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بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل
 أدوات عملية للتعامل مع المتطلبات والمتغيرات والضغوط في العمل 



بناء المرونة الشخصية
والقدرة على التكيف في العمل

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
والتحديات  اإلجهاد  مع  التعامل  على  القدرة  وهي  حاسمة  حياتية  مهارة  المرونةهي 
غير المتوقعة، وحتى على االزدهار في مثل هذه المواقف ،تتميز أماكن العمل الحديثة 
والتكيف.  بالمرونة  التحلي  إلى  الحاجة  الموظفين  على  العمل  مناخ  يفرض  بالتغيير. 
الحتمية  التغييرات  إدارة  على  قدرة  أكثر  أنهم  على  إليهم  ينظر   الموظفون المرنون   
والتعامل مع سيناريوهات جديدة. كما أنهم أكثر مهارة في التعامل مع النكسات ولديهم 

القدرة على المضي قدما بعد أن يواجهوا حجر عثرة. 

التي  األساسية  المهارات  من  وهي  والمرونة،  التكيف  مهارات  الدورة  هذة  ستتناول 
ال غني عنها للتعامل مع تسارع األحداث والوصول لألهداف المرجوة. وبالرغم من 
أن التغيير قد يكون مخيفاً، لكن تعلم التكيف والمرونة يعد استثماراً مهماً، كما تظهر 
الدراسات أن من هم على درجة عالية من التكيف والمرونة  قد يكون لهم قيمة أعلى 

ممن لديهم مهارات أخرى عالية وليس لديهم استعداد للتكيف والمرونة والتغيير.

أهداف الدورة:
التعرف على المرونة اإلدارية للقيادة الفعالة بالمؤسسات المرنة 	
فى  	 التكيف  والقدرة على  التغيير  لتحفيز  المرنة  العمل  فرق  قيادة  مهارات  صقل 

العمل
التغيير  	 إدارة  فى  التحديات  لمواجهة  المرنة  والقيادة  اإلدارة  بممارسات  اإللمام 

المؤسسى
التغيير  	 عملية  وإدارة  تطبيق  فى  المرنة  والقيادة  اإلدارة  إستراتيجيات  معرفة 

بالمنظمة
تنمية مهارات اإلدارة والقيادة المرنة للتعامل مع مقاومة التغيير وعملية التطوير  	

والتحسين المستمر

المحتويات األساسية:

المرونة اإلدارية للقيادة الفعالة بالمؤساست المرنة:
الجوانب الرئيسية للمرونة الشخصية واإلدارية 	
فهم أهمية المرونة الشخصية واإلدارية لتحقيق النجاح 	
دور القائد المرن في األوقات العصيبة 	
دور القائد في تحسين المؤسسة وقدرة الموظفين على التكيف مع المتغيرات  	

المختلفة
اآلثار المترتبة على اإلدارة والقيادة المرنة 	
أهمية التنبؤ بالتغيير والتكيف معه بمرونة 	
مؤشرات لقياس وتوقع قوى التغيير 	
استراتيجية المستقبل الذى ال مفر منه بالمؤسسات المرنة 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

قيادة فرق العمل المرنة لتحفزي التغيري والقدرة عىل التكيف ىف 
العمل:

أهمية مشاركة العاملين إلحداث التغيير 	
ضرورة أن يكون القائد واثقاً من نفسه ومرناً 	
التركيز على العمل ووضع األولويات 	
تمكين الفرق لتكون موجهة نحو مواجهة التحديات 	
إيجاد مناخ مرن ملهم للقدرات اإلبداعية واإلبتكارية للعاملين 	
المرونة واإلبتكار من خالل المشاركة وتوليد أفكار جديدة 	
مستويات اإلدارة المرنة 	
تقييم وتطوير اإلدارة والقيادة المرنة 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

مماراست اإلدارة والقيادة المرنة لمواجهة التحديات ىف إدارة 
التغيري المؤسىس:

اإلدارة الحديثة و مفهوم إدارة التغيير 	
أسباب التوجه إلدارة التغيير )طبيعة التغيير المؤسسي - األسباب والتحديات( 	
أنواع التغيير المؤسسي و عوامل التغيير 	
التأثير القيادى و دوره فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير المؤسسي 	

اإلدارة والقيادة المرنة ودورها فى خلق ثقافة التغيير فى المنظمة 	
كيفية قياس أثار ما بعد التغيير على )األفراد، اإلدارة، التنظيم( 	
دور اإلدارة والقيادة المرنة مع األفراد أثناء وبعد عملية التغيير 	
حاالت وتطبيقات عملية   	

إسرتاتيجيات اإلدارة والقيادة المرنة ىف تطبيق وإدارة عملية 
التغيري بالمنظمة:

استراتيجيات إدارة التغيير 	
نماذج التخطيط للتغيير 	
	 Kotter الخطوات الثمانية لنموذج كوتر
	 ADKAR نموذج التغيير
تحديد وتصميم بدائل التغيير 	
مراحل عملية التغيير 	
إعداد اإلدارة والقيادة المرنة إلستراتيجية التغيير 	
تنفيذ عملية التغيير 	
أهمية اإلعالن عن التغيير المتوقع )ما يود العاملون سماعه وما يحتاجون  	

لرؤيته(
مكونات الخطة الفعالة لإلعالن عن التغيير 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

اإلدارة والقيادة المرنة للتعامل مع مقاومة التغيري وعملية 
التطوير والتحسني المستمر:

تقييم وتقويم عملية التغيير 	
	 )Kotter أسباب مقاومة التغيير وطرق التعامل معه ) منهج
مراحل وأشكال ونماذج مقاومة التغيير 	
نموذج اإلدارة باألهداف واستراتيجية التغيير والتحسين المستمر 	
جوانب الخطر فى التغيير المؤسسي 	
أخطاء شائعة في التعامل مع تغيير ثقافة موجودة 	
اإلدارة والقيادة المرنة وإبقاء التغيير فى ثقافة المؤسسة 	
حاالت 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:

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: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)بناء المرونة الشخصية والقدرة على التكيف في العمل(
 أدوات عملية للتعامل مع المتطلبات والمتغيرات والضغوط في العمل 

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


