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 املقدمة

صفر، إنه رقم مثير لالهتمام بالنسبة لي. رقم غريب في طبيعته او تكوينه، ليس له قيمة في حد ذاته، ومع ذلك لديه القدرة على جلب . أو سلب القيمة من األرقام األخرى. إنه مؤثر 
للغاية بطريقة تجعل وجوده في أي معادلة يؤثر بالتأكيد على النتيجة النهائية. بصفتي رجل أعمال، كنت بحاجة إلى التعرف على الصفر في العديد من املناسبات وفهمه من 

منظور ثاني. مثال، يمكن أن يتحول تمويل األعمال بشكل كبير إذا أضاف  ، املمول صفر أو غاب عنه. في التصميم، يمكن للصفر أن يزيد أو ينقص من كفاءة خط اإلنتاج. في 
الحياة، جهلنا في موضوع ما او قلة خبرتنا فيه تجعل نسبة نجاحنا فيه اقرب للصفر ”امر غير مرغوب فيه“، وتزيد احتمال وقوعنا في الخطأ. 

دعني أقول ذلك بصوت عال أوال، "أنا مبدع" أوال و آخرًا أحب خلط األشياء وإنشاء شيء منها. لم يكن لدي أدنى فكرة . ان هذا الفعل يسمى ”اإلبداع“أو أنه شيء سأحصل ، على 
مقابل للقيام  به. أستمتع باألنشطة اإلبداعية بكل مجاالتها وتسعدني كمية املتعه التي يمكن أن يجلبها إبداعي او ابداعنا كفريق عمل لحياة انسان أو لي عمله وأحيانا كليهما. 

استغرق األمر مني عدة أشهر لكتابة هذه الصفحات وتلخيص اهم العادات وجعلها قابلة للعرض بشكل مقبول. لقد تعلمت الكثير من كتابة هذه الصفحات. لقد استمتعت، 
وضحكت، وفقدت الكثير، و أسئ فهمي مرات عديدة مما ساعدني على معرفة املزيد وإعادة تعلم األشياء من الصفر مرارا وتكرارا، واسمحوا لي أن أكررها مرة أخرى، مرارا وتكرارا. 

 املطلوب منك أن ترى الصفر كمستوى أو أفق وصلت إليه للتو. ما تحتاج إلى معرفته هو ذلك املستوى الذي ستصل إليه، أحيانا تصل إليه بابتسامة وأحيانا أخرى تصل إليه
 غضبان آسفا، ألنه عليك أن تبدأ من جديد .. من الصفر. أعتقد أننا نعيش بني األصفار في الحياة. إما أن نتجه نحو بدايات جديدة "أصفار جديدة" أو نضطر إلى العودة إلى

 "بدايات مألوفة" أصفار قديمة. على سبيل املثال، القصة الشهير عند الكثير من الناس تدور احداثها حول  شخص بدأ نظاما غذائيا يوما ما، وحصل على عضوية في النوادي
 الرياضية، واستمر في الذهاب إلى صالة األلعاب الرياضية ومراقبة طعامه لفترة من الوقت، ثم تتدخل الحياة في احداث تلك القصة! ستبدو الوجبات السريعة  أكثر جاذبية،

 ويصبح الطريق الى النادي غير مألوف، وتبرز الخواصر السمينة ”امللزلزة“ بجانبك في كل صورة لك. بعد بضعة أشهر ، نعود مرة أخرى،.. النظام الغذائي، العضوية، المالبس
 الرياضية الجديدة ..كلنا يعرف الحكاية. لذلك، ال يختلف البزنس عن هذا الواقع، يمكنك تحديد الهدف، ورسم الطريق نحوه، ثم يقرر السوق التحول ووضع قواعد جديدة، وهذا

 صفر يخبرك بالعودة وإعادة تعيني هدفك وإعادة رسم خريطتك. ال تستقر أبدا مع فكرة وجود حل واحد ملشكلة ما، أو طريقة واحدة للقيام بهذا الشيء، كن مبدعا وتوصل إلى طريقة
 جديدة ولكن ارجوك شاركها معنا، ال تدري من ممكن ان يكون بحاجة إليها.

 لنعود إلى اإلبداع، أريد معالجة املعنى البسيط لإلبداع، أعتقد أن هو القدرة على خلط األشياء وتوفير شيء من هذا املزيج مع القدرة على مالحظة املتشابهات في امور قد تكون
 مختلفة في الوهلة االولى ومن خالل استخدام هذه القدرات يتم تكوين  قيمة مضافة أو حل ملشكلة. ستساعدك العادات او الخطوات  العشرة التالية على تجنب العديد من التجارب

 املؤملة وإضافة املزيد من القيمة إلى حياتك من خالل تعزيز تجربتك في العمل الذي تديره أو أسسته أو حتى لو أنك مجرد موظف يهتم بالشركة التي يعمل بها. أريدك أن تضغط
على كل عادة، وتختبرها، وتعدلها وفقا لحاجتك، فقط ال تتجاهلها.
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ملن يهمه االمر

 هذه العادات/الخطوات حاسمة حقا، ناهيك عن أنه كلما
 مارستها كلما أصبحت حياتك العملية أكثر قابلية لإلدارة
 وممتعة.

 أقول كل ذلك من التجارب الشخصية أو على األقل تعلمت ذاتيا
 من مدرب أو كتاب أو ورشة عمل!

 أعتقد أنني ارتكبت أخطاء كافية وفشلت في العديد من
 املحاوالت للحصول على شرف تعليم شخص ما ما "ال"  يجب
 القيام به.

وكلما كان لديك سؤال، فقط اسأل! ماشي؟، اعتقد وايد سهلة.
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سيرة ذاتية:

كقائد ابداعي و متخصص في القيادة االبداعية وفنونها في ادارة املشاريع يهدف الى مساعدة املبدعني عن طريق 
تعزيز مهارات القيادة واالدارة للنجاح في سوق العمل. الرغبة في صنع فريق من املبدعني لتصميم منتج او تجربة 

من خالل استخدام عملية مركزها "االنسان" و باالضافة الى التصميم وفن التجارة هم اعمدة اساس منظومة 
الشغف لي عبدالوهاب الزامل. امتدادا للميول العلمية حصل على شهادة الهندسة ومن خالل االهتمام في الفنون 

بكل أشكالها طور املهارات املطلوبة في فن التواصل لتساهم في صنع افكاره كمصمم. بالنسبة له، التجارة هي 

خليط من العلم والفن ولذلك يؤمن بان التفكير االبداعي اداة مهمة لحل املشاكل العملية والنظرية ألي مشروع تجاري.


من هو على الورق؟
•
دبلوم هندسة كهربائية ~ الكويت
•
مساعد مهندس وقائد فريق شبكات توزيع الكهرباء ~ وزارة الكهربا واملاء ٢٠٠٥-٢٠١١
•
بكالوريوس هندسة ميكانيكية~ الواليات املتحدة االمريكية 
•
مدير ادارة التشغيل وتطوير املشاريع ~ دار الشاهني لالستشارات الهندسية
•
متخصص في التصميم الصناعي و املنتجات. حائز على جازة ”مركز صباح االحمد للموهبة واالبداع“~ ٢٠٢٠
•
شهادة القيادة االبداعية وتطوير االعمال 
•
عضو لجنة تحكيم املؤتمر الهندسي العاشر ~ ٢٠١٩
•
(Dezign186)  مؤسس و مدير تنفيذي ~  شركة ديزاين ون ايتي سكس


إسالني على
 info@dezign186.com



أو شرفني بزيارة موقعنا
dezign186.com



وطبعا ال تنسى اليوتيوب
https://youtu.be/doUhR5hmX1c
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 ١٠ عادات الزم
 تطورها قبل ال
تتبع شغفك
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 العادة #صفر
 ال تصرف اكثر

 من ٧٠٪ من
  مدخولك
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 العادة #١
 وفر ما يعادل

 ٣-٦ شهور من
 مصروفاتك
الضرورية
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 العادة #٢
 حدد الحل او

 القيمة املضافة
 اللي يوفرها

مشروعك
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 العادة #٣
 طور مفهوم او
 دراسة  ملشروع

يحل مشكلة/
يضيف قيمة

Bizness186



 العادة #٤
 خلك مزعج

 وخل معارفك
 يعرفون عن
مشروعك
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 العادة #٥
 حط نفسك في

 كل حدث له
عالقة بمجالك

بزنس١٨٦



 العادة #٦
 ال تنطر،

 إصبر..مكة ما
 بنيت بيوم!
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 العادة #٧
 اشتغل بوجود

 عقد موقع
 ورسمي.

 دايما.
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 العادة #٨
 تعامل مع

 عميلك كجزء
 من فريق

 العمل.
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 العادة #٩
 تعلم

 توصي 
 عمالئك عليك.
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