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المهارات االبداعية والتفكير االيجابي في بيئة العمل ®

مقدمة:

إن المستقبل لن يشبه عامنا الحالي الذي نعيشه اآلن، كما أن المهارات اإلبداعية الالزمة 
العالم  تغيرات  مع  يتالئم  بما  مستمر  بشكٍل  وتتجدد  تتغير  سوف  المستقبلية  للوظائف 
السريع الذي سوف نعيش ضمنه في المستقبل القريب، ومن ثم لن يكون امتالك وظيفة 
و  المحورية  و  االستثنائية  المهارات  من  بالكثير  نتسلح  أن  علينا  لذلك  السهل،  باألمر 
التي تتالئم مع طبيعة المستقبل بما يتضمنه من تحديات و صعوبات. من بين المهارات 
اإلبداعية التفكير اإليجابي و الذي يساعد الفرد على إكتشاف مواهبه و قدراته اإليجابية 
و يعتبر في نفس الوقت مصدر قوة ألنه يساعد على التفكير في الحلول اإليجابية و التي 
التفكير اإليجابي يعتبر  القرار، كما أن  بذلك تعمل على زيادة مهارة وثقة وقوة متخذ 
مصدر حرية ألنه يحرر من معاناة وألم التفكير السلبي، الذي يؤّدي إلى الفعل اإليجابي 

والنتائج اإليجابية وحلق بيئة عمل فعالة.

أهداف البرنامج:
y  لتنفيذ عمل  ومشـاريع  خطط  إلي  األفكار  وتحويل  اإلبداعية  بالمهارات  التعريف 

المهارات الفكرية ومواجهة المعوقات السلبية لألفكار اإلبداعية
y  التعرف على طرق إختيار العبارات اإليجابية التي تساعد على النجاح، و تكرارها

و كتابتها.
y  مراقبة األفكار، و إستبعاد السلبية منها ألن اإلستمرار في التفكير فيها سيحولها إلى

عادة، و بالتالي تؤثر سلبًا على التفكير و السلوك.
y  بين التمييز  و  تحقيقها،  وسائل  تحديد  و  أولويتها  ترتيبها حسب  و  األهداف  تحديد 

األهداف الممكنة و المستحيلة.
y .إكتساب معارف و مهارات في مجالي فن النجاح و فن التفكير اإليجابي
y .تجنب اإلنطواء على الذات
y  التعرف على آليات تطبيق فعاليات التفكير اإليجابي و اإلبداعي و تأثيره الفعال على

بيئة العمل اإليجابية. 

          المحتويات الرئيسية:

المهاراتاإلبداعية في بناء منهجية اإلبداع والتطوير

y .مفهوم اإلبداع
y خصائص اإلبداع
y التفكير اإلبداعي
y أهداف التفكير اإلبداعي
y مهارات تنمية التفكير اإلبداعي
y معوقات التفكير اإلبداعي و طرق التغلب عليها
y أساليب تنمية التفكير اإلبداعي
y كيفية تنمية مهارات االبتكار واإلبداع الفكري

التفكير اإلبداعي في حل المشكالت

y .تعريف المشكلة
y الفرق بين الحدث والمشكلة واألزمة
y خطوات الحلول اإلبداعية لحل المشكالت
y أسلوب العصف الذهني للحلول اإلبداعية لحل المشكالت
y الخرائط الذهنية لتحليل المشكالت
y مخططات "دونكر" إلبتكار حلول المشكالت
y المصفوفة المورفولوجية لحلول المشكالت اإلبداعية
y أسلوب النظرة الخاطفة لحل المشكالت

اإلبداع و التفكير اإليجابي

y تعريف الّتفكير اإلبداعي
y تعزيز التفكير اإلبداعي
y تنمية التفكير اإلبداعي
y وسائل تنمية التفكير اإلبداعي
y كيف تفكر لطريقة إيجابية؟
y خطوات الحفاط على طريقة تفكير إيجابية

"قانون الجذب" و التفكير اإليجابي

y تعريف قانون الجذب

y قانون الجذب و التفكير اإليجابي الفعال

y قانون الجذب و التفكير اإليجابي

y كيفية تطبيق قانون الجذب والتفكير اإليجابي في الحياة؟

y التفكير اإليجابي و عالقته بدافعية اإلنجاز

y التفكير اإليجابي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية

y التفكير اإليجابي و فعالية اآلداء

التفكير اإليجابي و تنمية الطاقة و الخبرات اإليجابية في بيئة العمل

y تحسين فعالية األداء اإلبداعي واإلبتكاري وتنمية العمل االداري

y التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء

y التفكير اإليجابي وخلق بيئة عمل إبتكارية

y آليات تطوير و تميز العمل الجماعي

y إستراتيجيات تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق

y سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)المهارات االبداعية والتفكير االيجابي في بيئة العمل ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


