
 انؼمم

 انجمبػي َانخطُػي

 إعداد وتقدٌم المدرب

 المالكً عبادل عبدالكرٌم
 مدٌر التدرٌب بمركز خطواتً



 ؟(نمبرا َكيف ) بىبء فريق ػمم مؤثر 

 أكثر أو اثنٌن أن هو الموجه العقل علٌه ٌقوم الذي المبدأ إن ”

 ذهنً اتجاه مع محدد هدف مالحقة فً ٌنهمكون الناس من

 .هٌل نابلٌون .. “التهزم قوة ٌشكلون إٌجابً



 انكم يؼمم في جمبػت

 النمل ٌبنً قراها فً تماسكها          

 والنحل ٌجنً رحٌق الشهد أعوانا                          



 نمبرا ال وٍخم ببنؼمم انجمبػي ؟

 .عدم قناعاتنا بجدوى العمل الجماعً•

ربما تناسب اآلخرٌن لكنها ال تناسبنا •

 .نحن

هذا ما ٌعنٌه , تعب وجهد وإرهاق •

 .بالنسبة لً 

 .ٌحتاج األمر إلى كثٌر وقت ومال•

أٌن لنا بالصبر والوقت لالستماع لهذا •

 .وذاك

 .هذا أمر ٌحتاج إلى دراسة وتعلم•



 مب ٌي أػظم مببدئ اإلدارة ؟

 إحداث تستطٌع أنك ”

 كان ما إذا المعجزات

 , باآلخرٌن إٌمان لدٌك

 أفضل على تحصل وحتى

 أختر , اآلخرٌن لدى ما

 بأفضل وتؤمن تفكر أن

 “ لدٌهم ما



 انؼُامم األربغ نصىبػت انفريق انمؤثر

 :الثقة •



 انؼُامم األربغ نصىبػت انفريق انمؤثر

 :أعط لكل فرد حقه من االهتمام والتقدٌر •



 انؼُامم األربغ نصىبػت انفريق انمؤثر

 :االنضباط التام •



 انؼُامم األربغ نصىبػت انفريق انمؤثر

 :اإلٌمان بأهمٌة التعاون •



 انخطُاث انسج نبىبء فريق وبجح

 :تشكٌل الفرٌق •



 انخطُاث انسج نبىبء فريق وبجح

 :التدرٌب والتعلٌم •



 انخطُاث انسج نبىبء فريق وبجح

 :التواصل الجٌد مع الفرٌق •



 انخطُاث انسج نبىبء فريق وبجح

 :الرؤٌة •



 انخطُاث انسج نبىبء فريق وبجح

 :تحدٌد الهدف •



 انخطُاث انسج نبىبء فريق وبجح

 :التقدٌر والشكر •



 أسس اخخيبر فريق انؼمم

 :العملً المنفذ •

,  ٌؤمن بأهمٌة اإلنجاز 

حاسم وسرٌع فً 

,  اتخاذ القرارات 

ٌتمتع بشخصٌة 

,  فعال , متمٌزة قوٌة 

ٌمكن , مخلص 

 .االعتماد على أدائه 



 أسس اخخيبر فريق انؼمم

 :الكمبٌوتر •

والتأنً , شخصٌة تحب جمع المعلومات , هذا قاعدة البٌانات 

 .قبل إصدار القرارات 



 أسس اخخيبر فريق انؼمم

 :اإلدارٌة الشخصٌة•

 ٌعطً العضو هذا

 اإلدارٌة العملٌة

 , األكبر االهتمام

 التقارٌر ٌعد تجده

 الخطط بأن وٌتأكد

 . منظم بشكل تسٌر



 أسس اخخيبر فريق انؼمم

 :الكارٌزما •

معروف , شخصٌته جذابة , وهو عضو ٌتمتع بحضور طٌب

 .ٌحبه أفراد الفرٌق وٌطٌعونه, بأنه مهذب ولطٌف 



 أسس اخخيبر فريق انؼمم

 : الخٌالً المبدع•

 بخٌال ٌتمتع العضو هذا

 ٌثري ما ودائما ,خصب

 ورؤى بأفكار الفرٌق

 . وخالبة جدٌدة



 كيف حرفغ مه مسخُِ إوخبجيت فريقك؟

إشعال نار اإلنجاز •

 :فً أفئدتهم 



 كيف حرفغ مه مسخُِ إوخبجيت فريقك؟

 :ضع أمامهم تحدٌات •



 كيف حرفغ مه مسخُِ إوخبجيت فريقك؟

 :ورشة تفكٌر •

 .تعطً مساحة من اإلبداع لفرٌق العمل  -1

 .تولد أفكار جدٌدة وفعالة  -2

وبأهمٌة رأي كل فرد , تزرع الثقة فً نفوس فرٌق العمل  -3

 .فٌهم 

ألنهم هم , تعمل على زرع االنتماء فً نفوس الفرٌق  -4

 .أصحاب األفكار التً ٌتبناها الفرٌق 



 كيف حرفغ مه مسخُِ إوخبجيت فريقك؟

 :محاصرة المشكالت •



 كيف حرفغ مه مسخُِ إوخبجيت فريقك؟

 :زٌارة إلى معسكرات المنافسٌن •



 انمُظف انمىؼزل

 كٌف أتعامل معه ؟•

 .لقاء خاص  -1

 .السلوك غٌر النٌة  -2

 .شجعه  -3

 .ادعمه -4

 .قٌمه -5

 .اعزله -6



 وزاع َمشكالث فريق انؼمم

 كٌف تتعامل معهم ؟•

 :إذا لم ٌستطٌعوا حلها بأنفسهم فتدخل 

 .ذكرهم بالهدف من وراء العمل كفرٌق -1

 .ولٌس على السلوكٌات, اطلب منهم التركٌز على النتائج  -2

 .إنهاء الموقف بهااسألهم عن الطرٌقة التً ٌفضلون  -3



 ..حم بحمذ هللا 
فمب كبن مه صُاة فمه هللا َحذي َمب كبن مه خطأ فمه وفسي انمقصرة 

 ..بريئبن َانشيطبن َهللا َرسُنً مىً 

 :نهخُاصم 

modarrib@hotmail.com 
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