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المقدمة :
وذاتية  األداء  عالية  العمل  فرق  وتطوير  وقيادة  بناء  مهارات  تنمية  الدورة  تستهدف 
وحل  األعمال  تنفيذ  على  القدرة  إلى  إضافة  المستقبلية  التحديات  لمواجهة  التوجه 
المشكالت بمفهوم فرق العمل للوصول إلى األداء العالي وبناء وقيادة فرق العمل ذاتية 

التوجه وحل مشكالت فرق العمل .

تقدم هذه الدورة افضل الممارسات العالمية،  لمفهوم األداء في الفريق وحتمية الحاجة 
لفرق العمل في عالم اليوم خاصة ذاتية التوجه ومشكالت العصر الحديث ودور فرق 
كيفية  و  التوجه  ذاتية  العمل  فرق  تكوين  واستراتيجيات  ومبادئ  مواجهتها  في  العمل 
الوصول بفرق العمل إلى األداء العالي والمهارات األساسية الالزمة لفرق العمل عالية 
األداء وذاتية التوجه إضافة الى دور قائد فريق العمل في إنشاء ذاتية التوجه لفرق العمل 

إضافة إلى مشكالت فرق العمل وكيفية مواجهتها.

اهداف البرنامج وورشة العمل:
تفهم الفرق بين الِفَرق وبين مجموعات العمل التقليدية �
خلق ميثاق الفريق، وهو يتضمن بيانا واضحا لهدف الفريق، تواريخ االستحقاق،  �

أهداف اإلنجاز، كما يتضمن رؤية مثالية للفريق
لتحسين  � عملية  خطط  وتطوير  كفاءتها،  نقد  االجتماعات،  إدارة  مهارات  تعلم 

االجتماعات
تحديد متطلبات عمالء الفريق وكيفية تأثير تلك المتطلبات على أداء الفريق �
تحليل جوهر العمل للفريق وضبطه �
إيضاح أدوار أعضاء الفريق ومسؤولياتهم، وضمان حس مسؤولية عالية �
وضع برامج لقياس األداء وتحديد األهداف، ومتابعة سير العمل �

ما الذي ستكسبه من الدورة؟
وصف مفهوم الفريق وعوامله للنجاح �
تعلم كيفية تحديد األنواع المختلفة للفرق ووضع استراتيجيات مختلفة لقيادتهم �
اشرح مراحل تطوير الفريق وتحديد خصائصها �
وصف اإلجراءات التي يجب اتخاذها كقائد وكمرؤوس لكل مرحلة �
تحديد األنواع المختلفة للفرق �
تعلم تقنيات تعزيز العمل الجماعي وخلق ثقافة فريق داعمة �
استكشاف كيفية تطوير ثقافة الثقة �
اكتشاف كيفية خلق بيئة عمل تعزز تضافر الجهود واإلبداع داخل وبين الفرق  �

واألفراد
تطوير ممارسات لبناء الثقة من أعلى إلى أسفل في مؤسستك �
مراجعة كيفية التواصل بشكل أكثر استجابة �
ناقش كيفية تقديم تغذية راجعة والحفاظ على مؤسستك قائمة على أرض الواقع �
إنشاء والحفاظ على االنسجام داخل الفريق �
اإلجراءات الواجب اتخاذها والتي يجب تجنبها عند تشجيع العمل الجماعي �
تطوير موقف وفريق عالي األداء �

نشأة وتطور منهجية فرق العمل

مفهوم فريق العمل �
مفهوم بناء فريق العمل �
الفرق بين فريق العمل والعمل الجماعي �
الفرق بين فريق العمل واللجنة �
أهداف بناء فرق العمل �
مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل �
فوائد إدارة وبناء فرق العمل �

أسباب استخدام الفريق

وجود مهام ذات طبيعة خاصة تستدعي وجود فريق بخبرات متعددة �
قصور الجماعة في تحقيق المهام المطلوبة �
وجود مشكالت يعجز الفرد الواحد أو التنظيم اإلداري عن حلها �
وجود فرص جديدة يمكن اقتناصها �
احتياج المنظمة إلى أفكار جديدة �
وجود تحديات و مخاطر تواجه المنظمة �
وجود مشكالت في السلوك التنظيمي أو االجتماعي �

مزايا فرق العمل

خلق بيئة عالية التحفيز ومناخ مناسب للعمل �
اإلحساس المشترك بالمسئولية تجاه المهام المطلوب انجازها �
استجابة أسرع للتغيرات الطارئة في بيئة العمل �
تقليل االعتماد على الوصف الوظيفي �
تفويض فعال للمهام المطلوبة مع زيادة فى مرونة األداء �
التزام تام بالعمل المطلوب انجازه من كل عضو مع المحافظة علي القيم المساندة �
تحسين مستوى ونوعية القرارات �
زيادة فاعليه االتصاالت بين األعضاء �

تحسين مستوى مهارات األعضاء  �

خصائص فرق العمل ذات األداء العالي

متى نستطيع أن نقول أن فريق العمل فعال �
خصائص وسمات أعضاء الفريق �

صفات فريق العمل الفعال �
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أنواع فرق العمل

فرق عمل اإلدارة العليا �

فرق العمل الوظيفية �

فرق العمل المتعددة الوظائف �

دوائر مراقبة الجودة �

فرق العمل الموجهة ذاتيًا �

فرق العمل المدارة ذاتيًا �

فرق العمل االفتراضية �

عملية بناء فريق عالي األداء ) ورشة عملية(

الخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق �

تحديد األهداف �

االتفاق على االستراتيجيات �

تحديد أدوار الفريق �

تحفيز أعضاء الفريق �

تقييم أداء الفريق �

مؤشر بيلبين ألدوار الفريق �

األدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبين �

أساسيات القيادة

دور القائد في نجاح الفريق �

خصائص القائد الفعال �

المتطلبات العاطفية للقائد �

إنشاء الثقة مع موظفيك �

التعامل مع شخصيات مختلفة �

استخدام عوامل التحفيز المنطقية  �

األساليب األربعة للقيادة �

تحديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال

قنوات التواصل �

طرق التواصل �

بناء العالقات �

إدارة النزاع �

تطبيق أساليب إدارة النزاع  �

أثر القيادة في بناء فرق العمل

األنماط القيادية وتأثيرها في فرق العمل �
مدى تحرك المدير مع مرؤوسين في جماعات العمل �
مهارات التوجيه داخل فريق العمل �
إدارة االتصال داخل فريق العمل �
آليات التحفيز داخل فريق العمل �
اإلجراءات االنضباطية و أثرها على فاعلية جماعات  �

وفرق العمل

مفاهيم وافضل ممارسات قيادة الفريق

تعريف القيادة �
القيادة مقابل اإلدارة �
أنماط القيادة �
اآلثار المترتبة على المواقف والشخصية �
عشر طرق لتمكين المرؤوسين �
القيادة الظرفية �
مستويات التطوير �
أساليب التحفيز المختلفة �

أدوار أعضاء فريق العمل

مفهوم المهمة �
مهارات التفويض داخل فريق العمل �
األدوار التي يلعبها األفراد داخل فرق العمل �
تأثير حاالت الذات على اداء أعضاء فريق العمل  �

لمهامهم
شبكات اإلتصال التبادلية المكلمة و المتقاطعة و  �

الخفية و تطويعها لزيادة فاعلية الفريق

السلوكيات 13 للقادة ذوي الثقة العالية

التحدث مباشرة �
إظهار االحترام �
إنشاء الشفافية �
تصحيح األخطاء �
إظهار الوالء �
تقديم النتائج �
الحصول على األفضل �
مواجهة الواقع �
توضيح التوقعات �
ممارسة المساءلة �
استمع أواًل �
الحفاظ على االلتزامات �
توسيع الثقة �

إدارة النزاع

ما هو النزاع؟ �
النزاع مقابل المشكلة �
مستوى النزاع �
أسلوب إدارة النزاعات �

حل النزاعات �

حل المشاكل واتخاذ القرارات كفريق واحد

قبعات التفكير الستة �
تشجيع العصف الذهني �

بناء التوافق �

األدوات التطبيقية  قيادة فرق العمل عالية األداء

� : Brainstorming العصف الذهني
� Questions of knowledge أسئلة المعرفة
�  S.W.O.T  نموذج تحليل البيئة الداخلية والخارجية

Analysis
� Fish Bone Strategies إستراتيجية عظم السمك
� Table cause and effects جدول السبب واآلثار
� Design Objectives تصميم األهداف
� Analysis of objectives تحليل األهداف
� R . R . R . O . E نموذج تدقيق آثار الهدف العام
�  Work Breakdown هيكل تجزئة ) تقسيم ( العمل

)Structure )WBS
� S . M . A . R . T نموذج تدقيق األهداف
� Delegation of authority تفويض السلطة
� Flow Charts ) خرائط اإلنسياب  ) التدفق
� Model check�  نموذج تدقيق عناصر الهدف الجيد

ing the elements of good objective
� Construction of educa�  بناء مؤشرات األداء

tional performance indicators
مخطط غانت �
� Problem�solv�  حل المشكالت واتخاذ القرارات

ing and decision�making
�  Disney Creativity استراتيجية دزني اإلبداعية

Strategy
� Cycle of change دورة التغيير
اإلستراتيجية اليابانية للتحسين المستمر ) كايزن  �

 The Japanese Strategy of Continuous   )
Improvement Kaizen

� Deming Cycle دائرة التحسين



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

التــاريــخ :........................)القيادة الفعالة وبناء فرق ذات األداء العالي ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


