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مقدمة:

ستكون هناك أوقات ومواقف، على سبيل المثال عند تقديم أو تلقي مالحظات، أو عند التعامل مع شخص صعب، عندما تحتاج إلى التأثير على اآلخرين وتحفيزهم وإقناعهم، للقيام 

بذلك يتطلب طريقة واثقة شخصيا وإيجابية، قوية ودبلوماسية على حد سواء وليست خجولة وال رافضة. هذا هو الحزم. يتضمن السلوك الحازم الدفاع عن حقوقك دون التعدي على 

حقوق اآلخرين، الحزم يتضمن التأكيد عن المعتقدات والمشاعر والتفضيالت بطريقة مباشرة وصادقة ومناسبة تظهر درجة عالية من االحترام لنفسك ولآلخرين .

يشرح هذا البرنامج العملي االختالفات بين أنواع االتصاالت الحازمة أو السلبية أو العدوانية ويتيح للمشاركين تجربتها. وتعلم كيفية التعرف بكفاءة وفعالية على السلوكيات لدى 

اآلخرين وكيفية التعامل معها. ستساعد الدورة المشاركين على اكتساب استراتيجيات لبناء الثقة، وكيفية تقديم وتلقي التعليقات على أفضل وجه، وجدارة التعامل مع  األسئلة الصعبة.

اهداف الدورة:

منخاللهذاالربناجمالتفاعيل،سيتمكنالماشركنيمن:

 التعرف على العالقة بين الحزم والثقة والوعي الذاتي واحترام الذات 	

 تحديد أفضل نهج الستخدامه عند التعبير عن األفكار واآلراء بحزم 	

 التعامل مع المواقف الصعبة واألشخاص بثقة وحزم وتميز 	

 التعامل مع النقد والمواجهة والغضب والسلبية بشكل فعال وإيجابي 	

 التغلب على مشاعر الخوف وفهم أهمية اللغة )المناسبة( ولغة الجسد 	

 المنهجية: 

 يعتمد هذا البرنامج العملي والموجه نحو النتائج على التدريب التفاعلي والعملي . يتضمن محاضرات ملهمة مع دروس منظمة من دليل التعلم .  مع مقاطع فيديو لتعزيز التعلم ؛ 

المناقشات ودراسات الحالة متسع من الوقت لألسئلة واألجوبة. أنشطة تدريبية ومحاكاة  لتعزيز المفاهيم األساسية في بيئة تعليمية ممتعة.  سيتم استخدام تقييمات ما قبل وبعد الدورة 

لقياس فعالية هذا التدريب.

 الفئات المستهدفة: 

 المديرون والقادة والمشرفين ورؤساء األقسام وكافة الموظفين في جميع أنحاء المؤسسة و أي شخص يرغب في تعلم استراتيجيات الحزم وتطوير الثقة بالنفس والقدرة على إحداث 

تأثير قوي وإيجابي في االتصال والتواصل .
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المحتويات األساسية:

فهماحلزموأاسسياتاالتصالالداخيلالشخيص:

 ما هو الحزم؟  	

 ماذا يعني الحزم الواثق؟  	

المستويات الرئيسية من الحزم :  	

داخل الشخصية )مع نفسه(  	

العالقات الشخصية )مع فرد آخر(  	

التآزر التفاعلي )مع مجموعة من األشخاص(  	

اكتشفقوةالتواصلغرياللفظي:

  افهم لماذا ترتبط صورتك الذاتية الشخصية وثقتك بنفسك إلى حد كبير بوضعية  	

جسمك وصوتك وعرضك التقديمي ولغتك وأسلوبك وإعداد المحتوى 

 التحكم في عقلك الباطن للتواصل واإلقناع بشكل فعال  	

 فهم دورة االتصال وسمات السلوك الحازم والسلبي والعدواني والسلبي  	

 تحديد والتعرف على تقنيات التواصل بين األشخاص الحازمة وفوائدها  	

 تقييم أسلوب الحزم الحالي الخاص بك وآثار عدم التأكيد  	

هرماتصاالتاحلزم:

 قوة الكلمات في عملية االتصال 	

 اكتشف تنسيق اتصال I-A-D-A القوي 	

 فهم مفاتيح العرض التقديمي الناجح وإدارة االجتماعات والتيسير بثقة 	

 استخدام األسئلة واالستماع بنشاط للرد بشكل مناسب 	

 تعرف على قوة التأثير 	

إرشاكاآلخرينوحتفزيهم:

 التواصل وتقديم نفسك بثقة في مواقف متعددة  	

 تعلم كيفية تنظيم نفسك قبل االجتماعات وأثناءها وبعدها  	

 سيكولوجية االبتسامة في التواصل  	

 كيفية تقديم مجموعة وإشراكها  	

 كيف يكون صانع القرار الفعال والتواصل مع القرار  	

 كيفية التفاوض واإلقناع  	

تطبيقاحلزمالواثق:

 استجابات لعب األدوار التي يثيرها كل نمط  	

والتخوف  	 الخوف  على  التعرف   - الحزم  دون  تحول  التي  الحواجز   معالجة 

والتعامل معهما 

 مواجهة المشاكل الشائعة التي تحدث في مكان العمل  	

 فن اإلقناع - إيصال األفكار - وبناء التواصل الحازم  	

 هل تقول "نعم" بينما يجب أن تقول "ال"؟  	

 وضع أهداف وخطة عمل للتنفيذ عند عودتك إلى العمل  	



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 الحزم والتواصل والوعي الذاتي والثقة بالنفس(

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.


