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مقدمة:

ارتبط مفهوم القيادة بالقدرة على التأثير في سلوكيات اآلخرين ارتباطا وثيقاً، فال نرى أو نسمع بشخصية قيادية إال من خالل نتائج تأثيرها على الغير.  ان قدرة وتميز الشخصية 

القيادية هي في قدرتها على التأثير على شخصية وسلوك اآلخرين.

القدرة على التأثير في اآلخرين هي الصفة األهم في شخصية أي قائد، ألن هذه الصفة هي التي تحدد فيما إذا كانت الصفات األخرى ستجدي نفعاً أم ال، فما قيمة صفة الذكاء والقدرة 

على التخطيط إذا لم يكن القائد قادراً على التأثير في اآلخرين وعلى دفعهم إلى إنجاز الخطط التي يضعها؟

إن أفكار القادة الصائبة واستراتيجياتهم الدقيقة ال قيمة لها إذا أخفقوا في تحريك مشاعرنا نحو االتجاه الصحيح الذي يؤدي إلى تطبيق هذه االستراتيجيات . إن القادة الحقيقيين هم 

أولئك الذين يحركوننا في االتجاه الذي يريدونه، وقد نقول عنهم إنهم أصحاب رؤية واضحة واستراتيجيات صائبة، لكن ذلك ال يكفي لجعلهم قادة، وما يجعلهم قادة في حقيقة األمر 

هو قدرتهم على التحريك والتأثير والتحكم في مشاعر اآلخرين.

الهدف العام :

القائد  في  توافرها  الواجب  والشروط  اآلخرين،  مع  التعامل  في  المشاركين  مهارات  وتنمية  القيادي،  الدور  وإبراز   ، االخرين  قيادة  فن  بمفهوم  التعريف  إلى  الدورة  تهدف 

المتميز،  وتزويد المشاركين بأهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع اآلخرين، والمفهوم العام للسلوك اإلنساني وصفاته ودوافعه ونتائجه، وتحليل السلوك اإلنساني والتعامل النفسي، 

وكيفية السيطرة على العقلية في التعامل، ومناقشة مهارات االتصال )التعبير ـ اإلنصات ـ التغذية العكسية(، ومنظومة التعامل مع الجمهور، واالنطباع األولي، وتحقيق فاعلية هذا 

التعامل، وصقل مهارات المشاركين في االلهام والتاثير والتحفيز وتنميتها فيما يتعلق بقيادة االخرين ، وتوظيفها في بيئة العمل.

األهداف التفصيلية:

إدراك أهمية القيادة لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة للمؤسسة 	

تعزيز مهارات وكفاءات القيادة والتي اصبحت من أبرز الممارسات التي يتم تناولها لتحقيق التميز 	

إستمرار ديمومة  تميز المؤسسات ورقيها من خالل قيادات فاعلة وبناءة 	

تطوير العمل الجماعي في بيئات األعمال من مخالل مهارات التأثير و التحفيز 	

تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمشاركين بما يمكنهم من حل المشكالت وقيادة جماعات العمل 	

تزويد المشاركين بطرق ووسائل إعداد وبناء فرق العمل مع تنمية مهاراتهم في تطوير روح الفريق الفعال 	

التعرف على األساليب الحديثة في االلهام والتحفيز و التأثير الفعال 	

توليد األفكار اإلبتكارية لقرارات القائد الملهم من خالل مهارات التأثير و التحفيز 	

الفئات المستهدفة:

المشرفين و رؤساء األقسام 	

مديري اإلدارات و مساعديهم 	

اإلدارات الوسطى و المرشحين للمناصب اإلدارية 	
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المحتويات األساسية:

طرق اإلقناع وكيفية التأثري باآلخرين:

المفهوم اللغوي لمصطلحي "التأثير" 	
المفهوم العلمي و اإلداري للتأثير و اإلقناع. 	
طرق اإلقناع وكيفية التأثير باآلخرين 	
أهميَّة اإلقناع والتأثير في الحياة القيادية 	
معوقات التأثير واإلقناع 	

دور التأثري القيادي يف فعالية فرق العمل:

مهارات القائد الملهم في فرق العمل  	
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل )حالة عملية( 	
دور القيادة الفعالة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق 	
القيادة وأثرها في مراحل تكوين الفريق األربعة 	
دور القائد الملهم في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق 	
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح 	

مهارات التحفزي و الدافعية:

مفهوم التحفيز  	
الطرق الحديثة في التحفيز 	
أنواع التحفيز و تصنيفات الحوافز 	
نظرية ألديرفر ERG Alderfer's Theory للنمو 	
نظرية ماك كليالند في الحاجات 	
الشروط العشرة إلنجاح نظم التحفيز 	

اإللهام ... و إسترشاق المستقبل:

مفهوم اإللهام   	
اإللهام و سبل التعلم و التصحيح الذاتي 	
مهارات اإللهام و تحديد األهداف  	
عالقة اإللهام بقيادة اآلخرين "القيادة الملهمة"  	
األبعاد األربعة للقيادة الملهمة 	
القيادة الملهمة و تمكين األفراد 	

القيادة يف خلق وحتفزي بيئة عمل متغرية ملهمة فعالة:

القيادة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء  	
القيادة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط. 	
القيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية 	
القيادة في التوجيه و التحفيز  	
القيادة وسيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي 	

األبداع يف التأثري يف اآلخرين:

السر األساسي في التأثير في اآلخرين 	

كيف تدفع اآلخرين للعمل من اجلك 	

كيف يمكن السيطرة على تصرفات اآلخرين 	

كيف يمكن ترك انطباع جيد في نفوس اآلخرين 	

كيف تنتقض األخرين 	

المحاورة الست للتأثير واقناع األخرين 	

كيف تتعامل مع الناس بنجاح 	

كيف تشعر من امامك بالود من اول لحظة 	

االتصال اإلجيايب واجلازم:

أن تقول "نعم" وأنت تعلم أنك يجب أن تقول "ال" 	

التعبير عن آرائك بأسلوب مباشر وفعال 	

المشاركة في االجتماعات وكسب تعاون اآلخرين 	

استخدام اللغة اإليجابية الفعالة 	

االتصال المقنع والمؤثر:

التعبير عن آرائك ، وأفكارك ، وطلباتك بثقة 	

االتصال المقنع – كسب موافقة اآلخرين 	

التأكد من أن اتصالك واضح ، ومحدد ، وسهل الفهم 	

فهم واكتساب مهارة إنصات أكثر حيوية وفعالية 	

آليات تطوير و متزي قيادة فرق العمل اجلماعي:

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل  	

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل 	

دور القيادة الملهمة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق 	

قيادة اآلخرين في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق 	

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الملهمة 	
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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

)التميز القيادي من خالل قوة اإللهام والتأثير والممارسة ®(
سيكولوجية االبداع القيادي والتأثير  والهام اآلخرين

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.


