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مقدمة:

قوة التأثير في اآلخرين، كما اإلقناع والكاريزما، في ميدان العمل، مهارات حاسمة  لتحفيز الموظفين ودفعهم إلى التصّرف وفق طرق محّددة تخدم سير العمل. لذا، يستخدم الرؤساء 

في مجموعة منّوعة من ميادين العمل تأثيرهم وقدراتهم اإلقناعية للحصول على اإلنتاجية القصوى ومعدل مرتفع من اإلنجاز واألداء.

ومن اهم السلوكيات األساسية للتأثيروالكاريزما، هي: الطالقة، الثقة، الحضور، المصداقية، الشجاعة، الحماسة، وكل من هذه السلوكيات تؤثر بصورة مباشرة على الطريقة التي 

تتعامل بها مع الناس، تم تصميم هذه الدورة التدريبية التفاعلية لتزويد المشلركين بافضل الممارسات والمنهجيات ووسائل ضبط وتطوير هذه السلوكيات، بما يجعلهم أكثر فاعلية 

في التفاعل مع اآلخرين، وتحقق التأثيرات التي من شانها احداث تميز في بيئة العمل وخلق تغييرات إيجابية، وستقدم هذه الدورة ايضا مفهوم االقناع وتقسيماته وعناصر العملية 

االقناعية ومجال االقناع وأهميته وكيفية استخدامها.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تطوير المهارات الالزمة للتواصل مع المصداقية والقوة الشخصية 	

 التعرف على مهارات االتصال اللفظي والصوتي والمرئي المحددة للتأثير على اإلدارة العليا وجميع أصحاب المصلحة 	

 تعلم كيفية التغلب على كاسرات الثقة في مكان العمل 	

 اكتشاف أسلوب استجابة حازم ومقنع وسريع في الوقت نفسه 	

 تعلم كيفية إظهار الحضور المهني والتأثير من خالل الصورة واألسلوب الشخصي 	

ممارسة االستراتيجيات المختلفة للتأثير على اآلخرين عاطفياً وعقلياً 	

تقدير المسافات التي يجب تركها بينهم وبين اآلخر تبعاً للمواقف واتيكيت التعامل مع اآلخرين 	

اكتساب القدرة على إيصال صورتهم وانطباعاتهم صحيحة لآلخرين 	

القدرة على التصرف بإيجابية في المواقف السلبية والتعّرف على األشخاص صعبي المراس وكيفية التعامل معهم 	

المنهجية:

توّظف هذه الدورة التدريبية مزيجاً من أساليب التدريب التفاعلية ، مثل العروض التقديمية من المستشار والمشاركين ولعب األدوار )المعّدة مسبقاً والمرتجلة( وعرض مقاطع 

الفيديو ومناقشتها والتمارين الفردية والجماعية وانشطة المحاكاة العملية. تم تصميم هذا التعلم ليكون قابال للتطبيق في اليوم التالي بعد انتهاء الدورة التدريبية للحصول على أقصى 

قيمة وأهمية مهنية لكل مشارك. 

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة للقادة والمدراء ورؤساء االقاسم والمشرفين و لجميع المهنيين الذين يتواصلون على أساس يومي مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ويرغبون في 

تعزيز ملفهم الشخصي ، وزيادة ظهورهم المهني ، وضبط التواصل والتفاعالت الشخصية ورفع مستوى ثقتهم في مكان العمل. 
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المحتويات األساسية:

الفئات الرئيسية للشخصية الكاريزمية:

أنماط الشخصية الكاريزمية في بيئة العمل 	
نظرة عامة على اختبارات أنماط الشخصية العالمية 	
مهارات التعامل مع مختلف األنماط واستثمارها في بيئة العمل 	

 التأثري من خالل قدرتك عىل التواصل بوضوح وثقة واتصال وقوة 
شخصية:

 التأثير والتواصل والمشاركة عند التحدث والعرض  	
 تأكد من توصيل رسالتك  	
 األسئلة المرتجلة الميدانية بفعالية  	
 تعلم النصائح والتقنيات واألدوات في التحدث والعرض  	
 تطوير أسلوب عرض تقديمي ديناميكي  	
 التخطيط مع الغرض  	
 استخدام البنية للنجاح والمحتوى لالتصال  	
 قوة باور بوينت – أقل هو أكثر  	

 التأثري من خالل فهم سلوكك وأسلوب التواصل:

 تحديد أسلوب التواصل والسلوك لنفسك ولآلخرين ، وتكييف نهجك لتحسين  	
عالقات العمل 

 فهم نقاط القوة والتحديات في أسلوبك  	
 فهم ديناميكيات الفريق لخلق بيئة عمل جماعية إيجابية  	
 تطوير أسلوب القيادة الذاتية الخاص بك ، ومطابقته مع احتياجات أعضاء  	

الفريق 
 مراجعة السمات الرئيسية للمؤثرين والتواصل الناجحين  	

 التأثري كأداة نفسية رئيسية يف بناء العالقة:

 إدراك أن العالقة هي مفتاح التأثير اإليجابي وإدارة النزاعات  	
 تحديد النهج المختلفة للتوصل إلى اتفاق  	
 تعلم أداة نفسية رئيسية للعالقة والثقة وحل النزاعات والتفاوض والتأثير  	
 تنمية الوعي باألنماط اللغوية المؤثرة  	
 تحسين مهارات االستماع  	
 معايرة المهارات غير اللفظية  	
 صقل مهارات طرح األسئلة: الكشف عن االهتمامات والحصول على معلومات  	

عالية الجودة 

 بناء التأثري من خالل العنارص الرئيسية لمهارات االتصال:

 صوتك هو "وجهك الثاني"  	

 تنمية الوعي باألنماط اللغوية المؤثرة  	

 تحسين مهارات االستماع  	

 معايرة المهارات غير اللفظية  	

 فهم مستويات االستماع  	

 استخدام أسئلة قوية للحصول على معلومات عالية الجودة  	

 التأثري من خالل عالمتك التجارية الشخصية ووجودك المهين :

 فهم ديناميكيات االنطباعات األولى والمستمرة  	

 األشياء التي يراها الناس ويشعرون بها في السياق المهني  	

 المصداقية والتطابق والسياق والثقة  	

 إنشاء صورة عالمتك التجارية المهنية ؛ الغرض واألهداف والعناصر  	

 تسخير الموارد الخاصة بك؛ "ماذا" و "كيف"  	

 التأثري عىل مهارات التطبيق والتكامل لتعزيز قدرتك عىل اإلقناع 

وخلق رؤية لنفسك :

 المبادئ الرئيسية للتأثير  	

 التأثير على التواصل وربطه واالنخراط فيه  	

 جعل الناس يقولون "نعم"  	

 إدارة االجتماعات؛ العمليات مع السلطة  	

 التأثير لتحسين قدراتك القيادية  	

 دجم العنارص األاسسية للتأثري واحلضور المهين :

 رسم خريطة لمجال نفوذك لتحقيق األهداف الشخصية والمهنية  	

 التالعب وإدارة العناصر األساسية للتأثير والحضور المهني  	

 صقل عمليات المتصلين البارعين  	



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

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)قوة التأثير الرئيسية والكاريزما وآليات تطبيقها مهنياً(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


