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اإليجابي التفكير 
® اإلبداعية  الطاقات  واطالق  والتحفيز 

مقدمة :

يفكر  فحين  للنجاح  الطريق  بداية  Positive Thinking هو  اإليجابي  التفكير  أن 
اإلنسان بإيجابية، فإنه يبرمج عقله ليفكر إيجابياً، والتفكير اإليجابي يؤدي إلى األعمال 
اإليجابية، ويتأمل الشخص نفسه فيرى الكثير من المواهب والشخص اإليجابي الوحيد 
فيها  التفكير  لكّل مشكلة حاًل، ويمكنه  بأن  أفكار سلبية ولكنه يؤمن  يعلم بوجود  الذي 
وحلها من خالل تفكيره اإليجابي، وهو مصدر قوة ألنه سيساعدك على التفكير في الحل 
حتى تجده وبذلك تزداد مهارة وثقة وقوة، ومصدر حرية ألنك ستتحرر من معاناة وألم 
التفكير السلبي، من المحتمل أّل تستطيع التحكم في الظروف، ولكن تستطيع التحكم في 
أفكارك فالتفكيراإليجابي يؤّدي إلى الفعل اإليجابي والنتائج اإليجابية واطالق طاقاتك 

اإلبداعية . 

يهدف برنامج “ التفكير اليجابي والتحفيز واطالق الطاقات البداعية “ الى التدريب 
انجاز  الذاتي  و  التحفيز  من خالل  اإلبداعية  الطاقات  واطالق  بإيجابية  التفكير  على 
القدرات،  بالذات و  التحفيز والمبادرة والبتكاروالثقة  فاعلية وتعزيز  بكفاءة و  العمل 
الذاتي  والبداع  والتحفيز  التفكير  ممارسات  افضل  على  الضوء  البرنامج  هذا  يلقي 
والتعرف   ، الرئيسية  واألهداف  األهداف،  تحديد  وكيفية  األهداف  تحديد  ومهارات 
على أهمية التخطيط وتحديد األولويات وتفويض الصالحيات والمسؤوليات ومهارات 
إلحداث  اإلبداعي  والتفكير  والبتكار   ، القرارات  واتخاذ  المشكالت  وحل  التواصل 

التغيير اإليجابي.

اهداف البرنامج :
في نهاية البرنامج سيكون المشاركين قادرين على:

معرفة القوه الشخصيه اإليجابيه 	
كيفية األبتعاد عن األفكار السلبيه والتخلص منها 	
معرفة أهم النصائح التى تقود األنسان للتفكير بأيجابيه 	
ممارسة قوة  التفكير اإليجابي 	
تطوير عادات التفكير اإليجابي 	
القدره على معالجة المواقف الجديده التى تتعرض لها الشخصيه بمهاره ونجاح 	
القدره على التعامل مع الرموز والمجردات 	
السيطرة على كافة الموارد الداخلية )روح- عقل- جسد- عاطفة( 	
اكتساب المعرفة والقدرة للوصول الى السعادة الداخليه 	
صناعة اإلنجازات والنتائج المتميزة 	
حل المشكالت والتكيف مع الحياة والعمل 	
فهم المشاعر والسيطرة عليها وتوجيهها توجيه نافع ومفيد 	
التعامل مع الزمن والطاقة والوقت والتخطيط ووضع األهداف و تحقيقها 	
التعرف على المهارات الالزمة للحصول على مساعدة اآلخرين وتحفيزهم 	
األنماط  	 التعامل مع  كيفية  المختلفة إلتقان  بالمهارات  المشاركين  إكساب وتنمية 

المختلفة من الناس
إكساب وتنمية المشاركين بمهارات بناء شخصيته الجذابة وكيفية التعامل مع ذاته  	

ونفسه 

الفئات المستهدفة :
واطالقات  عالقاتهم   وتعزيز  اإليجابية  نظرتهم  تحسين  إلى  يحتاجون  الذين  األفراد 

طاقاتهم اإلبداعية على المستويين الشخصي والمهني .

محتويات البرنامج :
تنمية التفكري ومهاراته وحتفزي اإلبداع:

مفهوم التفكير 	
طبيعة التفكير ومستوياته 	
أنواع و مهارات التفكير 	
معوقات تعليم مهارات التفكير. 	
تصنيف BLOMفي تحديد معايير التفكير 	
خصائص التفكير الفعال. 	
الخطوات العشرة لتنمية التفكير. 	

تقنيات التفكري اإلجيايب:
مفهوم التفكير اإليجابي الفعال. 	
خصائص التفكير اإليجابي 	
كيفية تطبيق قانون الجذب والتفكير اإليجابي في الحياة؟ 	
التفكير اإليجابي و عالقته بدافعية اإلنجاز. 	
التفكير اإليجابي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية. 	
التفكير اإليجابي و فعالية اآلداء 	

مهارات التحفزي و الدافعية:
مفهوم التحفيز 	
الطرق الحديثة في التحفيز 	
أنواع التحفيز و تصنيفات الحوافز 	
نظرية ألديرفر 	
نظرية ماك كليالند في الحاجات 	
الشروط العشرة إلنجاح نظم التحفيز 	

التفكري اإلجيايب و تنمية الطاقة اإلبداعية يف بيئة العمل:
طرق تحسين فعالية األداء اإلبداعي واإلبتكاري 	
التخطيط والتنظيم و المتابعة وتقييم األداء 	
التفكير اإليجابي وخلق بيئة عمل إبتكارية 	
آليات تطوير و تعزيز العمل الجماعي. 	
إستراتيجيات تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق. 	
سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي 	

إطالق الطاقات و اخلربات اإلجيابية لتحقيق اإلبداع:
مفهوم الطاقة اإليجابية. 	
طرق إكتساب الطاقة اإليجابية 	
تقنيات التخلص من الطاقات السلبية 	
مصادر الطاقة اإليجابية 	
آليات البناء النفسي الوجداني اإليجابي 	
صفات الشخصية اإليجابية وتحقيق التميز 	
المبادئ السبعة للتفكير اإليجابي الفعال 	
استراتيجيات التفكير اإليجابي وتحقيق البداع والتميز 	



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:

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

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

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

التــاريــخ :........................)التفكير اإليجابي والتحفيز واطالق الطاقات اإلبداعية ®(

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.


