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مهارات القيادة التحويلية والرؤيوية الفعالة

مقدمة:
القادة األقوياء ال يواكبون التغيير أو يتفاعلون معه فقط، إنهم على استعداد لتحويل أنفسهم وفرقهم لتلبية االحتياجات الحالية مع االستمرار في التركيز على المستقبل. ولكن 
كيف تصبح هذا القائد؟  توفر هذه الدورة التدريبية في القيادة التحويلية والرؤيوية خارطة طريق لصنع القرار وخطة لتحسين فعالية قيادتك والتكيف مع احتياجات فريقك 

وشركتك ودفع مؤسستك بثقة نحو التغيير اإليجابي.

يطلق على القائد التحويلي أيًضا اسم القائد ذو الرؤية، فهو يؤثِّر على اآلخرين من خالل انجذابهم عاطفًيّا أو فكرًيّا إلى رؤيته المستقبلية. تربط الرؤية الوضع المستقبلي 
ل معياًرا دقيًقا لتقييم األداء، وتدلُّ المالحظات على وجود ارتباط إيجابي بين الرؤية،  ع على االلتزام، وتُعطي معنًى وقيمة لإلجراءات المتبعة، وتُشكِّ بالوضع الحالي، وتُشجِّ
هات األتباع وسلوكياتهم ومستويات أدائهم. أنَّ مدى فعالية الرؤية يعتمد على قدرة القائد على إيصالها لآلخرين بطريقة تُشعرهم بأنَّ تلك الرؤية هي رؤيتهم الخاصة. وتوجُّ

 في هذه الدورة سوف يتعلم المشاركين على مجموعة متنوعة من أساليب القيادة وكيفية تحديد وتطوير نقاط القوة لديهم  كي يكونو القادة التحويليين ذو الرؤى والبصيرة 
الذين يعملوا على تحفيز األتباع على التفاعل واإلبداع، وعلى اإليمان بقيم وأهداف المؤسسة والتقدُّم لألمام بهّمة عالية. سيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية بتطوير 

الكفاءات الرئيسية التالية:  مهارات القيادة التحويلية ، التفكير االستراتيجي والتخطيط ، القيادة بذكاء عاطفي،  كفاءات االتصال الالزمة للقيادة  وممارسة  قيادة التغيير. 

أهداف الدورة:
من خالل هذه الدورة سيتمكن الماشركون من:

 تحليل تأثير ودور القيادة أثناء التغيير التنظيمي الكبير §	
إطالق العنان لألداء القيادي لتعزيز المرونة التنظيمية §	
تحديد أنماط القيادة  التي تستجيب بشكل أفضل لألشخاص والعمليات §	
تطوير وتحديد كفاءات الذكاء العاطفي  §	
دمج الذكاء العاطفي في أسلوب القيادة الشخصية §	
تعلم ما يمارسه القادة الفعالون باستمرار§	
القدرة على المبادرة واالبتكار واالبداع في مجال العمل§	
القدرة على مواجهة المواقف المتغيرة وإحداث التغيير المناسب لحجم واهمية وخطورة تلك المواقف. §	
تحديد مراحل التغيير واستكشاف كيفية التغلب على مقاومة التغيير§	
القدرة على صناعة واتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة في بيئة عمل متغيرة باستمرار§	
المشاركة وإيجاد التوازن بين األدوار القيادية التي يحتاجون إلى لعبها§	
 التواصل بوضوح وفعالية وإقناع كقادة§	

 المنهجية:
 هذا البرنامج ديناميكي وسريع الخطى وغني بالمحتوى. وهو يتألف من محاضرات عملية، ولعب األدوار، وعروض الفيديو ، ودراسات الحالة، وأدوات / استبيانات 
الكشف عن الذات. سيتم تعزيز التعلم من خالل المشاركة في األنشطة والتمارين الفردية والجماعية تليها استخالص المعلومات لتوسيع الفهم  في المواضيع المطروحة 

. وستستخدم تقييمات ما قبل الدورة وبعدها لقياس فعالية هذا التدريب ومهارة المشاركين وقدرتهم قبل وبعد الدورة.

الفئات المستهدفة: 

 تعد هذه الدورة التدريبية للقيادة التحويلية مثالية لتطوير القادة والمشرفين والمديرين  ورؤساء األقسام ، وإلعداد مرشحين ذوي إمكانات عالية للترقية إلى أدوار قيادية. 
واكتساب رؤى ثاقبة حول المفاهيم الجديدة التي تخلق بيئات عمل منتجة.

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

مهارات القيادة التحويلية والرؤيوية الفعالة

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

مماراست القيادة التحويلية وحتديات المستقبل:

االنفتاح نحو التغيير§	
الرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية§	
تقدير إنجازات اآلخرين§	
التوجه نحو المستقبل§	
اتساع األفق والتعرف على الفرص ومدى إمكانية تحقيقها§	
البحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال§	
اإلحساس بالمشكالت والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار§	
توقع األحداث المستقبلية واالستعداد لها، بوضع الحلول المناسبة لها، من §	

خالل متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق
العدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبالعاملين تحته§	
المرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين وبناء عالقة طيبة معهم§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

مهارات القيادة التحويلية ىف بناء بيئة عمل تنافسية:

القيادة التحويلية وصياغة الرؤية المستقبلية ومهارات التفكير اإلستراتيجى§	
تطوير رؤية ورسالة المنظمة§	
بناء ثقافة التميز للقيادات اإلدارية بالمنظمة§	
القيادة التحويلية وتأثيرها فى توفير بيئة محفزة على اإلبتكار واإلبداع§	
دور القادة التحويليين فى تعزيز ثقافة التميز لدى الموارد البشرية§	
ممارسات القيادة التحويلية لتوفير بيئة مشجعة على اإلبداع واإلبتكار§	
القيادة التحويلية الفعالة ومعايير التميز§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

مماراست القيادة التحويلية ىف إدارة التغيري المؤسىس:

اإلدارة الحديثة و مفهوم إدارة التغيير§	
تأثير القيادة التحويلية فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسي§	
القيادة التحويلية وإدارة ثقافة التغيير فى المنظمة§	
استراتيجيات القيادة التحويلية فى إدارة التغيير§	
نماذج التخطيط للتغيير§	
	§Kotter الخطوات الثمانية لنموذج كوتر
	§ADKAR نموذج التغيير
تنفيذ عملية التغيير§	
تقييم وتقويم عملية التغيير§	
	§)Kotter أسباب مقاومة التغيير وطرق التعامل معه ) منهج
القيادة التحويلية وإبقاء التغيير فى ثقافة المؤسسة§	
حاالت وتطبيقات عملية§	

التفكري التحليىل وحل المشكالت وإختاذ القرارات للقائد 
التحويىل:

التفكير التحليلى كمكون من مكونات التفكير التنسيقى للقائد التحويلى§	

موضع التفكير التحليلى فى النماذج المتتابعة للحل اإلبداعى للمشكالت§	

أساسيات في إدارة االبتكار واإلبداع لحل المشكالت وإتخاذ القرارات§	

إستخدام القائد التحويلى التفكير اإلبداعى واالبتكاري في حل المشكالت §	

وإتخاذ القرارات

معايير التميز فى حل المشكالت بأسلوب إبداعى وإبتكارى§	

أهم طرق القائد التحويلى فى تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق §	

العمل:

طريقة العصف الذهنى§	

طريقة دلفاى§	

طريقة المجموعة األسمية§	

طريقة التحليل المورفولجى§	

طريقة القبعات الستة§	

حاالت وتطبيقات عملية§	

إستخدام الذكاء العاطفى ىف القيادة التحويلية:

مفهوم ومبادئ الذكاء العاطفى§	

مستويات الذكاء العاطفى وأثرها في ريادة األعمال§	

خصائص وأبعاد الذكاء العاطفى للقائد التحويلى§	

الذكاء العاطفى وأهميته للقائد التحويلى لفريق العمل§	

مهارات الذكاء العاطفى للقائد التحويلى ودورها باإللهام والتأثير بفريق العمل §	

إلنجاز األعمال

كيفية إستخدام القائد التحويلى للذكاء العاطفى فى تحقيق التمكين والرضا §	

الوظيفى والوالء التنظيمى لفريق العمل

حاالت وتطبيقات عملية§	



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

)مهارات القيادة التحويلية والرؤيوية الفعالة(
ممارسات القائد التحويلي الذي يؤثِّر على اآلخرين وجذبهم عاطفيًّا أو فكريًّا إلى رؤيته المستقبلية

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.


