراض 
 اسلوب الهلٌكوبتر 
 تحلٌل المشاكل 
 تحلٌل القرارات 
 تحلٌل المشاكل المحتملة 

    
 وسائل اضافية لتحليل المشاكل

 تحلٌل االسباب 
 مفهوم إٌشٌكاوا 
 "أهمٌة السؤال "لماذا حدث شًء ما؟ 
 فرضٌات فً مكان العمل 

   

  

 وسائل إضافية لصناعة القرارات 

 الحسم ومبادىء صناعة القرار 
 كٌف-طرٌقة كٌف 
 كٌف-طرٌقة كٌف 
 ورقة عمل تحلٌل القرار 
 صناعة القرار باالجماع 

   

 اإلبداع وحل المشاكل 

 ًتقٌٌم االبداع وطرق للتفكٌر االبداع 
  ًمالحظات حول التفكٌر االفق 
   واستخدامه كأداة اعمالاإلبداع 
 عوائق اإلبداع وطرق التغلب علٌها 
   التفكٌر باستخدام نصفً المخ: االٌمن

 واالٌسر
  أسالٌب العصف الذهنً ومالحظات

 حوله
 أسلوب قبعات التفكٌر الستة 

   

 تطبيق االساليب

 مشاكل الناس وحلولها 
  تحلٌل واقتراح حلول لمشاكل حقٌقٌة

 المشاركٌن. تطرح من قبل 

 
 


