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الوحدة األولى :

تعريف اإلجهاد

w ما هو اإلجهاد؟ التعرف على المؤشرات الجسدية والسلوكية

w ما هي األمور التي تشكل الضغط في مكان العمل؟ أهم عشرة أسباب

w تأثير اإلجهاد على األداء الفردي – التأثيرات السلبية واإليجابية لإلجهاد

w اكتشاف مؤشرات اإلجهاد في أنفسنا

w الحفاظ على التوازن الفعال بين المنزل والعمل

الوحدة الثانية :

معالجة اإلجهاد في مكان العمل

w االنتقال من مرحلة التفاعل إلى مرحلة التأثير

w العمل على إنجاز االولويات في المواقف العاجلة

w السيطرة على األمور من خالل التخطيط وإدارة الوقت

w تنظيم االحتياجات المتضاربة من أكثر من شخص واحد

w التعامل مع اآلخرين في ظروف العمل المتسمة باإلجهاد

w التعرف على مؤشرات اإلجهاد لدى اآلخر

المقدمة:
تهدف الدورة التدريبية، على فنون وقواعد برمجة األولويات و التعامل مع مختلف الضغوط العملية وبالذات تدريبهم على مهارات التعامل مع أكثر الضغوط أهمية وأكثرها تأثيرا 

على أداء األشخاص وهو ضغط العمل، كما يسعى إلى تزويد المشاركين باألساليب الحديثة واألسس والقواعد العلمية والعملية إلدارة الوقت مع مختلف الضغوط اليومية.

كما سيشتمل البرنامج على جملة من األهداف التفصيلية والتي يتوقع أن تسهم بالتعريف بالمفاهيم الحديثة للتعامل مع ضغوط العمل وإدارة األداء والمفاهيم الحديثة إلدارة الوقت 
والتخلص من الطرق التقليدية والتعامل مع ضغوط العمل وممارسة فن ترتيب األولويات وأساليبه األكثر فعالية، باإلضافة إلى التدرب على المهارات التسعة للتعامل مع المصادر 

الخمسة األساسية للضغوط مثل ضغط الوظيفة وضغط األشخاص وضغط البيئة وضغط الوقت وضغط التغيير وغيرها من األهداف.

وسيتطرق البرنامج إلى المفاهيم الجوهرية في التعامل مع ضغوط العمل وإدارة الوقت، وبعض المهارات للتعامل مع ضغوط العمل اليومية واالتصال الفعال مع اآلخرين في بيئة 
العمل من أجل إيجاد بيئة عمل تعاونية تسعى لتحقيق أكبر عدد من األهداف بأقل وقت ممكن وبجودة عالية، كما يستعرض البرنامج التدريبي لبعض المهارات اإلدارية لتخفيف 
ضغط المهام الوظيفية مثل مهارة التفويض الفعال للتعامل مع عنصر ضغط المهام الوظيفة، وأهمية تدوين األهداف والخطط اليومية واألسبوعية والشهرية والسنوية من أجل 
بيئة عملية أكثر تنظيما وإنجازا.باإلضافة إلى تمكين المشاركين وتعريفهم باألساليب الحديثة في إدارة الحياة ومواجهة وإدارة ضغوط العمل وتقليل التوتر من أجل تحقيق التميز 

واإلبداع في األداء وإدارة األولويات.

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من :
w وضع أساس متين إلدارة المهام بصورة ذاتية وفعالة
w تخطيط وإدارة المهام والقيود المتعلقة بالعمل
w تحديد أولويات المهام واألنشطة ذات الصلة وتعلم كيفية التعامل مع نقاط الضغط المرتبطة بها
w التأثير على األشخاص وتحسين نتائج المهام من خالل مهارات شخصية عملية
w العمل باحتراف مع التغييرات ذات الصلة بالمهام والسلوكيات المرتبطة بها
w التعامل مع أسباب حدوث ضغوطات العمل
w تحديد مصادر ضغط العمل ومسبباته
w تنمية الوعي لدى المشاركين بالتحديات التي تواجههم في عصر الضغوط، وتزويدهم بالمهارات الالزمة للتعامل معها داخل بيئة العمل على نحو فعال
w تطبيق اآلليات واألساليب العلمية والعملية الحديثة للتغلب على ضغوط العمل ضمن منظومة اإلدارة الفعالة للوقت والتفويض الذكي
w التعامل مع المتغيرات والمستجدات وتحديد األسلوب األمثل في ردود الفعل أثناء التفاعل مع محيط العمل الداخلي والخارجي على نحو فعال
w التعامل مع المواقف الحرجة مع المدراء و العاملين و العمالء
w ) استخدام مهارات البرمجة اللغوية العصبية لتجاوز المواقف الحرجة ) إعادة التأطير - المهارات اللغوية - تقنية األلفة
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الوحدة الثالثة :

اإلجهاد وأنماط السلوك

w السلوك السلبي والعدواني والجازم
w الرد على األشخاص العدوانيين والسلبيين
w تنمية الحزم الذاتي – زيادة التحكم في األمور
w تقديم ورفض الطلبات
w الحلول وإدارة اإلجهاد
w التغلب على اإلجهاد
w الحافز الذاتي – الحفاظ على الحافز الذاتي لديك
w اإلجهاد كأحد مصادر الطاقة – تحويل القلق إلى مشاعر إيجابية
w إدارة األزمات – كيف تتعايش معها وماذا تفعل حياله

الوحدة الرابعة :

تعلم السيطرة على اإلجهاد

w السجل االسبوعي لإلجهاد
w مشاركة اإلجهاد
w أساليب التكيف مع اإلجهاد
w أساليب خاصة بالمشرفين
w أساليب خاصة بالموظفين
w عبر عن مشاعرك
w التنفيس عن اإلجهاد وصمامات األمان

الوحدة الخامسة :

أساليب معالجة ضغوط العمل والتعامل معها

w أيهما افضل لمواجهة ضغوط العمل؟ التفكير التحليلي أم التفكير االبتكاري
w تنظيم الوقت وإدارته بطريقة جيدة كمدخل لمواجهة الضغوط
w التفويض الفعال وأثره في التعامل مع الضغوط
w المداخل الوقائية والعالجية في مواجهة الضغوط
w على من تقع مسؤولية تخفيف الضغوط التي يواجهها الفرد

الوحدة السادسة :

التعامل مع الضغوط في مجال العمل

w تحديد االتجاهات
w وضع استراتيجية
w تبني موقف إيجابي
w تنسيق مكتبك وتنظيمه
w دراسة خطط العمل
w إدارة الوقت
w االتصال الفعال
w احرص على تحقيق التوازن الداخلي
w خصص وقتًا لالسترخاء
w مالحظة ضغوط اآلخرين
w تحليل الشخصية
w مساعدة اآلخرين

الوحدة السابعة :

افهم نفسك وعالقاتك مع اآلخر

w عالقاتك مع اآلخرين
w حدد صفاتك المتميزة
w التوقعات غير الواقعية
w تقييم القدرات
w االحتياجات اإلنسانية
w بناء عالقات أفضل
w األنماط السلبية في العالقات اإلنسانية

الوحدة الثامنة :

فهم اللياقة الذهنية

w المكونات األساسية للياقة الذهنية العالية
w اللياقة الذهنية والمشاعر
w استكشاف لياقتك الذهنية
w اختبار اللياقة الذهنية

الوحدة التاسعة :

الحفاظ على لياقة ذهنية جيدة

w عشر خطوات للحفاظ على لياقتك الذهنية
w نقاط البدء ونقاط التوقف في مرحلة بناء الثقة بالنفس حل الخالفات
w تحديد األهداف الشخصية
w األهداف الشخصية
w مراجعة األهداف
w اختبار ذاتي: تقييم اللياقة الذهنية

الوحدة العاشرة :

تحديد الوضع الشخصي

w استراتيجيات معالجة اإلجهاد بشكل فعال: وضع خطة العمل الفردي



 

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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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

التــاريــخ :........................)برمجة األولويات والتعامل مع الضغوط وصناعة القرار ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


