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إدارة العمل الجماعي
والتحفيز ومشاركة الموظفين

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

مقدمة:

يعتبر العمل ضمن مجموعات، أو العمل ضمن فريق واحداً من أهم وأبرز أنماط العمل العصري وأكثرها فاعلية، حيث تقوم فكرته على تكوين فريق من العاملين في المنظمة 

نفسها، والذين يجمعهم غالباً نفس الهدف، على أّن يوضع في مجموعة واحدة، وذلك لتحقيق العديد من األهداف المحددة، مّما ينتج عنه العديد من المنافع التي تعود على اإلنتاجية 

بشكل عام، تهدف  هذه الدورة التدريبية الى تعزيز مهارات وكفاءات المشاركين على تكوين وإدارة مجموعات العمل وتطوير وإشراك الموظفين.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

االلمام بالمفاهيم والفوائد األساسية إلدارة مجموعات العمل�	

تحديد الخصائص األساسية للعمل الحماعي�	

التعرف على التجارب الدولية في تطبيق إدارة مجموعات العمل�	

معرفة الممارسات والتقنيات للتأثير على اآلخرين�	

معرفة كيفية تحقيق االستفادة من القدرات الكامنة لمجموعات العمل�	

تعزيز مفهوم مشاركة الموظفين وتفجير طاقات األفراد الكامنة�	

تحديد أهم استراتيجيات إدارة التمكين والتحفيز واالبتكار والتجديد�	

قيادة جماعات العمل بكفاءة وفعالية�	

تطوير وتحفيز وإشراك الموظفين�	

تعلم كيفية تنمية قدرات األفراد على االبتكار والتجديد�	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة على استخدام األنشطة الفردية والجماعية ، تتميز الدورة باستخدام عدد من دراسات الحالة والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون تليها مناقشات عامة. 

باإلضافة إلى ذلك، يتم عرض بعض مقاطع فيديو والقيام ببعض التمارين لممارسة المهارات المطلوبة لبناء وإدارة مجموعات العمل.

الفئات المستهدفة:

المدراء ومساعديهم، المشرفون ورؤساء األقسام، وقادة فرق العمل.
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إدارة العمل الجماعي
والتحفيز ومشاركة الموظفين

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

المحتويات األساسية:

تعريفات العمل اجلماعي وأمناط الشخصية:

مفاهيم خاطئة حول العمل الجماعي�	

تعريفات العمل الجماعي في القرن الحادي والعشرين�	

مفهوم التآزر�	

خصائص الفرق ذات األداء العالي�	

	�DiSC نظرة عامة على أداة السلوك

	�DiSC السمات السلوكية األربعة في نموذج

ملف التطوير الشخصي�	

األنماط الشخصية للفريق�	

ديناميكيات العمل اجلماعي:

التفاعل بين األفراد في مجموعات العمل�	

الرغبات والدوافع التي تحدد أوجه الخالف�	

دور أعضاء مجموعات العمل�	

بناء الجماعة واألدوار المتعلقة بالحفاظ على اداء العمل�	

مدى تحرك المدير مع المرؤوسين في جماعات العمل ومهارات التوجيه�	

إعداد األفراد والتفاعل الجماعي داخل فرق العمل�	

اإلتصاالت والتحفيز واإلجراءات االنضباطية في إدارة مجموعات العمل�	

األدوار التي يلعبها األفراد داخل مجموعات وفرق العمل�	

صفات مجموعات العمل الفعالة:�	

تبادل المعلومات بين أعضاء الفريق�	

مساعدة و/ أو الدفاع عن أعضاء مجموعات العمل�	

التعبير عن اتجاهات إيجابية نحو المؤسسة واإلدارة والعمل�	

التمتع بدافعية عالية لألداء الجيد�	

ممارسة الرقابة والتوجيه الذاتي�	

حتديد نقاط القوة يف جمموعات وفرق العمل:

خيارات األدوار المختلفة.�	

الموازنة بين األدوار وجدارة أصحابها.�	

تعلّم أدوار جديدة - رؤية األمور بمنظار مختلف.�	

تعزيز فريق العمل.�	

تشجيع االبتكار�	

حتديد سلوكيات وطرق تواصل جمموعات العمل الفعالة:

قنوات التواصل�	

طرق التواصل�	

بناء العالقات�	

إدارة النزاع�	

تطبيق أساليب إدارة النزاع �	

مفاهيم قيادة جمموعات العمل:

تعريف القيادة�	

القيادة مقابل اإلدارة�	

أنماط القيادة�	

اآلثار المترتبة على المواقف والشخصية  �	

إدارة التمكني واسرتاتيجيات التحفزي الفعال:

مفهوم التحفيز ومحدداته�	

نظم التحفيز�	

افضل ممارسات للتحفيز الفعال وتمكين العاملين بالمنظمة�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

إدارة التمكين والتأثير اإلبداعي�	

التفاعل الجماعي، األدوار التي يطمع بها األفراد في الفريق }تمرين عملي�	

كيف تتحكم ىف ترصفاتك ومواقف اآلخرين:

مدلول التأثير وأهميته�	

كيف تتحكم في تصرفات ومواقف اآلخرين�	

كيف تترك انطباعاً جيداً لدى اآلخرين�	

مبادرات مشاركة الموظفين:�	

القيادة التي تعزز شغف التفاعل والمشاركة�	

إدارة فعاليات مشاركة الموظفين�	

قائمة تدقيق أفضل الممارسات لمشاركة الموظفين�	

األفكار المتكاملة في مشاركة الموظفين�	



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:

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: 

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

)إدارة العمل الجماعي والتحفيز ومشاركة الموظفين(
خلق ثقافة العمل الجماعي المشاركة والسعادة واألداء العالي 

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.


