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المقدمة:

إن ما يميز عصرنا اليوم هو التغير السريع والمتالحق والمعقد في مختلف مجاالت االعمال، وفي ظل هذه البيئة الديناميكية فإن المخاطر واألزمات المتوقعة تزداد وتتنامى مع 

ازدياد وتطور نشاط المنظمات في جميع المجاالت، ولذلك تصبح القيادة الحكيمة الواعية مطلباً ضرورياً لترشيد سلوك األفراد وحشد طاقتهم وتعبئة قدراتهم وتنسيق جهودهم 

وتنظيم أمورهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو تحقيق األهداف والغايات، وهذا ما يلقى ظالله على القيادة على مستوى منظمات األعمال

وتعد القيادة المرنة من أهم العناصر المؤثرة على سياق المخاطر واألزمات في المنظمات باعتبارها العقل المدبر فيها فهي القادرة على جعل المنظمات مستعدة وجاهزة لمواجهة 

األزمات بكفاءة. ويبرز دور القائد الفعال في إدارة األزمة في مختلف مراحلها، إذ يعمل القائد قبل وقوع األزمة على تحليل المخاطر المحتملة وتقدير اإلمكانيات والموارد المتاحة 

وإعداد الخطط المتكاملة لمجابهة األزمة والتغلب عليها. وتعد مرحلة حدوث األزمة االختبار الحقيقي للقائد وللخطط التي تم وضعها مسبقا فبقدر الجهد وحسن التخطيط الذي بذل 

من طرف القائد في مرحلة ما قبل األزمة يتحدد نجاحه في إدارة األزمة. ويتجلى دور القائد في مرحلة ما بعد األزمة في محاولة عالج اآلثار الناتجة عن تلك األزمة وإعادة بناء 

المنظمة والعمل على تحقيق أهدافها وإعادة التوازن داخلها. وتكمن براعة القيادة في تصور إمكانية تحويل األزمة وما تحمله من مخاطر إلى فرص إلطالق القدرات اإلبداعية 

واإلبتكارية التى تستثمر األزمة كفرصة إلعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول الغير تقليدية.

أهداف البرنامج:

	wتعزيزالمهارات القيادية فى تفعيل إستراتيجيات التفكيراإلبداعى واإلبتكارى بالمنظمة

	w)التميز فى مناهج التفكير اإلبتكارى والتفكير التحليلي لصياغة توازن في قوى العقل البشرى)الخريطة الذهنية

	wالتعرف على أدوات التفكير اإلبتكاري المختلفة والتدريب عليها عمليا في حل وصياغة المشكالت

	wتنمية مهارات المشاركين فى مواجهة والتعامل مع المواقف الصعبة واألزمات

	wصقل جدارة القيادة الفعالة المرنة فى التعامل مع التحديات المستقبلية فى سياق األزمات

	w إلمام المشاركين بخصائص القيادة الفعالة المرنة فى المواقف الصعبة واألزمات

	wجدارة القيادة الفعالة المرنة فى صياغة الخطط من خالل تفعيل القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لمواجهة المواقف الصعبة واألزمات

	w إكتساب المشاركين مهارة الذكاء العاطفى الالزمة لخلق اإلنسجام بينه وبين فريق العمل وبما ينعكس على التميز فى األداء فى سياق االمواقف الصعبة واألزمات

الوحدة األولى:

اإلبداع اإلدارى وأدوات التفكري اإلبتكارى ىف سياق المواقف الصعبة واألزمات

	w)أنماط التفكير فى العقل البشرى )الخريطة الذهنية

	w أساسيات التفكير اإلبداعى واإلبتكاري

	wسمات المبدعين والمبتكرين وأثرها على ريادة األعمال

	wالمهارات العقلية للقيادات اإلبتكارية

	wكيفية تحقيق اإلدارة المتميزة و المبتكرة في ظل عالم متسارع من األحداث واألزمات

	wأسس التفكير اإلبتكاري وتطبيقه في مجاالت العمل

	wأساليب التفكير اإلبداعى واإلبتكارى

	wحاالت وتطبيقات عملية
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الوحدة الثانية :

تعزيز البيئة اإلبداعية واإلبتكارية بالعمل ىف سياق المواقف الصعبة 

واألزمات

	wمفهوم بناء الفكر القيادي وعادات القائد الفعال

	wالتفكير اإلبداعي وأثره على عملية التخطيط اإلداري

	wفهم الشخصية الفردية والجماعية والعقلية االبتكارية

	wمراحل ومكونات ومحددات وعناصر التفكير اإلبداعي وطرق قياسه

	wمقاييس القدرة على اإلبداع واإلبتكار

	wأساليب التفكير اإلبداعي واالبتكارى وكيفية تطبيقه وإشراك القائمين على التنفيذ

	wمعوقات وعقبات اإلبداع واإلبتكار

	wكيف تكتسب المهارات اإلبداعية لتحقق التميز اإلداري في العمل

	w عرض لبعض التجارب اإلبداعية واإلبتكارية فى سياق المواقف الصعبة-

واألزمات والدروس المستفادة منها

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الثالثة:

مرونة القيادة الفعالة للمواقف الصعبة واألزمات

	w)المواقف الصعبة )مفهومها وأسبابها

	w)تجنب أسباب المواقف الصعبة )الوقاية

	wالبعد عن العادات السيئة المولدة للمواقف الصعبة

	wتحليل ومواجهة المواقف الصعبة

	w تحليل المواقف الصعبة المرتبطة بالقدرات الذهنية والسلوكية والتنظيمية

والرقابية

	wأساليب مواجهة المواقف الصعبة

	wتعريف إدارة األزمات وعناصرها األساسية

	wأنواع األزمات وأسباب نشوء األزمة

	wخطوات ومهارات التعامل مع األزمات

	wإختيار وتدريب فريق التعامل مع األزمات

	wفن التعامل مع األزمات

	wإعداد نظم الوقاية من األزمات

	wنظم الوقاية من األزمات

	wالعوامل المؤثرة في صناعة القرار للتعامل مع المواقف الصعبة واألزمات

	wفن صناعة واتخاذ القرار للتعامل مع المواقف الصعبة واألزمات

	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الرابعة:
خصائص القيادة المرنة الفعالة ىف المواقف الصعبة واألزمات

	wاالنفتاح نحو التغيير
	wالرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية
	wالثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية
	wاحترام اختيارات الغير
	wاالندفاع نحو التعلم واستخدام الثقافة
	wتقدير إنجازات اآلخرين
	wالتوجه نحو المستقبل
	wاتساع األفق والتعرف على الفرص ومدى إمكانية تحقيقها
	wالبحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال
	wاإلحساس بالمشكالت والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار
	wالتجديد الدائم، واالبتكار المستمر
	wالبحث عن الفرص المتاحة، وتجنب غير الممكنة وغير المالئمة
	w االهتمام المستمر بالتنمية الذاتية وصقل المهارات المختلفة له وللعاملين
	w توقع األحداث المستقبلية واالستعداد لها، بوضع الحلول المناسبة لها، من خالل

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق
	wالعدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبالعاملين تحته
	wالمرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين وبناء عالقة طيبة معهم
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة الخامسة:
أاسليب ومهارات التفكري االبتكاري للقيادات يف مواجهة مشكالت 

العمل وتطوير االعمال واختاذ القرارات
	w: أنماط المديرين ودورهم فى مواجهة مشكالت العمل وتطوير األعمال

	wالمدير البيروقراطى
	wالمدير الرسمى
	wالمدير اإلجتماعى
	wالمدير الزئبقى
	wالمدير المتكامل
	wأساليب كل نمط من أنماط المديرين فى إدارة فريق العمل
	w:طرق تشجيع القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لفرق العمل

	wطريقة العصف الذهنى
	wطريقة دلفاى
	wطريقة المجموعة األسمية
	wطريقة التحليل المورفولجى
	wطريقة القبعات الستة
	wحاالت وتطبيقات عملية

الوحدة السادسة:
الذكاء العاطفى لقائد فريق العمل ودوره ىف التوجيه والتأثري ىف 

سياق المواقف الصعبة واألزمات
	wمصفوفة أنوع التابعين ومصادر القوى التى يمكن للقائد إتباعها فى التأثير عليها
	wمفهوم الذكاء العاطفى وأهميته لقائد فريق العمل
	wخصائص وأبعاد الذكاء العاطفى لقائد فريق العمل
	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 :........................)المرونة والقيادة والتفكير االبتكاري في سياق األزمات ®(

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.


