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المقدمة:
أن القيادة التكيفية هي إطار القيادة العملية التي تساعد األفراد والمنظمات على التكيف 
واالزدهار في البيئات الصعبة. فهي قادرة، منفردة ومجتمعة على السواء، على المضي 
قدما في عملية التغيير التدريجي بتشخيص ما هو ضروري وإحداث تحد حقيقي للوضع 
الراهن، لتحقيق التميز في األعمال. تهدف هذه الدورة الى تزويد المشاركين بالكفاءات 
هذه  في  المشاركون  يتمكن  متغير. سوف  عالم  في  تزدهر  منظماتهم  لجعل  المطلوبة 
األدوات  تقدم  كما  منظماتهم  في  التكيفية  القيادة  ممارسة  تعزيز  من  التفاعلية  الدورة 
واألساليب لمساعدة المشاركين في قيادة وتحفيز اآلخرين ومعالجة المشاكل الصعبة في 

سبيل الوصول إلى القمم.

تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمساعدة في حل التحديات األكثر إلحاًحا وإرباًكا التي 
والتكيف   ، المستمر  والتعلم   ، العقبات  اختراق  على  ذلك  سيساعدك  القادة.  يواجهها 
توجد  وتنافسية وصعبة حيث ال  معقدة  بيئات  في  لالزدهار  قدرات جديدة  ، وتطوير 
التغيير  قيادة  القادة على  لمساعدة  ياتي  نوعه  الفريد من  البرنامج  إجابات سهلة.  هذا 

التنظيمي وإنشاء مؤسسات متميزة وعالية األداء  في الحاضر والمستقبل.

المنهجية :

الحالة  ومناقشات  التفاعلية  العمل  وورش  العامة  الجلسات  في  المشاركون  سيشارك 
في  المشاركين  قبل  من  كمجموعات صغيرة  لمناقشة  كمنتدى  الدورة   أيًضا  تعمل   .

مناقشة بعض التحديات التي يواجهونها )أو واجهوها(.

أهداف الدورة:
	w عملية إدارة  فى  وأثرها  التكيفية  القيادة  وخصائص  القيادة  أنماط  على  التعرف 

التغيير
	wالقيادة التكيفية و دورها في توجيه العمل الجماعى وتنمية المهارات السلوكية
	w التعرف على دور القيادة التكيفية في إدارة األزمات و أثرها على فاعلية جماعات

وفرق العمل
	w تعلم كيفية تنظيم عملية التغيير التكيفي وحل المشكالت اإلبداعي في أوقات عدم

اليقين
	w وطريقة للتغيير  الشخصية  الحواجز  بتحديد  للمرء  تسمح  عملية  في  االنخراط 

للتغلب عليها
	w وغرس المشكالت  وحل  رؤى  الكتساب  المهارات  من  أدوات  مجموعة  اكتسب 

نظام بيئي تعاوني منظم
	wتعرف على كيفية إدارة أصحاب المصلحة المتنافسين والخسائر المرتبطة بالتغيير
	wتعلم كيفية استخدام اإلبداع والقوة والسلطة لتعبئة الفرق
	wإنشاء إطار خطة لكيفية وضع المفاهيم المستفادة موضع التنفيذ
	w وضع استراتيجيات الستخدام شخصية المرء لبناء عالقات ذات قيمة مضافة داخل

مؤسستهم
	wوضع خطة عمل شخصية للقيادة لجعلها أكثر فعالية وخضوًعا للمساءلة في العمل

       المحتويات   الرئيسية : 

أمناط القيادة وخصائص القيادة التكيفية )الدور والتأثري اإلسرتاتيجى(:

	wطبيعة العملية اإلدارية و وظائفها بمنظور حديث
	wالقيادة وصياغة الرؤية المستقبلية ومهارات التفكير اإلستراتيجى
	w)تصنيف أنماط القيادة )أمثلة توضيحية
	wخصائص القيادة التكيفية وأثرها فى التغيير
	wالقيادة التكيفية و دورها فى إدارة التغيير ومواجهة مقاومة التغيير
	wالتأثير القيادى و دوره فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسي
	wالقيادة التكيفية ومهارات اإلشراف والتوجيه الفّعال
	wحاالت وتطبيقات عملية

الكفاءة القيادية التكيفية و دورها ىف العمل اجلماعى:

	wدراسة مقارنة لمفاهيم ومهارات القيادة واإلشراف فى اإلدارة الحديثة
	wسمات القيادة التكيفية الفعالة الصانعة والمستقطبة لصف ثاني من القادة
	wأفضل أساليب القيادة التكيفية فى إدارة وتكوين فرق العمل وأثرها على فاعلية األداء
	wالقيادة التكيفية ومهارات التوجيه والتحفيز والتفويض والمتابعة لتحسين األداء
	wتطبيق القادة التكيفية ألساليب العصف الذهنى فى إدارة اإلقتراحات وتشكيل المهارات اإلدارية المتكاملة
	wاإلجراءات االنضباطية و أثرها على فاعلية جماعات وفرق العمل
	wدور القيادة التكيفية فى إدارة األزمات وتنمية المهارات السلوكية والقدرات اإلبداعية
	wحاالت وتطبيقات عملية
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مماراست القيادة التكيفية ىف إدارة التغيري المؤسىس:
	wاإلدارة الحديثة و مفهوم إدارة التغيير
	w)أسباب التوجه إلدارة التغيير )طبيعة التغيير المؤسسي - األسباب والتحديات
	wأنواع التغيير المؤسسي و عوامل التغيير
	wالتأثير القيادى و دوره فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسي
	wالقيادة التكيفية وإدارة ثقافة التغيير فى المنظمة
	w)كيفية قياس أثار ما بعد التغيير على )األفراد، اإلدارة، التنظيم
	wدور القيادة التكيفية واألفراد أثناء وبعد عملية التغيير
	wحاالت وتطبيقات عملية

إسرتاتيجيات القيادة التكيفية ىف تطبيق و إدارة عملية التغيري  بالمنظمة:
	wاستراتيجيات إدارة التغيير
	w نماذج التخطيط للتغيير
	wKotter الخطوات الثمانية لنموذج كوتر
	wADKAR نموذج التغيير
	wتحديد وتصميم بدائل التغيير
	wمراحل عملية التغيير
	wإعداد القيادة التكيفية إلستراتيجية التغيير
	wتنفيذ عملية التغيير
	w)أهمية اإلعالن عن التغيير المتوقع )ما يود العاملون سماعه وما يحتاجون لرؤيته
	wمكونات الخطة الفعالة لإلعالن عن التغيير
	wحاالت وتطبيقات عملية

القيادة التكيفية وإدارة مقاومة التغيري و عملية التطوير والتحسني المستمر:
	wتقييم وتقويم عملية التغيير
	w) Kotter أسباب مقاومة التغيير وطرق التعامل معه ) منهج
	wمراحل وأشكال ونماذج مقاومة التغيير
	wنموذج اإلدارة باألهداف واستراتيجية التغيير والتحسين المستمر
	wجوانب الخطر فى التغيير المؤسسي
	wأخطاء شائعة في التعامل مع تغيير ثقافة موجودة
	wالقيادة التكيفية وإبقاء التغيير فى ثقافة المؤسسة
	wحاالت وتطبيقات عملية

القائد الذكي عاطفيًا:
	wنظرة عامة حول الذكاء العاطفي
	wالذكاء الكامن والذكاء التواصلي
	wالحاصل العاطفي مقابل حاصل الذكاء
	wإطار كفاءة الذكاء العاطفي
	wمهارات الذكاء العاطفي الثمانية عشر
	wمناقشة أمثلة واقعية

القائد كمحفز للتغيري:
	wطبيعة التغيير
	wللتغيير المكونة من ثمانية خطوات )Kotter( آلية
	wالتعامل مع مقاومة التغيير



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 التكيفية: قيادة قوة عاملة رشيقة في مواجهة التحديات ®(

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.


