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

تعتبر القيادة الموقفية من أهم النظريات في القيادة وهي تعني كيفية التعامل مع األتباع حسب قدراتهم وحسب المواقف، وتغيير أسلوب القيادة تبعاً لقدرات الشخص وحسب الموقف. 

إن نظرية القيادة الموقفية هي النموذج القيادي األكثر تعليماً في العالم لتطوير الموظفين وتفويضهم بشكل مناسب، فهي أفضل لغة واستراتيجية يتم تطبيقها لتقديم التوجيه والدعم 

الالزمين لتحسين األداء واإلنتاجية والمسؤولية.

سوف تكسب  هذه الدورة التدريبية المكثفة مهارات القيادة الموقفية، المشاركون القدرة على التعامل مع كافة أنواع المرؤوسين وشخصياتهم وتحليلها، والتعامل معهم بناًء على 

المواقف والمهمات والوظائف الموكلة إليهم، كما أنها تكسبهم القدرة على التعامل مع األشخاص بمهام مختلفة وهذا ما يسمى بالموقف. كما تكسب هذه الدورة أفراد العمل القدرة 

على التعامل مع مدرائهم ومرؤوسيهم بطريقة أمثل، مما يجعل هناك انسجام ما بين أفراد المنظمة الواحدة مما يزيد من فاعلية العمل وزيادة اإلنتاجية.

اهداف الدورة:

سيكون   كل   ماشرك   بعد   هناية   الربناجم   قادراً   عىل : 

	wًفهم ومعرفة سبب ظهور القيادة الموقفية، وسر نجاحها عمليا

	wالفهم العميق لقواعد القيادة الموقفية وعوامل النجاح والفشل

	wأدوار األتباع مقابل أدوار القائد

	wتحليل أنماط شخصية األتباع األربعة وطبيعة كل نمط

	wممارسة األنماط األربعة للقائد الموقفي والقدرة على التشكل حسب الموقف

	wممارسة األدوار الخمسة لقيادة الفرق الموقفية

المنهجية:

تعتمد يوروماتيك على مجموعة متنوعة من منهجيات وتقنيات التعلم. والتي يتم استخدمها وتطبيقها لتعزيز التفاعل الفردي والجماعي ومن أجل زيادة الكفاءة ويتم اختيار المنهجيات 

األفضل حسب الموضوع ومستوى الحضور ومن بعض هذه المنهجيات: العروض التقديمية الموجزة، النقاشات الجماعية، التدريبات الفردية والجماعية، نمذجة السلوك ولعب 

األدوار، دراسات الحالة والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:

قيادات ومدراء الشركات والمنظمات والمبادرات، مدراء اإلدارات الوسطى واإلدارات اإلشرافية الذين يملكون الدافع لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم ومعارفهم ليصبحوا قادة أكثر 

فعالية.
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مهارات القيادة الموقفية الفعالة

المحتويات األساسية:

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

القيادة   وممزيات   القائد   العرصي : 
	wاألنماط الخمس للقيادة اإلدارية
	w األنماط القيادية المختلفة
	wكيف يمكن اختيار نمط قيادي مناسب
	wعناصر الموقف اإلداري
	w مميزات القائد الموقفي
	wالصفات والمعرفة والمهارات المطلوبة للقيادة الموقفية

صفات   ومهارات   القائد   الموقفي   المتمزي : 
	wاتساع األفق والتعرف على الفرص، ومدى إمكانية تحقيقها
	wالبحث الدائم عن أفضل أساليب تنفيذ األعمال
	wاإلحساس بالمشكالت والشعور بالمسؤولية، قبل وأثناء اتخاذ القرار
	wالتجديد الدائم، والبتكار المستمر
	wالبحث عن الفرص المتاحة، وتجنب غير الممكنة وغير المالئمة
	wاالهتمام المستمر بالتنمية الذاتية، وصقل المهارات المختلفة له وللعاملين
	w توقع األحداث المستقبلية واالستعداد لها، بوضع الحلول المناسبة لها، من خالل

متابعة العمل ومعرفة مجاالت النجاح واإلخفاق
	wالعدل في تقويم المواقف الخاصة به شخصيا وبالعاملين تحته
	wالمرونة والفاعلية في التعامل مع اآلخرين، وبناء عالقة طيبة معهم
	w توفير قدر من المسليات، وبث روح الخطاب األخوي، والمرح العملي بهدف

تلطيف أجواء العمل، وتنشيط العمل الجاد والترويح والدفع للعاملين في القيادة 
اإلدارية : صفات القائد الساحر. القائد يؤثر ويتأثر

القيادة   الموقفية   ومتطلباهتا   اإلدارية : 
	wنسق القيم وعالقتها بفعالية القيادة الموقفية
	w سلوكيات العمل والتوجيه بفعالية القيادة الموقفية
	w كيفية تمييز القائد الناجح من الفاشل
	w العوامل الموقفية المؤثرة على القيادة ومتطلباتها
	wدرجة نضج المرؤوسين واألنماط القيادية التي تتطلبها

فنون   ومهارات   القيادة   الموقفية : 
	w فن االتصال
	wفن إصدار األوامر
	w فن التعاون مع القادة اآلخرين
	w فن تعزيز الذات وتطوير المهارات القيادية
	wقن تفويض السلطات وتطوير المهارات القيادية
	w تأثير العوامل الموقفية على أسباب القائد في اتخاذ القرارات نموذج المشاركة

في القيادة 
	wفن المكافئة والتشجيع
	w فن تحليل المشاكل والتصرف في األزمات وإدارة االجتماعات الفعالة
	w تأثير ظروف العمل على النمط القيادي الفعال
	wالقيادة الموقفية في محاوالت التغيير االستراتيجي

اإلبداع   يف   العمل   القيادي : 
	wاالنفتاح نحو التغيير
	wالرغبة في التعرف على المشكالت والقضايا الداخلية
	wالقدرة على التحكم في البيئة التي يعيش فيها
	wالثقة في قدرة غيره على اإلنجاز وتحمل المسؤولية
	wاحترام اختيارات الغير
	wاالندفاع نحو التعلم واستخدام الثقافة
	wتقدير إنجازات اآلخرين
	wالتوجه نحو المستقبل

جدارة   القيادة   الموقفية   وحتديات   المستقبل : 
	wالقيادة اإلدارية في ظل المتغيرات العالمية
	wالمهارات الداعمة للقيادة االستراتيجية الفعالة
	wالقيادة ... والقدرات العقلية، والذهنية
	wالقيادة الفعالة ... وتحديات التغيير التنموي والتطويري
	wأهمية تطوير القادة ،وحتمية مواكبة المتغيرات العالمية
	wقيادة المستقبل، والتعامل مع تحديات المستقبل
	wاالستراتيجيات الحديثة الفعالة لصناعة قيادة المستقبل
	wنظم المعلومات وأهميتها في ممارسة مهام القائد

التفكري   اإلبداعي   وكفاءة   االتزان   يف   اإلدارة   والقيادة : 
	wالمرتكزات الفكرية، والذهنية لمهارات التفكير اإلبداعي
	w مقومات ومهارات التفكير التحليلي ،والتفكير اإلبداعي
	wمهارات التفكير العليا، وتنمية اإلبداع المتزن
	wالمهارات الذهنية الفعالة لتفعيل التفكير اإلبداعي
	wمراحل التفكير اإلبداعي المتقدم في ظل الفكر الريادي التنموي
	wالخصائص األساسية للتفكير اإلبداعي المتزن
	wاستراتيجيات التفكير اإلبداعي والذكاء العاطفي
	wالمعوقات اإلدراكية والنفسية لعملية التفكير اإلبداعي

قيادة   وحتفزي   التفكري   االبتكاري   واإلبداعي   لفرق   العمل : 
	wأجزاء فرق العمل الثالثة األساسية
	wفرق العمل كتطبيق فعال لمبادئ الجودة الشاملة
	wالمهارات الشخصية ألعضاء فرق العمل
	wدور القيادي المتميز في فرق العمل
	wقيادة المواقف الصعبة بفرق العمل
	wالقيادة االبتكارية لفرق العمل عالية اإلنجاز
	wالقيادة ... وتحقيق التمكين النفسي والتحفيز لفرق 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:

	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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)مهارات القيادة الموقفية الفعالة(

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.


