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 : وصف الدورة

إن العملية االدارية في االساس هي عالقة انسانية في االساس تقوم علي التعامل مع جميع انماط الشخصيات سواء كانوا 

موظفين او عمالء او حتي قيادات عليا و من هنا تأتي أهمية التعرف علي تحليل السلوك االنساني و فهم طبيعة البشر التمام 

 ر في االخرين و االقناع.كتساب مهارة التأثياالعمل بفاعلية و 

 

 .هدف الدورة :

 إكساب املشاركين املعارف و املهارات الالزمة حول :

 .كيفية تحليل السلوك اإلنساني والعالقات التبادلية وفهم الطبيعة البشرية 

  ثير.التأ تنمية مهارات تفهم أنماط ودوافع السلوك اإلنساني والتعامل بفاعلية مع كل نمط سواء لإلقناع والتحفيز أو 

 .استخدام وسائل األتصال املناسبة في بيئة العمل بكفاءة 

 .زيادة فعالية املشاركين فى تعاملهم مع الغير عن طريق تزويدهم بمجموعة متكاملة من مهارات التعامل مع الغير 

  حساس باملشكالتتمكين املشاركين من التعرف على انماطهم الحالية فى التعامل مع اآلخرين وزيادة الوعى لديهم واإل 

 الناجمة عن انماطهم الحالية فى التعامل مع الغير.

 

 :لفئة املستهدفة ا

  مدراء اإلدارات و املدراء التنفيذيين وشاغلي الوظائف القيادية واإلدارية العليا واملرشحون لشغلها من رؤساء األقسام

 .والوحدات اإلداريه باملنظمات املختلفة

  حديثًا و املرشحين لشغل الوظيفة مستقبالاملوظفين واملعينين. 

 مهاراتهم في هذا املجال اإلداريين الراغبين في تطوير. 

  شاغلو الوظائف املختلفة التي تتضمن مهامهم القيادية التعامل مع مرؤوسين وزمالء من أنماط مختلفة داخل أو خارج

 .املنظمة بهدف اإلقناع والتأثير وتحقيق األهداف بفاعلية

 

 :محتوى الدورة 

 

 اليوم األول: 

 .تحديد مفهوم االتصال االداري 

 معوقات األتصال وتالفيها. تحديد 

 .استخدام وسائل االتصال املناسبة 

 جميع املستويات اإلدارية من رؤساء ومرؤسين باألضافة الى زمالء العمل األتصال الفعال مع. 

  وأطراف التعامل .إفتراضات الطبيعة البشرية في التعامل مع اآلخرين 

 . تدريب عملي للمشاركين عن كيفية رؤية الذات ورؤية اآلخرين لهم 
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 : الدافعية واإلدراك وأثرهما في تحقيق فعالية التعامل مع اآلخرين 

 . دوافع البشر ومداخل فهم الشخصية اإلنسانية 

 . اإلختالفات اإلدراكية بين البشر وأهمية فهمها للتعامل الفعال واملؤثر 

 

 اليوم الثاني:

 املهارات السلوكيه الالزمة لفاعلية اإلتصال  : 
 . اإلنصات الفعال 
 . إرجاع األثر 
 . تحليل ردود الفعل اإلتصاليه 
 . التعامل مع ضغوط العمل 

 . تحديد املشكالت الخالفية وتحليلها واملداخل املناسبة إلتخاذ القرارات الصحيحه 

  اآلخرين :مهارات التفاوض الفعال في التعامل مع 
 . أساسيات التفاوض الفعال مع اآلخرين 
 . مداخل معالجة الرفض واإلعتراض 
 . كيف تقنع اآلخرين وتحقق التعامل الفعال معهم 

 

 اليوم الثالث:

 . مهارات التعامل مع النماذج البشرية ذات الفروق الثقافية املختلفة 
 . أساليب السيطرة العقلية في التعامل 
  اآلخرين في املواقف الصعبة . وسائل توجيه وتحفيز 

 مهارة التعامل مع املرؤوسين :  

  دوافع العاملين 

  ونظرياته … مفهوم التحفيز 

  أساليب التحفيز 

  ثالثون طريقة للتحفيز 

 مهارة التفويض الفعال للسلطة 
 

 اليوم الرابع:

 مهارة التعامل مع الرؤساء :  

  األنماط اإلدارية للرؤساء 

  نمط الرئيس من منظور الشبكة اإلدارية 

  اآلثار التنظيمية لألنماط اإلدارية للرؤساء 

 مهارات التعامل فى إدارة الصراع بين الرئيس واملرؤوسين 

 .ورشة عمل ملباديء حل النزاع 
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 اليوم الخامس:
 أساليب التعامل مع الجماعات واألفراد فى مكان العمل :  

  العالقة التبادلية 

  الصراع اإليجابى والسلبى 

 )مهارات االتصال الفعال )اللفظى ـ الحركى 

  مهارات التعامل مع الزمالء 

 نماذج للمواقف الصعبة فى التعامل مع اآلخرين :  

  تعريف املوقف الصعب وعناصره 

  األساليب الفعالة ملواجهة املواقف الصعبة 

 ى املواقف املختلفة األعراض املرضية الناتجة عن أنماط السلوك اإلدارى ف 

  القلق وتأثيره على الروح املعنوية 

 الصحة النفسية ومدى تأثيرها على أسلوب العمل 

 

 :رسوم الدورة 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم +. 

 

 :منهجية التدريب 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

  ادوار .تبادل 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض. 

 

 جدول توقيت الدورة :

 املحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 املحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 املحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


