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األعمال وريادة  والمرونة  العاطفي  الذكاء 

مقدمة:

يعرف الذكاء العاطفي Emotional Intelligence بكونه نوع من أنواع الذكاء الشخصي وفيه يتمكن الشخص ال فقط من فهم مشاعره وتفسيرها وتوجيهها بطريقة صحيحة، بل 

يقوم ايًضا بفهم مشاعر اآلخرين وتقديرها وتقييمها بالطريقة التي تناسب الوقت والمكان والظروف المحيطة بها، بحيث ينشأ عالقة إنسانية ناجحة، ال تكون فيها األنا هي المسيطرة 

في إدارة العالقة وتوجيهها، إنما المصلحة العامة التي ترعاها فهم مشاعر اآلخر وتقديرها. 

يساعد الذكاء العاطفي على خلق نوع من اإللهام على اآلخرين، حيث يتشجع األفراد على التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم في ظل وجود شخص يقدر هذه األفكار ويحمسهم لها.  

تم تصميم هذه الدورة،” الذكاء العاطفي والمرونة وريادة األعمال “، لمساعدة المشاركين  في تطوير وتنفيذ كفاءات الذكاء العاطفي األساسية، كما ستزودهم بالمعرفة حول كيفية 

بناء عالقات أقوى في مكان العمل، وكيفية التعاطف مع اآلخرين وإدارة مستويات التوتر والتغلب على المواقف الصعبة.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

شرح الرابط بين قوة الذكاء العاطفي واألداء المتميز 	

تنمية الوعي الذاتي بالمشاعر الشخصية وتأثيرها على األفكار والسلوكيات 	

تنمية القدرات على ضبط النفس واإلدارة الذاتية من خالل ممارسة الكفاءات الخمس للضبط الذاتي 	

استيعاب مشاعر اآلخرين وتقوية العالقات مع فريقك وتطوير الوعي االجتماعي 	

تنمية القدرة على إدارة اآلخرين وممارسة القيادة الملهمة 	

تطوير “الكفاءة الشخصية” لتحسين النجاح المهني 	

تطوير “الكفاءة االجتماعية” لتحسين النجاح المؤسسي 	

تطبيق مخطط الذكاء العاطفي EI للتحسين المستمر 	

كيفية االستفادة من مهارات الذكاء العاطفي في تنمية وإدارة النجاح المؤسسي والمهني 	

المنهجية: 

تعتمد هذه الدورة على استخدام القياس النفسي لمساعدة المشاركين على تحديد قدرات الذكاء العاطفي لديهم. تتميز الدورة أيضاً باستخدام التمارين التفاعلية والنقاشات الجماعية 

والتمارين التأملية واألنشطة التي ستساعد المشاركين على أن يصبحوا على درجة عالية من الكفاءة في الذكاء العاطفي.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية المدراء والمهنيين وقادة الفرق، وجميع األفراد الذين يوّدون تعلم وتطوير كفاءات الذكاء العاطفي لديهم لتعزيز وإدارة عالقاتهم في حياتهم المهنية 

والشخصية.
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محتويات البرنامج :
القدرات الذهنية والذكاء:

مفهوم القدرات الذهنية 	

عناصر اللياقة الذهنية 	

قانون القدرات الذهنية و آليات تطبيقه 	

كيفية تنمية القدرات العقلية؟ 	

أنواع الذكاءات الثمانية و كيفية تنميتها 	

الذكاء العاطفي:

العالقة بين الذكاء والعاطفة. 	

	 .)IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي

مكونات الذكاء العاطفي. 	

المهارات األساسية والدقيقة للذكاء العاطفي. 	

النماذج األربعة الذكاء العاطفي. 	

عادات األشخاص الذين يمتلكون الذكاء العاطفي 	

قياس الذكاء العاطفي. 	

سيكولوجيات تعزيز وتنمية الذكاء العاطفي:

مداخل تنمية الذكاء العاطفي 	

برامج تطوير الذكاء العاطفي 	

آليات تهذيب إنفعاالت األفراد 	

التقنيات الحديثة إلكتساب مهارات الثقافة اإلنفعالية 	

آليات إستثمار مكونات الذكاء العاطفي بفعالية 	

دور الثقافة التربوية والسيكولوجية في تنمية الذكاء العاطفي 	

أثر الذكاء العاطفي يف اآلداء المتمزي:

المفهوم الحديث لآلداء. 	

أبعاد اآلداء المتميز 	

محددات وآليات اآلداء المتميز. 	

الذكاء العاطفي وتميز اآلداء. 	

النماذج األربعة لنماذج اآلداء المتميز وفقاً لمفهوم الذكاء العاطفي. 	

نموذج العالقة التأثيرية بين الذكاء العاطفي واآلداء المتميز للمرؤسين. 	

نموذج العالقة التأثيرية بين الذكاء العاطفي واآلداء المتميز للمديرين. 	

حالة عملية عن أثر الذكاء العاطفي في تطوير اآلداء. 	

الذكاء العاطفي الطريق للقيادة الفعالة الناجحة:
مفهوم القيادة اإلدارية. 	
أنماط القيادة اإلدارية. 	
القيادة والذكاء العاطفي 	
أنماط القيادة وفقاً لنظرية Golemanوالقدرات الرئيسية في مجال الذكاء  	

العاطفي.
نظرية Feldmanعن القيادة الذكية عاطفياً 	
العالقة بين الذكاء العاطفي وكاًل من القيادة التحويلية والقيادة التبادلية 	
القيادة الفعالة وأثرها في تطوير مهارات الذكاء العاطفي 	
سيكولوجيات تنمية الذكاء اإلنفعالي 	

الذكاء اإلنفعايل يف مواجهة الضغوط و إدارة الرصاعات:
مفهوم الضغوط. 	
مصادر وأنواع الضغوط. 	
آثار الضغوط النفسية على العمل 	
الذكاء العاطفي وأهميته في مواجهة الضغوط. 	
الذكاء العاطفي والمهارات الثقافية للتعامل مع الضغوط. 	
مفهوم الصراع )أنواعه و أبعاده(. 	
أنواع الصراع والنظريات الحديثة المفسرة للصراع. 	
الذكاء العاطفي في إدارة الصراعات 	
حالة عملية عن الذكاء العاطفي في مواجهة الضغوط. 	

الذكاء العاطفي وتقدير الذات يف مواجهة المؤثرات السلبية:
كيفية تكوين الوعي الذاتي 	
أهداف الوعي الذاتي. 	
أهم مصادر بناء الوعي الذاتي ومعاييره ومحدداته. 	
المؤثرات السلبية وأنواعها 	
إستراتيجيات الذكاء العاطفي في مواجهة المؤثرات السلبية. 	
اإلرشاد العقالني اإلنفعالي وإستراتيجياته. 	
حالة عملية عن الوعي الذاتي وتقدير الذات 	

تطبيق المهارات العاطفية:
أدر مهاراتك بتطبيق مهارات الذكاء العاطفي لديك 	
إدارة اآلخرين: تطبيق مهارات الذكاء العاطفي مع اآلخرين 	
لعب الدور العاطفي 	
بناء الشخص الذكي عاطفياً 	
العمل حول المخطط العاطفي 	
بناء شخص ذكي عاطفياً باستخدام المخطط العاطفي 	
أمثلة واقعية ودراسة حاالت 	



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

)الذكاء العاطفي والمرونة وريادة األعمال(

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.


