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المقدمة:
الذكاء العاطفي هو مجموعة من الصفات الشخصّية والمهارات االجتماعّية والوجدانّية التي تمّكن الفرد من وعي مشاعره وانفعاالته، ومن التحّكم فيها، وتحويل السلبي منها إلى 
إيجابي، عبر تنظيمها وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المنشودة. كما أنها تؤّهله إلدراك مشاعر اآلخرين وانفعاالتهم وتفّهمها والتعامل معها وإدارتها، بحيث يصبح الفرد أكثر قدرة 

على ترشيد حياته النفسّية واالجتماعّية والنجاح في التفاعالت المهنّية وفي مواقف الحياة المختلفة، ال سّيما الضاغط منها.

اعتبر الذكاء العاطفي في السنوات األخيرة، متغير مهم لنجاح المؤسسات، ألن استغالل المزيج اإليجابي في العاطفة يضفي نوعا من االحترام والثقة، بين مختلف أعضاء المؤسسة. 
ولقد نأدى " جولمان" بضرورة تمتع قادة المؤسسات بمهارات الذكاء العاطفي والتي تعني االستغالل الذكي للعاطفة في مجاالت العمل، . ألن قادة المؤسسات بحاجة للتحكم في 
مختلف الضغوطات، من خالل تمكنهم من فهم عواطفهم، وعواطف األخرين وحسن إدارتها، وذلك يجعل الجوانب اإليجابية في العاطفة استثمارا ناتجه األداء العالي. أن مهارات 

الذكاء العاطفي تمتص الطاقة السلبية للعاطفة وتحولها إلى عالقات إيجابية مفعمة بالثقة واالنسجام وتوفر المناخ اإليجابي للعمل.

 هذه الدورة التدريبية، تسلط  الضوء على تجارب لنماذج “القيادة المؤثرة” في المؤسسات وتحديد دور الذكاء العاطفي فيها، وأنماط القيادة القادرة على خلق عالقات فاعلة ومؤثرة 
واألنماط القيادية األخرى ذات الدور السلبي في المؤسسات، إلى جانب فهم الذكاء العاطفي على المستويات السلوكية والعصبية، والتعرف إلى دور الذكاء العاطفي في تحقيق األداء 
األمثل، كما يتعرف المشاركون في الدورة إلى وسائل تنمية قدراتهم في مجال الذكاء العاطفي  كيفية استخدام مهارات الذكاء العاطفي في قيادة االفراد والمؤسسات وإداراتها، 

وإبراز مفهوم وأهمية الجانب العاطفي والوجداني لدى القائد، ودوره في تطوير العالقات اإلنسانية في العمل بين القائد ومرؤوسيه، مما يسهم في تميز المؤسسات والمنظمات.

منهجية البرنامج:
w .يتم إشراك المشاركين في لعب األدوار بصورة مكثفة لمساعدتهم على تطوير وتعزيز قدرات ومهارات الذكاء العاطفي والوعي الذاتي
w .سيتم استخدام األنشطة الفردية والجماعية في حل التمارين واإلستقصاءات ودراسة الحاالت
w إتاحة الفرصة للمشاركين في تقييم أساليبهم الشخصية لتطبيق نظريات اإلبداع والتميز، وسيتم التقييم من خالل باستخدام مجموعة أدوات التقييم الذاتي الفعالة

أهداف البرنامج:
يهدف هذا البرنامج إلى:

w إكساب المشاركين الرؤية الحديثة لمفهوم الذكاء العاطفي
w .تعريف المشاركين بمكونات الذكاء العاطفي ومتغيراته وأدوات قياسه
w .تعرف المشاركين على المداخل الحديثة لتنمية وتطوير مهارات الذكاء العاطفي
w .إكساب المشاركين مهارة تهذيب اإلنفعاالت وتحويله إلى طاقة إيجابية
w .تزويد المشاركين بمعلومات عن الذكاء العاطفي وعالقته باإلضطرابات السلوكية والنجاح والتوجهات المستقبلية
w .التعرف على مصادر الضغوط النفسية و دور الذكاء العاطفي في التعامل معها بصورة إيجابية فعالة
w .تزويد المشاركين بمعارف ومهارات تسهم في تنمية الوعي الذاتي اإليجابي
w .التعرف على مصادر بناء الوعي الذاتي وتقدير الذات لمواجهة المؤثرات السلبية
w .تزويد المشاركين بمهارات الذكاء العاطفي لتحسين عالقة الفرد مع نفسه ومع اآلخرين
w .التعرف على المداخل الفنية الحديثة لتعامل الذكاء اإلنفعالي في مواجهة الضغوط و إدارة الصراعات بفعالية
w .تحديد نقاط القوة التي تتوافر لديك حاليًا في مجال الكفاية العاطفية
w .معرفة كيف يتصرف القائد الذكي عاطفيًا
w .معرفة كيفية اعتماد القيادة على القلب والعقل مًعا وتطبيق سيكولوجية الذكاء العاطفي في قيادة اآلخرين بفعالية أكثر من أي عناصر أخرى للقيادة

محتويات البرنامج الفرعية:
w التعرف على مفهوم وقيمة الذكاء العاطفي في القيادة والمنظمات
w كيفية استخدام العناصر األربع األساسية للذكاء
w االطالع على األساليب العشرة للقيادة بذكاء
w معرفة استراتيجيات الذكاء العاطفي في العمل
w تطبيقات عملية على استخدام القلب والعقل في القيادة

مخرجات التعلم والممارسة:
w :مع نهاية هذه الدورة التدريبية سوف

يصبح لديك أفكار واستراتيجيات لتحسين قيادتك من حيث الكفاية العاطفية «
تكون واثقًا من قدرتك على استخدام نطاق واسع من كفايات الذكاء العاطفي في قيادتك «
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الذكاء العاطفي
w مفهوم الذكاء والعاطفة
w )عالقة الذكاء بالعاطفة )ورشة عمل
w )IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي
w مكونات الذكاء العاطفي
w )المهارات األساسية والدقيقة للذكاء العاطفي ) ورشة عمل
w النماذج األربعة الذكاء العاطفي
w قياس الذكاء العاطفي
w جاالت عملية

أهمية الذكاء العاطفي
w لماذا يعتبر الذكاء العاطفي ذات أهمية
w المهارات المطلوبة لالتصال عن طريق الذكاء العاطفي
w ممارسة الصدق العاطفي
w استراتيجيات الشفاء العاطفي
w كيفية التعبير عن االنفعاالت الشخصية
w تحديد العقبات الشخصية التي تعترض االتصاالت مع اآلخرين
w مرونة التعامل مع األنماط األخرى للشخصية
w تحديد الطرق الالزمة لتشجيع وتحفيز اإلبداع

بناء اللياقة العاطفية
w استخدام الدماغ األيمن والدماغ األيسر
w القدرة على التكيف العقلي لحل المشكالت
w الحفاظ على الثقة العاطفية
w أهمية لغة الجسد
w تعزيز وتدعيم الذكاء العاطفي
w تسوية الصراعات عن طريق الذكاء العاطفي
w معالجة الضغوطات باستخدام الذكاء العاطفي
w تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية

أثر الذكاء العاطفي في اآلداء المتميز
w المفهوم الحديث لآلداء
w أنواع اآلداء
w )أبعاد اآلداء المتميز )إستقصاء
w محددات وآليات اآلداء المتميز
w الذكاء العاطفي وتميز اآلداء
w )النماذج األربعة لنماذج اآلداء المتميز وفقًا لمفهوم الذكاء العاطفي ) ورشة عمل
w )نموذج العالقة التأثيرية بين الذكاء العاطفي واآلداء المتميز للمرؤسين )إستقصاء
w )نموذج العالقة التأثيرية بين الذكاء العاطفي واآلداء المتميز للمديرين )إستقصاء
w حالة عملية عن أنواع اآلداء

الذكاء العاطفي الطريق للقيادة الفعالة الناجحة
w مفهوم القيادة اإلدارية
w أنماط القيادة اإلدارية
w )القيادة والذكاء العاطفي )ورشة عمل
w والقدرات الرئيسية في مجال الذكاء العاطفي Goleman أنماط القيادة وفقًا لنظرية
w عن القيادة الذكية عاطفيًا Feldman نظرية
w  ورشة  ( التبادلية  والقيادة  التحويلية  القيادة  من  وكاًل  العاطفي  الذكاء  بين  العالقة 

عمل(

w )القيادة الفعالة و أثرها في تطوير مهارات الذكاء العاطفي )حلقة نقاشية
w سيكولوجيات تنمية الذكاء اإلنفعالي
w حالة عملية عن أنواع اآلداء

الذكاء اإلنفعالي في مواجهة الضغوط و إدارة الصراعات
w مفهوم الضغوط
w مصادر وأنواع الضغوط
w )آثار الضغوط النفسية على العمل )ورشة عمل
w الذكاء العاطفي وأهميته في مواجهة الضغوط
w الذكاء العاطفي والمهارات الثقافية للتعامل مع الضغوط
w )مفهوم الصراع )أنواعه و أبعاده( ) ورشة عمل
w )أنواع الصراع )حلقة نقاشية
w النظريات الحديثة المفسرة للصراع
w )الذكاء العاطفي في التعامل مع الصراعات )حالة عملية
w الذكاء العاطفي في إدارة الصراعات
w حالة عملية عن الذكاء العاطفي في مواجهة الضغوط

الوعي الذاتي وتقدير الذات في مواجهة المؤثرات السلبية
w مفهوم الوعي الذاتي و أنواعه
w )كيفية تكوين الوعي الذاتي )ورشة عمل
w أهداف الوعي الذاتي
w )أهم مصادر بناء الوعي الذاتي ومعاييره ومحدداته )ورشة عمل
w )المؤثرات السلبية وأنواعها )ورشة عمل
w )إستراتيجيات مواجهة المؤثرات السلبية )حالة عملية
w اإلرشاد العقالني اإلنفعالي وإستراتيجياته
w حالة عملية عن الوعي الذاتي وتقدير الذات

إدارة المالحظات المتعلقة بالعاطفة
w السيطرة على الدوافع العاطفية
w الطرق العملية لبناء االتصال العاطفي
w تولي مسؤولية االنفعاالت
w االستماع بعمق وتوجيه الرسائل المقنعة
w العوامل التي تحد من االتصال عن طريق الذكاء العاطفي
w الوعي العاطفي واالتصال غير الشفوي
w إلهام وتوجيه األفراد والفرق
w خلق التآزر داخل الفريق

ممارسة القائد للذكاء العاطفي
w القيادة المصحوبة بالعاطفة
w القيادة األصيلة
w االتصاالت ذات المصداقية فيما يتعلق بالقيادة
w طرق بناء الثقة
w توسيع دائرة الثقة
w عدم الرضا البناء
w القيادة المرنة
w وضع خطة العمل الشخصية



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 

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

w 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

)ممارسات القيادة المتميزة بالذكاء العاطفي ®( 
التــاريــخ :........................

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.


