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مقدمة:

ال شك أن هناك عالقة وطيدة بين اتجاه المنظمة للتميز اإلداري وتحسين مركزها التنافسي وبين بقاءها في دنيا األعمال، فنحن نعلم أن من سمات بيئة العمل اإلداري المعاصر 

قوة المنافسة، وهذه المنافسة تدعو إلى التميز. ولتحقيق التميز علينا التركيز على عاملي الكفاءة اإلدارية والفعالية اإلدارية، من خالل بناء قنوات إتصال مرنة فعالة. وهذا البرنامج 

محاولة لتقديم مجموعة من األفكار الحديثة الموجزة لتوضيح الخطوات األساسية الواجب إتباعها لزيادة الكفاءة والفعالية اإلدارية والتميز.

تعتبر االتصاالت أساس وعماد حياتنا اليومية ؛ فنحن نتبادل كميات ونوعيات ضخمة من البيانات والمعلومات، فمن السؤال عن األحوال إلى تبادل  المشاعر ونقل  األفكار، 

واستعراض األخبار وتناقل وجهات النظر، بشكل يمكن أن نعتبر اإلنسان مركز معلومات متنقل مع مراكز أخرى يرسل إليها ويستلم منها ، فاالتصاالت  " هي  الجسر الذي يصل 

اإلنسان  باآلخرين.

ال؛ إذ أثبتِت الدراسات أنَّ 85 % من النجاح يُعَزى إلى مهارات االتصال، و15 % منه فقط تعزى إلى إتقان مهارات  إن نجاح المرء في الحياة مرهوٌن بقدرته على االتِّصال الفعَّ

ال، وهو كْسب المصداقية والثِّقة لَدى اآلخرين، إذ لن  ن الرئيس لالتصال الفعَّ العمل، ولكي نتواصَل مع اآلخرين ببراعة ال بدَّ لنا من إتقان أساسيات التواُصل، والقيام ببناء المكوِّ

يتواصَل المستمع أبًدا مع المتكلم إذا لم َيثْق به، ويعتقد أنَّ لكالمه مصداقية، ولن يكون الشخص ناجًحا في حديثه حتى يستطيَع باستمرار بناَء الثقة والمصداقية بما يقول .

وإذا انتقلنا إلى منظمات األعمال نجد أن نجاح اإلدارة يتوقف إلى حد كبير على فاعلية االتصال باآلخرين ، فاالتصاالت هي المفتاح إلى فعالية اإلدارة والتي تسمح للمدير أن ينجز 

كل مهامه الوظيفية، فلكي يخطط بنجاح، يجب أن تتوافر لديه القدرة على توصيل رؤيته بشكل سليم الى العاملين ولكي ينظم بنجاح يجب أن يشجع انسياب االتصاالت من أعلى إلى 

أسفل وبالعكس، بجانب االتصاالت على نفس المستوى االدارى ، ولكي يقود بنجاح يجب أن يوجه العاملين إلى األهداف المطلوبة، ولكي يراقب بنجاح يجب أن يتصل بالمرؤوسين 

ليتابع التقدم في األداء مؤكداً على تحقيق  األهداف ويتدخل بالتصحيح الالزم .

أهداف البرنامج: 

	wإلمام المشاركين بمفهوم التواصل اإلنسانى نظرياته وأبعاده ودوره في نجاح الفرد على المستوى الشخصى واالجتماعى والعملى

	wتعريف المشاركين على خصائص االتصال المرن و معوقاته و أنواعه المختلفة وتأثيره على تطوير الفعالية والكفاءة اإلدارية

	wإكساب المشاركين المهارات الالزمة التي تساعدهم على تقديم أنفسهم وأفكارهم بأكثر الطرق فعالية

	wإكساب المشاركين مهارات الحوار واإلقناع وتطوير مهاراتهم فيها لتحقيق الفعالية والكفاءة اإلدارية

	wتعريف المشاركين على أنماط وقنوات االتصال المرنة فى بيئة العمل واكتساب مهارات االتصال بكفاءة داخل هذه البيئة
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الوحدة األولى:

آليات بناء قنوات اإلتصال المرنة

	wمفهوم االتصاالت
	wأهمية االتصاالت من خالل تطبيق عملي
	wعناصر نظام االتصاالت
	wوسائل وأساليب االتصاالت
	wاالعتبارات التي تحكم اختيار الوسيلة أو القناة المناسبة لالتصاالت
	wأنواع االتصاالت
	wمعوقات االتصاالت
	wكفاءة وفعالية اإلتصال المرن
	wمفهوم وأهداف اإلتصال المرن
	wمبادىء ومقومات وخطوات اإلتصال المرن
	wاألنماط االتصالية وارتباطها بمداخل اإلدارة
	wاألنماط االتصالية للرئيس اإلداري والمرؤوس في محيط العمل
	wتفسير وتوضيح أبعاد األنماط االتصالية
	wكتابة وإعداد التقارير في مجال اإلدارة
	w.مهارات التقديم
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثانية:

مهارات االتصاالت اإلدارية المرنة ىف بيئة العمل

	wمفهوم االتصال اإلداري
	wأشكال االتصاالت اإلدارية
	wمهارات االتصال ضمن فريق العمل
	wمهارات االتصال ضمن بيئة االجتماعات اإلدارية
	wمهارات اإلتصال الكتابى ضمن بيئة العمل
	wمهارات االتصاالت اإلدارية فى حل المشكالت وإتخاذ القرارات
	wتطبيقات إدارية على مهارات اإلتصال
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثالثة:

تطوير الفعالية والكفاءة اإلدارية

	wتعريف الفعالية اإلدارية
	wإجراءات الفعالية اإلدارية
	wمبادىء الفعالية اإلدارية
	wدور اإلدارى المتميز في زيادة فعالية األداء اإلدارى
	w تعريف الكفاءة
	wمفهوم الكفاءة اإلدارية
	wالمهام األساسية للممارسات اإلدارية للمديرين
	wعالقة الكفاءة اإلدارية بالوالء واإلنتماء التنظيمى
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة:

تطوير مهارات الفعالية والكفاءة اإلدارية

	wالفعالية والكفاءة اإلدارية وأثرها على إنسياب أو تعقد العمل

	wالكفاءة اإلدارية والقيادة الفعالة

	wمقياس الفعالية والكفاءة اإلدارية

	w:مهارات الفعالية والكفاءة اإلدارية

	wمهارة الذكاء وسرعة البديهة

	wمهارة إستقراء آراء اآلخرين عند المفاوضات

	wمهارة مرونة الفكر للتجاوب مع المتغيرات البيئية

	wمهارة القدرة على تغيير السلوك اإلنساني وتقويمه

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الخامسة:

دور الفعالية والكفاءة اإلدارية ىف حتقيق التمزي اإلدارى

	wهدر الكفاءات التخصصية بالمناصب اإلدارية القيادية

	wمظاهر هدر الكفاءات القيادية

	wنتائج هدر الكفاءات اإلدارية للقيادات

	wاألسباب الشائعة لهدر الكفاءات اإلدارية

	wالطرق الحديثة إلستغالل الكفاءات اإلدارية والكفاءات القيادية

	wالمهارات القيادية والسلوكية الالزمة للفعالية والكفاءة اإلدارية

	wالقيادة والعمل الجماعي لزيادة فعالية األداء

	wخلق الثقافة اإلبتكارية واإلبداعية في العمل

	w تأثير الكفاءة والفعالية اإلدارية في اإلتصال المرن

	wتأثير الكفاءة والفعالية في معايير تميز النموذج األوروبى

	wحاالت وتطبيقات عملية



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 

	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 :........................)تطوير الفعالية والكفاءة اإلدارية وبناء قنوات االتصال المرنة ®(

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.


