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التواصل الحازم والمقنع والمؤثر والتحفيز على األداء

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:                               

تؤكد كافة الدراسات اإلدارية الحديثة أن عملية تفويض الصالحيات والتحفيز تعود بالفائدة للطرفين، اإلدارة والموظفين، وذلك ألن تفويض الصالحيات إلى الموظفين، سوف 

يمكن اإلدارة من التركيز على القرارات االستراتيجية العليا والمهمة وبعيدة األمد للشركة . وفي نفس الوقت، سوف يؤدي تفويض الصالحيات إلى تنمية القدرات الفردية، ويمنح 

الموظفين الشعور باألهمية وتحمل المسؤولية، وهذا ما سيؤدي وتحسين األداء الشامل . كما أن تفويض الصالحيات سيؤدي أيضاً إلى إرضاء الزبائن، حيث ستكون لدى الموظفين 

الصالحيات . تم تصميم هذه الدورة التفاعلية لتعزيز وتطوير واالرتقاء بمهارات  التواصل الحازم والمقنع وعالي التأثير والتحفيز على األداء  للمشاركين في بيئات العمل المختلفة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wاستخدام أدوات ومهارات التواصل المتقدمة إليصال أنواع مختلفة من الرسائل

	wاكتشاف مختلف أنواع اإلنصات الفعال

	wتطبيق برامج العقلية العليا لتحسين فهم اآلخرين

	wفهم واستخدام قوة لغة الجسد

	wالتدرب على مهارات الجزم واستخدامها في مختلف المواقف

	wكشف أسرار تأثير التواصل الفعال

	w. اتقان مهارات  التواصل والتفويض والتحفيز وإدارة األداء

	w.التعرف على أفضل الممارسات في تقييم وتقويم األداء

	w . التواصل بفعالية مع اآلخرين وتعلم كيفية التعامل بفعالية مع األشخاص أو المواقف الصعبة وتقديم مالحظات بناءة

	w. التعرف على مفهوم التحفيز وأنواعه والطرق األكثر تحفيزاً للموظفين

	wاكتساب مهارات تحفيز األداء

	wالتعرف على معوقات التحفيز وكيفية التخلص منها

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية. وتشمل مختلف األدوات التعليمية لتمكين المشاركين من العمل بفعالية وكفاءة في بيئة متعددة األطراف. وتعتمد هذه الدورة 

المستديرة(  الطاولة  الخبرات )مناقشات  الجماعية( وتبادل  )التدريبات  المستشار( وتمارين لعب األدوار  يقدمه  الذي  التقديمي  المفاهيم )العرض  تعلم  تعليمية:  على أربع ركائز 

ودراسات الحالة والسيناريوهات.

الفئات المستهدفة:

الموظفون والمشرفون ومدراء اإلدارة الوسطى ومدراء اإلدارة العليا الذين يسعون إلى تطوير مهاراة التواصل باستخدام تقنيات واستراتيجيات التواصل المتطورة
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التواصل الحازم والمقنع والمؤثر والتحفيز على األداء

المحتويات الرئيسية 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المفهوم العام للسلوك اإلناسين:

	wمفهوم السلوك اإلنساني
	wصفات السلوك اإلنساني
	wدوافع السلوك اإلنساني
	wنتائج السلوك اإلنساني
	wأساليب التحكم في السلوك اإلنساني

حتليل السلوك اإلناسين و سيكولوجياته:

	wمفهوم تحليل السلوك اإلنساني
	wمفهوم السيكولوجية
	wمكونات تحليل السلوك اإلنساني
	wآليات تحليل السلوك اإلنساني

اإلتصال و أنواع التواصل:

	wنقاط أساسية في مفهوم االتصال
	wأهداف وأهمية االتصال
	wأساليب ووسائل اإلتصال الفعال
	wمعوقات اإلتصال والسيطرة عليها
	wكيف تنسجم مع الناس وتؤثر فيهم؟
	wفن التعامل الفعال مع المعارضين

التواصل التأثريي و الذكاء العاطفي:

	wمفهوم الذكاء
	w)IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي
	wمكونات الذكاء العاطفي
	wالتواصل اإلقناعي من خالل نماذج الذكاء العاطفي األربعة
	wالتواصل اإلقناعي في تعديل اإلتجاهات و األفكار و السلوكيات
	wالتواصل اإلقناعي و الذكاء العاطفي نحو تحقيق بيئة إيجابية

عملية التفويض:

	w.األهداف والتوقعات

	w.اختيار األساليب في التفويض

	w.عوائق التفويض

	w.كيفية تطبيق إجراءات التفويض

	w.خطوات التفويض

	w.مستويات السلطة

	w.إعطاء التعليمات

	w.مهارات التواصل

	w.مراقبة التفويض

	w.التغذية العكسية

	wكيف تصبح مفّوضاً جيداً؟

مفهوم التحفزي و أهدافه و أصنافه:

	wمفهوم التحفيز وانواع التحفيز

	wالفرق بين مفهوم الدافع والحافز

	wالتحفيز المعنوي والمادي

	wالنظريات األساسية للتحفيز

	wالخطوات الثالث المهمة للتحفيز

الرشوط األاسسية لعملية التحفزي اإلداري:

	wالتوجيه واإلشراف 

	wالتفويض اإلداري كمدخل للتحفيز

	wأليات النقد البناء

	wمداخل الوالء التنظيمي: المدخل االتجاهي والمدخل السلوكي

	wأبعاد الوالء التنظيمي: العاطفي - المستمر- المعياري



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)التواصل الحازم والمقنع والمؤثر والتحفيز على األداء(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


