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   إػــــذاد 

  
 أعزبر ثى١ٍخ اٌزشث١خ ــ ِششف إٌشبؽ اٌضمبفٟ  

 عبِؼخ اٌغٛف  





 ماذا تتوقع في البرنامج التدريبي اليوم 



٘ٛ فؼً ٠ّبسعٗ اإلٔغبْ ٌزؾم١ك ِٕفؼخ ٌزارٗ ٌٍّٚغزّغ ، ٚلذ ٠ىْٛ  
 –رشث٠ٛب  -الزظبد٠ب    -اعزّبػ١ب     -فىش٠ب  ) 0اإلٔغبصٞاٌغٍٛن 
، ٚفٟ اٌغبٌت ٠ؼزّذ ػٍٝ ( فٟ شزٝ ِغبالد اٌؾ١بح   ---س٠بػ١ب 

ِّبسعخ ػم١ٍخ سال١خ رؾىّٙب ل١ُ ٚلٕبػبد ٚخجشاد ِٚٙبساد ساعخخ 

 .  فٟ ٚػٟ ٚإدسان اٌفشد ٚ٘زٖ اٌشوبئض رشىً صمبفخ االٔغبص

  
 اإلٔغــــــبص



 
 

 ػمٍٟ  عغذٞ 

 اعزّبػٟ أعشٞ 

ٔفغٟ ـ 

 ػبؿفٟ 

 ِٕٟٙ   ِبٌٟ 

  سٚؽٟ

ِزـٍجبد رـ٠ٛش  

 اٌزاد 

 ٌزؾم١ك االٔغبص  



 ِشاؽً اإلٔغــــــبص 



 ــ اٌشغجخ اٌؾم١م١خ  1



 ــ اٌّٛلف اٌؾبٌٟ    2



 ــ ارخبر اٌمشاس  3



 ــ اٌزخـ١ؾ  4



 ــ االٌزضاَ اٌزارٟ   5



 ــ إداسح اإلٔغبص6

اٌزَّٕف١ز 

 

  ِشالجخ

 إٌزبئظ
 



 إداسح اٌّٙــــــبَ ثئٔغبص



ِٓ اٌؾبعبد اٌفـش٠خ ٌذٜ ع١ّغ األفشاد ، ٌىٕٙب ثذسعبد ٌإلٔغبص رؼذ إْ اٌؾبعخ 

ِزفبٚرخ ، ٌٚٙب دٚس ٘بَ ٚؽ١ٛٞ فٟ رـ٠ٛش عٍٛن األفشاد ، ٚرؾم١ك رمذَ 

 . اٌّؤعغبد ٚاٌّغزّؼبد

خالي رغبسثٗ إٌٝ أْ ِٓ   David McClellandد٠ف١ذ ِبو١ٍالٔذٚلذ رٛطً 

ٕ٘بن أفشاد رٚ ١ًِ ٚسغجخ إٌٝ إرّبَ اٌؼًّ ثظٛسح ع١ذح خالفًب ٌألفشاد اٌؼبد١٠ٓ، 

 .٘ؤالء ِغّٝ رٚ اإلٔغبص اٌؼبٌٟ ػٍٝ ٌٚمذ أؿٍك 

 دافؼ١خ اإلٔغبص ٔظش٠خ 

Motivation  Achievement  



 ع١ذح اإلٔغبص ٠ش١ش إٌٝ رٍه اٌشغجخ ألداء اٌؼًّ ثظٛسح دافغ   -1

  اإلٔغبص ٠ؼزجش ِٓ اٌذٚافغ اٌّزؼٍّخ، أٞ أٔٙب رشعغ إٌٝ دافغ    -2

 اٌشخض ٚسط١ذ ِب رؼٍّٗ ِٓ خالي اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ  خجشاد      

 (.ٚاٌّؤعغبد ثّخزٍف أٔٛاػٙب  –األعشح )      

 

 

 اٌزب١ٌخرزٍخض ٘زٖ إٌظش٠خ فٟ االػزجبساد 
  



 3-  ٠ز١ّض رٚ اإلٔغبص اٌؼبٌٟ ثخظبئض رخزٍف رّبًِب ػٓ رٚٞ اإلٔغبص إٌّخفغ، ٚ٘زٖ اٌخظبئض

 :ٟ٘ وب٢رٟ

 ١ّ٠ً رٚ اإلٔغبص اٌؼبٌٟ إٌٝ رؾًّ اٌّخبؿشح اٌّزٛعـخ، ٚاٌزٛعؾ فٟ اٌّخبؿشح  •

    ١ّ٠ً رٚ دافغ اإلٔغبص اٌؼبٌٟ إٌٝ اخز١بس رٍه األػّبي اٌزٟ رؼـ١ٗ أوجش لذس ِّىٓ ِٓ   •

 إٔغبصٖ، ِٚذٜ رؾم١مٗ ٌٙزٖ األ٘ذاف، ٚرٛفش ٌٗ اٌشؼٛس ثبٌزمذ٠ش ِٓ ِذٜ ػٓ اٌّؼٍِٛبد          

 ،(إْ اهلل ال ٠ؼ١غ أعش ِٓ أؽغٓ ػّاًل: )رؼبٌٝاهلل  ٠مٛي إرّبَ اٌؼًّ ثٕغبػ، عشاء          

 فٛس ل١بَ رٚٞ دافغ اإلٔغبص اٌؼبٌٟ ثبخز١بس اٌؼًّ ٚرؾذ٠ذ أ٘ذاف، ٠ظجؼ ٘زا اٌؼًّ ِغ١ـشًا  •

 ِشبػش ٚؽٛاط ٚو١بْ ٚٚعذاْ اٌفشد، ثبٌمذس اٌزٞ ال ٠ّىٓ أْ ٔشٜ فشدًا ٠زشن اٌؼًّ فٟ ػٍٝ          

 ، ثً إٔٗ ال ٠زشوٗ إال ثؼذ أْ ٠ٕزٟٙ ِٕٗ رّبًِب، ؽزٝ ٌٛ ٚاعٙزٗ ِشبوً خالي اٌزٕف١ز، إٌّزظف          

 رظجؼ ِغ١ـشح ػٍٝ ٚعذاْ اٌفشد، ٠ٚىْٛ ؽش٠ظب ػٍٝ إ٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٍغ١ـشح فئٔٙب          

 .اٌؼًّ ِٚشبوٍٗػٍٝ          

      ١ٌظ ششؽ أْ ٠ىْٛ رٚٞ االٔغبص اٌؼبٌٟ ِذ٠شا ٔبعؾب ، ألْ ِمِٛبد اٌّذ٠ش إٌبعؼ وض١شح،  •

 .  ٠ّضً دافغ اإلٔغبص أؽذ عٛأجٙبٚلذ          

 

 :رزٍخض ٘زٖ إٌظش٠خ فٟ االػزجبساد اٌزب١ٌخ
  



 ل١بط ِغزٜٛ اٌذافؼ١خ 



 ِم١بط دافؼ١خ اإلٔغبص 

 ال تنطبق إىل حد ما  تنطبق العبارة م
   ال أجسن عمل اليىم للغد  1

   أشعس بالىسل ولما ذهبت للعمل  2

   عندي كدزة هبيرة على الصبر  3

   أفضل ألاعمال التي جتطلب برل جهد هبير.  4

   أسعي إلنهاء العمل بئجلان.  5

   أهصسف إلى أي عمل أخس عندما أجد العمل الري أكىم به صعبا  6

   أشعس باإلاال والتعب بعد فترة كصيرة من بداًت العمل.  7

   أحاول التفىق على الصمالء في العمل  8

   أجىكف عن إجمام ما أكىم به من عمل عندما جىاجنهي مشىالث وصعىباث.  9

   الفىش وحده هى هدفي من اإلانافساث .  10

   أحاول ججنب اإلاشىالث في العمل  11

   أججنب جحمل اإلاسئىلياث.  12

ًا.  13    أكىم بعمل ألاشياء كبل التفىير بها جد

ن في عملي على مهمت ما.  14    أججنب جحدي آلاخٍس

   أحاول إضاعت الىكت حتى ًنتهي وكت العمل.  15

   أبرل جهدا محدودا في جحليم هدف ذي كيمت.  16

   أعمل ساعاث إضافيت إلجمام العمل الري ٌعطى لي  17

   أبدأ باألعمال الصعبت أوال ثم ألاعمال ألاكل صعىبت.  18

   أهجص ألاعمال اإلاىولت إلى بشيل متلن  19

   أسعى إلهجاش العمل في الىكت املحدد له.  20

   أحسص على الليام بعمل ول ما ًطلب مني مهما واهت دزجت صعىبته  21

   أسعى هحى النجاح ألهه ًحلم لي الاحترام  22

   اهجاش العمل هى معيازي للنجاح.  23

   أخطائي في العمل جؤدي بي إلى ؤلاحباط.  24

 



 دافؼ١خ اإلٔغبص ربثغ ِم١بط 

 ال تنطبق إىل حد ما  تنطبق العبارة م
   ال أجسن عمل اليىم للغد  1

   أشعس بالىسل ولما ذهبت للعمل  2

   عندي كدزة هبيرة على الصبر  3

   أفضل ألاعمال التي جتطلب برل جهد هبير.  4

   أسعي إلنهاء العمل بئجلان.  5

   أهصسف إلى أي عمل أخس عندما أجد العمل الري أكىم به صعبا  6

   أشعس باإلاال والتعب بعد فترة كصيرة من بداًت العمل.  7

   أحاول التفىق على الصمالء في العمل  8

   أجىكف عن إجمام ما أكىم به من عمل عندما جىاجنهي مشىالث وصعىباث.  9

   الفىش وحده هى هدفي من اإلانافساث .  10

   أحاول ججنب اإلاشىالث في العمل  11

   أججنب جحمل اإلاسئىلياث.  12

ًا.  13    أكىم بعمل ألاشياء كبل التفىير بها جد

ن في عملي على مهمت ما.  14    أججنب جحدي آلاخٍس

   أحاول إضاعت الىكت حتى ًنتهي وكت العمل.  15

   أبرل جهدا محدودا في جحليم هدف ذي كيمت.  16

   أعمل ساعاث إضافيت إلجمام العمل الري ٌعطى لي  17

   أبدأ باألعمال الصعبت أوال ثم ألاعمال ألاكل صعىبت.  18

   أهجص ألاعمال اإلاىولت إلى بشيل متلن  19

   أسعى إلهجاش العمل في الىكت املحدد له.  20

   أحسص على الليام بعمل ول ما ًطلب مني مهما واهت دزجت صعىبته  21

   أسعى هحى النجاح ألهه ًحلم لي الاحترام  22

   اهجاش العمل هى معيازي للنجاح.  23

   أخطائي في العمل جؤدي بي إلى ؤلاحباط.  24

 



عغً ا٢ْ اٌغٛأت اٌزٟ ٠غت أْ رؾغٕٙب 

 أٚ رـٛس٘ب فٟ ؽ١بره 

 

 

 

 ٔشــــــــبؽ 





 اٌؼبَرش٠ذ أغبصٖ خالي ٘زا ا٢ْ ؽذد ٘ذف 

 

 

 

  

 ٔشــــــــــبؽ



٘ٛ وزبثه اٌزٞ ٠زؾذس ػٕه ١ٌؼىظ ِٓ ٍِف اإلٔغبص 

 أٔذ ِٚبرا فؼٍذ ِٚبرا عزىْٛ  

 ٚعٕزؼٍُ ع٠ًٛب و١ف ٔؤٌف ٘زا اٌىزبة  

            



ٔشبؽ  

 ػشف ٍِف اإلٔغبص فٟ ِغّٛػزه 



  ٛ٘ ػجبسح ػٓ ٍِف خبص ثزغ١ّغ ػ١ٕبد ِٓ أػّبي اإلداسٞ ٠زُ عّؼٙب

ػٍٝ فزشاد ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ، ثؾ١ش رؼىظ ٘زٖ اٌؼ١ٕبد اٌّٙبَ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اإلداسٞ 

ِمبالد، ٚٚاعجبد، ٚؽٍٛي ٌّشىالد، ِٚششٚػبد، ٚدٚساد رُ اعز١بص٘ب ، ) ، 

 (  ٚرمبس٠ش ػٓ إٔغبصارٗ  ٚرم١١ّٗ ِٓ صِالئٗ، ٚرمبس٠ش ػٓ األؽذاس اٌغبس٠خ



 .٠ؼضص رـ٠ٛش اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌإلداسٞ*            

 .٠ؼضص اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ ٌإلداسٞ*       

 .٠ؾمك اٌشػب اٌشخظٟ ػٓ اٌّغزٜٛ اٌزٞ رُ اٌٛطٛي إ١ٌٗ*   

 .٠ؾغٓ األداء ٠ٚؼضص اٌشغجخ فٟ اٌزغذ٠ذ*   

 ٚاألدٌخ  اٌجشا١٘ٓ ٠ّذ اإلداسٞ ثبٌزغز٠خ اٌشاعؼخ، ٠ٚٛفش ٌٗ *   

 ِذٜ رـٛس األداء، وّب ٠ز١ؼ ٌٗ اٌّشبسوخ ثبٌٕمبػ ِغ  ػٍٝ                 

                                 . اٌزؼبْٚصِالئٗ ٠ٚشغغ                  

 

 أ١ّ٘خ ٍِف اإلٔغبص 



 ــ : ٘زا اٌٍّف ٠غت أْ ٠غ١ت ػٍٝ األعئٍخ اٌزب١ٌخ 

 
أٔذ ؟ ِٓ 

إٌٝ أ٠ٓ أٔذ ا٢ْ ؟ 

 إٌٝ أ٠ٓ رش٠ذ أْ رظً ؟ 

 ِبرا رفؼً ا٢ْ ؟ 

 ِبرا عزفؼً ِغزمجاًل ؟ 

 أ٘ذاف إػذاد اٌٍّف 



 و١ف أػذ ٍِف إٔغبصٞ 



 .اٌغالفطفؾخ وزبثخ *           

  .اٌٍّففٙشط ِٚؾز٠ٛبد إػذاد *           

 رششػ األ٘ذاف اٌزٟ أٔشئ ِٓ أعٍٙب اٌٍّف، ٚاٌـش٠مخ  ( ِمذِخ ) وزبثخ طفؾخ *           

   اٌّزجؼخ فٟ رظ١ّّٗ ٚرٕظ١ّٗ، ٚع١ّغ اٌج١بٔبد ٚاٌٛصبئك             

     -ٚظ١فزٗ  –اعّٗ ) رار١خ ػٓ اإلداسٞ ، اٌزار١خ ٚرزؼّٓ ِؼٍِٛبد اٌغ١شح وزبثخ *            

 (.ٚاألٔشـخ ٚاألػّبي اٌزـٛػ١خ ٌٗ -ِٚشبسوبرٗ  -ِٚٙبسارٗ              

  ِؾزٜٛ اٌٍّف ِظٕفخ ثٕبًء ػٍٝ اٌزخظظبد أٚ اٌّٛػٛػبد، وّب ٠غت ػشع *          

             ًّ  .ِٕٙب ثٛسق ٍِْٛ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ػٕٛاْ اٌّٛػٛعفظً و

  

 

 و١ف١خ ػًّ ٍِف اإلٔغبص 



 

 غالف اٌٍّف  

 ٍِف اإلٔغبص اٌشخظٟ 

 إػذاد 

 ؽغٓ ػجذ اٌغالَ ِؾفٛف / د .أ



 ٚصبئك ٍِف اإلٔغبص

اٌغ١شح 
 اٌزار١خ 

اٌز١ّٕخ  
 ا١ٌّٕٙخ  

اٌّٙبساد 
 اٌشخظ١خ 

اٌفٍغفخ اٌزار١خ 
 ٌإلداسٞ 



 

 ٚسشخ اٌؼًّ اٌضب١ٔخ  

 
 ٍِف االٔغبص وزبثخ 



رجذأ ر١ّٕخ صمبفخ االٔغبص ثبٌّغزّغ  ِٓ خالي ص٠بدح اٌٛػٟ ٚاٌّؼشفخ ٌذٜ *   

 .      اٌٛاٌذ٠ٓ ، ثبػزجبس األعشح اٌٍجٕخ األعبع١خ ٌٍّغزّغ 

٠ٚزُ ِٓ خالٌٙب ٚػغ ( اٌّذاسط ٚاٌّغزّؼبد ) اٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ *  

 .اعزشار١غ١بد رشث٠ٛخ لبثٍخ ٌٍزؾم١ك 

ٌز١ّٕخ ٚغشط صمبفخ ( اٌّشئ١خ ٚاٌّغّٛػخ ٚاٌّمشٚءح ) ٚعبئً اإلػالَ *    

االٔغبص ٚرٛػ١خ فئبد اٌّغزّغ اٌّخزٍفخ ، ٚرؼش٠فُٙ ثّٕبرط االٔغبص ٌذٜ اٌذٚي  

 .اٌّزمذِخ

ػمذ ِؤرّشاد ٚٔذٚاد ٚدٚساد ػ١ٍّخ ٌزؼض٠ض ل١ُ ٚصمبفخ االٔغبص فٟ وبفخ *   

اٌّشاؽً  اٌٛظ١ف١خ ، فبٌفشد إٌّغض ٘ٛ اٌضشٚح اٌؾم١مخ ٌٍّغزّغ ، ٚسأط ِبٌٗ 

 .  اٌجششٞ

 ر١ّٕخ صمبفخ اإلٔغبص 



اٌم٠ٛخ ٚاٌّضبثشح ٔؾزبط إٌٝ اِزالن  ٚاإلٔغبص ٚإٌفظ إٌٝ إٌغبػ ٌٍٛطٛي 

ثزغ١ّغ أفؼً  لّٕب ِؼٍِٛبد وبف١خ ؽٛي لٛح اٌزاد ٚاٌمذسح ػٍٝ اإلثذاع، ٌزٌه 

 ــ: اٌجشش٠خ وزت رزؼٍك ثزـ٠ٛش اٌزاد  10

ػششْٚ ِٛلفًب إ٠غبث١ًب ِٓ األؽبد٠ش إٌج٠ٛخ  "٘زٖ اٌىزت ٘ٛ وزبة ألفؼً  -1

 اٌٛدػبٌٍْذوزٛس إثشا١ُ٘ ثٓ فٙذ ثٓ إثشا١ُ٘ " اٌشش٠فخ

٘زا اٌىزبة أفؼً وزت ١ِشفٟ، ٠ؼذ ٌٍّؤٌف عٛص٠ف " لٛح ػمٍه اٌجبؿٓ"  -2

 .رـ٠ٛش اٌشخظ١خ ٚر١ّٕخ اٌزاد

 رشاعٌٍّٟغزشبس اٌؼبٌّٟ ثشا٠ٓ " اسعُ ِغزمجٍه ثٕفغه" -3

 ثٛٚ٘شاٌزٞ لبِذ ثزأ١ٌفٗ دا٠بٔب " ِٙبساد االرظبي ثضمخ" -4

 

 

 

 وزت ِمزشؽخ ٌزـ٠ٛش اٌزاد 



 .ٌّؤٌف١ٗ عبٞ والوغزْٛ ٚث١ً ٌٛوبط"وٓ ِجذػًب " -5

ٌّؤٌفزٗ ع١ٕذٞ ٘ب٠ٕض، ٚاٌزٞ ٠ضخش ثبٌؾمبئك اٌزضم١ف١خ ٚإٌظبئؼ " اٌزغ١١ش" -6

 .ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاألفىبس اٌزٟ رؼؼه ػٍٝ اٌـش٠ك ٔؾٛ اٌزغ١١ش اإل٠غبثٟ

 .ٌّؤٌفٗ اٌذوزٛس ؿبسق ِؾّذ اٌغ٠ٛذاْ" إداسح اٌٛلذ" -7

 .ٌّؤٌفزٗ وٛس٠ٓ ع٠ٛذ" و١ف رمٛي ال؟" -8

 .ٌّؤٌفٗ عبِٟ ِبوٌٛشص" ؿش٠مخ ٌزمذ٠ش اٌزارٟ" 611 -9

س٠ه . س٠ه ثشٔىّبْ ٚد. ٌٍّؤٌف١ٓ د" اٌزؼبًِ ِغ رٚٞ اٌـجبع اٌظؼجخ" -10

   و١ششٕش

 

 

 

 وزت ِمزشؽخ ٌزـ٠ٛش اٌزاد : ربثغ 



 فبص ِٓ ؽ١برٗ إٔغبص  ) 






