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االستراتيجيات الحديثة
 لصناعة بيئة عمل محفزة لإلبداع ®

مقدمة :
خلــق بيئــة عمــل صحيــة وجذابــة مــن شــأنها توفيــر إحســاس المــرح والســعادة والراحــة 
للموظفيــن، ورغبتهــم الشــغوفة فــي المجــيء للمؤسســة والعمــل بجــد وإخــاص 
وتســخير كل كفاءاتهــم وخبراتهــم للرقــي بالمؤسســة لتحقيــق أهدافهــا ورســالتها بأكمــل 
ــث إن  ــة ، حي ــة العام ــى المصلح ــي عل ــر اإليجاب ــأنه التأثي ــن ش ــذا م ــع ه ــه. بالطب وج
نجــاح المؤسســات والشــركات وتفوقهــا يعنــي الوصــول إلــى أعلــى القمــم مــن خــال 
همــة المســؤولين وفــرق عملهــم، وبالتالــي االســتدامة فــي التفــوق والتميــز فــي شــتى 

ــات. المجــاالت والقطاع

وحتــى يبــدع الفــرد لمؤسســته، يجــب أن توفــر المؤسســة بيئــة تتقبــل اإلبداعــات علــى 
ــد، وحتــى تصبــح بيئــة  ــة ترفــض الجدي أنواعهــا، إذ ال يمكــن أن يبــدع المــرء فــي بيئ
المؤسســة بيئــة إبداعيــة، يجــب علــى المديــر وفريــق إدارتــه أن يقتنعــوا بــأن موظفيهــم 
بإمكانهــم أن يبدعــوا ويبتكــروا حلــواًل لمشــاكل تواجههــم، بــل ويجــب أن يلغــوا الكثيــر 
مــن القواعــد العقيمــة التــي تضــع حــدود حــول الموظفيــن تعيقهــم فــي عمليــة اإلبــداع، 
ــون مــن إعطــاء  ــدراء واإلدارات يتخوف ــإن الم ــا يجهــل، ف ــا كان اإلنســان عــدو م ولم
ــق  ــن طري ــي ع ــة تأت ــة المؤسس ــيير دف ــة تس ــون عملي ــن، ويجعل ــات للموظفي صاحي
واحــد، مــن األعلــى إلــى األســفل فقــط، أعنــي األوامــر والتخطيــط مــن اإلدارة، والتنفيــذ 
علــى الموظفيــن، وهــذا مــا يســبب مشــكلة تبــدو صغيــرة، لكنهــا تتفاقــم حتــى تــؤدي فــي 

بعــض األحيــان إلــى مــوت المؤسســات.

أهداف البرنامج :
برامــج يوروماتيــك معــدة بشــكل علمــي ومهنــي عالــي متكامــل وتفاعلــي لعناصــره " 
الحقيبــة التدريبــة المدربيــن إدارة البرنامــج التدريبــي والتقييمــات والنمــاذج المحــاكاة 
.. الــخ" تجعلنــا متأكديــن المتدربيــن نهايــة البرنامــج ســيكون قــادر علــى ســيكون كل 

مشــارك فــي نهايــة الــدورة قــادرًا علــى:

فهم لماهية عناصر بيئة العمل المحفزة والسعيدة التي تقود لألبداع واالبتكار  �

اهميــة وضــرورة تحــول ثقافــة الشــركات مــن اإلدارة التقليديــة الــى اإلدارة  �
التمايزيــة 

بناء فرق عمل فعالة كخايا النحل  �

بناء نظم حوافز قائمة على الجدارات والتقييم العادل والفعال للعاملين  �

 بناء استراتيجيات خاصة ببناء بيئات عمل محفزة وسعيدة �

بناء هياكل تنظيمية مرنة تفاعلية  �

بناء أنظمة تقييم قائمة على أساس العدالة والتحفيز والكفاءة المهنية  �

السير بالشركة نحو التمايز واالستدامة �

تعزيز بيئة عمل مرنة قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة �

المحتويات البرنامج:

الرؤية اإلبداعية وبيئة عمل محفزة مشجعة على التطوير

� Work Environment "المفهوم العلمي لـ "بيئة العمل
أنواع بيئة العمل �
أبعاد بيئة العمل الفاعلة �
آليات تحسين بيئة العمل �
الرؤية اإلبداعية الحديثة في توفير بيئة عمل تطويرية �
الكفاءة و الفعالية في خلق بيئة عمل تحفيزية �

القيادة و االحترافية في خلق وتحفيز بيئة عمل متغيرة مرنة

القيادة في التخطيط والتنظيم و المتالعة وتقييم األداء �
القيادة في الرقابة والمتابعة بالتخطيط �
القيادة في التفكير اإلبداعي وخلق بيئة عمل إبتكارية مرنة �
القيادة في التوجيه و التحفيز في بيئة عمل فعالة �
القيادة وسيكولوجية صنع القرار الذكي في بيئة عمل محفزة �

إستراتيجيات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية المتميزة

العاقة بين القائد والمدير �
آليات تحول المدير إلى قائد فعال �
مهارات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية �
نموذج Wics  للقيادة الديناميكية الذكية �
مقومات القيادة اإلبتكارية واإلبداعية �
القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات المعاصرة �

بيئة العمل الفعالة وآليات تطوير و تميز العمل الجماعي

مهارات المدير الفعال في فرق العمل �
قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل �
دور المهارات اإلدارية في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق �
اإلدارة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق �
الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خال فكر القيادة الفاعلة �
دور فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل الفعالة �

األدوات اإلدارية الحديثة في بناء و إدارة بيئة عمل متميزة

مفهوم التغيير و نظرية التحسين المستمر �
آليات بناء بيئة العمل قادرة على التعامل مع التغيير �
دور التمكين في إدارة بيئة العمل اإليجابية �
معايير التميز المؤسسي من خال تفعيل بيئة العمل �
التحديات المؤثرة في بناء فرق عمل متميزة �
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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

التــاريــخ :........................)االستراتيجيات الحديثة لصناعة بيئة عمل محفزة لإلبداع ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 4500 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.


