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مقدمة:
باتت التغيرات المستمرة والمترابطة هي السمة السائدة في بيئة العمل، وليست االستثناء 
كما كان عليه الحال في الماضي.وبالنظر إلى مثل هذه األوقات المضطربة، بات مفهوم 
في  كبير  باهتمام  يحظى  والتفاعل،  التأقلم  على  والقدرة  بالمرونة  المتمتعين  الموظفين 
العديد من المؤسسات، علماً بأن كلمة resilience التي تقابلها في اللغة العربية المرونة 
أو التكيّف، مشتقة من الجذر الالتيني resili الذي يعني القدرة على االنطالق مجدداً، 

وسرعة التعافي من االضطرابات أو األحداث الصادمة.

أفكار وسلوكيات  تنطوي على  ليست سمة شخصيةا، بل هي مهارة مكتسبة   المرونة 
التكيف  على  القدرة  في  تكمن  والمرونة  التكيف   . وتطويرها  تعلمها  يتم  وتصرفات 
بنجاح، ان مفتاح النجاح في إدارة  األعمال هو التكيف والمرونة ، الذكاء العقلي وحده 
ال يكفي للنجاح في عالم اليوم، إذ ال بّد من امتالك ذكاء عاطفي يتيح لك السيطرة على 
مشاعرك وإدارتها وإظهارها بطريقة بنّاءة تحّقق لك أهدافك بداًل من تحطيمها. حينما 
تطّور مهاراتك في الذكاء العاطفي، ستصبح أكثر تكيًّفا ومرونة في التعامل مع بيئات 

العمل المتغيرة.

في هذه الدورة، التدريبية  سيتم تسليط الضوء على مسألة التكيف والمرونة ومناقشتها 
بالتفصيل من خالل تقييم دقيق للذات والطرق الكامنة في التفكير والعواطف في البشر. 
ويتم التركيز بشكل خاص على أهمية المرونة واالبداع في التعامل مع التغييرات . وعلى 
أهمية تمتع الموظفين بالمرونة والقدرة على التكيف مع كافة المتغيرات والمستجدات 

التي تطرأ على بيئة العمل  وفق احدث المنهجيات.

اهداف الدورة:
بهناية الدورة، سيتمكن الماشركون من:

وصف أهمية القدرة على التكيف وكذلك تأثيرها على االعمال 	
تقييم مستوى االستجابة العاطفية الخاصة لتحسين فهم الذات 	
في  	 والمرونة  التكيف  على  القدرة  على  الصحيح  الموقف  تأثير  وشرح  تحليل 

التغيرات
تغير  	 مع  الجديدة  للتحديات  التصدي  مع  والقدرات  والمهارات  المعارف  تطبيق 

الحقائق السياقية.
إنشاء استراتيجيات التواصل المرنة والمؤثرة لقيادة وتحفيز التغيير 	
تحديد االستراتيجيات لبناء وتعزيز المرونة والرشاقة 	
وصف اآلليات الذهنية لتطوير المرونة والرشاقة 	
القدرة المتعلقة باألداء المرن . 	
تحويل المرونة إلى ممارسة من خالل إجراء التحليل ووضع خطط العمل المناسبة 	
تطبيق تقنيات مثبتة للتغلب على المقاومة للتغيير المحتمل 	

المحتويات األساسية:

تعريف الراشقة والمرونة والتكيف:

الجوانب الرئيسية للرشاقة 	
فهم أهمية الرشاقة والمرونة لتحقيق النجاح 	
المرونة والتكيف  في األوقات العصيبة 	
الفرق بين الرشاقة وإدارة التغيير 	
توضيح مجاالت القوة والنمو 	
التطوير المستمر ضرورة وجود القدوة 	

الراشقة والمرونة للقيادة الفعالة:

دور القائد في تحسين المؤسسة وقدرة الموظفين على التكيف 	
اآلثار المترتبة على القيادة الرشيقة 	
أهمية تنبؤ التغيير 	
مؤشرات لقياس وتوقع قوى التغيير 	
الثقة والمشاركة في الصراع البنّاء 	
استراتيجية المستقبل الذي ال مفر منه 	

إطالق العنان للتفكري:

إيجاد مناخ مرن يُلهم اإلبداع 	
المرونة واالبتكار من خالل المشاركة وتوليد أفكار جديدة 	
بطاقات األداء لتحسين القيادة الرشيقة 	
مستويات األداء المرن 	
تقييم وتطوير المرونة والتكيف 	

تطوير مرونة التفكري الزدهار التغيري:

اآلليات الذهنية المرنة 	
كيف تُطّور اآلليات الذهنية المرنة 	
استغالل اللدونة العصبية الستعادة المرونة 	
استخدام الذهن لتعزيز الوعي الذاتي 	
كيف يساعد علم األعصاب على تغيير تفكيرنا المتعلق بالمشاعر 	
كيف تعمل العواطف اإليجابية على بناء المرونة 	
تقييم قدراتك حول األداء المرن 	
كيف تدير بحكمة 	

خطوات وحلول المرونه واالبداع يف التعامل مع التغيريات:

اتقان المرونة والتكيف مع المتغيرات 	
 االبداع في التكيف مع المتغيرات 	
عالمات إتقان المرونة 	
تطوير االستجابة المرنة مع المتغيرات 	
تطوير شخصية أكثر مرونة 	
التحديات التي يواجهها المدراء المتعلقة بالمرونة 	
خطة تطوير المهارات القيادية وإتقان المرونة 	



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:

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: 

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: :...................................................................
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شهادا
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رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)المرونه واالبداع في التعامل مع التغييرات ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


