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              ارى كطريـق إلـى    اإلد                                                                  يهدف البرنامج بصفة عامة إلى إعطاء المتدربين فكرة شاملة عن اإلبـداع
ــز اإل ــي التعامــل مــع مختلــف          التمي ــة ف ــات والطــرق االبداعي ــى اآللي                                                                   دارى مــن خــالل التعــرف عل

                  المشاكل اإلدارية .
 األهداف التفصيلية للبرنامج 

       دارى .  اإل                                   أن يتعرف المتدرب على مفهوم اإلبداع -

                                           أن يتعرف المتدرب على مقومات اإلبداع اإلداري. -

                                  القيادة ودورها في تطوير المنظمات.                          أن يفرق المتدرب بين أنماط  -

                                                         ان يستطيع المتدرب التعرف على العالقة بين التحفيز واالبداع. -

                                            أن يستطيع المتدرب  التغلب على صراعات العمل. -

  .                                       حل المشكالت واتخاذ القرار بشكل جماعي            درب مهارات             أن يكتسب المت -

                                                 أن يستطيع المتدرب التغلب على ضغوط العمل اإلداري . -

                         رك المتدرب معنى التغيير.     أن يد -

                               أن يستطيع المتدرب إدارة األزمة. -

 
 جدول زمني لتوزيع مفردات البرنامج

 مالحظات عدد الساعات الموضوع رقم األسبوع م

 تنمية مهارات اإلبداع لدى العاملين األول 1

ـــــدى   -              الحاجـــــة لإلبـــــداع  )                   أنمـــــاط التفكيـــــر ل
        التمكـين -                      مكونـات التفكيـر اإلبـداعي-        المديرين

                معوقـــات اإلبـــداع /   -                   داري واإلبـــداع اإلداري  اإل
                  القضــــــاء علــــــى معوقــــــات   -             اإلبــــــداع اإلداري

  -                        اســـــــتراتيجيات زراعـــــــة اإلبـــــــداع-      اإلبـــــــداع
             تشـــجيع وتنميـــة   -                     ســـلوكيات اإلبـــداع اإلداري
ــــين المــــوظفين ــــداع ب ــــي   -                   اإلب               دور المــــدير ف

  -                                  تنميـــة القـــدرات اإلبداعيـــة لـــدى مرؤوســــيه
    كثــر            األســاليب األ   -                     مــداخل اإلبــداع التنظيمــي

ــــداعي  ــــر اإلب ــــة التفكي ــــات -                             شــــيوعا لتنمي       قبع
  (            التفكير الست

                       سووووق ي ووووم المووودر  بت بيووو   11

  -                 بعوووووووو  م ووووووووايي  الوووووووو كا 

                   وم وووووووايي  تاديووووووود سووووووومات 

  –                االبتكار واإلبوداع   -       الشخصية

                           م ووايي  تاديوود الوونما ال يووادي 

                  م وووووووايي  ال ووووووودرة علووووووو    –

      إدارة   -    افيوووووو    الت  –        التفوووووواو  

           حوووووول المشووووووكالت   -      األزمووووووات

            بشووكل جموواعي              واتخوواا ال وورار 

                        ..الووو  . والوووي لكوووي ي وووف كووول 

                         متدر  عل  نواحي قوته ومون 

                           خالل الن اش يتم تع ي  جوانب 

                       ال وووووة وتوايفهووووا  ووووي مجووووال 

                          العموول والوووال لعبووداع والتميوو  

        اإلداري.

 

 إجمالي عدد الساعات

21 

 الثاني 1

االبداع الجماعى وحل المشكالت واتخاذ القرار  الثالث 3
 صنع القرار –القرار  -تعريف اتخاذ القرار
  انواع القرارات -مراحل صنع القرار 
 -محاذير اتخاذ القرار -حيثيات اتخاذ القرار

11 

 الرابع 4
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 مالحظات عدد الساعات الموضوع رقم األسبوع م

طرق  -العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار
االبداع الجماعي لحل المشكالت واتخاذ 

شروط  -مفهوم التفكير الجماعي -القرار
خطوات  –تكوين مجموعة التعاون الذهني 

 - مدخل حل المشكالت -عيالتفكير الجما
مداخل  -الطريقة العلمية التخاذ القرار

 طرق اتخاذ القرار -االبداع التنظيمي
 الخام  5

 السادس
                      قيادة اإلبداع  ي العمل            

  -                 الثقافــــة المؤسســــية   -                ) تعريــــف القيــــادة 
          المتغيـــــرات   -                           الثقافـــــة التنظيميـــــة اإلبداعيـــــة 

            مهـام القائـد   -      إلبـداع                      التنظيمية التـي تسـهل ا
      خصــائص   -                   ســمات القائــد المبــدع   -       المبــدع 

                                        القادة الذين يحفزون مرؤوسيهم على اإلبـداع 
ــــداع   - ــــادي واإلب ــــين الســــلوك القي ــــة ب                                   العالق

ــــــة   -      اإلداري ــــــادة المختلف ــــــاط القي     دور   -                       أنم
  -                                      المناخ التنظيمي في تبني السـلوك اإلبـداعي

 -                     متطلبات اإلبداع اإلداري
                       دارية(                أنماط الشخصية اإل

11 

6 

 

 التافي  واإلبداع السابع 2
  -              محفزات اإلبـداع   -                      )التحفيز وتطوير اإلبداع

ـــــداع       دوافـــــع   -                         عوامـــــل حاســـــمة لتحفيـــــز اإلب
     بيـــان   -             وظيفـــة الـــدوافع  -               الســـلوك اإلنســـاني 

ــــار مــــن بينهــــا  ــــي يمكــــن االختي                                     بــــالحوافز الت
    هـرم   -       الحاجـات  -                        للعاملين مـن قبـل المـديرين

                           ماســــــلو وتطبيقاتــــــه علــــــى البيئــــــة       حاجــــــات 
         اإلدارية(

6 

 التغيير واإلبداع         الثامن 8

        كيــف يــتم   –              لمــاذا التغييــر   -               ) معنــى التغييــر 
ـــر  ـــر   –        التغيي ـــتم التغيي ـــى ي ـــن يحـــدث   -                مت          أي
            مــن المســتفيد   –                 مــن يقــوم بـالتغيير   –        التغييـر 

      قائمــــــة   -             منطــــــق التغييــــــر   -          مــــــن التغييــــــر

6 



 الفهرس
 

 د 

 

 مالحظات عدد الساعات الموضوع رقم األسبوع م

  -     تغييــــر                             الخصــــائص الواجبــــة للتعامــــل مــــع ال
دارة   -                    اســتراتيجيات التغييــر  ــة وا                          القيــادة الفعال

       مقاومـــة   –                    نمـــاذج قيـــادة التغييـــر   -        التغييـــر 
                         أنماط المقاومين للتغيير(  –        التغيير 

 إدارة الراعات العمل        التاسع 9
ـــــواع   -             أســـــباب الصـــــراع   -             ) نشـــــأة الصـــــراع       أن

                  الطــرق اإلداريــة لحــل   -            مراحــل الصــراع  -      الصــراع
  -   ت                    اإلداري كمصـــدر للصـــراعا      العمـــل   -      الصـــراع

                      أسباب الصراع في العمل   -                      أثار الصراع التنظيمي
  (      اإلداري

6 

 إدارة ضغوط العمل           العاشر 11

                حقـــــائق عـــــن الضـــــغوط   -            )ضـــــغوط العمـــــل 
             نمــــوذج التكيــــف   -                   الضــــغوط وفريــــق العمــــل 

  -                                 للتغلـــب علـــى الضـــغط الـــذي مصـــدره العمـــل
  ط                        اآلثـار الناتجـة عـن الضـغو   -            أنواع الضـغوط

       البيئــة     فــي            ضــغوط الحيــاة   -              فــي مجــال اإلدارة
       مواجهــــــة         أســــــاليب  –                    المهنيــــــة والتنظيميــــــة

  (     ضغوط   ال

6 

 إدارة األزمات الاادي عشر 11

                  الفوووورق بووووين المشووووكلة   –              ) تعريووووف األزمووووة 

       المووووودخل   –                دورة حيووووواة األزموووووة   –       واألزموووووة 

        الوقايوووووووة   –                       اإلداري والسووووووولوكي لألزموووووووات 

    كيوف   –                               واألساسيات  وي التعامول موع األزموات 

    -                               يمكنوووووي وقايوووووة منظمتوووووي مووووون األزموووووات   

                                 اسووووووتراتيجيات المواجهووووووة والتعاموووووول مووووووع 

        األزمات(
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                              عوووور  مشوووواريع تخوووور  تمثوووول   كووووار موووون  الثاني عشر 11

                                        المتوودربين تعبوور عوون اإلبووداع والتميوو  اإلدارى 

                        للمؤسسة التي يعملون بها
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