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مقدمة :
اإلنســان كائــن اجتماعــي بطبيعته ،ال
يستطيع أن يعيش مبفرده  ,وعليه أن يعيش
في جماعــة ويعمل من خــال اجملموعة،
وحتقيق األهــداف الكبيرة يحتــاج إلى أن
يعمل األفراد بتكامل وتناسب بل وتناغم،وال
يتأتى ذلك إال من خالل االنصهار في بوتقة
واحدة مبا حتمله من نظم وإجراءات وأهداف.
والذكاء مصطلح يتضمن عادة الكثير من
القــدرات العقلية املتعلقــة بالقدرة على
التحليل ،والتخطيط ،وحل املشاكل ،ورسم
االستنتاجات ،وسرعة احملاكمات العقلية،
كما يشــمل القدرة علــى التفكير اجملرد،
وجمع وتنســيق األفكار ،والتقاط اللغات،
وسرعة التعلم .كما يتضمن أيضا حسب
بعض العلماء القدرة على اإلحساس وإبداء
املشاعر وفهم مشاعر اآلخرين.
مــع أن املفهوم العام الســائد عند الناس
للــذكاء يشــمل جميع هذه األمــور ورمبا
يجعلها النــاس مرتبطــة بقوة الذاكرة،
إال أن علــم النفــــس يـــــــدرس
الــذكاء كميزة ســــــلوكية مســتقلة
عن اإلبداع ،والشــخصية واحلكمة وحتى
قوة احلافظة املتعلقة بالذاكرة.
الهدف العام :
يهدف هذا البرنامج إلى إكساب املتدربني
مهــارات الــذكاء االجتماعــي ومجاالت
ممارســته وتطبيقاته في البيئة الوظيفية
والتعامل مع الرؤساء والزمالء واملراجعني.

األهداف التفصيلية :
7 7اكتســاب املتدربني مهارات التعامل
مع األحداث واملواقف واآلخرين بذكاء
اجتماعي.
7 7تنميــة مهارات الــذكاء االجتماعي
لدى املتدربني.
7 7فهم إدارة املواقف واألحداث من خالل
تطبيق الــذكاء االجتماعي في اجملال
الوظيفي.
7 7معرفة طرق حل املشاكل باستخدام
التقنيات االجتماعية داخل املؤسسة.
7 7ادارة االنفعــاالت واحلــاالت املزاجية
باستخدام الذكاء االجتماعي.
7 7التعامل مع األشــخاص الســلبيني
وتوظيفهم لصالح العمل.
7 7التعــرف على أحــدث النظريات في
الذكاء االجتماعــي وتطبيقاتها في
بيئة العمل.
موضوعات الحلقة :
7 7مفهوم الذكاء االجتماعي.
7 7النظريــات االجتماعيــة احلديثــة
وعالقتها بالذكاء االجتماعي .
 7 7مبادئ وفرضيات الذكاء االجتماعي .
 7 7الفوائــد اإلجتماعية فــي التطوير
املؤسسي واالداء الوظيفي.
 7 7املكونــات والعناصر التي تشــكل
الذكاء العاطفي.
 7 7من ســمات وصفات أصحاب الذكاء
العاطفي.
7 7ســمات وصفــات أصحــاب الذكاء
اإلجتماعي.

 7 7الفــرق بني الــذكاء العاطفي والذكاء
االجتماعي.
7 7الذكاء االجتماعــي وعالقته باملدمرات
للعالقات اإلنسانية.
 7 7األبعاد اخلمسة للذكاء االجتماعي.
7 7مهارات الذكاء االجتماعي واستخدامها
فــي التعامل مــع الزمالء والرؤســاء
واملرؤوسني.
7 7مهارات الذكاء االجتماعي واستخدامها
في التعامل مع املراجعني.
7 7مهــارات الــذكاء االجتماعــي
واستخدامها في التسويق واإلدارة.
 7 7نظريــات إدارة الــذكاء االجتماعــي
وتطبيقها في إدارة ضغوط العمل.
7 7الوعــي بالــذات وباآلخرين فــي إدارة
العواطــف واالنفعــاالت داخــل بيئة
العمل.
 7 7اســتخدام الــذكاء االجتماعــي في
اإلقناع والتفاوض.
 7 7استخدام الذكاء االجتماعي في احلوار
واالتصال والتواصل.
7 7نظرية بيــرن في الــذكاء االجتماعي
وتطبيقها على العمل.
 7 7طــرق اكتســاب الــذكاء االجتماعي
وتنميته.
7 7مهــارات ووســائل زيــادة الــذكاء
االجتماعي.

الفئة المستهدفة :
جميع فئات اإلدارة الوســطى من مديرين
ومســاعديهم ورؤساء األقسام العاملني
باجلهــاز اإلداري للدولة ،وكذلك العاملني
بالقطــاع اخلــاص ومن فــي حكمهم،
للمهتمني بالتأثير على اآلخرين بإيجابية،
وكذلك للمهتمني بتطوير شخصياتهم
لألفضل
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) ١٥ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) ٣
أيام  ،بواقع (  ) ٥ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
األستاذ/بخيت بن محمد بن بخيت الشبلي

املؤهالت العلمية:

« « ماجستير في التنمية الذاتية جامعة
جولــدن ســتيت بالواليــات املتحدة
االمريكية.
« « مستشــار في العالقات اإلنســانية
وشؤون األسرة.

دبلوم في كل من:

« «اإلرشــاد األســري (بتقدير جيد جدا)
الكويت.
« «االستشــارات الزوجية (بتقدير امتياز)
الكويت.
« «علم الطاقة البشــرية من املؤسسة
العاملية للمعاجلني الطبيعيني بأمريكا.

اخلبرات الوظيفية:

« « معلم في املرحلة املتوســطة الفترة
الصباحية (2001م – 2004م ) .
« «معلم حملو األمية (2001م – 2004م).

« «معلم للمرحلــة الثانويــة ( -2005
. )2009
« « مدرب في مركز التدريب الرئيســي
بديوان عــام وزارة التربيــة والتعليم
(سابقا ) .
« « مدير مركــز بوابة اإلبــداع للتنمية
البشرية والتدريب.
« «رئيــس مجلــس إدارة مكتــب بوابة
اإلبداع لالستشارات التربية.

