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مقدمة:

تم تصميم هذه الدورة لتمكين المشاركين من جدارة وكفاءات التميز في السيطرة على ضغوط العمل ومعالجة اإلجهاد وتعزيز اللياقة الذهنية ومضاعفة األداء ، والحد من اإلجهاد 

، وأداره مهام متعددة بكل سهوله، وتحليل المشكالت واتخاذ القرارات بكفاءة وفاعلية. تهدف هذه الدورة التدريبية المكثفة الى  تدريب المشاركين على األنماط المختلفة ألنظمة 

اإلدارة مع جميع األدوات المرتبطة بها. وستركز الدورة على المهارات الفنية وكيفية إدارة الضغط في العمل. 

ومن خالل هذه الدورة ، سوف يتعلم المشاركون تعريف ضغوطات العمل و أنواعها أسباب حدوث ضغوطات العمل، عالقة المديرين بالضغوطات، ردة فعل العاملين على 

الضغوطات ، و أثرها على العمل و اإلنتاجية وكيفية إيجاد الحلول الجذرية الجماعية للتخلص من ضغوطات العمل. واستخدام مهارات البرمجة اللغوية العصبية لتجاوز المواقف 

الحرجة  .  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:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتحديد مصادر ضغوط العمل ومسبباتها

	wالتعرف على مصادر وأنواع وأبعاد التوتر في بيئة العمل

	wالتعرف على أسباب ومكونات إدارة الصراع في العمل

	wجدارة  التعامل مع ضغوطات العمل

	wاستخدام أدوات عملية لتسخير الطاقة اإليجابية لمزيد من اإلنتاجية والتميز

	wتحديد أسباب وتأثيرات اإلجهاد على تصرفات الموظفين وصحتهم وسعادتهم وطرق التخفيف من اآلثار السلبية لبيئة العمل

	wتحديد أعراض اإلجهاد لدى الموظفين وزمالء العمل قبل أن تصبح مدمرة للصحة أو األداء

	wتعلم كيفية معالجة الضغوط واإلجهاد بشكل فعال في مكان العمل

الفئات المستهدفة:

كل من يرغب فى التخلص من مواجهة مشاكل ضغوط العمل والتعامل مع الضغوط بسالسة وتلقائية.
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المحتويات البرنامج:

مفهوم الضغوط وأنواعها:

	w.تحديد وتشخيص مصادر الضغوط

	w.الضغوط اإلدارية ومصادرها وأسبابها

	w.تأثير الضغوط على إنتاجية وفاعلية العمل

	w.أنماط المديرين في مواجهة ضغوط وصراعات العمل

معاجلة اإلجهاد يف مكان العمل:

	wاالنتقال من مرحلة التفاعل إلى مرحلة التأثير

	wالعمل على إنجاز األولويات في المواقف العاجلة

	wالسيطرة على األمور من خالل التخطيط وإدارة الوقت

	wتنظيم االحتياجات المتضاربة من أكثر من شخص واحد

	wالتعامل مع اآلخرين في ظروف العمل المتسمة باإلجهاد

	wالتعرف على مؤشرات اإلجهاد لدى اآلخر

اإلجهاد وأمناط السلوك:

	wالسلوك السلبي والعدواني والجازم

	wالرد على األشخاص العدوانيين والسلبيين

	wتنمية الحزم الذاتي – زيادة التحكم في األمور

	wتقديم ورفض الطلبات

	wالحلول وإدارة اإلجهاد

	wالتغلب على اإلجهاد

	wالحافز الذاتي – الحفاظ على الحافز الذاتي لديك

	wاإلجهاد كأحد مصادر الطاقة – تحويل القلق إلى مشاعر إيجابية

	wإدارة األزمات – كيف تتعايش معها وماذا تفعل حيالها

تعلم السيطرة عىل اإلجهاد:

	wأساليب خاصة بالمشرفين
	wأساليب خاصة بالموظفين

أاسليب معاجلة ضغوط العمل والتعامل معها:

	wأيهما افضل لمواجهة ضغوط العمل؟ التفكير التحليلي أم التفكير االبتكاري
	wتنظيم الوقت وإدارته بطريقة جيدة كمدخل لمواجهة الضغوط
	wالتفويض الفعال وأثره في التعامل مع الضغوط
	wالمداخل الوقائية والعالجية في مواجهة الضغوط
	wعلى من تقع مسؤولية تخفيف الضغوط التي يواجهها الفرد

مفهوم وأهمية حل المشكالت واختاذ القرارات:

	wخطوات حل المشكالت
	wاألساليب االبتكارية في حل المشكالت واتخاذ القرارات
	wأنواع القرارات وأنماط المديرين في المواجهة

فهم اللياقة الذهنية:

	wالمكونات األساسية للياقة الذهنية العالية
	wاللياقة الذهنية والمشاعر
	wاستكشاف لياقتك الذهنية
	wاختبار اللياقة الذهنية

احلفاظ عىل لياقة ذهنية جيدة:

	wعشر خطوات للحفاظ على لياقتك الذهنية
	wنقاط البدء ونقاط التوقف في مرحلة بناء الثقة بالنفس حل الخالفات
	wتحديد األهداف الشخصية



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

) المهارات اإلدارية والفنية للتعامل مع ضغوط العمل (
التحكم والسيطرة على اإلجهاد والضغوط وتعزيز اللياقة الذهنية

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.


