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المهارات المتقدمة في
إدارة النزاع والصراعات في العمل

مقدمة:
إدارة النزاعــات Conflict management فــي بيئــة العمــل ليســت مهّمــة موكلــة 

ــب عمــل  ــر مــن صل ــه فــي معظــم الحــاالت، وإنمــا تعتب ــى شــخص بعين رســمياً إل

ــكان  ــي م ــون الصــراع ف ــن أن يك ــة، يمك ــي المنظم ــة ف معظــم المســتويات اإلداري

العمــل أحــد أعــراض المشــكالت ان لــم يتــم حلهــا ، ولكــن إذا تمــت إدارتهــا بشــكل 

جيــد ، يمكــن أن يكــون الصــراع أيًضــا مصــدًرا لإلبــداع واالبتــكار. ســتزودك هــذه 

الــدورة باألطــر التحليليــة والمهــارات الالزمــة للعــب دور منتــج فــي إدارة نزاعــات 

مؤسســتك .

ترّكــز هــذه الــدورة التدريبيــة علــى الطــرق التــي يمكــن عبرهــا توظيــف مهــارات 

الحــزم والمرونــة فــي إدارة وحــل النزاعــات بصــورة عامــة وضمــن الســياق 

المهنــي بصــورة خاصــة، وبذلــك ســتتمّكن فــرق العمــل مــن تحســين أدائهــا 

وإنشــاء منــاخ عمــل يســاعدها علــى تحقيــق أهدافهــا المرجــوة، يتضمــن تعلــم إدارة 

النزاعــات مهــارات تتعلــق بحــل النزاعــات، والوعــي بأنمــاط الصــراع، ومهــارات 

التواصــل مــع النزاعــات، وإنشــاء هيــكل إلدارة الصــراع فــي بيئــة العمــل والقــدرة 

ــة للمشــاركين  ــارات اإلبداعي ــة المه ــدورة  تنمي ــدف ال ــف  / المرونة، ته ــى  التكي عل

فــي إدارة النزاعــات فــي المنظمــة وتحســين قدراتهــم الفنيــة واإلبداعيــة فــي ابتــكار 

ــل. ــي العم ــة النزاعــات ف ــف الصراعــات ومواجه ــول لتخفي الحل

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تحديد أسباب وآثار النزاعات 	

 فهم أسباب النزاعات في مكان العمل وتأثيرها 	

توظيــف اســتراتيجيات متنوعــة فــي حــل النزاعــات ألنــواع مختلفــة مــن  	
النزاعــات

تحديد وإدارة نموذج حل النزاعات 	
وضع خطة إجرائية لحل النزاعات 	
تحليل وشرح أثر المواقف الصحيحة على المرونة وحل النزاعات 	
	 ً ممارسة االستراتيجيات المختلفة للتأثير على اآلخرين عاطفياً وعقليا
التعــرف علــى كيفيــة تأثيــر لغــة الجســد وأســاليب التواصــل الخاصــة بهــم علــى  	

اآلخريــن وفهمهــا
 استخدام قواعد مختلفة من السلطة وإدارتها للتكيف مع الوضع 	
 إدارة مقاومة التغيير والتعرف على المشاعر القوية المرتبطة به 	

المنهجية:
توظّــف هــذه الــدورة التدريبيــة مزيجــاً مــن أســاليب التدريــب التفاعليــة، مثــل 
ــبقاً  ــّدة مس ــب األدوار )المع ــاركين ولع ــار والمش ــن المستش ــة م ــروض التقديمي الع
ــة.  ــة والجماعي ــن الفردي ــو ومناقشــتها والتماري ــة( وعــرض مقاطــع الفيدي والمرتجل
ــات  ــدورة مجموعــة متنوعــة مــن تدريب ــي هــذه ال ــم ف ــات التعل ومــن ضمــن منهجي
ــاركون  ــب المش ــة ، يكتس ــف افتراضي ــاكاة مواق ــات المح ــر تدريب ــاكاة. وتعتب المح

ــتوى. ــة المس ــرة رفيع ــا خب فيه

الفئات المستهدفة:
هــذه الــدورة مصممــة لتلبــي احتياجــات الموظفيــن والمهنييــن الــذي يســعون لتنميــة 
مهاراتهــم فــي إدارة وحــل الصراعــات واســتيعاب واحتــواء عواطفهــم وســلوكياتهم 
ــف  ــع المواق ــي جمي ــات ف ــي إدارة النزاع ــة ف ــاليب الفّعال ــق األس ــخصية وتطبي الش

حتــى ولــو لــم يتمتعــوا فيهــا بالصالحيــات الكاملــة.

المحتويات البرنامج:

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

تعريفات الزناعات والرصاعات:
 طبيعة ونطاق إدارة الصراعات  	
 المفاهيم الخاطئة حول الصراع  	
 مصادر الصراع  	
 النتائج اإليجابية والسلبية للصراع  	
 عندما يأتي الصراع بينك وبين النتائج المرجوة  	

مهارات االتصال :
 استخدام النغمة المناسبة كوسيلة للتأثير على االخرين 	
 التحقق من التصورات  	
 استخدام لغة إيجابية للتعبير عن أفكار ومشاعر واضحة  	
 االستماع النشط للتفاهم ثنائي االتجاه 	
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المهارات المتقدمة في
إدارة النزاع والصراعات في العمل

أنواع الزناعات يف مكان العمل:

النزاعات بسبب تداخل/ ترابط المهام 	
نزاعات القيادة 	
النزاعات الثقافية 	
نزاعات تباين أساليب العمل 	
نزاعات اختالف الشخصيات 	
أسباب النزاعات 	

الزناعات الوظيفية:

مفهوم النزاع الوظيفي وطبيعته 	
مراحل تطور النزاع الوظيفي 	
إدارة النزاعات في بيئة األعمال 	
استراتيجيات إدارة النزاع  وضغوط العمل 	
نتائج سوء وحسن إدارة العمل وكيفية التعامل مع ضغوط العمل 	

معوقات العمل وأسباب الزناع وطرق حلها:

معوقات العمل 	
ما هي أسباب النزاعات الوظيفية )الِخالف( 	
كيف يمكن تقليل نزاعات العمل 	
أنواع بيئات العمل ومواجهة اإلحباط فيها 	
كيف تتعامل مع النزاعات في العمل 	
كيف تخلق بيئة عمل مثاليه للموظفين  	

 إدارة الزناعات :

 تحديد مصادر النزاع  	
 مقارنة حل النزاعات القائم على المواقف والمستند إلى المصالح  	
 طبقات الصراع  	
افضل الممارسات إلدارة الصراع  	
األساليب الحديثة لحل النزاعات  	
 حل حاالت الصراع الواقعية  	
 إدارة التعارض في المجموعات 	

اسرتاتيجيات إدارة الزناعات يف بيئة العمل:

استراتيجية التكيف 	
كيفية اختيار استراتيجية إدارة الصراع المناسبة 	
تحليل أسباب مشكالت العمل اإلداري وتصنيف الصراعات داخل بيئة العمل 	
المصادر الداخلية والخارجية لنزاعات العمل واسبابها وانواعها وكيفية التعامل  	

معها
مفهوم المواقف الصعبة وكيفية التعامل معها واتخاذ القرارات 	
كيف تكون اكثر حزما في إدارة الخالفات 	
األنماط الشخصية للموظفين والعمالء وكيفية التعامل مع كل نمط 	

 التأثري عىل اآلخرين يف سياق حل الزناعات: 

 إدارة العواطف والمعلومات والمشاكل  	
 نصائح إلدارة النزاعات اليومية الفعالة  	
 حل التعارض قبل أن يخرج عن السيطرة  	
 إدارة التعارض مع الرؤساء والمرؤوسين  	
 الحصول على نتائج أفضل من خالل التفاوض  	
 تأسيس أو استعادة المصداقية حتى تتمكن من البدء في التأثير على الناس  	
 تحقيق الثقة في جميع أنحاء المنظمة  	
	 ً فن التأثير على سلوكيات اآلخرين عاطفياً وعقليا

قواعد القوة: 

 تعريفات النفوذ وقواعد السلطة  	
 تغيير قواعد السلطة  	
 إقناع اآلخرين باستخدام قواعد القوة الخاصة بك  	
 تحديد طرق بناء العالقات صعودا وهبوطا وبصورة أفقية داخل مؤسستك  	
 فهم الشخص الذي تحاول التأثير عليه وإقناعه 	
 بيع أفكارك وتنفيذ التغيير بنجاح  	
 التأثير على الناس مع إسقاط الثقة بالنفس دون أن تكون انتهازي  	
 استراتيجيات لتطوير الصفات الكاريزمية  	
 فن تغيير القلوب والعقول واإلجراءات  	

القدرة عىل التكّيف وحل الزناعات:

تعريف القدرة على التكيّف 	
لماذا نميل إلى مقاومة التغيير؟ 	
التأثيرات التي يمكن السيطرة عليها والتي ال يمكن السيطرة عليها 	
العقلية المتكيّفة 	
تعريف أساليب القدرة على التكيّف 	
نظريات حول القدرة على التكيّف وإدارة النزاعات 	

 مناذج واسرتاتيجيات إلدارة القدرة عىل التكيف: 

 التكيف اإلداري مع حاالت التغيير  	
 تقييم الحاجة إلى التكيف  	
 اإلعداد والتخطيط للتغيير  	
 إدارة المقاومة والعواطف  	
 فهم الثقافات التنظيمية والمؤسسية  	
 مكونات ثقافة الشركة  	
 األخطاء الشائعة عند تحويل ثقافة الشركة  	
 إدارة المقاومة والعواطف  	
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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
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ت
شهادا
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ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)المهارات المتقدمة في إدارة النزاع والصراعات في العمل(
التعامل مع المواقف الصعبة وقوة التأثير في إدارة النزاعات وذوي المراس 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.


