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المقر الدولي لالبتكار وتطوير 

المشاريع  



نبذة عن المقر الدولي لالبتكار وتطوير المشاريع  

تنميةلراشدبنمحمدمؤسسةمنبدعمالمشاريع،وتطويرلالبتكارالدوليالمقرتأسس

يجيةاالستراتتطبيقلدعمالمركزهذاخاللمنونهدفوالمتوسطة،الصغيرةالمشاريع

.(حياةكمنهج)االبتكارواعتبارلالبتكار،الوطنية

رؤيتنا

أن نجعل االبتكار حياة 

رسالتنا

موارد تقديم منظومة ابتكارية شاملة من الخدمات االستثنائية الستثمار االمكانيات وال

.والعقول والتكنولوجيا من خالل التقييم والبناء والتدريب واالبتكار 

أهدافنا

.  غرس ثقافة االبتكار في دولة االمارات العربية المتحدة •

.  تحفيز طاقات االبتكار•

.بناء ودعم االبتكار المؤسسي•

.استكشاف المواهب واألفكار االبتكارية  وتنميتها•

.بناء شراكات تخصصية عالمية في مجال االبتكار•



الخدمات اإلبداعية واالبتكارية التي يقدمها المقر الدولي

الحكوميةتللمؤسسااالبتكاريةالخدماتكافةالمشاريعوتطويرلالبتكارالدوليالمقريقدم

بتكارواالاإلبداعيالتفكيرفيالعالميةالممارساتأفضلتبنيضمنواألفرادوالمحلية

:التاليةاألساسيةالمحاورعلىالمقرخدماتوتتركزالمؤسسي

تـقـيـيــــــــــــم•

بناء مؤسسـي •

تدريب ابداعي•

ابـتـكـــــــــــار•



خبـــــراءنـــــا 

مجالفيالمتراكمةوالخبراتالمتميزالفكريالعطاءذويالخبراءمننخبةالمقريضم

أفضلوفقمتكاملةإداريةمنظومةإعدادفيمعهمليسهمواالمؤسسيالتميز

وميالحكالمؤسسيالتميزمعاييرمتطلباتعلىوبناءالمعتمدةالعالميةالممارسات

.لالبتكارالعالميةوالمعايير

.المؤسسيالتميزخبراء-1

.واإلبداعاالبتكارخبراء-2

.المشاريعوإدارةالتطويرخبراء-3
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التغيير
(الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير)



لماذا التغيير؟

Pressure for changeضغط إلحداث تغيير•

There’s a problemوجود مشكلة قائمة  •



طريقــــــــة سهلـــــة ورائعـــــة أدركـــــت سحرهــا عندمــا طبقتهــــا 



إرادة قوية قرار جاد

تخطيط

تنفيذ

توقع وإستحاق

معرفةطموح و

أهداف

الصورة الذاتية

عناصر التغيير



الموانع الخمس للتغيير

ما واقصــد بـه عــدم إيمانـه بالفوائـد التى ستعـود عليـه من جـراء هذا التغيـر ، لـذا نراه دائ: الشــــــــكـ 1

( .الاعتقد ان هناك ثمة فائده من هذا االمر ) او ( لقد حاولت من قبل ولم ارى النتيجه ) يـردد 

، والشخص يستلزم نوعا من المخاطره وارتياد ارض المجهولهفالتغير: الخوف من المخاطره ــــ 2

ر التى ستعود المتردد نراه دائما يستحضر كم الخسائر التى يمكن ان يجرها عليه التغيير ،وال يلتفت إلى قدر الخسائ

ف ، ان اى برنامج عمل يطوى على كثير من المخاطر والتكالي" التغير ، ما اروع مقالة جون كندى عليه اذا لم يبدا

" .  لكنها اقل بكثير من المخاطر التى سوف تنجم من االعمال المريحة السهلة 

ى تغير فالشخص الذى سنين يقوم بالعمل بطريقة ما ، يجد صعوبه ف: الروتيــــن والتعـــــــــــود ــــــ 3

.هذا الروتين ، والعادات المتاصلة تعد من اصعب العقبات التى تقف امام المرء الذى يرغب التغير 

خوف مالم يمنعنا عن اتخاذ الخطوات الفعالة فال باس به ، :الـرهبــــــة والتخـــــــــوفـــــــ 4

رجوه ، شعور طبيعى لكن ان يكون الخوف عامال مسيطرا على حياتنا ويمنعنا من اتخاذ خطوات التغير المفالخوف

.فهنا تكمن المشكله 

ان خوفنا من طرح فكره ما والمضى نحوها يجعلنا فى رهبة من طرح هذه : االعتراض االجتماعىــــــ 5

الفكره خوفا من صيحات االعتراض ممن حولنا مما يمنعنا من عمل التغير المطلوب



الكريمالقرآنفيالتغيير

{ تَْعِقلُونَ أَفاَلاْلِكتَابَ تْلُونَ تَ َوأَْنتُمْ أَنفَُسُكمْ َوتَنَسْونَ بِاْلبِِر  الن اسَ أَتَأُْمُرونَ  }

{ َ إِن   ِهمْ بِأَْنفُسِ َمايُغَي ُِرواَحت ىبِقَْوم  َمايُغَي ِرُ الّللا  }
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؟التغييرعمليةهيما

المنشودةالطموحإلىنعيشهالذيحاليواقعمنإنتقالعمليةهي•
.للحياةاوللذاتكانسواء

:نوعين •
الذاتمننابعتغيير-1
.لموقففعلكـردةيحدثتغيير-2
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تغيير الذات
لماذا يخفق كثير من الناس في تحقيق أحالمهم ؟•
؟..أنهم اليعرفون ماذا يريدون -1

..!أنهم اليعرفون ماذا يفعلون -2

..!أنهم يعتقدون بعدم قدرتهم على فعل مايريدون -3



!السلوك االنسانى وما هى خصائصه وانواعه

هو مجموعة التصرفات الداخليه والخارجيه التى يقوم بها الفرد خالل نشاطه•

اليومى من اجل اشباع حاجاته ورغباته



انواع السلوك االنسانى
السلوك الفطرى والسلوك المكتسب1

السلوك الفطرى هوا السلوك الذى يمارسه االنسان منذ والدته -

عليم السلوك المكتسب هو السلوك الذى يكتسبه الفرد من خالل االدراك والوعى والتاهيل والت-

.والتدريب

السلوك الفردى والسلوك الجماعى 2

السلوك الفردى هو التفاعالت التى تحدث للفرد نتيجة المثيرات -

التى يتعرض لها فى حياته وتعامالت اليوميه

السلوك الجماعى يمثل عالقة الفرد مع االخرين مثل افراد الجماعه-



:الخصائص المرنة للسلوك 

القابلية للتنبؤ1

(معرفتنا زيادة )تحديد عناصر ومكونات النظام

القابلية للضبط2

(الضبط االيجابي )الضبط الذاتي في مجال تعديل السلوك

القابلية للقياس3

جزء منه ظاهر وقابل للمالحظة والقياس والجزء األخر غير ظاهر وال يمكن قياسه

(قياس لأساليب مباشرة ل)



أقسام العقل 

:(العقالني)الواعيالعقل

لحظيشكلبالحسيةالمدركاتمعويتجاوبالمنطقية،العملياتويقيميحسبالذيالمنطقيالعقلوهو

للجسداإلراديةالحركاتبكليتحكموالذي

(معناينامنناموعندمامعنايستيقظنستيقظعندماالذيالعقلهو)ببساطةاو

اآلنيحدثمايعي•

محدودتركيزه•

الباطنالعقلببرمجةيقوم•

ومحللمنطقي•

مفكر•

لألحسنالباطنالعقليغيروبالتالياقتنعإذااألحسنإلىيتغيرنأممكن•

الباطنللعقلناجحةغيرأوناجحةمعلوماتيعطينأممكن•



(الال واعي)العقل الباطن 

ايتنا بحسب في وصولنا إلى غيؤثرهو األساس الذي يتحكم بعاداتنا وسلوكنا وتصرفاتنا، وهو الذي 

ات عن طريق نمط التفكير الخاص بنا، سواء كان سلباً أو إيجاباً وهو الذي يتلقى ايضاً المعلوم

(الحاسة السادسة)الحدس

رادية، وهو مخزن هائل للمعلومات والخبرات، ومسؤول عن المشاعر والعواطف، واالستجابات غير اإل
.وهو سجل للعادات  الحسنة والسيئة

:طريقة عمله 
(المعالجات( .... )والمخرجاتالمدخالت)



(الباطن)خصائص العقل الالواعي 

!!!ساعةوعشرينأربعمدارعلىيعمل•

(غي ِّر ذكرياتك تتغير حياتك )يخزن الذكريات •

ينظم جميع ذكرياتك •

يحرك الجسم -محرك العواطف والمشاعر •

(21-6)قاعدة يصنع العادات •

يصبح انشط كلما وثقنا به وكلما استخدمناه اكثر •



؟المخ؟

؟هوالبشريالمخ

؟فييوجدو

:حجمه 

:تكوينه 

:المخبهايتحكمالتياألفعالأنواع•

 :هيوالمخبهايتحكمواإلنسانبهايقومالتياألفعالمننوعينهناك•

الشعوريةبطريقةالمخبهايتحكمالتيالقلبدقاتوالتنفسوالهضممثل :راديةإالال

إراديبشكلالمخفيهايتحكمالتيالمسائلحلواإلستنتاجوالتفكيرمثل :راديةاإل



المخفَصا 

األيسر---األيمن 





ما اإلبداع ؟ وماذا يقصد باإلبداع ؟

..“؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»



..“؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»



..“؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»



إلبداعيعناصر التفكير ا

وتعني التميز في التفكير والندرة والقدرة على النفاذ :األصالة-1

.في أقصر وقتوراء المباشر والمألوف من األفكار ما إلى

ة حروهي القدرة على إنتاج أفكار عديدة لفظية وأدائية لمشكلة نهايتها :الطالقةـ 2

:الطالقة في األنواع التالية وتكون .ومفتوحة 

جيد وهي سرعة تفكير الفرد في إعطاء الكلمات وتوليدها في نسق:طالقة األلفاظ ـ أ

.وهو إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات الداللة الواحدة :طالقة التداعي ب ـ 

.وهي استدعاء عدد كبير من األفكار في زمن محدد :طالقة األفكار ج ـ 

وم حقيقية وتعني تقديم بعض اإلضافات إلى أشكال معينة لتكوين رس:طالقة األشكال د ـ 



عناصرالتفكير اإلبداعيتكملة

.وهي تغيير الحالة الذهنية لدى الفرد بتغير الموقف: المرونةـ 3

:ولها  مظهران هما •

.حدد وهو إعطاء عدد من األفكار المتنوعة التي ترتبط بموقف م:المرونة التلقائية ـ أ

غذية وتعني التوصل إلى حل مشكلة ، أو موقف في ضوء الت:المرونة التكيفية ب ـ 

.الراجعة التي تأتي من ذلك الموقف

ادات ، وهي قدرة الفرد على رؤية المشكالت في األشياء والع:الحساسية للمشكالت ـ 4

.أو النظم ، ورؤية جوانب النقص والعيب فيها 

وجد وهي عبارة عن مساحة الخبرة ، والوصول إلى تنميات جديدة مما ي:التفاصيلـ 5

.لدى المتعلم من خبرات 





التفكير اإلبداعيمجموعات 
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اإلدارة
ماهي اإلدارة ؟؟؟•

أخرىهي إنجاز أهداف تنظيمية من خالل األفراد وموارد 

إنجاز األهداف من خالل القيام بالوظائف اإلدارية الخمسة كذلك هي 

(.التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة)األساسية 

اإلدارةالهدف من تعل م 

.  مهاراتزيادة •

.تعزيز قيمة التطوير الذاتي •



عناصراإلدارة الخمس

التخطيط •

ل السبل الوظيفة اإلدارية تهتم بتوقع المستقبل وتحديد أفضهذه 

.إلنجاز األهداف التنظيمية

عملية مستمرة تتضمن تحديد طريقة سير األمور لإلجابة عن 

األسئلة مثل ماذا يجب أن نفعل، ومن يقوم به، وأين، ومتى، 

.وكيف



مفهوم التخطيط العام

:لفهم المفهوم يجب اإلجابة على أربعة أسئلة•

ماذا نريد أن نفعل؟ •

أين نحن من ذلك الهدف اآلن؟ •

هدف؟ ما هي العوامل التي ستساعدنا أو ستعيقنا عن تحقيق ال•

ل ما هي البدائل المتاحة لدينا لتحقيق الهدف؟ وما هو البدي•

األفضل؟ 



أنواع التخطيط الثالثة

:التخطيط االستراتيجي•

لتخطيط ويبدأ ا. يتهم التخطيط االستراتيجي بالشؤون العامة للمنظمة ككل

مستويات الستراتيجي ويوّجه من قبل المستوى اإلداري األعلى ولكن جميع ال

:ي هيوغاية التخطيط االستراتيج. اإلدارة يجب أن تشارك فيها لكي تعمل

.  إيجاد خطة عامة طويلة المدى تبين المهام والمسؤوليات للمنظمة ككل•

.  إيجاد مشاركة متعددة المستويات في العملية التخطيطية•

تطوير المنظمة من حيث تآلف خطط الوحدات الفرعية مع بعضها •

.  البعض



التخطيط التكتيكي

طط يركز التخطيط التكتيكي على تنفيذ األنشطة المحددة في الخ•

هذه الخطط تهتم بما يجب أن تقوم به كل وحدة من . االستراتيجية

. ازهالمستوى األدنى، وكيفية القيام به، ومن سيكون مسؤوالً عن إنج

المدى . جيالتخطيط التكتيكي ضروري جدا لتحقيق التخطيط االستراتي

كز الزمني لهذه الخطط أقصر من مدى الخطط االستراتيجية، كما أنها تر

ات العامة على األنشطة القريبة التي يجب إنجازها لتحقيق االستراتيجي

.للمنظمة



التخطيط التنفيذي

وليات يستخدم المدير التخطيط التنفيذي إلنجاز مهام ومسؤ•

الخطط . ويمكن أن تستخدم مرة واحدة أو عدة مرات. عمله

.  ذات االستخدام الواحد تطبق على األنشطة التي تتكرر

أما. كمثال على الخطط ذات االستخدام الواحد خطة الموازنة

أمثلة الخطط مستمرة االستخدام فهي خطط السياسات



المادية الوظيفة اإلدارية التي تمزج الموارد البشرية وهو التنظيم 

.من خالل تصميم هيكل أساسي للمهام والصالحيات

.التنظيم يبين العالقات بين األنشطة والسلطات

عّرفا "مقدمة اإلدارة"في كتابهم " ريموند اتنر"و " وارين بلنكت"

ة من وظيفة التنظيم على أنها عملية دمج الموارد البشرية والمادي

خالل هيكل رسمي يبين المهام والسلطات

التنظيم



لمكان يهتم باختيار وتعيين وتدريب ووضع الشخص المناسب في ا

.المناسب في المنظمة

:الثمانيةمهام التوظيف •

البشريةتخطيط الموارد -1

الموظفينتوفير -2

االختيار-3

بالمنظمةالتعريف -4

والتطويرالتدريب -5

األداءتقييم -6

التوظيفقرارات -7

إنهاء الخدمة-8

التوظيف



.إرشاد وتحفيز الموظفين باتجاه أهداف المنظمة

ةالتحفيز، أو القيادة، أو اإلرشاد، أو العالقات اإلنسانيهي 

التوجيه 



الرقابة

ما الوظيفة اإلدارية األخيرة هي مراقبة أداء المنظمة وتحديد•

.إذا كانت حققت أهدافها أم ال

قييم أداء هي المعنيّة بالفعل بمتابعة كّل من هذه الوظائف لت•

.المنّظمة تجاه تحقيق أهدافها
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الفكرالقيادي اإلبداعي

...اآلخرينعلى التأثير نجاح الفرد بمدى -

ً العالقة بين من يطمح ليقود اآلخرين وبين من يختار أن يكون تاب- عا

الهيئة العليا المسئولة عن توجيه الدائرة وسياستها واالفراد -

نحو تحقيق الهدف
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:قال صل هللا عليه وسلم 

ي من أمر اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به، ومن ول))
(( أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه

رواه مسلم

:  وسلمصل هللا عليهقال رسول هللاو

“كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ”
رواه أحمد
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القائدمفهوم 

قالطرييحددالذيوهويسبقهمأنه•

بكثيريسبقهمالأنه•

جماعتهخادم•



عناصر أساسيةثالثة للقيادة 

األفرادوجود جماعة من -1•

فيهموجود فرد بين المجموعة يؤثِّّر -2•

لتحقيقهاوجود أهداف مشتركة يسعون -3•



الوعي

المشاركةااللتزام

التحفيز

المتابعة
االلتزام

المتابعة

التحفيز

المشاركة

مهمات القائد
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القيادة بالمفهوم الغربي

ائدةالسالمعاييرمعمتوافقةلمتطلباتواستيفائهالشخصكفاءة:سببها•

المختلفةالجهاتلدىوتمثيلهاعليهاوالسيطرةالمجموعةرئاسة:ضمونهام•

ىأخرجماعاتتضعهاالتيوالتشريعاتالجماعةرضابينتتراوح:ضوابطها•

القيادة بالمفهوم الياباني

منمقبولةلدرجةإبرازهمعالمرتبةهذهلبلوغهالمقررةالمدةمرورهو:سببها•

الكفاءة

وخبراتهاأفكارهامنللخروججلساتها،وإدارةالمجموعةأعمالتنسيق:مضمونها•

بحلول

.ةاإلنجازيومستوىالعامالمجتمعفيالمستقرةالعرفيةالقيمهي:ضوابطها•
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اإلسالميالقيادة بالمفهوم 

(عزل خالد)هو مناسبة سمات هذا الشخص للمهمه : سببها •

(أسامة بن زيد)أداء دور محدد يقرره الموقف: مضمونها •

ية عدم جواز الخروج عليه ما لم يقع في ما يوجب عزله استناداً للقواعد الشرع–

المقررة 

حقه في الطاعة دون مناقشة عندما ال يكون ثمة مجال–

حقهم في أن يشاورهم عندما يكون ثمة مجال–

حقه في وقوفهم معه عندما يخرج عليه البعض دون وجه حق–

:على نوعينضوابطها•

القواعد الشرعية المقررة–

ما سوى القواعد–

، الشورىالقيمكفاءته ، 
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مطلوبة لقادة العصر الجديدست مهارات 

Creativityبصيرة إبداعية1.

Sensitivityحساس بما حولهاإل2.

Visionةالرؤية النافذ3.

Diversityالتنوع والتكييف4.

    Focusالتركيز 5.

         Patienceالصبر والمثابرة6.

مهارات العصر الجديدالقيادة و



الصفات والخصائص 

للقائد من أهمها
والقدرة كالتفكير، والتخطيط، واإلبداع،": فطرية"ذاتية خصائص -

.على التصور

.زكالعالقات، واالتصال، والتحفي": اجتماعية"مهارات إنسانية –

.كحل المشكالت، واتخاذ القرارات": تخصصية"مهارات فنية –



كيف تحفز الموظفين

ة العمل ؟هل سبق وسألت نفسك لماذا بعض الموظفين غير مهتمين وليست لديهم جدي•

70%

50%

التحفيز---المقابل 

!!!!ماهو الحل ؟؟؟



الحل

؟هل تغيّر الموظف•

الذي يعمل فيه؟النظام أو تغيّر •

(النظامتغيير )

(بدون استعمال المال)تحفيز موظفيك 

في االستفادة من قدرة موظفيك الطبيعية-1

ادة على منظمتك أن توجد وتطور محفزات حقيقة يمكنها إثارة الموظفين وزي-2

اندفاعهم



التحفيز اإلبداعي

كن مسئوالً •

لهم اي ان تكون في قلوبهم وعقو: كن قدوةً •

ال –انت مثال حي لكل من يعمل معك –

ات احذر من كبو–تتوقع منهم مالم تقم انت 

كن القائد المخطط –( الغضب)الجياد 

لميدان المعركة ثم يسبقهم اليه

كن صحفياً تدير موقع الحدث•

كن أنت بعد التحسين•

كن موقًد للشموع •

(فريق كرة قدم()المخطئ)–



تذكر دائما  

أنا فقط اكثرهم مسئولية.. أنا لست أهم المشاركي •

اسير لن استطيع قيادة الناس بدفعهم من الخلف ولكن يجب ان•

في المقدمة

(نحن)وتذكر دائماً ( أنا)انس •

كلما ساعدت األخرين على النجاح كلما زاد نجاحك•

لعطاءاذا ظننت انك وصلت للقمة فهذا يعني انك ستتوقف عن ا•

افسح المجال لآلخرين وسوف تذهلك انجازاتهم•



خدعوك فقالوا 

امأل جو الشركة بالسياسات ؟؟؟•

كّون توقعات غير واضحة عن أداء الموظفين•

وضع قواعد كثيرة غير ضرورية على الموظفين اتباعها •

حدد اجتماعات غير مفيدة على الموظفين حضورها•

شجع المنافسة الداخلية بين الموظفين •

احجب معلومات مهمة عن الموظفين هم بحاجة لها ألداء عملهم •

قدم نقدا بدال من التعليقات البنّاءة•

بأنهم قد اقبل مستوى األداء المنخفض، بالتالي سيشعر الموظفون ذوو األداء العالي•

وضاع تعبهماستغلوا

عامل موظفيك بشكل غير عادل •

استفد من الحد األدنى من طاقة موظفيك •
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المبدعصفات القائد 

الشعور بأهمية الرسالة•

الشخصية القوية•

الطاقة والنشاط•

الصدق الحزم في القرارات•

الرحمة والمحاسبة•

مهارات االتصال والتخاطب•

تشجيع جميع االفكار وبلورتها•

األمانة•

التعلم واالطالع•

العدل والقسط•

كرم النفس والتضحية•

الحلم والمسامحة•
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من الضروري للقائد أن يتحلى 

بنوعين من الذكاء

لى يحتاج إلى مهارات منطق وتحليل لمواجهة التحديات المبنية ع: ذكاء فكري1.
أسس عقلية

بحاجة إلى مهارات وجدانية وتحكم بالمشاعر لمواجهة التحديات: ذكاء وجداني2.
المشاعرية



الذكاء الوجداني 
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اإلكتشافات الخمسة لتطوير الذكاء 

الوجداني لديك

ركز على جانب ترى أنه بحاجة للتطوير

ية؟ماذا أريد أن أكون؟ ما هي صورتي المثالية المستقبل–شخصيتي المثالية : أوالً •

• ً من أنا اآلن؟ ما هي نقاط قوتي ونقاط ضعفي؟–شخصيتي الواقعية : ثانيا

• ً ي األمور كيف بإمكاني اإلستفادة من نقاط قوتي؟ ما ه–لتطوير الذاتي لبرنامجي : ثالثا

التي يجب أن أطورها في شخصيتي للوصول إلى شخصيتي المثالية؟

• ً جب أن ما هو السلوك، واألفكار الجديدة، والمشاعر التي ي–التمكن من شخصيتي : رابعا

ذات؟الأتمرس عليها ألتقّدم نحو التمييز في السيطرة على 

• ً ُن أَْن تساعد على ت: خامسا القات المساعدة والموثوقة التي يُْمكِّ غييري المرغوب؟ما هي العِّ
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مناعة جهاز النشاطفيو، اتمستويات الهرمونفي تغير إلىتؤديئلاسل رارسإيمكن للقائد•
لدى األفرادونبضات القلب

سائر األعضاءويحدث إنسجام بين حركات الجسد،حوارالمن دقيقة 15بعد •

(IQ)من نجاحات القادة فقط تعود إلى نسبة الذكاء ٪ 25ث أنبحااألتظهر •

يوجدانالطاقة الذكاءتعود إلىالمتبقية ٪75والـ•

اإلنسانية٪ في مجال المهارات 1لكل تحسين بنسبة •

.  “الربح”٪ زيادة في 2ثمة 

بينما لم يلحظ أية أضعاف متوسطي األداء،4مهارات الذكاء الوجداني لدى المتميزين يساوي •
.فوارق مهمة بينهم على مستوى الذكاء المعرفي والذكاء التقني

:ختطاف العاطفياإل•

(مخطوفوجدان الال)تجاوز العواطف السلبيه 

Harvard Business Review  ،دانيال غولمان

القادة والذكاء الوجداني وأثره 

على صحة األفراد



:أسلوب الحل المبدع للمشكالت 

:عمليات متعاقبة هي خمس •

مالحظة المشكلة واإلحاطة بها -1

حل معالجة المشكلة ، والتوصل الى ال-2

اليها تقييم األفكار التي تم التوصل-3

اختيار الحل المالئم -4

اختبار فاعلية الحل -5



:الوفرة -1
نها ، التفكير أفضل طريقة للحصول على أفكار رائعة هو الحصول على أفكار كثيرة ثم تلغى السيئة م

المستمر في قضية ما يولد أفكارا ، واألفكار الكثيرة تؤدي إلى أفكار جديدة إبداعية

إذا لم تنجح في البداية خذ فترة راحة:الراحة-2

:التغيير -3
إليجاد الحل للمشكلة ال تنظر إليها من نفس الزاوية التقليدية

هااكتب أفكارك قبل أن تنسا:التدوين -4

:التساؤل -5
ت بسيطة أو األسئلة والفرضيات الساذجة قد تأتي بأجوبة ذكية ، فال تتردد من طرح التساؤالت وإن بد

.غريبة على ذهن المستمع 

:التقليد -6
(BENCHMARKING) المقارنة المعياريةوضع بصمتك قلد أفضل الموجود ثم عدل

اإلبداعقوانين



الفرديالمستوى 

الجماعيالمستوى 

اإلداريالمستوى 

المؤسسيالمستوى  اإلبداع المؤسسي

اإلبداع اإلداري

اإلبداع الجماعي

اإلبداع الفردي

مستويات اإلبداع
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فائدة اإلنفتاح على اآلخرين 

تمرين

:شخصينتذكر •

األول تحب أن تعمل معه•

معهالثاني تتجنب العمل •

المطلوب 

خياراتحدد أبرز الفوارق بين كليهما التي دفعتك لهذه ال•



اإلبتكار

لتحويل األفكار الجديدة واألفكار الخيالية إلى واقع •

:  عمليتين أساسيتين هما•

Thinkingالتفكير •

Producingاإلنتاج •

او ألفكار قائمةتطوير وتطبيق لألفكار الجديدة•

ةالسعي الحثيث لتوليد االفكار والخروج بمنتج او فكرة او خدمة جديد•

عملية عقلية ديناميكية تدور حول الجديد والتغيير لألفضل•



اإلعداد
التحققإلشراقااالحتضان



خطوات هامة لإلبتكار

بذل بعض الوقت وبعض الجهد في البحثResearching (R) 

بذل بعض الوقت وبعض الجهد في تطويرDeveloping (D) 

 بذل الكثير من الجهد والكثير من الوقت في تسويقCommercializing (C) 

يغلب التفكير االبداعي على االفراد  اما االبتكار فيغلب على المؤسسات

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOj9Hd3ojVAhXJblAKHYcbCNoQjRwIBw&url=http://www.familybusinessarabia.com/smes-expanding-roles-recovery/&psig=AFQjCNGfsqKjwK0hWAdfSXfzbAZc9ujrPA&ust=1500120544570866


:معوقات التفكير االبتكاري

.االفتقار إلي الثقة في القدرة على االبتكار•

.االنفعاالت الشخصية•

.عدم القدرة على استخدام اإلمكانيات الطبيعية داخل موقع العمل•

.عدم توفر البيئة الداعمة لالبتكار •

.عدم توفر منظومة آللية االبتكار في المؤسسة •

: مدخالت عملية االبتكار واإلبداع 
. الذكاء •

.  الموهبة•

.  الخبرة•

. االتجاهات•

التخيل •



طرق إلدارة اإلبتكار
منهجيات تعيين الموظفين اإلبداعية•

شجع وكافئ من يفكر بطريقة غير مألوفة بناءة•

وفروا البيئة المناسبة للموظفين واجعلوهم يطلقوا العنان•

ساعد وابحث عن التحديات وأزلها أو قلل منها•

طور من قدراتك وقدرات الموظفين واطلعوا على النماذج االخرى •

المختلفة

ال تكتفوا بالحديث واستمطار االفكار ، بل ابدأوا بالتنفيذ •

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://foresightcards.com/&psig=AFQjCNF5jJePgNcdS-TXcb87jlPDu1Qqug&ust=1491916719184729


أسس العملية االبتكارية في حل المشكالت

يم هذه االستقالل التام بين عملية توليد األفكار وعملية تقي:أوال

.  األفكار

ن تضيع دو(التركيز علي الصعوبات)النجاح في حل مشكلة ما :ثانيـا

رد محاولة تذليل صعوبات خارجة عن طاقة وقدرة الفلالجهد والوقت 

.  لة وحلهاالتركيز العقلي في تحديد وتشخيص إبعاد المشك:ثـالـثــا

بدائل أن الموقف الذي يفرض اختيار بديل من بين عدد من ال:رابـعــا

يتطلب إعادة صياغته  في  صورة مشكلة تستلزم بالضرورة

. التشخيص والحل 

االختالف وعدم االتفاق قد يؤدى إلى جرح شعور الغير:خـامسـا

وقف ذلك وإيجاد صراعات بين األفراد أو إلى إنتاج ابتكاري فريد ، ويت

.  رأيعلى األسلوب الذي يعالج به هذا االختالف أو عدم االتفاق في ال



اتخاذ القرار

ات ، تستخدم لتقييم الحلول المتاحة أو مسارستوارت باوطريقة طورها 

.التصرف المختلفة

متى ولماذا تستخدم هذه األداة؟•

رار إذا كنت بصدد اتخاذ قرار شخصي أم قرار يخص مشروعك استخدم مصفوفة الق

سام وأيضا عند اتخاذ قرار قد أدى إلى انق. عندما تصاب بالحيرة بين عدة اختيارات

.لعملكتحديد االختيار األفضلفريقك بين عدة آراء، تساعدك مصفوفة القرار على

http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Pugh


؟كيف تستخدم هذه األداة



المتاحة حدد كل االختيارات و المعايير: الخطوة األولي•

:والممكنة

كتب كل ا. فكر في عدة خيارات مقبولة تريد أن تفاضل بينها•

ر ثم حدد عدة معايي. في ورقة العمل الخيارات في األعمدة

و دونها في. على أساسها سوف تفاضل بين االختيارات

.صفوف ورقة العمل



معيارحدد الوزن النسبي لكل :الثانيةالخطوة •

معنى كل إذا كنت تعمل مع فريقك تأكد من أن كل أعضاء الفريق متفقون على

دد ح. قد يكون هناك معيار أكثر أهمية عن غيره بالنسبة لك.مقياس أو رقم

انب وضعه في عامود إلى ج-بالنسبة المئوية -رقًما يمثل أهمية كل معيار

د أرقام فتحديد الوزن النسبي عملية تقديرية ولكنها ليست مجر. المعايير

نفترضها بل هي نتيجة معلوماتنا عن أولوياتنا أو أولويات العميل أو

.الموظفين

قيم اختياراتك:الخطوة الثالثة•

مة قبل أن تبدأ بوضع درجة لكل معيار حدد المقياس الذي سوف تستخد

عيار، حاول تقييم مدى تميز كل خيار بالنسبة لكل م(.٠١-١أو٥-١مثل)

فنبدأ بالخيار األول ونضع درجة لكل معيار فيه تحدد مدى رضانا 

تقييم كل خيار لنفس Xنحسب حاصل ضرب الوزن النسبي لكل معيار .عنه

لهذا المعيار، ثم نقوم اآلن بجمع نقاط كل خيار فنحصل على مجموع النقاط

.الخيار







صورة وتعليق

قارن وحلل



قبل البداية3





انعدام الثقافةالوضع اإلقتصاديالفقــــــــر السن أو الجنسغياب الصحة الجسدية



ةامتلك الحكمة الكافية للتمييز بين األشياء الصحيح

امتلك اإلرادة الجيدة لتحقيق الرغبة في أداء األشياء الصحيحة فقط

امتلك القوة الكافية لتنفيذ األشياء الصحيحة



اإلبداعيةالقيادية آليات استمطار األفكار 

المرح واللعب : اوال

مقومات التفكير اإلبداعي اطالق حرية التعبير باألفكار بأي طريقة  

العصف الذهني: ثانيا

ال تقيم األفكار في جلسات العصف الذهني –الكم تأتي بالنوعية 

التفكير التوليدي: ثالثا

األفكار العظيمة خرجت من افكار بسيطة و ساذجة



 .هى أداة االستدالل العقلي عن ما هو واقع

ماذا لو ؟!!!    مهارة 



المهم

(هارؤية مشتركة إذا استطعنا أن نراها، سنستطيع أن نبني)

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE3tDC5ofRAhUBqJQKHVyHBFQQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/20141018045606-13728654-communicating-shared-vision-developing-business-mission&bvm=bv.142059868,d.dGo&psig=AFQjCNGZ5_jDHOojHrsD25TYw1iTwjZtkw&ust=1482496074543749


ثورات مستقبلية

البيانات الحيوية •

الطباعه الحيوية •

LIFIتقنية الالي فاي   •

(ر تقنية الصغائ)تكنولوجيا النانو المذهله •

ناطحات السحاب صديقة الطبيعة•

(الصافية ) المدن صفرية الطاقة 

ناطحات المحيطات •
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املطرقةإذا كانت األداة الوحيدة اليت لديك هي..
..فإن كل شيء حولك يبدو مسمارا  
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أصحاب إرادة

محاضر عالمي-استرالي –نيك فوجوجيك 



ال يأس مع الحياة



صنعوا مستقبلهم
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وإخوانيختاما  أخواتي

ختاما  ايها المتميزات والمتميزون


