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 : وصف الدورة

 وزيادة العاملين تحفيز مجال حول للمشاركين الحديثة والطرق المفاهيم من العديد يتضمن البرنامج 

 .ذلك في والمادية المعنوية الوسائل واستخدام اإلنتاجية

 هدف الدورة :

  المشاركيين بمفهوم التحفيز ودوافع العمل والسلوك ونظريات الحوافز والدوافعتعريف.  

 تعريف المشاركيين بمفهوم ومبادئ التوجيه,والتوجيه عن طريق المنافسة وجها لوجه.  

 إطالع المشاركيين على دور القيادة في تحفيز الموظفين وأهمية التوجيه للقيادة . 

 
 الفئة المستهدفة :

  اإلدارية العليا أو من يشغلون الوظائف القيادية.المستويات 

 ن في القطاع اإلداري والفني والقائمون على اإلشئئئراف والتنفيأل لاعمال في كل المسئئئتويات يكافة المسئئئئول

 الوظيفية 

  المسئئئئولون والمشئئئرفون المناط بهم بناء فرق العمل واإلشئئئراف عليها وتوجيه أنشئئئطتها صئئئو  ا هداف

 مسئولون عن تنفيأل المشروعات في المنظمات المختلفة.الموضوعة كأللك ال

 مهاراتهم في هألا  ن والمعينين حديثاً و المرشئئئئحين لشئئئئغل الوظيفة مسئئئئتقبال الراربين في تطويروالموظف

 .المجال

 

 :محتوى الدورة 

 اليوم ا ول:

 نظريات التحفيز .  

 المفاتيح الخمسة لبناء الوالء.  

  الوظيفي على الخوفاالستراتيجيات العشر للقضاء 

 إستراتيجية التحفيز الألاتي .  

 خطوات النجاح .  

 الخطوات العشر للصعود. 

 اليوم الثاني:

 االستراتيجيات الثمان لمعالجة اإلحباط .  

 تحفيز فريق العمل .  

 المزايا العشر الغير مادية التي تهم الموظف .  

 الرضا الوظيفي .  

 العشر للرضى الوظيفي العوائق .  
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 اليوم الثالث:

 :الخطوات العشرة لتنفيأل تمكين العاملين 

 تحديد أسبا  الحاجة للتغيير .1

 التغيير في سلوك المديرين .2

 تحديد القرارات يشارك فيها للمرؤوسين .3

 تكوين فرق العمل .4

 المشاركة في المعلومات .5

 اختيار ا فراد المناسبين .6

 توفير التدريب .7

 االتصال لتوصيل التوقعات .8

 للمكافآت والتقديروضع برنامج  .9

 عدم استعجال النتائج .10

 اليوم الرابع:

 لماذا ال يبدو موظفوك مندفعون للعمل مثلك؟ 

 هل تتوقّع الكثير من موظفيك؟ 

 .موظف عامل مقابل موظف متحّمس للعمل 

 .موظفون بتحفيز رير محدود 

 .حدد حوافز موظفيك الطبيعية 

 .أزل معوقات التحفيز 

 تطبيق وسائل التحفيز الطبيعية. 

 اليوم الخامس:

  رفع الروح المعنوية 

 تعريف الروح المعنوية 

  العاملينالروح المعنوية و احتياجات 

  في تنمية الروح المعنوية القيادةدور 

 صفات الوظيفة ورفع الروح المعنوية 

 :رسوم الدورة 
 

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

 

:منهجية التدريب   
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الألهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 
 
 

http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/51245/posts
http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/51245/posts
http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11822/posts
http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/11822/posts
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 جدول توقيت الدورة :
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

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


