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 التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

يعرف التفكير بأنه المعالجة العقلية للمدخالت الحسية من أجل تشكيل األفكار، ومن ثم إدراك األمور والحكم عليها بصورة منطقية، واتخاذ القرارات وحل المشكالت. ومن أنواع 
التفكير: التفكير الناقد حيث ينظم الفرد المعلومات، ويصفها، ويحللها، ويقيمها من أجل الوصول إلى استنتاج معين. والتفكير اإلبداعي الذي يكمل التفكير الناقد حيث تولد أفكار 

جديدة، و بدائل متنوعة، ويتم حل المشكالت بطرق إبداعية. 

تم تصميم هذه الدورة التدريبية وفق منهجية عالمية من يوروماتيك  في مجال دمج مهارات التفكير الناقد والتحليلي واإلبداعي، لكي تلبي االحتياجات المعرفية للمشاركين وتنمي 
خبراتهم وتكسبهم المهارة العالية في هذا المجال واكتساب مهارة التمييز بين اآلراء والحقائق، مهارة اكتشاف األخطاء، مهارة تقويم الحجج، مهارة تقديم الحجج، مهارة التوقع، 

مهارة حل المشكلة، مهارة اتخذا القرار.

األفكار  توليد  الذهني، مهارات  العصف  استراتيجيات  االبتكاري،  والتفكير  األفكار  توليد  والناقد واالبداعي، مهارات  التحليلي  للتفكير  التطبيقي  الفهم  الدورة:  ومن محاور هذه 
واالحتماالت، استراتيجيات جمع البيانات، حل المشكالت اإلبداعي والتفكير االختراعي/ أساليب حل المشكالت التحليلية، استخدام النهج في معالجة المشاكل التشغيلية الحرجة، 
وتطوير تقنيات فكرية وعمليات فكرية، وتقنيات لتوليد األفكار اختراق وحل المشاكل األكثر تعقيدا. واستكشاف كيفية طرح األسئلة الصحيحة وتحدي االفتراضات ورؤية وجهات 

نظر اآلخرين بوضوح.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wالتعرف على عناصر ومعايير التفكير واستخدامها
	wاكتساب مهارة التفكير الناقد والتفكير التحليلي واالبداعي
	wتعزيز القدرة على التفكير التحليلي عند التعامل مع المواقف المتعلقة بالعمل
	wإجراء تحليل البيانات باستخدام أدوات وتقنيات مختلفة خالل مراحل حل المشكالت
	wتحليل المواقف وتطبيق التفكير التحليلي واستخالص النتائج
	w)تحليل القضايا المختلفة  باستخدام التفكير الناقد )مهارة التعرف على االفتراضات، التفسير، االستنباط
	wكيفية تفعيل التفكير الناقد في الحياة وفي حل المشاكل في مختلف المجاالت
	wتحقيق االحتياجات الحيوية لقدرات التفكير االبتكاري واإلبداعي
	wفهم العمليات والخطوات التي ينطوي عليها التفكير اإلبداعي
	wشحذ قدراتهم في التفكير بشكل أكثر إبداعا وابتكارا وتنافسية
	wاستخدام المهارات التحليلية إلقناع: تقديم النتائج والحلول لتحقيق أقصى قدر من التأثير
	wتحليل المشكالت واالستناد إلى بيانات ُمثبتة في اتخاذ القرارات

المنهجية:

هذه دورة تفاعلية مكثفة تستخدم تقنيات التعلم اإلدراكي والمعرفي والتجريبي وأساليب التفكير الجماعي. يتكون من محاضرات ودراسات حالة ومحاكاة وعروض تقديمية جماعية 
ومناقشات جماعية وعرض مقاطع فيديو ذات صلة بالتفكير الناقد والتحليلي واالبداعي.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية  موظفو اإلدارة من الرتب العليا والمتوسط والمحللين والمدراء والقادة والمشرفين  والمهنيين الذين يسعون إلى تنمية مهاراتهم التحليلية، والذين يوّدون 
تحسين قدراتهم في اتخاذ القرارات التي تستند إلى التحليل االستداللي.
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المحتويات األساسية:

التفكري الناقد وأهميته يف العملية اإلبداعية:

	wمفهوم التفكير الناقد

	wأهمية ممارسة التفكير الناقد

	wمهارات التفكير الناقد

	wمميزات متعلم التفكير الناقد

	wخطوات تعلم التفكير الناقد

ديناميكيات التفكري الناقد: 

	wخطوات في التفكير الناقد 

	wما يجب فعله وما ال يجب فعله في التفكير الناقد 

	wاألدوات والتقنيات الشائعة للتفكير الناقد 

	wعملية التفكير الناقد 

كيف تصبح مفكرًا ناقدًا:

	w ،مفاهيم التفكير النقدي -التحليل العقالني، لمتشكك

الغير متحيز، التقييم لألدلة الواقعية

	wالمهارات التي نحتاجها للتفكير النقدي

	wالسمات الرئيسية للمفكرين الناقدين

	wتحسين مهارات التفكير النقدي

	wتنمية القدرة على التفكير المنطقي والعقالني

	wكيفية االنخراط في التفكير التأملي والمستقل

	wتقييم قدراتنا على التفكير النقدي

	wمهارات التفكير التكميلي بما في ذلك اإلبداع

	wاستخدام اختبار االنعكاس المعرفي

مهارات التفكري التحلييل:

	wفهم طريقة تفكيرنا وكيفية االستنتاج

	wإضافة القيمة إلى مؤسستك

	wموازنة الظروف المختلفة التي تؤثر على األعمال

	wاالنتقال من التفاصيل إلى الصورة األشمل

	wالتوّصل إلى حلول مبتكرة

مناهج التفكري التحلييل:

	w التفكير التحليلي كمكون من مكونات التفكير
التنسيقي

	w موضع التفكير التحليلي في نماذج صنع القرار
ومراحل المنهج العلمي

	wتصنيف أساليب تنمية التفكير التحليلي
	w.األسلوب التحليلي مقابل األسلوب التجديدي
	wاألسلوب التحليلي مقابل األسلوب التركيبي
	wالتفكير التحليلي وعالقته بالتفكير الناقد
	w موضع التفكير التحليلي في النماذج المتتابعة للحل

اإلبداعي للمشكالت
	w موضع التفكير التحليلي في النماذج المتضافرة

للحل اإلبداعي للمشكالت
	w موضع التفكير التحليلي في نماذج صنع القرار

ومراحل المنهج العلمي

خطوات يف التفكري التحلييل: 

	w جمع البيانات 
	w التطبيق اإلحصائي 
	w تحليل 
	wاستنتاج 
	w  التوصيات

اتباع هنج منتظم حلل المشكالت:

	w تحديد التحدي وتوضيحه -القضية أو المشكلة التي
يتعين حلها

	wنماذج حل المشكالت الرئيسية
	wتحديد الحلول الممكنة باستخدام نموذج اإلنشاء
	w تنفيذ الحلول باستخدام أدوات التحليل وتحديد

األولويات
	wالتغلب على عقبات حل المشكالت
	wتقنيات حل المشكالت لألفراد 
	wتقنيات حل المشكالت للفريق

 درااست حالة التفكري التحلييل والنقدي: 

	w مناقشات دراسة الحالة 
	w تطبيق التفكير التحليلي 
	w العمليات واألدوات 
	wعروض الفريق 

المهارات التحليلية وحتليل البيانات:

	w  تحديد المهارات التحليلية األساسية 
	w استكشاف تحديات جمع المعلومات وتقييمها 

وتقديمها 
	w وصف الخطوات في العملية التحليلية: التخطيط

والتحليل واالستنتاج  
	w  أدوات وتقنيات جمع البيانات وتحليلها 
	w  نموذج المرحلة للتفكير التحليلي
	w  عملية منظمة للتفكير التحليلي 
	w  .كيف يعمل التفكير التحليلي 
	wاألدوات والتقنيات 

التفكري اإلبداعي وأثره عىل التمزي:

	wأساسيات التفكير اإلبداعي وأثره على التميز
	wالعالقة بين اإلبداع والمعلومات
	w سمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة

األعمال
	wأسس التفكير اإلبداعي وتطبيقه في مجاالت العمل

استكاشف عملية توليد األفكار:

	wالعصف الذهني وانواعه
	wعشر اساليب لقتل االفكار االبداعية
	wالقبعات التفكيرية لحل المشكالت

اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي:

	wبعض نظريات االبداع
	wأدوات اإلبداع
	wScamper
	wSynectics
	wالذاكرة الصورية والتقنية الحيوية
	wالخرائط الذهنية
	wTRIZ 
	wقوة التفكير المعاكس

معوقات االبداع يف حل المشكالت:

	wمراحل حل المشكالت اإلبداعية وإتخاذ القرار
	wتشريح المشكلة
	wخطوات اإلبداع في حل المشكالت
	wمعوقات اتخاذ القرار
	wنصائح الستخدام التفكير االبداعي



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

) التفكير اإلبداعي والنقدي في مجال األعمال( 
تكتيكات للتفكير التي يستخدمها القادة ذوو األداء العالي

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


