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مقدمة :
هذا البرنامج التدريبي " إدارة الصراعات واالبداع في التواصل مع الشخصيات الصعبة "  يحّسن معرفتك وقدرتك على: فهم األنواع األساسية للصراعات والنزاعات وأسباب 

وقوعها، مع التعرف على األنواع األربعة النموذجية للصراعات والقدرة على تنفيذ الخطوات األساسية لحل الصراعات و النزاعات، وممارسة مهارات االتصال للعمل على منع 

نشوب الصراع، وذلك من خالل وتوظيف استراتيجيات التعامل مع األشخاص صعبي المراس للغاية. 

الصراع  في  السلبي  الجانب  توضيح  منها،  كل  لحل  التدخل  ، طريقة  المختلفة  الصراع  وأنماط  أنواع  الصراعات،  إدارة  على  نجاح عملية  الضوء  التدريبي  البرنامج  ويسلط 

الخبيث، وكذلك اإليجابي في الصراع الحميد، وكيف يمكن إدارة كال الجانبين وكال الصراعين، بما يحقق مصلحة المؤسسة في النهاية. هذا البرنامج يعتبر نقلة ضرورية من فض 

الصراعات إلى إدارتها. من خالل المحاور الداخلية أواًل: محور نوع الصراع  ثانياً: محور شدة الصراع إدارة أنماط الصراع المختلفة أسباب الصراع تحليل النظام المؤسسي 

لـ  لـ )Pondy( نموذج مراحل الصراع  التنظيمي مراحل الصراع نموذج مراحل الصراع  أسباب الصراع ، متى تتدخل اإلدارة في الصراع؟ فن إدارة الصراعات الصراع 

)Rahim( مستويات الصراع أسباب الصراع ومؤشراته ثالثا: محور التواصل والتعامل مع الشخصيات الصعبة.

الهدف العام :
تطوير قدرتك علي التواصل اإليجابي تطوير قدرتك علي التعامل بطريق مقنعة فهم الشخصيات. ، تفسير السلوك فهم طبيعة االختالف وكيفية التأقلم معرفة الطباع الصعبة وأسلوب 

التعامل طرق التحرر من سلبيات المواقف.

أهداف البرنامج:

بنهاية هذا البرنامج سوف تكون قادرا على:

فهم أنواع الصراعات والنزاعات األساسية وأسباب حدوثها��

تصّور مقاربة نموذجية للنزاعات��

تنفيذ الخطوات األساسية لتسوية الصراع��

مهارات االتصال لتقليص ومنع نشوب الصراعات��

تطوير قدرتك علي التواصل اإليجابي��

تطوير قدرتك علي التعامل بطريق مقنعة��

فهم الشخصيات. ، تفسير السلوك��

فهم طبيعة االختالف وكيفية التأقلم��

معرفة الطباع الصعبة وأسلوب التعامل معها بكفاءة��

طرق التحرر من سلبيات المواقف��

تعلم مهارات فهم الشخصيات وبناء العالقات الناجحة وتعـــــامل السريع مع العالقات والتخلص من االحباط والغضب��

توظيف استراتيجيات للتعامل مع شخصيات محددة مثل شخص غاضب أو متذمر��

تعامل مع حاالت محددة بما في ذلك التعامل مع مديرك أو عمالئك��
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مفهوم الرصاع و أبعاده:

مفهوم الصراع��

طبيعة الصراع و أبعاده��

مفوم الصراع و عالقته باألزمة��

خصائص الصراع و األزمات اإلدارية��

المواصفات العلمية لعملية الصراع��

الرصاع التنظيمي و مراحل تطوره و مؤرشاته:

مراحل تطور الصراع.��

األبعاد النظرية و العلمية للصراع��

مستويات الصراع التنظيمي��

مصادر الصراع التنظيمي��

أسباب الصراع��

أنواع الصراعات داخل بيئات العمل.��

مراحل عمليات الصراع و طرق التعامل معها��

»�Pnody نموذج مراحل الصراع لـ

»�Rahim نموذج مراحل الصراع لـ

إستراتيجيات إدارة الصراع��

حالة عملية عن ادارة الصراع��

أنواع لرصاعات و الزناعات:

الصراع بين األفراد: و هو الصراع الذي يحدث بين شخصين او أكثر��

الصراع داخل جماعات العمل: و يحدث عندما تنقسم جماعة العمل على نفسها��

الصراع بين جماعات العمل: و يحدث بين مجموعتين مختلفتين أو أكثر��

الصراع ما بين الفريق ككل و ما بين قائد الفريق: و يحدث عندما ينقلب الفريق ��

متحدين على القائد

الصراع بين المنظمات: و يحدث نتيجة للمنافسة بين المنظمات التي تقدم خدمات ��

أو سلعاً متشابهة

حالة عملية على أنواع الصراع��

داخل  الرصاعات  مع  للتعامل  احلديثة  اإلدارية  اإلسرتاتيجيات 
المنظمة:

اإلستراتيجية العلمية��
اإلستراتيجية السياسية��
اإلستراتيجية القانونية��
مكونات الذكاء العاطفي.��
إستراتيجية التسلسل الهرمي��
إستراتيجية المشاركة في الحل��

إدارة  و  تسوية  و  حل  و  الضغوط  مواجهة  يف  العاطفي  الذكاء 
الزناعات و الرصاعات:

مفهوم الضغوط.��
مصادر وأنواع الضغوط.��
آثار الضغوط النفسية على العمل��
الذكاء العاطفي وأهميته في مواجهة الضغوط.��
الذكاء العاطفي والمهارات الثقافية للتعامل مع الضغوط.��
الذكاء العاطفي في التعامل مع الصراعات��
الذكاء العاطفي في إدارة الصراعات��

التواصل الفعال مع الشخصيات الصعبة:

تعريف الشخصية��
أنواع الشخصيات المختلفة.��
طرق التعاُمل مع الشخصيّات المختلفة��
تعريف الشخصية الصعبة.��
أنواع الشخصيات الصعبة.��
كيفيّة التعامل مع الشخصيّات الصعبة و طرق التأثير فيهم��
التأقلم مع الشخصيات الصعبة في مكان العمل��



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 :........................)إدارة الصراعات وتقنيات التعامل مع الشخصيات الصعبة ®( 

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.


