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إدارة ضغوط العمل والتعامل مع السلوك الصعب 

مقدمة:
قــد تتعقــد أو تصعــب بعــض أو معظــم األمــور أحيانـًـا وتضعنــا فــي مفتــرق طــرق، ممــا قــد يصعــب علينــا تحديــد أو اختيــار الخطــوة التاليــة التــي علينــا أتخاذهــا، وقــد نجــد 

أنفســنا أمــام أوقــات عصيبــة مضطربــة قــد ال تمــر بســهولة. تعلــم وتــدرب فــي هــذه الــدورة التدريبيــة " المرونــة واالبــداع فــي إدارة ضغــوط العمــل ومواجهــة المواقفمهــارات 

التعامــل مــع التوتــر واإلجهــاد الوظيفــي والضغــوط النفســية الصعبــة  " علــى كيفيــة تقييــم حــاالت الضغــط العالــي. اكتشــف كيفيــة التعامــل مــع األزمــة )أو التحــدي( كفرصــة. 

تعلــم كيفيــة تحويــل الضغــط إلــى ميــزة تنافســية! 

تجمــع هــذه الــدورة بيــن أســاليب مثبتــة بالممارســة مــع رؤى وأفــكار جديــدة مــن شــأنها أن تنمــي مهاراتــك فــي إدارة ضغــوط العمــل والتعامــل مــع الســلوك الصعــب . وســوف 

تكســب منظــوًرا أوســع للعمــل فــي بيئــات العمــل الديناميكيــة مــن خــال جلســات العمــل المصغــرة والتماريــن والتطبيقــات. وبعــد االنتهــاء مــن هــذه الــدورة التدريبيــة، ســتكون 

قــد تعلمــت: مهــارات التعامــل مــع التوتــر واإلجهــاد الوظيفــي والضغــوط النفســية،  النهــج المناســب واألدوات والتقنيــات للتعامــل مــع الســلوك الصعــب، وكيفيــة تحديــد ســبب 

الســلوك الســلبي، وكيفيــة االســتفادة مــن الصــراع والمواجهــة، وكيفيــة مناقشــة المشــاكل فــي مجموعــات ، وكيفيــة مواجهــة الســلبية باإليجابيــة وأكثــر مــن ذلــك. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هذه الدورة مما ييل: 

 تحديد أسباب اإلجهاد واستخدام تقنيات فعالة إلدارتها  	

التزود بمهارات التواصل الفعال، والتواصل  	

 التعرف على ضغوط العمل ومصادرها وأنواعها وأسبابها 	

 التدريب على مهارات وأساليب اإلدارة واالستجابة 	

 تحديد األسباب الجذرية للسلوك الصعب 	

 كيفية التعامل مع األشخاص الصعبين وإدارتهم 	

 فهم أنواع معينة من السلوك 	

 كيفية التعامل مع السلوك السلبي والعدواني 	

 التعامل مع النزاعات في مكان العمل 	

 التعامل مع األشخاص الصعبين في مكان العمل 	

الفئات المستهدفة:
تتبــع هــذه الــدورة التدريبيــة أســلوباً تفاعليــاً وتشــاركياً، حيــث أنهــا تتضمــن مجموعــة متنوعــة مــن األدوات التــي تمّكــن المشــاركين مــن الوصــول إلــى مســتوى األداء المتميـّـز 

ضمــن ســياق القيــادة اإلبداعيــة، تســتند الــدورة التدريبيــة إلــى أربعــة محــاور تعليميــة وهــي: التعليــم المفاهيمــي )العــروض التقديميــة للمستشــار(، ولعــب األدوار )التماريــن 

الجماعيــة(، ومشــاركة الخبــرات )نقاشــات الطاولــة المســتديرة(، وتنــاول دراســة الحــاالت والســيناريوهات والمحــاكاة.

الفئات المستهدفة:
 المديــرون وقــادة الفــرق والمشــرفون ورؤســاء األقســام  الذيــن يبحثــون عــن تحســينات فــي األداء علــى أســاس فــردي وجماعــي  .  والمهنييــن الذيــن يريــدون ســيطرة أكبــر 

علــى أنفســهم ووقتهــم وأســلوب اإلدارة.
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إدارة ضغوط العمل والتعامل مع السلوك الصعب 

المحتويات البرنامج:

حتديد األولويات أفضل استثمار للجهد والوقت:

تعريف تحديد األولويات. 	

أدوات تحديد األولويات 	

تحليل المقارنات الثنائية  	

تحليل مصفوفة القرارات  	

مصفوفة أولويات العمل  	

مبدأ "إيزنهاور" للهام والمستعجل  	

تحليل باريتو 	

تقنية "بوردا كونت" المفعلة 	

تعيين األولويات 	

إدارة الوقت وترتيب األولويات يف األوقات المضطربة:

تعريف ترتيب األولويات 	

إدارة الوقت وإستثماره 	

مراحل ترتيب األولويات 	

مقاييس ترتيب االولويات. 	

ترتيب األولويات في األوقات المضطربة 	

مقدمة يف ضغوط العمل:

تعريف ضغوط العمل. 	

أنواع ضغوط العمل  	

أسباب وعوامل ظهور ضغوط العمل  	

عناصر ومصادر ضغوط العمل  	

اآلثار المترتبة على ضغوط العمل )على الفرد/ على المنظمة( 	

الفروق الفردية وضغوط العمل  	

النظريات المفرسة لضغوط العمل:

نظرية التقدير المعرفي لـ "الزاروس" 	

نظرية النسق النظري لـ "سبيلبرجر" 	

نظرية هنري موراي 	

نظرية هانز سيلي 	

حالة عملية عن النظريات المفسرة لضغوط العمل في المجال األمني 	

الذكاء اإلنفعايل يف مواجهة ضغوط العمل يف األوقات المضطربة:

	 )IQ( والذكاء الذهني والعقلي )EQ( الذكاء العاطفي
مفهوم وخصائص الذكاء العاطفي 	
مكونات الذكاء العاطفي )ورشة عمل( 	
المهارات األساسية والدقيقة للذكاء العاطفي  	
النماذج األربعة الذكاء العاطفي. 	
الذكاء العاطفي وأهميته في مواجهة الضغوط. 	
ــات  	 ــي األوق ــوط ف ــى الضغ ــة للســيطرة عل ــارات الثقافي ــي والمه ــذكاء العاطف ال

ــة المضطرب

اختاذ القرارات  حتت الضغوط:

تطبيق القرار مرحليا ... خطوات محددة ومجربة  	
كيف تعرف نفسك .... هل انت متخذ قرار فعا ! 	
القرارات االدارية و الماليه تحت االزمات  	
ضغوط القرار ) الوقت – التكلفة – الظروف – الدعم ( 	
القرارات الصعبة للمرئوسين ... كيف تنفذها  	
مراحل اتخاذ القرار األزم ) الدراسة – البديل -التهيئة –القياس و التنفيذ( 	
تذكر االزمات ال تصنع االنهيار ... لكن القرارات قد تفعل ! 	

اجلدارات الشخصية لمتخذ القرار:

الملكات الشخصية لمتخذ القرار االزمة 	
كيف تتعامل شخصيا مع الضغوط ) خرائط الضغوط (  	
البناء النفسي السليم لمتخذ القرار هكذا يفعل الناجحون – حرفيا  	
	  NLP البرامجة العقلية التخاذ القرارت
المشاكل لن تختفي فتعلم ادارتها  	
ال تعود في قراراك ابدا ... اسطورة ان و قت دراستها علميا و نفسيا  	
تحمل رد فعل القرار 	
تكلفة القرار و تكلفة عدم اخذ القرار " متي ال تأخذ القرار الصحيح "  	

 القرارات و االبداع حتت الضغوط:

	  MELOS القرارت خارج الصندوق هل لها منهج علمي ! نموذج
مهارة حل المشكات ابداعيا  	
مهارة اكتشاف القوي المؤثرة  	
قواعد دي بونو لألبداع تحت الضغوط  	

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



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

)إدارة ضغوط العمل والتعامل مع السلوك الصعب (

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.


