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المقدمة:
تعد القيادة إحدى العوامل المهمة في تحقيق أهداف المنظمات ، وخلق توازن بينها وبين الموظفين ، والسعي لتوفير مناخ مناسب للعاملين ، بما يشعرهم بأهمية االستعداد للتطوير 
والتغيير الدائمين ، وتلبية متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم المتجددة ، وذلك وفق ما تمتلكه المنظمات من إمكانيات وفرص ، وبالرغم مما قد يعيق استمرارها وبقائها من تهديدات 
وعوارض ، قد ال تكون في الحسبان أحيانا. فالعمل بقيادة متميزة ومبدعة وكفؤة ، واعتمادا على ما تمتلكه من خصائص شخصية وأخالقية ومعرفية ، وفضال عن النمط الذي 

تسلكه في أدوارها والمهام التي تقوم بها ، تستطيع مواجهة األزمات التي تتعرض لها .

تتخذ األزمات أشكاال مختلفة ، لها درجات متفاوتة من الخطر الذي يهدد المنظمة ، وقد يكون بعضها داخليا ال يالحظ خارج المنظمة ، مع أنه يمكن أن يشكل دمارا داخلها ، وقد 
يكون البعض اآلخر عاما ويتخذ نطاقا واسعا ، حيث هناك األزمات الهائلة التي تطال تنظيمات عديدة ومختلفة في نفس الوقت ، غير أنه مهما كان شكل األزمة وما تفرزه من 
مشكالت معقدة ، فعلى القائد اإلداري أن يواجهها ، كما تعتبر أخطر نتائجها تلك التي تمس األفراد داخل المنظمة ، فأثناء أية أزمة سرعان ما يصاب األفراد داخل المنظمة أو 
خارجها بالحيرة  يبحثون وينتظرون التوجيه الذي يجب أن يوفره صوت من القمة ، الذي بإمكانه أن يوفر قدرا من األمان والهدوء ، وأن كل شيء سوف يتم عمله من أجل حل 
تلك األزمة. لقد تم اختيار موضوع هذه الدورة من قبل يوروماتبك ألهمية الدور الذي تلعبه القيادة في إدارة األزمات في لمنظمة ، إيمانا منا  بمكانة وأهمية القيادة داخل أي تنظيم 
، وما قد تقدمه من أدوار محورية في نجاحه أو فشله . إن الهدف األساسي من هذه الدورة هو التعرف على افضل الممارسات والمنهجيات في القيادة في مواجهة وإدارة األزمات 

داخل المنظمات.

أهداف البرنامج:
تهدف الدورة الى إكساب المشاركين  المعارف والمهارات األساسية الالزمة التي تمكنهم من القيادة التكيفية في إدارة األزمات بكفاءة وفعالية وتنمية قدراتهم و مهاراتهم في استقبال 
و إدارة و عالج األزمات بالفكر العلمي و الخبرات العلمية ، و كذلك توضيح اتجاهات المسارات المختلفة و محاذيرها أمام صانعي و متخذي القرارات ، وكذلك تنمية قدراتهم 

على التغير الدقيق لبوادر األزمات قبل حدوثها.

       المحتويات   الرئيسية : 

مفاهيم إدارة األزمات :
	w مفهوم األزمات
	wمفهوم المشكلة
	wاألزمة من حيث المفهوم والتركيز والمثال والسمات واألدوات وآليات التعامل معها
	wالمشكلة والحادث والكارثة من حيث المفهوم والتركيز والمثال والسمات واألدوات وآليات التعامل معها
	wتحديد مفهوم إدارة األزمات ومثال عليها وتركيزها وادواتها وآليات التعامل معها
	wورشة عمل تطبيقية لتحديد المدخالت والمعالجات واألدوات والمخرجات المتوقعة في إدارة األزمات

خصائص األزمات ومراحلها:
	w. خصائص وسمات األزمات
	w. ) المراحل الخمس الالزمة )االستكشاف من خالل البوادر ـ التحضير أو المنع ـ اإلحتواء وتقليل الدمار ـ النقاهة و إعادة األوضاع ـ التعلم و إعادة التحسن
	wالتنبؤ باإلحتماالت المتوقعة لسلوك المتغيرات التي تؤثر على األزمة ، و خطة مواجهة األزمات ، و األساليب الحقيقة لألزمات و النزاع

نظريات وأمناط األزمات:
	w.أنواع األزمات والمفاهيم المتعلقة بها
	w. مراحل اآلزمات وكيفية التعامل مع كل مرحلة من مراحلها
	w. نظرية األزمات ونشأتها وكيفية التعامل مع كل نظرية
	w.مناهج تشخيص األزمات
	w.البعد السيكولوجي لألزمات والبعد اإلداري لألزمات 
	w. األنماط األزموية و عالقتها باستقبال بوادر األزمة
	w. مهارات التعامل مع األنماط األزمة و درجة فاعلية كل نمط قدرته في التغلب على األزمة
	w للزمن المتاح للمناورة و عدد البدائل المتاحة ، وحجم المخاطر المترتبة ، وقدرة المنظمة على التأثير في أحداث األزمة و دور اإلعالم الخارجي تصنيف األزمات طبقاً 

في تحديد لون األزمة
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ورشة عمل تطبيقية:

	w لمجابهة المتاحة  الفنية  و  البشرية  و  المادية  اإلمكانيات  تحديد  و   ، األحداث  تتخذها  أن  يمكن  التي  المسارات  توقع   ، اإلحتماالت  جميع  لمقابلة  بديلة  سيناريوهات  إعداد 

األزمة األزمة ، شبكة اإلتصاالت و تنظيم المعلومات و دورها في إدارة األزمات .

أدوات إدارة األزمات:

	wإستخدام النموذج العلمي لإلدارة األزمات في التعامل مع األزمات

	wآليات تكوين سجل المخاطر ودوره في إدارة األزمات

	wآليات تصميم بطاقة تعريفية بكل ازمة وتصميم سيناريو للتعامل معها

	wتحليل المخاطر المترتبة على األزمة

	wآليات استخدام مفاتيح المعرفة في جمع المعلومات عن األزمة

	wإستخدام تقنية عظمة السمكة في تحليل األزمة

	wتدريب عملي عن كيفية إستخدام جدول السبب والنتيجة في ترتيب األوليات أثناء إدارة األزمة

	wإستخدام خرائط اإلنسياب ) التدفق ( في تصميم سناريو لآللية العمل أثناء حدوث األزمة بما يكفل تحقيق أفضل النتائج للخروج منها

مفهوم اتصاالت األزمة:

	wسمات اتصاالت األزمة الفعالة

	wدورة حياة اتصاالت األزمة

	wتخطيط االتصال عبر مراحلها المختلفة

	wاستراتيجيات االستجابة لألزمة

	wأهمية ووظائف وسائل اإلعالم االجتماعي في إدارة اتصاالت األزمات

	wاستخدام وسائل اإلعالم االجتماعي وقت األزمة

	w.سلبيات استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي وإمكانية تسببها في تفاقم األزمة

أهم النظريات والنماذج  االتصالية أوقات األزمات:

	w.نظرية اتصاالت األزمة الموقفية

	w.النموذج المتوازن التصاالت األزمة

	w.نموذج األهداف المعيارية لالتصال أوقات األزمات

	w.نظرية اتصاالت األزمة الموقفية )الظرفية( وتطبيقات التفاعلية عبر المنصات االجتماعية

	w.نموذج إدارة اتصاالت األزمة عبر وسائل اإلعالم االجتماعي

	w.نموذج دمج وسائل اإلعالم االجتماعي ضمن خطة اتصاالت األزمة



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

Mount Pleasant 109
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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)القيادة واإلدارة الفاعلة في أوقات الضغط واألزمات ®(

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.


