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٩ ساعات



نظرة عامة

مــن  الحقبــة  هــذه  فــي   - ،اإلبــداع«  ،االبتــكار  ،الموهبــة  »االختــراع 
التنافســية و التكنولوجيــا والتقنيــات الجديــدة ، تعــد هــذه الكلمــات 
هــي الطريــق الــذى أســهم فــي إنجــاح العديــد مــن الشــركات الرائدة 
اليــوم مثــل أبــل و جوجــل و مايكروســوفت. هــؤالء الذيــن يعتقــدون 
ــاك  ــون أن هن ــا يعلم ــوا عندم ــا يفاجئ ــا م ــن ،غالًب ــر مبدعي ــم غي أنه
عمليــة للتفكيــر اإلبداعــي بالفعــل. فــي الوقــت الــذي نســتغل فيــه 
قدراتنــا اإلبداعيــة جيــدا، نجــد أننــا نــؤدي فــي ذروة قدراتنــا. لــذا ، فــإن 
ــر  ــية األكث ــزة التنافس ــك المي ــر ل ــك ويوف ــري حيات ــكار يث ــداع واالبت اإلب

ــة. أهمي
ذكــر ســتيفن كوفــي ، الكاتــب و المؤلــف األمريكــي ، أن »الخبــرات 
اإلبداعيــة يمكــن تكرارهــا بانتظــام بــل وبشــكل يومــي فــي حياتنــا. 
ــع  ــان م ــن األم ــر م ــدر كبي ــخص بق ــعور الش ــب ش ــك يتطل ــن ذل و لك

االنفتــاح وروح المغامــرة. »
فلتنضــم إلينــا في رحلتنــا الي أرض زيــج زاج الستكشــاف جوهر اإلبداع 
واالبتــكار، اكتشــاف مــا يتطلبــه ذلــك مــن كفــاءات، واكتســاب الخبــرة 
ــي  ــات الت ــن األدوات والتقني ــة م ــق مجموع ــال تطبي ــن خ ــة م العملي
تســاعدك علــى رعايــة و تطويــر إبداعــك ، وتعزيــز قدراتــك االبتكاريــة 
لتحقيــق التفــرد والتميــز فــي مــكان عملــك. مــن خــال حضــورك 
ورشــة العمــل ، ســتقوم الفــرق المختلفــة بعمــل مشــروعات و أعمال 
جماعيــة ثــم تقيــم مشــروعات بعضهــا البعــض بنــاءا علــي معاييــر     

موضوعــة. اقتنــص الفرصــة كــي تخلــق الفــرق الــذي تطمــح إليــه!

٩ ساعات



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة األولى 

فرق عمل 
منفصلة

دراسة 
حالة

نشاط 
رقمي

كروت 
نشاط

نشاط 
ورقي

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

دردشة

الهدفاألدواتالموضوع

تطبيق أنواع ابتكارات األعمال التي 10 دقائق
فهم الفرق بين التفكير "المنطقي" الخطي والتفكير الجانبي "اإلبداعي"تناسب أكثر مع متطلبات عملك

ماذا تتوقع أن تكون قد تعلمت مع 5 دقائق
التحقق من توقعات الحضور و االتفاق مسبقا علي محتوي الدورةانتهاء البرنامج؟ 

10 دقائق           
تقديم موجز عن كتاب زيج زاج و 

مشاهدة المشهد األول ثم التعليق 
عليه من قبل الحضور

التعرف على خصائص الشخص المبدع مقابل الشخص التقليدي

ما السمات الشخصية للشخص 10 دقائق
التعرف على خصائص الشخص المبدع مقابل الشخص التقليديالعادي مقابل الشخص المبدع؟

هل مصدر اإلبداع هو العقل أم 5 دقائق
التعرف على دور تفكير الدماغ األيسر في عملية اإلبداعالقلب؟

هل اإلبداع موهبة أم تدريب؟ و ماذا لو 5 دقائق           
فهم أهمية الجزء العاطفي للعقل في العملية اإلبداعيةلم يكن لدي تلك الموهبة؟

تحديد األولوية فيما يتعلق بالمدخات التي تؤدي تحسين ادائكمبدأ باريتو 80/20 10 دقائق

ال تقارن نفسك باآلخرين فكل منا لديه 5 دقائق
تعزيز الثقة في قدراتكما يميزه 

التحقق من صحة المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق باإلبداع واالبتكارخرافات و  حقائق حول اإلبداع واالبتكار5 دقائق

تعريف اإلبداع واالبتكار وتحديد الفرق بينهماتعريف االبداع و االبتكار و الفرق  بينهما15 دقيقة

ثق بقدراتك اإلبداعيةقم بنسج قصة من البداية إلى النهاية 15 دقيقة
تأثير فريق عملك في قدراتك اإلبداعية

دراسة حالة مصورة عن كوداك في 20 دقيقة
Airbnb إدراك تأثير وأهمية اإلبداع واالبتكار على أدائك التنظيميمقابل فوجي و اير ب ن ب

استخدام الموارد المتاحة لديك بشكل خاقأوجد قيمة لكل ما لديك من موارد 10 دقائق

20 دقيقة 
+20 دقيقة  

استخاص ما 
تم تعلمه

إطاق العنان لقوتك اإلبداعية غير المرئيةتقييم كفاءات اإلبداع واالبتكار

مراجعة ما تم تناوله و اإلجابة علي 15 دقيقة
تحضير خطة العمل األسئلة المطروحة



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول

فهم الفرق بين التفكير »المنطقي« الخطي والتفكير   •
الجانبي »اإلبداعي«.

التعرف على خصائص الشخص المبدع مقابل الشخص   •
التقليدي.

تحديد المدخات التي تؤدي الي إنتاجية أفضل ألدائك     •
باستخدام قاعدة باريتو.

التحقق من صحة المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق باإلبداع   •
واالبتكار.

تعريف اإلبداع واالبتكار وتحديد الفرق بينهما.  •
إدراك تأثير وأهمية اإلبداع واالبتكار على أدائك التنظيمي.  •

استخدام الموارد المتاحة لديك بشكل خاق.  •
إطاق العنان لقوتك اإلبداعية غير المرئية.  •

تحضير خطة العمل الخاصة بك لتقوية نقاط ضعفك   •
وتحويل مواهبك إلى نقاط قوة.
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المحتوى التدريبي 
للوحدة الثانية  

الهدفاألدواتالموضوع

البحث عن استخدامات مختلفة للصور 15 دقيقة
المعروضة 

التعرف على تفكير الدماغ األيسر مقابل الدماغ األيمن في عملية 
اإلبداع

تقييم النموذج الكامل للعقل لند  20 دقيقة
هيرمان

فهم وتحديد أجزاء الدماغ األساسية والثانوية التي تخص نمط 
تفكيرك المفضل

20 دقيقة           
يشرح المدرب نموذج الدماغ الشامل 

ثم يستعرض نتائج التقييم مع 
الحضور و يناقشهم في نتائجه

تطوير مهاراتك اإلبداعية لخلق أفكار خارج الصندوق وحل المشكات

الفرد والفريق: ما هو دورك في 15 دقيقة
التعرف على دور األفراد والفرق في اإلبداع واالبتكار فريقك؟ وهل فريقك فريق متكامل؟

20 دقيقة
ما خصائص بيئة العمل و الثقافة 

العامة لدي شركتك و هل شركتك 
تعزز اإلبداع؟

تحديد دور مؤسستك في تعزيز أو إعاقة اإلبداع واالبتكار لدى العاملين 
بالشركة

تقييم ثقافة االبتكار للشركة التي تعمل بهاتقييم ثقافة االبتكار المؤسسي15 دقيقة           

نتائج ست سنوات من البحث  - أعمال 15 دقيقة
هارفارد بيزنس ريفيو

ما الذي يميز المبدعون واستراتيجيون األعمال ويجعلهم مختلفون عن 
االخرين؟

رتب بطاقات المهارات الخمس كما 10 دقائق
نشاط مهاري و فكريترى ثم قم بشرح وجهة نظر

15 دقيقة
يشرح كل فريق إحدى المهارات 

الخمس للمبتكرين المبدعين لبقية 
الحضور 

القدرة علي مزج تفكير الدماغ األيمن واأليسر: الخيالي والعقاني

مع فريقك ، طّبق مهارات االكتشاف 20 دقيقة
الخمسة 

التدريب علي ممارسة مهارات االكتشاف الخمس لتعزيز قدراتك 
اإلبداعية

هل االبتكار فطري /موهبة أم قابل 10 دقائق
تعزيز قدرات االبتكار الخاصة بك مع الوقت والجهد والممارسةللتعلم؟ اقترح نسبة مئوية لتعلمه.



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني

التعرف على دور تفكير الدماغ األيسر مقابل الدماغ األيمن   •
في عملية اإلبداع.

فهم وتحديد أجزاء الدماغ األساسية والثانوية التي تخص   •
نمط تفكيرك المفضل.

تطوير مهاراتك اإلبداعية لخلق أفكار خارج الصندوق وحل   •
المشكات.

التدرب على إمكانية العمل بأجزاء الدماغ األربع.  •
التعرف على دور األفراد والفرق في اإلبداع واالبتكار  •

تقييم ثقافة االبتكار للشركة التي تعمل بها.  •
ما الذي يميز المبدعون واستراتيجيون األعمال ويجعلهم   •

مختلفون عن االخرين.
التدريب علي ممارسة مهارات االكتشاف الخمسة لتعزيز   •

قدراتك اإلبداعية.
كيفية تحويل أفكارك اإلبداعية إلى نماذج أولية مبتكرة.  •
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التعرف على أنواع ابتكارات األعمال وممارستهاأنواع ابتكارات األعمال 10 دقائق

ادخال تحسينات صغيرة مستمرة على المنتجات من خال االبتكار االبتكار التدريجي10 دقائق
التدريجي

تقديم خدمات جديدة بشكل كبير تساهم في إيجاد قيمة مضافة ابتكار  خدمة10 دقائق
للعماء

تقديم منتجات جديدة بشكل كبير تساهم في إيجاد قيمة مضافة ابتكار منتج 10 دقائق
للعماء 

تقديم طرق جديدة تقوم الشركات من خالها بخلق و تقديم قيمة ابتكار نموذج عمل15 دقيقة

التعرف علي طرق تسويق المنتجات / الخدمات ابتكار تسويقي15 دقيقة

تطبيق طرق جديدة ومحّسنة من خال ابتكار سير العملياتابتكار سير العمليات20 دقيقة

ما نوع االبتكار الذي يصف احتياجات 15 دقيقة
تطبيق أنواع ابتكارات األعمال التي تناسب مشاكلك المتعلقة بالعملمؤسستك بشكل أفضل؟ و لماذا ؟

ادراك أسلوبك االبتكاري لتحقيق االستفادة القصوى منهأدوات وتقنيات اإلبداع و االبتكار10 دقائق

نشاطالعصف الذهني الفعال10 دقائق

توليد األفكار من خال طرح األسئلة الصحيحة نموذج SCAMPER 15 دقيقة

التوصل الي جذور المشكلة الصحيحة و معرفة  أسبابها باستخدام الخمس لماذا 10 دقائق
الخمس لماذا

خلق عاقات و استنتاجات باستخدام صور و الوان خرائط التفكير الذهنية10 دقائق

تعرف على أسلوب ابتكارك لتحقيق أقصى استفادة منهأنماط االبداع واالبتكار20 دقيقة

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثالثة 



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثالث

التعرف على أنواع ابتكارات األعمال وممارستها.  •
تطبيق أدوات وتقنيات مختلفة لإلبداع واالبتكار في مكان   •

العمل مثل العصف الذهني و نموذج SCAMPER و  الخمس 
لماذا و الخرائط الذهنية .

ادراك أسلوبك االبتكاري لتحقيق االستفادة القصوى منه.  •
تطبيق أنواع ابتكارات األعمال التي تناسب أكثر مع   •

متطلبات عملك.



ستقوم Bbusinesss بتزويد الحاضرين بمجموعة أدوات برنامج 
زيج زاج الند التي تشمل:

الكتاب المصور.  •
نموذج كفاءات االبداع واالبتكار.  •
الخمس مهارات االستكشافية.  •

PIE نموذج  •

تســتخدم هــذه المنصــة المَصــورة فــي شــكل الكتــاب ومشــاِهده او 
بعــض أفــام الرســوم المتحركــة عنــه فــي عــرض محــاكاة لمواقــف 
مــن واقــع العمــل بهــدف تحليــل تلــك المواقــف التــي قد يتعــرض لها 
بطــل القصــة فــي رحلتــه االستكشــافية  فــي أرض زيــج زاج بحثــا عــن 
جــدارات االبــداع و االبتــكار ليكــن متميــزا عــن غيــره حتــي يغيــر مســار 
حياتــه و كــذا حيــاة الحضــور مــن خــال تلــك الرحلــة فــي النفــس 

ــانية. االنس

أدوات المتدرب

المشاهد المصورة
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