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مقدمة:

لكل عمل مهام ومسئوليات متعددة، تختلف في إنجازها والوقت الالزم لها، وكثيراً ما يفقد الشخص السيطرة على األمور؛ فتتداخل األمور وتتعقد؛ فتسبب ضغوطاً على الفرد، 

باإلضافة إلى المؤثرات الخارجية التي تزيد من تلك الضغوطات

ومن الطبيعي أن يتظمن مكان العمل بعض الضغوط  التي يتعامل معها كل منا بطريقته الخاصة. وفي عالم االعمال المتقلب سريع الوتيرة والمتشابك اليوم، أصبحت الضغوط  

أمراً حتمياً، ولكن يكمن الفارق في طريقة تعاملنا مع الضغوط التي نواجهها، سواء في العمل أو في حياتنا الشخصية. وقد تدفعنا تلك الضغوط إلى االجتهاد والتميز، كما قد تستهلك 

قوانا وتجعلنا نشعر باإلرهاق واإلنهاك.

أهداف البرنامج:

فهم كيف ترتبط الهياكل الفكرية بمشاعرنا وتؤثر على سلوكنا�	

تعلم و تطبيق فن التواصل الناجح لتجنب الغضب و مسبباتة�	

معرفة و تطبيق احدث استراتيجيات فعالية فى إدارة الغضب�	

تقييم و تحليل الغضب فى الشخص المقابل و كيفية التعامل معة�	

زيادة الوعي العاطفي لتخفيض غضبك بشكل كبير وشفاء مشاعرك السلبية�	

تعلم كيف نختبر اإلجهاد وكيفية تحويله إلى عواطف مفيدة الستعادة السيطرة على شعورك�	

تجنب الغضب عن طريق زراعة حاالت صحية ومفيدة واعية�	

إتقان تقنيات عملية للقضاء على أي شعور من العواطف غير المرغوب فيها�	

الحفاظ على رباطة الجأش والمنظور عند التعامل مع غضبك أو أثناء تعرضك للضغط�	

ممارسة استخدام تقنيات الحد من اإلجهاد وتجربة النتائج الفورية�	

إنشاء حاالت االسترخاء العميق في اإلرادة�	

فهم أهمية التقنيات وتحقيق أهداف مفيدة لتحديدها وتحقيقها�	

محاور  البرنامج التدريبي:

التعامل مع الضغوط بفاعلية�	

بناء المرونة النفسية�	

إدارة الغضب�	

حل النزاعات�	

إدارة التغيير�	

إدارة القلق في محيط العمل�	

الذكاء العاطفي�	



المحتويات البرنامج:
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الوحدة األولى:

فهم الغضب

مفهوم الغضب�	

درجات الغضب�	

مظاهر الغضب�	

أسباب العصبية والغضب�	

الغضب وأجسامنا�	

الوحدة الثانية:

التعامل مع غضب اآلخرين

أسباب الغضب أثناء الحوار وكيفية تجنبه�	

مهارات التفاوض والحوار�	

كيفية امتصاص غضب اآلخرين�	

كيف تتعامل مع الشخص الغاض�	

الوحدة الثالثة:

مفهوم الضغوط

تعريف الضغوط�	

الضغوط حالة إيجابية أيضا�	

نظام الضغوط وآلية عمله�	

أهمية دراسة ضغوط العمل�	

ضغوط العمل وأنواعها ومسبباتها�	

الوحدة الرابعة: 

مصادر ضغوط العمل

الضغوط الداخلية�	

الضغوط الخارجية�	

تمرين: قياس المستوى العام للضغوط�	

الوحدة الخامسة: 

الستجابة للضغوط ونتاجئها

آلية االستجابة للضغوط�	

العالقة بين ضغوط العمل ومستوى األداء�	

تأثير الضغوط في الفرد�	

تأثير الضغوط في المنظمة�	

اآلثار المتبادلة للضغوط بين العمل ونمط الحياة ) تمرين مفتوح (�	

الوحدة السادسة:

إدارة ضغوط العمل

مفهوم إدارة الضغوط�	

التعامل مع الضغوط وإدارتها على المستوى الفردي�	

التعامل مع الضغوط وإدارتها على مستوى المنظمة�	

تمارين ورشة عمل�	

الوحدة السابعة:

تطوير خطة تنفيذية إلدارة الضغوط

أوال: على المستوى الشخصي ) خطة خاصة بحياتي العملية والشخصية(�	

والرؤساء �	 والزمالء  بإدارتي  خاصة  خطة   ( المنظمة  مستوى  على  ثانيا: 

الذين أعمل معهم (
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)المهارات الفعالة للتغلب والتحكم في ضغوط العمل ®(

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

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

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

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

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: 

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.


