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تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة والمحادثات
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تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة والمحادثات

المحتويات األساسية:

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

مقدمة :
االستجابات والتعامل للمواقف الصعبة. تؤثر على معنويات الموظفين وإنتاجيتهم. لذلك ، من األهمية بمكان أن تستثمر المؤسسات في الحلول التي تطور المهارات في قوتها العاملة 
للتعامل مع األشخاص الصعبين والتعامل مع المواقف الصعبة. المهارات والمعرفة الواردة في هذه الدورة قابلة للتطبيق على أي عمل أو منظمة وسوف تمكنك من التعامل بثقة 

مع أصعب المواقف للحصول على أفضل النتائج الممكنة.  

هذه الدورة إدارة الصراعات وكفاءة التعامل مع المواقف الصعبة تحتوي على احدث االستراتيجيات لتطوير القدرة لدى المشاركين على التقييم السريع لجذر سبب حدوث الموقف 
الصعب وفهم األنواع األساسية للصراعات والنزاعات وأسباب وقوعها،  سيتعلم المشاركون في هذه الدورة بعد ذلك تقنيات قوية لتخفيف حدة الموقف وذلك من خالل وتوظيف 
استراتيجيات التعامل مع األشخاص صعبي المراس،  من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لجميع األطراف المعنية. وتوفر هذه الدورة دليال ثاقبا وعمليا للغاية حول كيفية إدارة نفسك 
واألشخاص والمواقف الصعبة التي تواجهها في مكان عملك. وسوف توفر لك نصائح وتقنيات لتمكينك من تطوير الثقة لتكون استباقية وليس رد فعل عندما تواجه تحديا من قبل 

االخرين والظروف. 

 يرجى مالحظة أنه يمكن تقديم هذه الدورة إما افتراضيا أو وجها لوجه أو يمكن تقديمها بمزيج من كال التنسيقين. سنقوم بتخصيص المحتوى والمدة بما يتماشى مع متطلبات التعلم 
والتطوير. 

أهداف الدورة:
بهناية هذا الربناجم سوف تكون قادرا عىل:

فهم االحتياجات البشرية وتأثيرها على السلوك�	
 تحديد األنواع واألسباب المختلفة للصراع في العمل وتحويل الصراعات إلى نتائج إيجابية�	
المعرفة على  كيفية التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة بطريقة مهنية ومجتهدة�	
 استخدام مهارات االتصال للحد من النزاعات في العمل�	
 التعرف على السلوك التخريبي في مكان العمل وتقليله �	
 التعرف على العوامل التي تعزز اإلنتاجية وتعيقها�	
 التعرف على خصائص األشخاص الصعبين �	
 التعامل مع األشخاص الصعبين بحلول فعالة�	
 تحديد مصادر السلوك الصعب�	
 التعرف على السمات الشخصية الصعبة األكثر شيوعا وكيفية التعامل معها�	
 التركيز على الحل )بدال من المشكلة( للتعامل مع األشخاص الصعبين�	

فوائد الدورة وورشة العمل :
 تعلم كيفية تحديد الصراع والتعامل معه بفعالية في مكان العمل.  �	
تعلم كيفية فهم أسباب السلوك الصعب �	
 اكتشف كيفية توقع الصراعات المحتملة �	
 استكشاف كيفية منع التغييرات في السلوك للتعارض �	
 توسيع السلطة الشخصية للحد من النزاعات بشكل فعال �	
 خلق موقف من اإليجابية �	
 تعرف على كيفية تصاعد الصراع �	
 فهم كيفية تخفيف حدة الصراع �	
 تطوير استراتيجية المكاسب المتبادلة �	

المنهجية:
المعرفة والمعلومات الواردة في هذه الدورة تم اعداها  من خالل الدراسات القائمة على البحوث التي تم التحقق منها علميا. تحتوي هذه الدورة على معلومات واستراتيجيات حديثة 
للتعامل مع األشخاص الصعبين ، وتمارين واختبارات وأوراق عمل لتجربها وتطبيق ما تتعلمه بالسرعة التي تناسبك. كما سيقوم المشاركون باستكشاف دراسات الحالة وتحديد 

السبب الجذري للصراعات المختلفة في أماكن العمل. سيتم تشجيع المشاركين على وضع استراتيجيات لمعالجة السبب الجذري للمشكلة بدال من معالجة أعراض المشكلة.

الفئات المستهدفة:
الموظفون والمدراء المتوسطون والمشرفون وقادة الفرق  وكبار المديرين ورؤساء األقسام والقادة  والرؤساء التنفيذيين. 
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مفهوم الرصاع و أبعاده:
مفهوم الصراع�	
طبيعة الصراع و أبعاده�	
مفوم الصراع و عالقته باألزمة�	
خصائص الصراع و األزمات اإلدارية�	
المواصفات العلمية لعملية الصراع�	

الرصاع التنظيمي و مراحل تطوره و مؤرشاته:
مراحل تطور الصراع.�	
األبعاد النظرية و العلمية للصراع�	
مستويات الصراع التنظيمي�	
مصادر الصراع التنظيمي�	
أسباب الصراع�	
أنواع الصراعات داخل بيئات العمل.�	
مراحل عمليات الصراع و طرق التعامل معها�	
إستراتيجيات إدارة الصراع�	
حالة عملية عن ادارة الصراع�	

أنواع لرصاعات و الزناعات:
الصراع بين األفراد: و هو الصراع الذي يحدث بين شخصين او أكثر�	
الصراع داخل جماعات العمل: و يحدث عندما تنقسم جماعة العمل على نفسها�	
الصراع بين جماعات العمل: و يحدث بين مجموعتين مختلفتين أو أكثر�	
الصراع ما بين الفريق ككل و ما بين قائد الفريق: و يحدث عندما ينقلب الفريق �	

متحدين على القائد
الصراع بين المنظمات: و يحدث نتيجة للمنافسة بين المنظمات التي تقدم خدمات �	

أو سلعاً متشابهة
حالة عملية على أنواع الصراع�	

التعامل مع األشخاص الصعبني :
 ما هم األشخاص الصعبون؟ �	
 أنواع األشخاص الصعبين �	
 طرق التعامل مع التعامل مع األشخاص والمواقف الصعبة �	
 تصاعد مستويات محددة من الصراع �	

المهارات الالزمة يف حل الزناعات :
 كيفية تنفيذ أساليب حل النزاعات �	
 السلوكيات الالزمة لحل النزاعات �	
 نهج حل النزاعات - الفوز / الفوز مقابل التسوية �	
 االستجابات للصراع �	
 خلق استجابات مختلفة للصراع �	
 تحويل الصراع إلى فرصة �	

السلوك احلازم مع األشخاص الصعبني :

 السلوك الحازم �	
 السلوك غير الحازم �	
 السلوك العدواني �	
 فوائد كونك حازما �	
 العمل من أجل حل المشكلة ، وليس مهاجمة الشخص �	
 حازم في أنواع مختلفة من حاالت الصراع �	

 استخدام مهارات االستماع النشطة :

 التوضيح - اطرح أسئلة لتوضيح ما إذا كنت غير متأكد �	
 إعادة الصياغة - إعادة صياغة المحتوى �	
 التأمل - إعادة صياغة المشاعر �	
 التلخيص - االستماع إلى الموضوعات أو النقاط الرئيسية �	
الجسم �	 موقف  بالعين,  االتصال  الرأس,  إيماءات  استخدام   – الجسدية   اإلشارات 

المفتوح; هذا يتيح للمستمع معرفة أنك تستمع 

إدارة  و  تسوية  و  حل  و  الضغوط  مواجهة  يف  العاطفي  الذكاء 
الزناعات و الرصاعات:

مفهوم الضغوط�	
مصادر وأنواع الضغوط�	
آثار الضغوط النفسية على العمل�	
الذكاء العاطفي وأهميته في مواجهة الضغوط�	
الذكاء العاطفي والمهارات الثقافية للتعامل مع الضغوط�	
الذكاء العاطفي في التعامل مع الصراعات�	
الذكاء العاطفي في إدارة الصراعات�	

التواصل الفعال مع الشخصيات الصعبة:

تعريف الشخصية�	
أنواع الشخصيات المختلفة�	
طرق التعاُمل مع الشخصيّات المختلفة�	
تعريف الشخصية الصعبة�	
أنواع الشخصيات الصعبة�	
كيفيّة التعامل مع الشخصيّات الصعبة و طرق التأثير فيهم�	
التأقلم مع الشخصيات الصعبة في مكان العمل�	



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

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.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)تقنيات إدارة الصراعات والمواقف الصعبة والمحادثات(

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.


