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المقدمة:

السلوك هو النشاط الذي يعبر عنه الفرد من خالل عالقاته بمن حوله، و قواعد السلوك هي عبارة عن مجموعة مبادئ ومعايير تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والمساءلة 

في جميع ما يتعلق بنواحي العمل  تم تصميم هذه الدورة  " السلوك الوظيفي المتميز وفن التعامل مع االخرين "  لتمكين المشاركين من فهم الجوانب األساسية ألخالقيات العمل 

وعالقتها بالسلوك الوظيفي، وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى بيان قواعد السلوك الوظيفي المتميز  بما من شأنه إرساء مبادئ االنضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية 

والكفاءة والوالء والفاعلية في سلوك الموظفين أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية. حيث إن ترسيخ هذه القواعد السلوكية واألخالقية من شأنه تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة 

والتعامل مع  المتميز  الوظيفي،  السلوك  المشاركين على مفهوم وممارسات  الدورة  .  ستعرف هذه  المهنية  والعالقات  الوظيفي  األداء  الرشيدة وتعزيز  اإلدارة  وترسيخ مفهوم 

االخرين  وعالقته بالثقافة المشتركة للمؤسسة . وفي النهاية سنقوم بإلقاء الضوء على االتصاالت والهياكل التنظيمية، والسلوكيات الغير مهنية التي ينبغي تجنبها لالرتقاء بأداء 

المؤسسة والشركة إلى أفضل مستوى ممكن.  

أهداف الدورة:

	w.المحافظة على سلوكيات الموظفين في جميع مواقف العمل

	w. الجدارة بالثقة،  والوثوق  في الوفاء بجميع مسئوليات العمل

	w .  ممارسة العادات المتميزة والشخصية في العمل

	w.التعرف على أهمية اإلتجاهات اإليجابية والسلوك والتفكير اإليجابي

	w. العمل على خلق عالقات مهنية  مع االخرين

	w.التعرف على أهمية مهارات التواصل الجيدة

	w.التعرف على قواعد ولوائح السلوك واألخالق خالل العمل

	w فهم كيفية تكييف أساليب التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 

	wبناء شراكة مفتوحة وقائمة على الثقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 

	wتطوير إدارة العالقات والمهارات االجتماعية في مكان العمل 

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

السلوك:

	wالسلوك هو كل شيء
	wأصول الطباع
	wتشكيل الطباع
	wإضافة القيمة لمؤسستك
	wالعالقة بين السلوك واإلبداع
	wالذكاء مقابل اإلبداع

كيف تغري سلوكك:

	wردود الفعل التقليدية
	wعلم ردود الفعل
	wمنهج الخطوات السبع لتغيير السلوكيات

العوامل اليت تؤثر عىل السلوك:

	wكيف تغير طريقة تفكيرك
	wصفات التفكير السلبي
	wمصادر الطاقة اإليجابية
	wالعثور على التوازن الصحيح
	wعلم النفس اإليجابي
	wزيادة اإلنتاجية بالشعور بالسعادة

زيادة الفعالية الشخصية:

	wمعرفة نفسك
	wDiSC لمحة عامة عن أداة السلوك
	wDiSC الصفات السلوكية األربعة في نموذج
	wبناء العالقات
	wالنظم التمثيلية التعليمية
	w:التواصل الفعال

	wمستويات التواصل والتعاريف
	wاإلصغاء الفعال مقابل االستماع السلبي
	wالتعاطف كصفة أساسية
	wالسلوك الحازم
	wًمتى تكون حازما
	wمكونات سلوك التواصل
	wقيمة اإلفادة بالرأي
	wمبادئ توجيهية للحصول على رأي بناء

التعامل مع المزعجني وصعيب المراس:

	w.كيفية تهدئة العميل المنزعج
	w.كيفية تقديم النقد باحترافية وفعالية

إدارة الرصاع التنظيمي:

	w. مفهوم الصراع التنظيمي
	w. الفرق بين التنافس والصراع
	w.أهمية دراسة الصراع التنظيمي
	w مراحل الصراع
	w:التعامل مع الصراع

	wاالتجاه التقليدي في التعامل مع الصراع
	wاالتجاه الحديث في التعامل مع الصراع
	wمصادر الصراع
	w:مستويات الصراع

	wمستوى الصراع الفردي
	wمستوى الصراع بين األفراد
	wمستوى الصراع بين الفرد والجماعة
	wمستوى الصراع بين الجماعات
	wآثار الصراع اإليجابية والسلبية
	wاستراتيجيات إلدارة الصراع التنظيمي

كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة:

	w وصف اآلداب السلوكية لمراعاة التعامل مع األشخاص الذين يتحركون على
كراسي متحركة.

	w وصف اآلداب السلوكية لمراعاة التعامل مع الشخص الضرير أو الذي يعاني من
مشاكل في النظر.

	w.وصف اآلداب السلوكية لمراعاة التعامل مع الشخص األصم
	w وصف اآلداب السلوكية لمراعاة التعامل مع الشخص الذي يعاني من مشاكل في

النطق.

برجمة ومنذجة المهارات:

	wتحسين مستوى احترام الذات
	wأثر التفكير السلبي
	wخصائص الناس ذوي احترام الذات العالي
	wاستخدام لغة الجسد للتأثير على اآلخرين
	wحل النزاع
	wالجانب اإليجابي من النزاع


