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اؼبقدمة
بسم ا﵁ واغبمد ﵁ والصبلة والسبلم على رسول ا﵁ وعلى آلو وصحبو الطيبُت الطاىرين..
وبعد
ساىم التطور اإلداري اعتباراً من منتصف القرن اؼباضي يف الًتكيز على العنصر البشري ودوره
يف ربقيق النجاح والنمو للمنظمات ،وأدت التطورات التقنية واؼبتغَتات العديدة يف البيئة ا﵀يطة
باؼبنظمات إذل ظهور عدد من األعراض واؼبشكبلت اليت ربتم االىتمام بالعنصر البشري ومن ىنا
سعت العديد من اؼبنظمات يف ـبتلف دول العادل يف األخذ دبنهجية فرق العمل من خبلل دمج
القدرات واإلمكانات الفردية يف أنشطة وأعمال تعاونية لتحريك ىذه اؼبواىب واإلمكانات وتوظيفها
لتحسُت اإلنتاجية واعبودة وبشكل مستمر ،فبا ترتب عليو أحداث التغيَت يف األدوار القيادية واإلدارية
لقادة ومدراء اؼبنظمات وانتقاؽبا من السيطرة إذل التفويض ونقل السلطة للعاملُت ،وتغيَت اؽبياكل
التنظيمية من رأسية إذل أفقية.
على عكس التصور الشائع من أن عملية بناء فريق العمل عبارة عن ذبميع عدد من الناس،
وجعلهم يعملون مع بعضهم البعض ،سبر عملية بناء الفريق بعدة مراحل ،وبدث فيها النمو والنضج
وصوالً إذل مرحلة التكامل ،وزبفق العديد من اؼبنظمات يف اإلستفادة من ىذه اؼبنهجية لعدم إؼبام القادة
واؼبدراء بالطرق واألسس اليت يتم هبا بناء فرق العمل الفعالة  ،وكيف يبكن ؽبم كقادة ومدراء أن يكونوا
بناة فرق فعالة تتحقق من خبلؽبا أىداف اؼبنظمة وتشبع حاجات األفراد وصوالً اذل مرحلة اإلندماج

والتكامل اليت تتقدم من خبلؽبا اؼبنظمات على مثيبلهتا .
ويف تقدم واضح كبو صباعية اإلدارة ،واإلدارة بروح الفريق الواحد ،قدم وليام أوشي نظرية  Zأو ما
يعرف بالنموذج الياباين يف اإلدارة وذلك يف العام ٜٔٔٛم وأكد ىذا النموذج على االىتمام بالعنصر
البشري وإدارة العاملُت بطريقة ذبعلهم يشعرون بروح اعبماعة.
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إرشادات اؼبدربة

 إعدادك اعبيد للدورة  ،وإثرائك ؽبا باؼبعلومات اإلضافية  ،يكون سبباً يف عمق األثر اؼبعريف
واؼبهاري للمتدربات .

 ؿباكاة العرض للحقيبة التدريبية  ،يرسخ األفكار الرئيسة بصورة مرضية ومتقنة .
 حضورك اؼببكر للدورة التدريبية وتفحص بيئتها واحتياجاتك  ،سوف يستثمر وقتها كما ىو
ـبطط ؽبا .
 استقبالك للمتدربات بالسبلم اغبار واالبتسامة اعبميلة الغَت متكلفة  ،سوف يفتح شهيتهم
للدورة وؿبتواىا .

 التعارف اؼبفتاح األسهل واؼبؤثر يف إذابة اعبليد  ،فاختاري الطريقة األسرع واألصبل يف ربقيق
ذلك .

 توزيع اؼبتدربات على اجملموعات  ،وتوزيع اؼبهام بينهم  ،وتكليف دبن تقوم بدور اؼبيقايت الذي
يضبط اعبلسات  ،سيُنجح بإذن ا﵁ تعاذل الدورة .

 عرض اليوم التدرييب للمتدربات جبلساتو  ،وأوقات االسًتاحة  ،سوف يرسم يف ذىن اؼبتدربة
خط سَت الربنامج بصورة واضحة ال لبس فيها .

 براعة استهبللك للدورة  ،واحًتافك ببداية تربطهم باعبلسة األوذل يعترب أول خطوة يف قباح
الدورة .

تقبلك ؽبم  ،وتقبلهم ِ
 مراعاة الفروق الفردية والعمرية للمتدربات سيسهم يف ِ
لك .
 احًتامك لوجهات نظر اؼبتدربات يعكس ذلك عليهم يف احًتامهم آلرائك ووجهات نظرك .
 صبيل أن تكون لديك فواصل منشطة سريعة وملهمة  ،تكسرين هبا الرتابة واؼبلل إن شعرت
بذلك .

 التعزيز بكلمات الثناء  ،والتشجيع بأساليب التحفيز اؼبمكنة  ،سيخلق تعاوناً وضباساً يف
نفوس اعبميع .

 اػباسبة اعبيدة  ،واإلغبلق اغبسن  ،سوف يربط اؼبتدربات باعبودة اليت بدأت هبا الدورة .
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إرشادات اؼبتدربات

 مشاركتك الفاعلة يف صبيع األنشطة يؤىلك لفائدة قصوى من الدورة .
 احًتام أفكار أختك اؼبدربة وأخواتك اؼبتدربات عنوان رقيك ووعيك .
 اغبرص على استثمار الوقت دبتعلقات الدورة وبقق اؽبدف اؼبنشود منها .
 تقبل الدور الذي يسند ِ
إليك يف اجملموعة دليل إهبابيتك .
 ربفيزك لزميبلتك يف اجملموعة سر تعاونكن واشاعة ا﵀بة بينكن .
 ال تنتظري تطبيق ما مت تعلمو بعد الدورة  ،بل من الدورة تكون االنطبلقة .
 اؽباتف النقال بو فوائد عظيمة  ،فبل يكون سبباً يف ترك فوائد أعظم .
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دليل البرنامج
 اسم البرنامج :

مهارات بناء وقيادة فرق العمل.

 الهدف العام للبرنامج :
تط وووير أداء مس ووؤوالت التوعي ووة اإلس ووبلمية يف اؼب وودارس للقي ووام ببن وواء وقي ووادة ف وورق العم وول دبهني ووة
واحًتافية وفق منهجية علمية مقننة.
 األىداف التفصيلية للبرنامج :
يف هناية الربنامج يتوقع أن تكون اؼبشاركة قادرة على :
ٔ .شرح مدلول كل من اؼبفاىيم التالية :القيادة  ،إدارة الوقت  ،فريق العمل.
ٕ .ربديد مهارات القائد الناجح .
ٖ .ربديد أىم جوانب التميز والقصور لدى أعضاء فريق العمل وربفيزىم.
ٗ .التمييز بُت األمباط اؼبختلفة للشخصيات ضمن فريق العمل .
٘ .استعمال منهجية مقننة لبناء فريق عمل دبهارة عالية.
 المستفيدون من البرنامج :
 مسؤوالت التوعية اإلسبلمية يف مدارس الًتبية والتعليم دبنطقة الرياض . مدة البرنامج :
يومان تدريبيان  ( ،عشر ساعات ) تدريبية .
 األساليب التدريبية :
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

ا﵀اضرة .
ورش العمل .
حلق النقاش .
دراسة اغباالت .

 الوسائل التدريبية :
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

حاسب آرل .
جهاز عرض .
سبورة بيضاء أو ورقية وأقبلم ملونة .
اغبقيبة التدريبية .
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المنهاج التدريبي
الوحدة

الموضوع
افتتاحية وتعارف

األولى

الثانية

الزمن
٘ٔ د

مقدمات بناء وقيادة فرق العمل :
 oمفاىيم القيادة ،واإلدارة ،وفريق العمل...
 oأىداف وفوائد فرق العمل .
 oأنبية العمل بروح الفريق يف اؼبدرسة .
 oمؤشرات اغباجة إذل فرق العمل .
بناء فرق العمل :
 oأنواع فرق العمل .
 oخصائص فرق العمل الفعالة .
 oأدوار اعضاء فريق العمل .

ٖ٘ٔ د

ٓ٘ٔ د

 oمنهجية بناء فرق العمل .
قيادة فرق العمل :
 oأثر القيادة يف بناء فرق العمل .

الثالثة

 oاالمباط القيادية اؼبختلفة وربديد النمط
اؼبناسب.
 oأىم مهارات القائد الناجح .
 oاالدوات التطبيقية اؼبساعدة يف إدارة فرق
العمل.
 oشروط قباح الفريق .
 oمعرفة أىم جوانب التميز والقصور لدى أعضاء
فريق العمل وربفيزىم.
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اليوم التدريبي األول

الوحدة  :األولى

 عنوان الجلسة :

مقدمات بناء وقيادة فرق العمل .

 أىداف الجلسة :

ٔ .أن تشرح اؼبتدربة اؼبقصود من ( فريق العمل ) .
ٕ .أن تذكر اؼبتدربة أىداف وفوائد فرق العمل .
ٖ .أن ربدد اؼبتدربة أنبية العمل بروح الفريق .
ٗ .أن ربدد اؼبتدربة الوقت اؼبناسب لبناء فريق العمل .

 موضوعات الجلسة :
ٔ .مفهوم فريق العمل
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

أىداف فريق العمل
فوائد وجود فريق العمل
أنبية العمل بروح الفريق
مؤشرات اغباجة إذل فريق العمل.

 المستلزمات التدريبية :
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

حاسب آرل .
جهاز عرض .
سبورة بيضاء أو ورقية وأقبلم ملونة .
اغبقيبة التدريبية .
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 اإلجراءات التدريبية :

التوزيع الزمني لئلجراءات التدريبية للوحدة األولى

المدخل

اإلجراء التدريبي

األسلوب

الوسيلة

الزمن

تقدًن

تعارف وافتتاحية

نشاط فردي

جهاز العرض +أوراق

ٕٓ د

استخبلص

مفهوم فريق العمل

ؾبموعات

أوراق وصحائف

ٕ٘ د

عرض

أىداف فريق العمل

ؿباضرة

جهاز العرض

ٕٓ د

استخبلص

فوائد وجود فريق العمل

حلقة نقاش

أوراق وأقبلم

ٕٓد

استخبلص

أنبية العمل بروح الفريق

حلقة نقاش

السبورة الورقية

ٕ٘ د

استخبلص

مؤشرات اغباجة إذل فريق العمل

دراسة حالة

أوراق وأقبلم

ٕ٘ د
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اإلدارة  ...القيادة ...
مفهوم اإلدارة ( :ىايل عبد اؼبوذل طشطوش  ،أساسيات يف القيادة واإلدارة)
•

إقباز أىداف تنظيمية من خبلل األفراد وموارد أخرى.

أيضا إقباز األىداف من خبلل القيام بالوظائف اإلداري و و ووة اػبمسة (التخطيط ،التنظيم،
•
القيادة ،التوجيو والرقابة )
مفهوم القيادة :

•

ىنالك العديد من تعريفات القيادة ،فالبعض يعرفها على أهنا "عملية يتم عن طريقها إثارة

اىتمام اآلخرين وإطبلق طاقاهتم وتوجيهها يف االذباه اؼبرغوب"
وكذلك تعرف القيادة على أهنا "النشاط الذي يبارسو شخص للتأثَت يف الناس وجعلهم
•
يتعاونون لتحقيق ىدف يرغبون يف ربقيقو "

الفرق بين القائدة والمديرة
زبتلف القيادة اختبلفاً جوىرياً عن اإلدارة؛ فاإلدارة تركز على األشياء واؽبياكل والنظم والسياسات،
بينما تركز القيادة على البشر .ولذلك قبد أن األساس يف القيادة ىو العبلقات بُت القائد والتابعُت .أما
اإلدارة مرتبطة بالرشادة ،مرتبطة بالعقل أكثر من ارتباطها بالقلب.
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نشاط رقم ( ) 1
قارني بين كل من القيادة واالدارة
واعبدول اآليت يوضح الفرق بُت ىذين اؼبصطلحُت
القـ ـ ــيادة
ٔ -تركز على العبلقات اإلنسانية وهتتم باؼبستقبل.
ٕ -ربو وورص علو ووى التأكو وود مو وون عو وودم اػبو وووف إال يف
اؼبه و و و ووم م و و و وون األم و و و ووور وهت و و و ووتم بالرؤي و و و ووة والتوجه و و و ووات
االس و و وًتاتيجية وسبو و ووارس أسو و وولوب القو و وودوة والتو و وودريب
وقضوواء األوقووات الطويلووة مووع اإلتبوواع واالىتمووام هبووم
كبشر.
ٖ .الرض ووا الت ووام م وون قب وول األتب وواع ع وون القي ووادة ألهن ووم
مقتنعُت هبا لقدرهتا على التأثَت عليهم بطريقة مقبولوة
وحسنة.
ٗ .تنفيذ اؼبهمة أيسر لقناعة األتباع هبا.
٘ .االىتمووام بتحقيووق اؽبوودف أكثوور موون أداء العموول
فقط

اإلدارة
ٔ -تركز على اإلقباز واألداء يف الوقت اغباضر.
ٕ -ترك و ووز عل و ووى اؼبع و ووايَت وح و وول اؼبش و ووكبلت وإتق و ووان
األداء واالىتمام باللوائح والنظم واستعمال السلطة.
ٖ .قوود تكووون الطاعووة ناذبووة عوون اػبوووف الن اؼبوودير
ج وواء نتيج ووة تسلس وولو ال وووظيفي اذل ى ووذا اؼبنص ووب ودل
يكوون نتيجووة اقتنوواع األتبوواع ،وكووذلك فووان أوامووره ناذبووة
عن التعليمات واللوائح والقوانُت.
ٗ.اؼبهمة أصعب ألهنا تطبيق للوائح واألنظمة.
٘.االىتمام بأداء العمول أكثور مون االىتموام بتحقيوق
اؽبدف.
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مفهوم فريق العمل

( :أضبد عبدالغٍت ،ورقة عمل "إدارة وبناء فرق العمل")

ؾبموعة من األفراد يتميزون بوجود مهارات متكاملة فيما بينهم  ،وأفراد الفريق هبمعهم
•
أىداف مشًتكة وغرض واحد  ،باإلضافة اذل وجود مدخل مشًتك للعمل فيما بينهم .
وفرق العمل ىي "صباعات يتم إنشاؤىا داخل اؽبيكل التنظيمي لتحقيق ىدف أو مهمة ؿبددة
•
تتطلب التنسيق والتفاعل والتكامل بُت أعضاء الفريق حبيث يكمل بعضهم بعضا .
أما المقصود بعملية بناء الفريق:
ىي عملية ـبططة تستهدف تكوين صباعة مندؾبة ملتزمة قادرة علي أداء مهام معينة وربقيق
•
أىداف ؿبددة من خبلل أنشطة متعاونة و متفاعلة.
ىي عملية تستهدف ربسُت فاعلية صباعة العمل من خبلل أسلوب العمل ،وعبلقات
•
األعضاء ببعضهوم ،ودور القائد ذباه الفريق.
مفهوم الجماعة :

(أضبد عبدالغٍت ،ورقة عمل "إدارة وبناء فرق العمل")

واعبماعة عدد من األفراد ؽبم ؾبموعة مشًتكة من األىداف يعملون على ربقيقها ويتوفر االنسجام

بينهم لوجود صفات مشًتكة يف اػبلفية الثقافية أو التعليمية  ،أو اغبالة الوظيفية  ،ويتوفر كذلك
التفاعل واؼبشاركة ويكون العمل بصورة مستقلة عن التنظيم الرظبي للمنظمة .

الفرق بين فريق العمل والمجموعة
فـ ـريـ ــق العمل

المجم ــوعـة
 أعضاء اجملموعة لسبب إداري فقط. األعضاء يفكرون يف أنفسهم. -االقًتاحات غَت مشجعة.

 أعضاء الفريق يدركون ويفهمون دورىم. األعضاء يشعرون باؼبلكية لوظائفهم. -األعضاء يسانبون يف قباح اؼبنظمة.

 األعضاء ال يثقون بدوافع وطموحزمبلئهم.
 -األعضاء حذرين.

 األعضاء يعملون يف جو من الثقة. األعضاء يبارسون اتصاالهتم بكلصراحة وبشكل مفتوح.

 األعضاء يتلقون تدريب جيد. هبد األعضاء أنفسهم يف مواقف صراعوخبلف.
 -األعضاء يبكنهم أو ال يبكنهم اؼبشاركة

 يتم تشجيع األعضاء على تطويرمهاراهتم.
 يعترب أعضاء اجملموعة أن الصراعواػببلف طبيعة بشورية.
 -األعضاء يشاركون يف النقاشات.

يف نقاش يؤثر سلباً على الفريق.
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أىداف بناء فرق العمل:

•
•

بناء روح الثقة والتعاون بُت األفراد.
تنمية مهارات األفراد ،وزيادة مداركهم.

•
•
•

تنمية مهارات اؼبديرين يف ربسُت العبلقات داخل اؼبنظمة بُت الرؤساء واؼبرؤوسُت.
تنمية مهارات حل الصراعات واؼبنازعات بُت األفراد واجملموعات.
توفَت االتصال اؼبفتوح بُت أجزاء اؼبنظمة ودبا يؤدي إذل مزيد من الشفافية والوضوح يف مواجهة

القضايا واؼبشكبلت.
إعطاء مزيد من الوقت للمدراء للًتكيز على فعالية اؼبنظمة يف ؾباالت التخطيط ووضع
•
األىداف.
زيادة تدفق اؼبعلومات بُت أجزاء اؼبنظمة.
•
•
•

االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات اؼبتاحة ودبا وبقق كفاءة األداء.
هتيئة البيئة اؼبناسبة لتحسُت اػبدمات واؼبنتجات اليت تقدمها اؼبنظمة.

فوائد قيادة وبناء فرق العمل:

يؤدي العمل بأسلوب الفريق لتحقيق التعاون بُت أعضاء اجملموعة وىذه ىي الفائدة األساسية ،حيث
يرغب األعضاء يف العمل معاً ،ومساندة بعضهم البعض.

كما أن ىناك ؾبموعة من الفوائد اليت تًتتب على األخذ دبنهجية فرق العمل منها:
القرارات يتم ازباذىا يف آن واحد.
•
خلق بيئة عالية التحفيز ،ومناخ مناسب للعمل يقلل من شعور العاملُت بالوحدة ويزيد من
•
إحساسهم باؽبوية اؼبشًتكة.
اإلحساس اؼبشًتك باؼبسؤولية ذباه اؼبهام اؼبطلوب إقبازىا ،فبا يؤدي إذل الًتكيز على األىداف.
•
تشجيع اؼببادرات ،وتقدًن االقًتاحات ،فبا يؤدي إذل ربفيز القدرات اإلبداعية واؼبواىب الذاتية
•
لدى األفراد.
•
•
األفراد.

توقع اؼبشكبلت قبل حدوثها ،وتقدًن حلول ؽبا.
زيادة فعالية االتصاالت بُت األعضاء وفبا يؤدي إذل ربسُت وتنمية مهارات االتصال لدى
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أىمية العمل بروح الفريق في المدرسة:

اؼبدرسة الناجحة ىي تلك اليت يؤمن إداريوىا بأنبية العمل اعبماعي ونشر ثقافة الفريق الواحد،
ويعملون على تنمية مهارات العمل ضمن الفريق لدى اؼبعلمُت .ومن إهبابيات األخذ بأسلوب فرق

العمل يف اإلدارة الًتبوية ما يلي:
تكون اؼبدارس أكثر قرباً والتصاقاً يف اجملتمع بدالً من االبتعاد عنو.
•
ربسُت عملية االتصال داخل وخارج اؼبدرسة.
•
أداء العمل داخل اؼبدرسة يف جو من اعبماعية واغبرية ،والشعور باألمن والطمأنينة ،وبعيداً عن
•
التنافس الفردي.
ربسُت مستوى اػبدمة التعليمية اؼبقدمة للطبلب من خبلل قرارات تعليمية صباعية.
•
ربقيق النمو اؼبهٍت لكافة العاملُت باإلدارة الًتبوية وذلك نتيجة لتحملهم مسؤوليات متعددة
•
وكثَتة.
وللتحول إلى العمل بأسلوب فرق العمل في المدرسة يتطلب ذلك العديد من اإلجراءات
والشروط البلزمة للنجاح من أىمها :
ضرورة التزام مديرة اؼبدرسة وقائدهتا هبذه اؼبنهجية والعمل على توفَت البيئة اؼبناسبة .
التسلح بسبلح الصرب وإعطاء الفرصة ألعضاء الفريق حىت يتعودوا العمل بالطريقة اعبديدة
وتوفَت كل متطلبات النجاح من حوافز وأدوات العمل االجتماعي .
االعتناء بالعمل اعبماعي واغبرص على أن تكون اغبوافز صباعية وعدم تشجيع العمل الفردي.
وجود األنظمة والضوابط اؼبعززة للعمل اعبماعي  ،وكذا ربديد اؼبهام واؼبسئوليات والنشاطات

اؼبختلفة.
العمل على حسن اختيار أعضاء الفريق لتحقيق االنسجام والتكامل يف مهاراهتم ودبايتفق مع
متطلبات مهمة الفريق .
مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل:
ىناك عدداً من األعراض واؼبشكبلت اليت توحي بوجود حاجة ملحة لؤلخذ دبنهجية فرق العمل،
ويبكن ذكر أىم اؼبؤشرات على النحو التارل:
ازدياد الشكاوى والتذمر بُت أفراد اؼبنظمة ،مع الًتكيز على األىداف اعبزئية والفردية.
•
•
•
•

مظاىر الصراع والعداء بُت أفراد اؼبنظمة.
عدم مشاركة اؼبعلومات مع اآلخرين ،واعتبار اؼبعلومة قوة.
عدم وضوح اؼبهام والعبلقات.
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•
•
•

عدم فهم واستيعاب القرارات اإلدارية أو عدم تنفيذىا بشكل مناسب.
ضعف الوالء وااللتزام ،وظهور بوادر البلمباالة بُت األفراد.
عدم فاعلية االجتماعات وضعف روح اؼببادرة واإلبداع.

•

اؼبعارضة للتغيَت يف إجراءات العمل أو إدخال التقنيات اعبديدة.
تمرين رقم ( ) 1

.1بيني مدلول فريق العمل وأىمية الحاجة إليو وكذلك فوائد العمل ضمن فريق عمل متخصص .
.2كوني فريق عمل لمسابقة "ختم المصحف" ووزعي األدوار بشكل مناسب بين أعضاء الفريق .
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................ ...................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ............................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ............................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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اليوم التدريبي األول

الوحدة  :الثانية

الزمن  135 :دقيقة

 عنوان الجلسة :
بناء فرق العمل .

 أىداف الجلسة :

ٔ .أن سبيز اؼبتدربة بُت أنواع اؼبختلفة لفرق العمل .
ٕ .أن تتوصل اؼبتدربة إذل خصائص فرق العمل وشروط قباح الفريق .
ٖ .أن ربدد اؼبتدربة دور كل من أعضاء فريق العمل .
ٗ .أن تستعمل اؼبتدربة منهجية مقننة لبناء فريق عمل دبهارة عالية

 موضوعات الجلسة :

ٔ .أنواع فرق العمل
ٕ .خصائص فرق العمل الفعالة
ٖ .شروط قباح فريق العمل
ٗ .أدوار أعضاء فريق العمل
٘ .منهجية بناء فريق العمل

 المستلزمات التدريبية :
٘ .حاسب آرل .
 .ٙجهاز عرض .
 .ٚسبورة بيضاء أو ورقية وأقبلم ملونة .
 .ٛاغبقيبة التدريبية .
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 اإلجراءات التدريبية :

التوزيع الزمني لئلجراءات التدريبية للوحدة الثانية

المدخل

اإلجراء التدريبي

األسلوب

الوسيلة

الزمن

عرض

أنواع فرق العمل

ؿباضرة

جهاز العرض

ٕٓ د

عرض

خصائص فرق العمل الفعالة

ؿباضرة

جهاز العرض

ٕٓ د

استخبلص

شروط قباح فريق العمل

نشاط صباعي

أوراق وأقبلم

ٕ٘ د

استخبلص

أدوار أعضاء فريق العمل

حلقة نقاش

السبورة الورقية

ٕ٘ د

أداء

منهجية بناء فريق العمل

ورشة عمل
ؾبموعات

أوراق وأقبلم +السبورة
الورقية

٘ٗد

عرض

أنواع فرق العمل

ؿباضرة

جهاز العرض

ٕٓ د
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أنواع فرق العمل:

تتعدد أنواع فرق العمل وتصنيفاهتا تبعاً ألىدافها اليت تتكون من أجل ربقيقها ،وعندما تشعر اؼبنظمة
باغباجة إذل تشكيل وبناء فريق عمل ،فإن أول مشكلة تواجهها ىي ربديد نوع الفريق ،ويتأثر نوع
فرق العمل لعوامل عدة منها:

 درجة االستقبللية اليت يتمتع هبا فريق العمل.
 الفًتة الزمنية ،واستمرارية عمل الفريق ،دبعٌت ىل سيكون الفريق دائم أم مؤقت؟
 نوع اؼبهمة ودرجة تعقدىا.

ومهما تعددت أمباط فرق العمل وتباينت تصنيفاهتا فإهنا زبدم ىدفاً ؿبدداً ،ولكل منها خصائصو

وأىم أنماط فرق العمل :

(للفائدة)

 فرق عمل اإلدارة العليا.
 فرق العمل الوظيفية.
 فرق العمل اؼبتعددة الوظائف.
 دوائر مراقبة اعبودة.
 فرق العمل اؼبوجهة ذاتياً.
 فرق العمل اؼبدارة ذاتياً.

خصائص فرق العمل الفعالة:
الفعالة بالعديد من الصفات اليت سبيزىا عن غَتىا من فرق العمل غَت الفعالة وذكر
تتميز فرق العمل ّ
البعض أنو يبكننا القول بفعالية الفريق إذا سبيز دبا يلي:
• زبتفي مظاىر التأكيد على النفوذ وتكون القرارات مستندة إذل معلومات وباإلصباع ،ويلتزم هبا
اعبميع
• اؼبعلومات تتدفق حبرية يف كافة أرجاء اؼبنظمة ويشًتك فيها كافة أعضاء الفريق ،وسبتاز بالوضوح
والدقة .
• العبلقات تتميز بالثقة واالحًتام والتعاون ،واػببلف يعترب طبيعياً

• أىداف واضحة وؿبددة ،وتفهم تام من األعضاء ألدوارىم ومتقبلون ؽبا.
• اتصال واعي بُت كل األعضاء ،يشجع على اؼبناقشة الصروبة ،والتعبَت الصريح عن اآلراء
واألفكار.
• معرفة جلية جبوانب القوة والضعف لدى الفريق ،وإدراك تام للفرص والتهديدات البيئية اػبارجية.
• توفر نظام ربفيز على أساس صباعي وليس فردي.
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• التعامل مع اػببلفات وتسويتها عن طريق التعاون.
• مناخ عمل مريح وغَت رظبي ،وبعيد عن التوتر والعداء والرظبيات ،يتيح لؤلفراد االستمتاع بالزمالة
واؼبرافقة.
• اؼبشاركة اعبماعية يف ازباذ القرارات وتكون باإلصباع وليس باألغلبية.
• فبارسة الرقابة الذاتية.
ومن منظور خصائص وسمات أعضاء الفريق اليت سبكنهم من ربقيق فعالية وكفاءة الفريق ما يلي:

• اؼبشاركة :أي مدى اىتمام أعضاء الفريق باؼبسانبة يف أنشطة الفريق بصورة فعالة.
• التعاون :وىو مدى توفر الرغبة لدى أعضاء الفريق للعمل اعبماعي للوصول إذل النتائج.
• اؼبرونة :وىي درجة تقبل كل عضو يف الفريق آلراء اآلخرين ،والتنازل عن اؼبواقف الثابتة لصاحل
الفريق.
• اغبساسية :وىي درجة ميل أعضاء الفريق لعدم اإلساءة ؼبشاعر بعضهم بعضاً ،ومدى رغبتهم
لتكوين جو نفسي مريح.
• ربمل اؼبخاطر :وىو مدى استعداد أعضاء الفريق ؼبواجهة اؼبواقف الصعبة اليت تواجو الفريق،
والعمل على ربدي نقاط ضعف اػبطط واالسًتاتيجيات غبفز األعضاء على مواجهتها وتذليلها.
• االلتزام :وىو مدى شعور الفرد للعمل بإخبلص لتحقيق أىداف اؼبنظمة وىذا يتطلب انسجام
أىداف اؼبنظمة مع أىداف الفريق ،والتقسيم العادل للمهام بُت األعضاء.
• التيسَت :وىو مدى ميل أعضاء الفريق لتقدًن مقًتحات حل اؼبشكبلت ،وتسوية النوزاعات ضمن
الفريق وتوضيح مهام وقضايا العمل اليت يواجهها الفريق.
• االنفتاح :وىي مدى ميل أعضاء الفريق لتقدًن معلومات لآلخرين عن التخطيط وحل
اؼبشكبلت ،وحرية التعبَت عن اؼبشاعر ووجهات النظر.
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وفبا سبق يبكن أن نلخص أىم صفات فريق العمل الفعال على أهنا تتمحور حول عدد من األمور:

ٔ -البلرظبية.
ٕ -وضوح اؼبهام واألىداف.

ٖ -التعاون االعتمادية بُت األعضاء.
ٗ -اؼبشاركة وااللتزام بتحقيق أىداف اؼبنظمة.
٘ -القيادة الفعالة لنشاطات الفريق ،والتحضر يف إدارة الصراعات واػببلفات.
 -ٙدعم اإلبداع واالبتكار ،واالتصاالت اؼبفتوحة.

أدوار أعضاء فريق العمل :
" من اليسَت أن زبربي فريق عملك دبا تريد منهم القيام بو حىت يبكنهم مواصلة العمل  .و لكن
لؤلسف  ،يف معظم األحيان يُطلب من فريق العمل مواصلة العمل دون أن يعلموا ما ىو متوقع منهم .
فهم ىبرجون من االجتماعات اؼبوسعة بالكثَت من التصروبات و ىم يتساءلون ما ىي عبلقة التصروبات
دبا يقومون بو "
ستعلمي أن لديك فريقاً عندما تسمع ضمَت اعبماعة "كبن" و "لنا" أكثر من ضمَت اؼبفرد "أنا" و
"رل" .وستعلمي أن لديك فريقاً عندما تصبح القرارات الصعبة سهلة  ،ألن أحدىم يقول" :حسناً ،
إننا صبيعاً يف قارب واحد" .

ىناك تسعة أدوار يف الفريق وال بد لكل عضو أن يبتثل أحدىا على األقل و ىي :
ٔ  .اؼبخططة :و ىن اؼبخططات األصليات  ،اللوايت تنصب مهمتهن على توليد أفكار جديدة  ،و
تقدًن حلول للمشكبلت ،
و ىن يفكرن بطريقة ـبتلفة و مبتكرة و ؿبايدة .
ٕ .ؿبققة اؼبوارد :و يتميزن باإلبداع  ،و وببنب تناول األفكار اعبديدة  ،و العمل عليها  ،و عاد ًة ما

ذبدىن أشخاصاً
منبسطُت و ذو شعبية بُت أعضاء الفريق .
ٖ  .اؼبنسقة :و ىن أشخاص على قدر كبَت من االنضباط و التنظيم  ،فهن يركزن على األىداف
اؼبرجوة  ،و يقومن بتوحيد الفريق
َّ
اؼبشكلة :و ىن من لديهم النزعة لتحقيق إقباز  ،فهن وببنب التحدي و اغبصول على أفضل
ٗ.
النتائج.
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٘ .مراقبة األ داء :و ىن من وبللن و يوازن و يزن  ،و يتميزن باؽبدوء و العزلة  ،و ىن مفكرات
موضوعيات .
 .ٙعاملة الفريق :و ىن من يتميزون باؼبساعدة و التعاون ،و يقومن بدور الدبلوماسي اعبيد  ،ألن كل
ما يريدنو ىو مصلحة الفريق
 . ٚاؼبنفذة  :و يتصفن دبهارات تنظيمية جيدة  ،و يظهرن اللباقة و حسن التعامل  ،و وببنب إقباز
اؼبهمة .
 .ٛاؼبكملة :و ىن من يفحصن التفاصيل  ،و يتميزن بالنظام الشديد و يقظة الضمَت يف العمل .
 .ٜاؼبتخصصة :و ىن يكرسون ؾبهوداهتن للحصول على مهارة متخصصة  ،و ىن يتميزن باحًتافية
شديدة و لديهن اإلخبلص الدافع
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منهجية بناء فرق العمل :

على عكس التصور الشائع من أن عملية بناء فريق العمل عبارة عن ذبميع عدد من الناس ،وجعلهم
يعملون مع بعضهم البعض ،سبر عملية بناء الفريق بعدة مراحل ،وبدث فيها النمو والنضج وصوالً إذل

مرحلة التكامل ،لذلك ىي تتطور عرب مراحل تأخذ فًتة من الزمن وىذه اؼبراحل ىي :
تمرين رقم ( ) 2
الحظي الملحق رقم (  ) 8وىو عبارة عن نشاط تطبيقي لبناء فريق عمل

ٔ -مرحلة التشكيل:
ويسود ىذه اؼبرحلة االرتباك ،ألن األفراد يكونون يف مواقف جديدة غَت مألوفة ؽبم ،وتتصف
العبلقات بالرظبية وينصب اىتمام األفراد على أنفسهم ،ويسعون لتلبية حاجات األمان لديهم،
كما ويظهر التذمر من العمل مع الفريق ،والدخول يف مناقشات غَت مثمرة .ومرحلة التشكيل
مرحلة مهمة وتتطلب من قائد الفريق (باين الفريق) العمل على التأكيد على السلوكيات اليت ربقق
النجاح وعدم النظر لؤلمور دبنظور شخصي نظراً غبقيقو االختبلفات البشرية الفردية.

ٕ -مرحلة العصف (الصراع) أو ربديد االدوار واؼبهام :
يغلب على األفراد يف ىذه اؼبرحلة الشعور باالختبلف يف اآلراء ووجهات النظر ،ويقوم السلوك
على اعبدل والتنافس والصراع ،وكذلك الدفاع عن وجهات النظر الشخصية ،ومن مظاىر ىذه
اؼبرحلة ظهور صباعات عمل فرعية ،وعدم اإلحساس باؽبدف من الدور اؼبطلوب القيام بو ،وقد
يلجأ البعض إذل عدم تشجيع أفكار القائد والسعي إذل تفويض سلطتو .من ىنا ينصح القائد أو
باين الفريق بالعمل على تكوين رؤية مشًتكة واغبرص على خلق بيئة عمل إهبابية تتحدد من
خبلؽبا معادل األىداف واألدوار اؼبطلوبة القيام هبا.
ٖ -مرحلة التعاون أو ( إرساء القواعد ) :
يبدأ األفراد االستجابة للبيئة اليت أوجدىا باين الفريق ،وتظهر عبلمات قبول االنضمام إذل الفريق
لتحقيق األىداف ويظهر االلتزام والعزم على اؼبشاركة بكل قوة ،لذلك فإن سلوك األعضاء يف
ىذه اؼبرحلة يتجو كبو تسوية اػببلفات والصراعات والبدء ببناء عبلقات شخصية ،وتعتمد يف ىذه
اؼبرحلة اؼبعايَت والقيم التنظيمية للفريق.
ٗ -مرحلة األداء:
يبدأ التزام األفراد دبعايَت وقيم الفريق وتتسم اؼبرحلة باعبدية واغبيوية ،والرضا عن النفس ،والثقة
باآلخرين .فبا تقدم يتضح أن عملية بناء وتطوير الفريق سبر دبراحل متعددة من النضج والنمو ،وكذلك
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من حيث التكوين وال ربدث عمليات البناء تلقائياً ،وبالتارل يلزم الفهم التام ،وااللتزام بالتدرج العملي
السليم ،وإتقان العديد من اؼبهارات البلزمة ؽبذه العملية
ويمكن إيضاح المنهجية الصحيحة لبناء فريق العمل على النحو التالي:

ٔ-
ٕ-

ربديد اغباجة للفريق.
تعيُت قائدة للفريق.

ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

توضيح اؼبهمة ،والتوقعات.
تشكيل الفريق.
اؼبشاركة يف صياغة الرؤية واألىداف.
تصميم خطوات العمل ووضع معايَت األداء.

-ٚ
٘-

توزيع اؼبهام وربديد األدوار.
الفعال مث اإلهناء واالحتفال.
مرحلة االنتهاء  ...ا﵀افظة على األداء ّ
تمرين رقم ( ) 3

.1عددي خمس صفات لفريق العمل الناجح ثم بيني االدوار الرئيسة ألفراد الفريق الناجح
.2كوني فريق عمل لمسابقة "ختم المصحف" ووزعي األدوار بشكل مناسب بين أعضاء الفريق .
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اليوم التدريبي الثاني

الوحدة  :الثالثة

الزمن  333 :دقيقة

 عنوان الجلسة :

قيادة فرق العمل .

 أىداف الجلسة :

ٔ .أن سبيز اؼبتدربة بُت أثر القيادة الناجحة وغَت الناجحة يف بناء فرق العمل .
ٕ .أن تفرق اؼبتدربة بُت االمباط اؼبختلفة للشخصيات ضمن فريق العمل .
ٖ .أن ربدد اؼبتدربة النمط اؼبناسب للقيادة الناجحة .
ٗ .أن ربدد اؼبتدربة أىم مهارات القائد الناجح .
٘ .أن تفرق اؼبتدربة بُت االدوات التطبيقية اؼبساعدة يف إدارة فرق العمل .
 .ٙأن ربدد اؼبتدربة أىم جوانب التميز والقصور لدى أعضاء فريق العمل وربفيزىم.

 موضوعات الجلسة :
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

أثر القيادة يف بناء فرق العمل .
االمباط القيادية اؼبختلفة .
مهارات القائد الناجح
االدوات التطبيقية اؼبساعدة يف إدارة فريق العمل.

٘ .معرفة أىم جوانب التميز والقصور لدى أعضاء فريق العمل وربفيزىم
 المستلزمات التدريبية :
 .ٜحاسب آرل .

ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.

جهاز عرض .
سبورة بيضاء أو ورقية وأقبلم ملونة .
اغبقيبة التدريبية .
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 اإلجراءات التدريبية :

التوزيع الزمني لئلجراءات التدريبية للوحدة الثالثة

المدخل

اإلجراء التدريبي

األسلوب

الوسيلة

الزمن

تقدًن

مراجعة سريعة ؼبا مت تقديبة يوم
أمس

حوار

جهاز العرض

ٓٔ د

استخبلص

أثر القيادة يف بناء فرق العمل

ؿباضرة

جهاز العرض

ٕٓ د

عرض

االمباط القيادية اؼبختلفة

حلقة نقاش
وؾبموعات

جهاز العرض

ٕٓ د

عرض

(القدرة على التخطيط)

حلقة نقاش

جهاز العرض

ٕ٘د

استخبلص

(فن إدارة الوقت)

ؾبموعات

أوراق وأقبلم

ٕ٘ د

استخبلص

(حل اؼبشكبلت وازباذ القرارات)

دراسة حالة

السبورة الورقية +جهاز
العرض

ٕ٘ د

استخبلص

(القدرة على التحاور والتعامل مع
االخرين والتأثَت فيهم)

ؾبموعات

أوراق وأقبلم

ٖٓد

استخبلص

(مهارات االتصال)

ؾبموعات

أوراق وأقبلم

ٕٓد

عرض

(ومهارة ربفيز وتعزيز وتشجيع
األعضاء)

ؿباضرة

جهاز العرض

٘ٔد

ؿباضرة

جهاز العرض

ٕٓ د

استخبلص

(العصف الذىٍت )

ؾبموعات

صحائف ورقية

ٕٓد

عرض +استخبلص

(تصميم األىداف )

حلقة نقاش

السبورة الورقية

ٕٓد

استخبلص

ربديد االحتياجات التدريبية
لفريق العمل

ؾبموعات

أوراق وأقبلم

ٕٓ د

عرض

(مبوذج ربليل البيئة الداخلية
واػبارجية سوات)
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أثر القيادة في بناء فرق العمل:

إن القيادة الناجحة ىي اليت تعمل على بث روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بُت العاملُت
وتدرك انبية رفع معنوياهتم والتعرف على شخصياهتم ورغباهتم وإقباز األعمال من خبلل ىؤالء األفراد
لتحقيق األىداف النهائية للفريق والقائدة الناجحة تؤمن أن اؼبنظمة تتكون من كل فرد ينتمي إليها
ويعمل فيها  ،و يف فرق العمل على القائدة ان تدرك األمور واؼبفاىيم التالية :
• فهم الطبيعة البشرية  ،واالختبلف بُت األفراد وتنوع احتياجاهتم ورغباهتم.
• حاجة األفراد اذل العمل مع بعضهم البعض كفريق وأن يتم ربفيزىم وخلق التماسك والرابط .
• كل فرد يف الفريق لو احتياجات شخصية هبب على القائد التنبو ؽبا وإشباعها من خبلل مشاركتو
مع الفريق
• األفراد وببون كلمات اؼبديح والثناء .
• اؼبكافآت والعقوبات تشكل حساسية كبَتة لدى األفراد ومع ذلك فهم يبلكون حافزاً ذاتياً قوياً
للعمل .
• جعل األعمال بسيطة وس هلة لعدم قدرة األفراد على التعامل مع العديد من اغبقائق واألمور يف آن
واحد .
• الناس ال تثق بالقائد إذا كانت أقوالو ال تتطابق مع أفعالو .
أنماط أو أساليب القيادة :
ىناك عدة مباذج قيادية ربدد وفقاً لفلسفة القائد وشخصيتو وخربتو ونوع التابعُت ،وأىم ىذه
األمباط:
(أ) القيادة الدكتاتورية  :وىو القائد الذي تًتكز بيده السلطة ،ويتخذ كافة القرارات بنفسو  ،ويبارس
مبدأ التخويف ويتحكم بشكل كامل باعبماعة اليت يديرىا ىذه النظرية تركز على االقباز وطريقة األداء
وكيفية ربقيق األىداف يف نفس الوقت الذي ال يركز كثَتاً على العبلقات اإلنسانية .
(ب) القيادة الديبقراطية  :يبارس القائد ىنا اؼبشاركة والتعاون وتبادل اآلراء مع اعبماعة اليت يعمل معها
وىي تركز على العبلقات اإلنسانية بُت األفراد وحبوافزىم وال تركز كثَتاً على طريقة األداء وأساليب
العمل.
(ج) القيادة اؼبتساىلة  :وىي قيادة تتسم بالتسيب والبفاض األداء
(د) القيادة غَت اؼبوجهة  :وىي أن يًتك القائد سلطة ازباذ القرار للمرؤوسُت ويصبح ىو يف حكم
اؼبستشار.
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وينجح ىذا األسلوب عندما يتعامل القائد مع أفراد ذوي مستويات ثقافية وعلمية عالية كما ىو اغبال
يف مؤسسات األحباث والدراسات واعبامعات.
(ىو) أسلوب اػبط اؼبستمر يف القيادة :
وىذا النمط ينظر إذل القيادة باعتبارىا سلسلة من النشاطات القيادية .يف أحد أطرافها يعتمد اؼبدير
القائد على استخدام سلطاتو بأوسع معانيها ويركز اىتمامو على إصدار األوامر وازباذ اإلجراءات بإقباز
العمل ،ويف الطرف اآلخر من السلسلة يعطي القائد اىتماماً كبَتاً إذل اؼبرؤوسُت من خبلل منحهم
حرية أوسع يف اؼبشاركة وازباذ القرار .
إن شعار ىذا القائد ىو العمل كفريق عمل واحد بغرض اإلقباز ومن أىدافو توفَت مناخ عمل مناسب
إلهباد التفاعل اؼبطلوب بُت أىداف اؼبنظمة وأىداف األفراد  ،ويستخدم أساليب الشرح واإلقناع
والتسهيل وإزالة اؼبعوقات يف التوجيو ،كما أن أسلوبو الرقايب يتمثل يف دراسة األخطاء وأوجو القصور يف

األداء وتوظيفها كدروس مستفادة وصوالً إذل مرحلة الرقابة الذاتية لدى األفراد وتتسم اتصاالتو
باؼبستمرة مع صبيع أعضاء الفريق وتبٌت على الثقة والتكاملية .
لذلك فإن القائدة عليها القيام بالوظائف التالية :

ٔ .شرح ىدفو أو ؾبموعة األىداف اليت يسعى لتحقيقها للفريق ،وربديد دور كل فرد يف ربقيق
اؽبدف.
ٕ .استخدام أساليب العمل اعبماعي يف التفكَت وحل اؼبشكبلت وترتيب األولويات .
ٖ .إعطاء توجيهات واضحة والتدخل يف الوقت ا﵀دد من أجل عدم خروج الفريق عن اؼبسار ا﵀دد .
ٗ .التشجيع على اؼبشاركة ومتابعة تقييم التقدم كبو ربقيق األىداف وإبداء التفهم ألفكار العاملُت .
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أهم مهارات القائدة الهاجحة
تتميز القائدة الناجحة بامتبلكها مهارات أساسية تصل هبا إذل اإلقباز بل وأحياناُ إذل األعجاز ولعل لنا
يف رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم أسوة حسنة فهو القائد اؼبلهم والقدوة الكربى لسائر أفراد األمة
والقادة منهم على وجو اػبصوص .وسَتتو صلى ا﵁ عليو وسلم أمبوذج وبتذى وأمثولة سبتثل لكل من
أراد أن يتدرب على القيادة اؼبثلى.
ومن األنبية دبكان أن نوجز فيما يلي اؼبهارات األساسية للقائدة وىي:
 مهارة التخطيط.
 مهارة إدارة الوقت.
 مهارة حل اؼبشكبلت وازباذ القرارات.

 مهارة اغبوار وإدارة النقاش والتأثَت يف االخرين .
 مهارة االتصال .
 مهارة إدارة االجتماعات.
 مهارة (ربفيز وتعزيز وتشجيع) االخرين .
إن كل مهارة من اؼبهارات السابقة ربتاج إذل دوره كاملة ولكن سنكتفي يف ىذه الدورة بأىم العناصر
يف ىذه اؼبوضوع اليت تؤثر بشكل مباشر يف قيادة الفريق دون الدخول يف التفاصيل.
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أوال  :مهارة االتصال

يتوقف النجاح يف ؾبال القيادة إذل حد كبَت على مقدرة القائدة على تفهم األفراد من جهة وعلى مقدرهتم على تفهم
القائدة من جهة أخرى وال يتشكل ىذا إال باالتصال والذي بواسطتو يتم توجيو النشاط يف أي تنظيم مهما كان
نوعو ،وألن نقل اؼبعلومات من فرد آلخر يعترب من الضروريات اعبوىرية ؼبا وبدثو من تعديل وتغيَت يف السلوك وربقيق
لؤلىداف ويساعد االتصال اعبيد على أداء األعمال بطريقة أفضل.
ىل تعلم أن :

 % 83من المشكبلت النفسية بسبب التحدث السلبي مع الذات .
 %93من أىمية المقاببلت في الشركات لبلتصاالت .

مفهوم االتصال :
 عملية يتم من خبلؽبا إيصال معلومات من أي نوع وذلك من أي عضو من اؽبيكل التنظيمي
إرل عضو آخر بغرض أحداث تغيَت.
 ىو عملية إنتاج ونقل وتبادل اؼبعلومات واألفكار واآلراء واؼبشاعر من شخص إذل شخص
آخر بقصد التأثَت فيو وإحداث االستجابة اؼبطلوبة .

أىمية
االتصال

( االتصاالت اإلدارية  ،أ .فاروق معوض )

• نقل المعلومات البلزمة التخاذ القرارات.

• تنمية روح التعاون بين العاملين والشعور
بالترابط والهدف المشترك.
• استثارة الدافعية التحفيز.
• الرقابة علي تطبيق القرارات .
• رفع كفاءة اإلنتاج .
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أىداف االتصال :

 اؽبدف الرئيسي لبلتصال ىو إحداث التفاعل والتنسيق بُت أعضاء اؼبنظمة.
 يساعد على وضوح وفهم اؼبعلومات.
 اإلعبلم
 التنسيق
 التأثَت على العاملُت .

عناصر عملية االتصال:

المرسل
وسيلة ( طريقة /قناة ) االتصال
مستقبل الرسالة

• ىو الشخص الذي يقوم بإرسال الرسالة إذل شخص آخر ؽبدف معُت
• ىي الطريقة اليت تسلكها الرسالة حىت تصل إذل الطرف اآلخر وقد تكون الوسيلة:
اجتماع ،مذكرة داخلية ،تقارير ،مكاؼبة تلفونية ،تلفزيون
• وىو الطرف ( رئيس /مرؤوس ) الذي يتلقى رسالة اؼبرسل واليت يدركها من خبلل
حواسو.

الضوضاء

• أي شيء يبكن أن يعوق االتصال سواء حصلت على اؼبرسل أو على عملية اإلرسال
أو على اؼبستقبل ومن أمثلة الضوضاء :األصوات ،اؼبسافة البعيدة ،سوء الفهم،
اختبلف الثقافات.

التغذية العكسية

• صبيع أنواع ردود األفعال اليت يقوم هبا اؼبستقبل ،واليت سبكن اؼبرسل من التصرف على
أساسها.

المعلومات

• توافر اؼبعلومات البلزمة عن األداء الفعلي لكل العاملُت ،وقياس ذلك األداء بالعمل
الذي سبق التخطيط لو ،ؼبعرفة مقدار االكبراف عن اػبطة  ،مث توجيو األفراد إذل
االلتزام باألداء وفقاً للخطط والربامج اؼبوضوعة مسبقاً .
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اؼبقاببلت
االجتماعات

التعاميم

أشكال
االتصال

الرسائل

التلفون

الندوات

الفاكس
اإلنًتنت

السرية
اإلقناع
والتأثير

السرعة

خصائص
االتصال الجيد

الدقة

الشمول

سهولة
االستخدام

االقتصادية
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أنواع وأشكال االتصال :
االتصال الكتابي

االتصال اللفظي

االتصال البدني

 يسهل الرجوع إليوو لتحديود  يقو و و و و و و و و وووي روح التعو و و و و و و و و وواون  يوض و و و و و و و و و ووح ردود الفع و و و و و و و و و وول
العكسية.
والصداقة.
اؼبسؤوليات.
 يوثووق اؼبعلومووات لبلسووتفادة  يزي و و و وول الت و و و وووتر والض و و و ووغوط  م و و و ووؤثر يف ال و و و ووروح اؼبعنوي و و و ووة
نتيجة إخراج ما يف الصدور .للم وووظفُت حي ووث إن األفع ووال
منها يف اؼبستقبل.
 يض و و و و و و وومن نق و و و و و و وول بع و و و و و و ووض  يشجع على تبادل األسوئلة تتحو وودث بصو وووت أعلو ووى مو وون
اؼبعلومات واألجوبة لعودد كبوَت ولووذلك فه ووو فعووال يف تقري ووب الكلمات.
 لو أثره البوال لودى اؼبووظفُت
اؼبفاىيم.
من العاملُت.
 يس و و و و و وورع عملي و و و و و ووة تب و و و و و ووادل ذوي الكفو و و و و و وواءات والثقافو و و و و و ووة
مثل





التقارير -اؼبذكرات.
اؼبنشورات -الشكاوى.
اللوحات البيانية.
وسائل اإليضاح البصرية.

األفكو و و ووار واؼبعلومو و و ووات واآلراء العالية.
مثل
فهو يوفر الوقت واعبهد.
 اإليباءات.
مثل
 حركات الوجو.
 اؼبقاببلت الشخصية.

جريدة العمال واعبرائد
اغبائطية.

 الس و و و و و و و ووكوت -الغض و و و و و و و ووب
 اؼبكاؼبات التليفونية.
 اللجو و و و و ووان واالجتماعو و و و و ووات واالنفعال.
 السبلم باليد .
واؼبؤسبرات .

 العمل دل ينجز ..

جمل نسمعها دائما :

 دل أفهم منك ىذا ..

 كنت أظن أن ىذا ىو اؼبطلوب ..
 دل أعلم عن تغيَت اؼبوعد ..
 أنا متأكدة أني ذكرت لك موعد االجتماع ..
حقيقة ىذه الكلمات أنها تمثل مشكلة في نوع من أنواع االتصال
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سنذكر بعض األشكال اليت نريد ربليلها قبل أن نصل إذل نوع االتصال الذي نريده ...

مرسل

رسالة +وسيلة

مستقبل

ىل ىذا االتصال الذي نريد ؟ ...
أين اؼبشكلة  :ىل نضمن وصول الرسالة ؟
قد ال تصل الرسالة للمستقبل ..
ىذا االتصال ىو اتصال ناقص ..

إذن من االتصال السابق كبتاج إذل إهباد استجابة ..

مرسل

مستقبل

رسالة +وسيلة

استجابة

مثال :
الرسالة  :نريد منك تقدًن دورة يف االتصال .
الوسيلة  :اتصال أو حديث مباشر أو غَت ذلك ..
االستجابة  :موافق أو غَت ذلك ..
اؼبشكلة :قد ال يتم الفهم الصحيح أو يتوقف اؼبستقبل عن اإلعداد أو يتغَت فهمو.
ىذا االتصال أصح من االتصال السابق ..
وىنا يقع كثير منا في الخطأ بحيث ال يهتم باالستجابة للمستقبل  ..ولكن ىل نضمن أن
االستجابة مستمرة؟
وىل فهمت الرسالة بنفس الطريقة التي يريدىا المرسل أم ال؟
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إذا نستنتج من االشكال السابقة أنو ال بد من أن يكون شكل االتصال السليم كالتالي :

مرسل

رسالة  +وسيلة

مستقبل

استجابة

تغذية راجعة
يصبح المستقبل مرسبل والمرسل مستقببل

يف اغبقيقة أن االتصال عملية مستمرة  ..وربتاج إذل تغذية عكسية  ..للتأكد من وصول الرسالة.
عندىا يصبح اؼبستقبل مرسبل واؼبرسل مستقببل  ..وفيها يتأكد اؼبرسل أن الرسالة وصلت أم ال .
وفيها يتأكد اؼبرسل أيضا أن الرسالة فهمت بشكل صحيح أم ال  ..ومتابعة اؼبرسل لبلستجابة لرسالتو
األوذل هبعل االتصال مستمرا ويثمر النتائج الصحيحة .أما إنبال التغذية الراجعة قد يسبب ضعف
االستجابة وقد يضمحل االتصال  ..ويفٌت اؽبدف الذي من أجلو تكون االتصال ..
سؤال  :ما ىو االتصال الذي نريد الكبلم عنو  ..؟
(االتصال الذي نريده ىو االتصال الهادف الذي يغير سلوك وينتج استجابة  .واالتصال الذي
نريده ينبغي أن يكون مستمرا حتى نصل إلى النتائج المرجوة .والمهم أيضا إن يكون لبلتصال
الذي نريده ىدفا  ..ونتأكد من وصولنا لهذا الهدف)
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أنواع االتصال

واالتصال يبكن أن يكون:

اتصال مباشر  ...وغير مباشر.
االتصال المباشر:
ىو الذي يتم مباشرة بدون استخدام أدوات وىو الذي وبصل يف بيئة يبكن للمرسل التعرف على ردود
فعل اؼبستقبل مباشرة وقراءهتا حىت ولو دل يتكلم  ..وىو األعمق تأثَتا بسبب ىذه اػباصية  ..وبسبب
قدرة اؼبتحدث يف الًتكيز وتوجيو االتصال للوصول إذل اؽبدف اؼبطلوب.
االتصال غير المباشر :

ىو الذي يتم مباشرة باستخدام أدوات وسيطة مثل ؿباضرة من خبلل فضائية أو راديو ...اخل

مهاقشة :
أيهما تفضلين ولماذا  ..االتصال المباشر أو غير المباشر؟
اعبواب  :إذا كان اؼبقصود التأكد من االقتناع ووصول اؼبعلومة فاؼبباشر.
وإذا كان اؼبقصود الوصول إذل أكرب قدر من اؼبستقبلُت فغَت اؼبباشر.
فوائد عامة في االتصال المباشر :

تكون فعالية االتصال الشفهي اؼبباشر كبَتة كلما قل عدد اؼبشًتكُت فيو.
االتصال الشفهي اؼبباشر ىو أفضل األساليب لبلتصال بُت اإلدارات والقيادات العليا.
•
اإلداري الناجح ىو الذي يستطيع أن ينجز عملو اليومي باالتصال اؼبباشر.
•
ووقفة أمام فكرة واحدة (اإلعبلنات ولوحات اإلعبلنات) واليت تكثر يف اؼبساجد واؼبدارس وأماكن
العمل وغَتىا  ..ينبغي االىتمام بأمور منها :
•
•
•
•

هبب وضع لوحة اإلعبلنات يف مكان واضح.
عدم إنبال لوحة اإلعبلنات لفًتات فبا هبعل العُت هتملها.
إزالة اإلعبلنات اؼبنتهية عن وقتها مباشرة وعدم تأخرىا .
جودة اللوحة وجاذبيتها ونظافتها ذبعلها يف ؿبل احًتام واىتمام القراء.
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•
•
•

تنسيق تعليق اإلعبلنات يف اللوحة حبيث أن كثرة اإلعبلنات وعدم ترتيبها هبعلها منفرة.
تناسق األلوان ووضع اػبطوط الواضحة.
عدم وضع كثَت من الزخارف واأللوان اليت تذىب بقدرة قارئ اإلعبلن على الفهم.

•
•
•

مصداقية اإلعبلن وأنبيتو للقراء سبب للجذب يف إعبلنات أخرى.
سهولة اإلعبلن وجاذبيتو وقدرتو على إيصال اؼبعلومة اؼبطلوبة معيار لئلعبلن الناجح.
االىتمام بتناسق األلوان وسبيز اؼبكتوب عن اػبلفية.

•

كلما قل عدد الكلمات يف االعبلن كان أفضل .

عوامل تزيد من فاعلية االتصاالت:

•

الثقة يف مصدر الرسالة.

•
•
•

اؼبعرفة والوعي الكامل لقيمة اؼبعلومات والبيانات.
لغة مفهومة وانتقاء العبارات الواضحة.
اختيار الوقت واؼبكان اؼبناسب لتوجيو الرسالة حىت ال تكون اؼبعلومات عديبة الفائدة.

•
•
•
•

استخدام اؼبؤثرات الدالة كلغة اعبسد .
جذب االنتباه الكامل.
التحدث بطريقة مشوقة وذبنب اإلسهاب الزائد أو اإلهباز الشديد.
ضرب األمثلة واستخدام وسائل اإليضاح البصرية(أو السمعية أو الرسوم التوضيحية أو النماذج

والبيانات).
عدم التسرع يف ازباذ القرارات أو تكوين رأي إال بعد تلقي الرسالة كاملة.
•
تنظيم األفكار قبل عرضها.
•
•

اإلنصات جيدا.
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المهارات السلوكية التسع في االتصال الشخصي الفعال:
( الحظي ملحق رقم (ٔ) لغة اعبسد )

•
•
•

اتصال فعال بالعُت "أن تنظر بصدق وثبات إذل الشخص اآلخر".
وضعية جديدة"...أن تقف منتصبًا وتتحرك حركة طبيعية وسهلة".
إشارات طبيعية"...أن تكون مسًتوباً وطبيعياً عندما تتكلم".

اللبس اؼببلئم واؼبظهر"...أن تلبس ،وتتزين وتظهر دبظهر مبلئم للبيئة اليت أنت فيها".
•
الصوت والنربة الصوتية"...أن تستعمل صوتك بكفاءة كآلة رنانة ثرية".
•
استعمال فعال للغة والوقفات"...أن تستعمل لغة مبلئمة وواضحة مصحوبة بالوقفات الطبيعية
•
اؼبخططة واؼبدروسة
مع البعد عن الكلمات واألصوات غَت اؼبفهومة".
اؼبتلقي"...أن ربافظ على االىتمام والتأثَت النشيط واؼبشاركة مع كل
مشاركة فعالة من طرف
•
ّ
شخص تتواصل معو".
•
•

استعمال فعال للدعابة"...أن تستعمل روح الدعابة إلهباد رابط بينك وبُت مستمعيك".
كن ذاتك الطبيعية"...أن تبتعد عن االفتعال وتكون صادقا مع نفسك وطبيعيًا".
نشاط رقم ( ) 2
اختبري قدرتك على االتصال الفعال  ...ملحق رقم ( ) 2

39

( مهارات بناء وقيادة فرق العمل )

ثانيا  :مهارة التخطيط:

مفهوم التخطيط:

 التخطيط ىو أحد وظائف اإلدارة الرئيسية إضافة إذل التنظيم والتوجيو والرقابة.
 ويبكوون تعريفووو بأنووو وضووع ؾبموعووة موون االفًتاضووات حووول الوضووع يف اؼبسووتقبل مث وضووع
خطة تبُت األىداف اؼبطلوب الوصول إليها خبلل فوًتة ؿبوددة موع تقودير االحتياجوات
اؼبادية والبشرية لتحقيق ىذه األىداف بفاعلية.

فوائد التخطيط:
لووو دل يكوون موون فوائوود التخطوويط إال االسووتعداد للط ووارئ لكفووى ،لووذا يقووال  :إن دل تقووس قبوول الغوووص دل
ينفعك القياس بعد الغرق.
ىذا فضبلً عن الفوائد األخرى مثل:

 رفع الكفاءة للعاملُت بتحديد الوظائف واؼبسؤوليات.
 القدرة على التنظيم للموارد واإلمكانيات بوضعها يف اؼبكان الصحيح.
 اإلحساس بروح الفريق واؼبشاركة بُت العاملُت.

 اؼبساعدة على النمو والتطور لؤلفراد وللفريق وغَتىا من الفوائد.
معوقات التخطيط:
لعوول أبوورز معوقووات التخطوويط لوودينا علووى مسووتوى األفوراد والشووركات ىووو اعبهوول بأنبيووة التخطوويط واغباجووة
إليو  .ىذا اعبهل هبعلنا ندعي أننا نسَت بالربكة وكأن التخطيط ينايف الربكة.
خطوات عملية التخطيط:
 ربديد الرؤية  :وىي الصوورة الشواملة اؼبسوتقبلية الويت نريود اغبصوول عليهوا يف اؼبسوتقبل ،والبود
أن تكون واضحة وملهمة للفرد إن كانت فردية وللجماعة إن كانت صباعية.
 وضووع الرسووالة  :والرسووالة صبلووة تعبَتيووة تصوواة كلماهتووا بدقووة وعنايووة ربوودد مووا نريوود أن تكووون
علووى اؼب وودى البعي وود .وى ووي تتض وومن اؽبوي ووة للف وورد أو اؼبؤسس ووة والتعري ووف ب وواألغراض اؼبنش ووودة
والوسائل اليت ربقق ىذه األغراض.
 وضع األىداف  :وىي األمور اليت نسعى لتحقيقها على اؼبدى البعيد.
 األىوداف اإلجرائيوة  :ويوراد هبوا اػبطووات العمليوة لتحقيوق كول ىودف مون األىوداف ا﵀ووددة
آنفاً .
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 تقوووًن اػبطووة ومراجعتهووا  :بعوود االنتهواء موون وضووع اػبطووة والبوودء يف تنفيووذىا البوود أن يكووون
ىناك مراجعة وتقوًن لتنفيوذ ىوذه اػبطوة وتكوون ىوذه اؼبراجعوة إموا أسوبوعية أو شوهرية أو غوَت
ذلك حبسب اغباجة واالحتياج.
نشاط رقم ( ٖ )
سبرين مشروع " لوضع خطة لزيادة عدد الطالبات اؼبشاركات يف مسابقة حفظ سورة البقرة "
فيما يلي ـبطط لنشاط من أنشطة غرف التوعية االسبلمية يف مدرستك  ،تتوذل كل ؾبموعة رسم اػبطوة
لو مث تناقش النتائج صباعيا .

هدف

هدف

هدف

إجرائي

إجرائي

إجرائي

هدف

إجرائي

هدف

هدف

إجرائي

إجرائي

ثم ال بد من تقويم الخطة ومراجعتها
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ثالثا  :مهارة الحوار وإدارة النقاش:

وللحوار آداب هبب أن يتحلى هبا كبل اؼبتحاورين منها:

 التعامل باغبسٌت مع ا﵀اور أو اؼبخالف قال تعاذل{:وجادؽبم باليت ىي أحسن}النحل ٕ٘ٔ.
 أن يكون اغبوار لطلب اغبق وليس نصرة للنفس والرأي.
 اختيار الوقت واؼبكان اؼبناسب فليس كل مكان صاحل للحوار وليس كل زمان كذلك.
 احًتام الطرف اآلخر مهما كان جنسو أو مذىبو أو ديانتو.

 اإلنصاف والعدل مع اػبصوم.
صفات ا﵀اورة الناجحة :
 أن تتقن فن اإلنصات واالستماع لآلخر
 أن تكون لبقة يف العبارات والتعامبلت.

 أن تتقن معايرة اآلخر بغرض معرفة ظباتو الظاىرة ضعفا وقوة
 أن تتحلى باؽبدوء ورباطة اعبأش.
 أن تكون قوية البديهة وحاضرة الفكر.
 أن تعمل على ضبط النفس.
 أن تكون متواضعة لآلخرين.

 دماثة األخبلق وىذه من أىم الصفات ،فحسن اػبلق صباع كل ما سبق.
وسائل تقوية مهارة اغبوار:
إذا أردت أن تكوين ماىرة يف اغبوار وا﵀اورة فعليك دبا يلي:

 إخبلص النية ﵁ عز وجل واالنتصار للحق حىت لو كان ضده.
 االستعداد والتحضَت للحوار ربضَتاً جيداً واستكشاف خفايا اؼبوضوع والتزود باؼبعلومات.
 تدريب النفس على فبارسة مهارة اإلنصات لآلخرين.

 إتقان فن السؤال من حيث مضموهنا ووقت طرحها وأسلوهبا
 االلتزام بالعقل واؼبنطق والبحث عن الدليل.

 استخدام الوسائل التعليمية وضرب األمثلة اغبسية.
 االستفادة من النماذج اؼبثالية يف اغبوار واؼبناقشة
سبرين رقم ( ٗ )
تقسيم اجملموعة إذل فريقُت من ٖ معلمات حبيث يتم النقاش حول أنبية غرفة التوعية يف اؼبدرسة وأنبية
بناء فريق عمل للغرفة بُت مؤيد ومعارض
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رابعا  :مهارة إدارة الوقت:

الوقت رأس مال اؼبسلم يف ىذه اغبياة  ،أشبن من الذىب والفضة والودراىم إذ أن األمووال توذىب
وتعود وأما الوقت

فهو يذىب ببل عودة إذل يوم القيامة .
مفهوم إدارة الوقت :

 ىي الطرق والوسائل الويت تعوُت اؼبورء علوى االستفو ووادة القصووى مون وقتوو يف ربقيوق أىدافوو وخلوق
التوازن يف حياتو ما بُت الواجبووات والرغبات واألىداف.
 عملي ووة االس ووتفادة م وون الوق ووت اؼبت وواح واؼبواى ووب الشخص و و و ووية اؼبت وووفرة ل وودينا ؛ لتحقي ووق األى ووداف
اؼبهمة اليت نسعى إليها يف حياتنا  ،مع ا﵀افظة على ربقيوق التووازن بوُت متطلبوات العمول واغبيواة
اػباصة  ،وبُت حاجات اعبسد والروح والعقل

مصفوفة إدارة الوقت :
من أصبل اؼبصفوفات مصفوفة إدارة الوقت ىذه اؼبصفوفة اؼبسماة مصفوفة ىام وعاجل.
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نشاط رقم ( ٗ )
أي وون تق ووع أغل ووب أوق ووات حيات ووك ى وول ى ووي يف اؼبرب ووع األول ،أم يف الث وواين أم يف الثال ووث أو يف مرب ووع
الضياع الرابع".
مث حددي نسب تقريبية لكل مربع من اؼبربعات األربعة.
 حساب النسبة = عدد المهام في المربع ÷ عدد المهام في كل المربعات
ىام وعاجل

ىام وغير عاجل

غير ىام وعاجل

غير ىام وغير عاجل

إن إدارة الوقت تنطلق من فهمنا ؽبذه اؼبربعات األربعة وتطبيقها على حياتنا العملية  ،ولو حاولنا أن
نعرف النتائج لو كانت أوقاتنا يف أحد ىذه اؼبربعات لوجدنا اآليت:
• اؼبربع األول ىام وعاجل مربع الطوارئ :
وفيو نعيش ربت وطأة ضغوط العمل وإدارة األزمات وردود األفعال
• اؼبربع الثالث غَت ىام وعاجل مربع اػبداع :
غياب للتخطيط فقدان للتحكم والسيطرة على الوقت وعبلقات ضعيفة
• اؼبربع الرابع غَت ىام وغَت عاجل مربع الضياع :
جو من عدم البلمباالة واالعتماد على اآلخرين وردبا ضياع األسرة واؼبستقبل اؼبهٍت .
• اؼبربع الثاين ىام وغَت عاجل مربع التخطيط واإلبداع :
رؤية بعيدة اؼبدى  ،توازن فريد  ،جدية وانضباط مع قلة يف اؼبشاكل واألزمات .
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إدارة األولويات :

عملية منظمة يتم من خبلؽبا توزيع الوقت واؼبوارد على األعمال اليت تعود علينا بأعظم النتائج اؼبرجوة .
ومن أشهر قوانُت إدارة األولويات قوانون بواريتو واؼبسومى قوانون ٓ ٕٓ-ٛويعوٍت ىوذا القوانون أن ٓ%ٛ
من النتائج كانت حصيلة ٕٓ  %من الوقت .
مفاتيح إدارة الوقت:
 ؼباذا نعمل

 ماذا نعمل
 من يعمل
 مىت نعمل

 كيف نعمل
أمور تساعدك على إدارة وقتك بفاعلية وقباح :

نشاط رقم ( ) 5
قصة قصيرة "إدارة الوقت" ملحق ( ) 3
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خامساً :مهارة إدارة االجتماعات

ألي من االجتماعات اليت يتم عقدىا ال بد من القيام دبا يلي:
من أجل توفَت مقومات النجاح ّ
 التأكد من أن ىناك حاجة فعلية لعقد االجتماع .

 ربديد بدقة ووضوح ،اؽبدف الذي يتم عقد االجتماع الجلو .
 اختيار فقط األشخاص اؼبناسبُت لدعوهتم إذل حضور االجتماع.
 ربديد التاريخ والوقت اؼببلئم للجميع لعقد االجتماع ،وكذلك اؼبدة اؼبخصصة لو.
 ربديد اؼبكان اؼببلئم لعقد االجتماع.

 ربضَت جدول أعمال واضح ودقيق لبلجتماع.
 التأك وود م وون أن ال وودعوة إذل حض ووور االجتم وواع تتض وومن ى وودف االجتم وواع واؼبش وواركُت في ووو وت وواريخ
ووقووت ومكووان انعقوواده واؼبوودة اؼبخصصووة لووو ،باإلضووافة إذل جوودول أعمالووو واؼبسووتندات والوثووائق
اؼبطلوب من اؼبشاركُت إعدادىا وإحضارىا معهم .
 التجهيووز الكاموول والوودقيق لبلجتموواع ،واالسووتعداد اؼبيووداين لعقووده ،دبووا يف ذلووك مكووان االجتموواع
واألدوات اؼبساعدة .
الفعالة يف االجتماع.
 تزويد اؼبشاركات بكافة اؼبعلومات الضرورية ؼبسانبتهن ّ

 االستعداد اعبيّد واؼبناسب للمدعوين إذل حضور االجتماع ،وذلك هبدف اؼبشاركة الفاعلة فيو.
 بدء االجتماع يف الوقت ا﵀ ّدد لو بالضبط .

أي ـبالفووة لبنوووده تفووتح البوواب
 اغبوورص أثنوواء االجتموواع ،علووى الت وزام جوودول األعمووال اؼبقو ّورر ،ألن ّ
واسووعاً أمووا حالووة موون الفوضووى تووؤدي حتمواً إذل إفشووال االجتموواع ومنعووو موون ربقيووق اؽبوودف اؼبرجووو
من انعقاده.

 اسووتماع رئوويس االجتموواع باىتمووام إذل كوول مووا يطرحووو اؼبشوواركون موون أفكووار وأراء ومبلحظووات موون
خبلل االجتماع.

 تشجيع اؼبشاركُت على إبداء اؼببلحظات البناءة وطرح األفكار اػببلقة .
 عدم احتكار رئيس االجتماع للنقاش أو ؿباولة السيطرة عليو .
 احو وًتام رئ وويس االجتم وواع آلراء وأفك ووار ومبلحظ ووات اؼبش وواركُت يف االجتم وواع ،ح ووىت ول ووو دل تك وون
متوافقة مع آرائو وأفكاره.

ودد اآلراء واألفكووار علووى انووو أموور سووليب ،بوول اعتبوواره وسوويلة ضوورورية للوصووول إذل
 عوودم النظوور إذل تعو ّ
القرار األفضل .

 سبتُع رئيس االجتماع باؼبوضوعية ،وعدم ربيّزه لبعض اؼبشاركُت دون اآلخرين.
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تكش ووفت ل ووو حق ووائق جدي وودة أثن وواء
 سبتُووع رئ وويس االجتم وواع باؼبرون ووة واعبو ورأة يف تغي ووَت رأي ووو ،إذا م ووا ّ
االجتماع.

أي تسرع.
 ازباذ القرارات اؼبناسبة اليت ربقق اؽبدف اؼبتوخى من االجتماع ،وذلك دون ّ

 توزيع مسؤولية متابعة تنفيذ القرارات اليت مت ازباذىا خبلل االجتماع ،على ـبتلف اؼبشاركُت فيو.
 ربديد تاريخ أقصى إلقباز كل قرار مطلوب تنفيذه الحقاً ،على أن ال يتم ذباوز ىذا التاريخ .
 التأكد من أن اعبميع قد فهم واستوعب ماىو مطلوب منو تنفيذه بعد االجتماع.
 توثيق االجتماع ،من خبلل تدوين ؿبضر االجتماع بالدقة والتفصيل اؼبطلوبُت.
 بعوود انتهوواء االجتموواع ،إرسووال مووذكرة خطّيووة إذل كوول موون اؼبشوواركُت تتضوومن مووا ىووو مطلوووب إقبووازه
والتاريخ اؼبتوقُع لئلقباز.

 متابعة تنفيذ القرارات اليت مت ازباذىوا أثنواء االجتمواع ،وذلوك لضومان تنفيوذىا يف األوقوات ا﵀و ّددة
ؽبا.

ملخص المراحل التي يمر بها االجتماع:

يبر االجتماع بثبلث مراحل رئيسية ،بدءاً من اإلعداد لبلجتماع ،مروراً بتيسَت االجتماع ،وانتهاء بتوثيق

االجتماع ومتابعة نتائجو ،وذلك كما يظهر يف اؼبخطط التارل:
مرحلة ما قبل االجتماع:
تحديد ىدف
االجتماع

تحديد المشاركين
في االجتماع

تحديد توقيت
االجتماع ومكانو

تحضير جدول
أعمال االجتماع

االستعداد النهائي
للمشاركين

التجهيز لبلجتماع

الدعوة إلى حضور
االجتماع

مرحلة خبلل االجتماع:
افتتاح االجتماع

تسيير االجتماع

تحديد آلية اتخاذ
القرارت في االجتماع

غلق االجتماع

معالجة المشاكل أثناء
االجتماع
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مرحلة ما بعد االجتماع:

توثيق االجتماع

تزويد المجتمعين بنتائج
االجتماع
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سادساً :حل المشكبلت واتخاذ القرارات:
نشاط رقم ( ) ٙ
قصة قصَتة غبل اؼبشكبلت بطرق ابداعية ملحق رقم ( ٗ )
مفهوم حل اؼبشكبلت:
يقصد بو ؾبموعة العمليات اليت يقوم هبا الفرد مستخدماً اؼبعلومات واؼبعارف اليت سبق لو تعلمها
واؼبهارات اليت
(ىادي مشعان والدليمي  ،معلم القرن اغبادي والعشرين أسس إعداده وتأىيلو)

اكتسبها يف التغلب على موقف بشكل جديد  ،وغَت مألوف لو يف السيطرة عليو  ،والوصول إذل
حل مرض لو .
تعريف اؼبشكلة ( :جروان  ،اؼبوىبة والتفوق واالبداع )
ىي “حالة أو موقف ينطوي على خلل أو أزمة حباجة إذل معاعبة من أجل ربقيق ىدف مطلوب
أو مرغوب”.
خطوات حل اؼبشكلة:
إن نشاط حل اؼبشكبلت ىو نشاط ذىٍت معريف يسَت يف خطوات معرفية ذىنية مرتبة ومنظمة يف
ذىن اؼبعٍت واليت يبكن ربديد عناصرىا وخطواهتا دبا يلي :
ٔ و الشعور باؼبشكلة  :وىذه اػبطوة تتمثل يف إدراك معوق أو عقبة ربول دون الوصول إذل ىدف
ؿبدد.
ٕ و ربديد اؼبشكلة  :ىو ما يعٍت وصفها بدقة فبا يتيح لنا رسم حدودىا وما يبيزىا عن سواىا .
ٖ و ربليل اؼبشكلة  :اليت تتمثل يف تعرف الفرد على العناصر األساسية يف مشكلة ما  ،واستبعاد
العناصر اليت ال تتضمنها اؼبشكلة .
ٗ و صبع البيانات اؼبرتبطة باؼبشكلة وتتمثل يف مدى ربديد الفرد  /التلميذ ألفضل اؼبصادر اؼبتاحة عبمع
اؼبعلومات والبيانات يف اؼبيدان اؼبتعلق باؼبشكلة .
٘ و اقًتاح اغبلول وتتمثل يف قدرة الشخص على التمييز والتحديد لعدد من الفروض اؼبقًتحة غبل
مشكلة ما.
 ٙو دراسة اغبلول اؼبقًتحة دراسة نافذة وىنا يكون اغبل واضحاً  ،ومألوفاً فيتم اعتماده  ،وقد يكون
ىناك احتمال لعدة أبدال فبكنة  ،فيتم اؼبفاضلة بينها بناءً على معايَت كبددىا .
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 ٚو اغبلول اإلبداعية  :قد ال تتوافر اغبلول اؼبألوفة أو ردبا تكون غَت مبلئمة غبل اؼبشكلة  ،ولذا يتعُت
التفكَت يف حل جديد ىبرج عن اؼبألوف  ،وللتوصل ؽبذا اغبل سبارس منهجيات اإلبداع اؼبعروفة مثل
(العصف الذىٍت و تآلف األشتات)
نشاط رقم ( ) ٚ
تتبعي ـبطط حل اؼبشكبلت– ملحق رقم (٘ ) -غبل مشكلة عزوف الطالبات عن تفاعلهن مع برامج
غرفة التوعية االسبلمية

وعليك سؤال نفسك واآلخرين األسئلة التالية:

 ماىي اؼبشكلة ؟

 ماىو الوضع الطبيعي ؟
 مىت ال ربدث ؟
 ما ىي األسباب اليت تعتقد أهنا سبب اؼبشكلة؟
 ماىي السمات اؼبميزة للمشكلة ؟
 ىل اؼبشكلة تكرب أم تصغر ؟ ماىو الشيء اؼبميز عند تغَت حجمها ؟
 مىت ،وأين ،وكيف ،وؼباذا؟ ومع من حدثت اؼبشكلة؟
 ىل اؼبعلومات اليت لدي موثوق فيها ،وكافية ؟
 ما ىو دوري يف حدوث اؼبشكلة وكذلك دور اآلخرين؟
 ما ىو دوري ودور اآلخرين يف إهباد اغبل وتنفيذه؟
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أسباب مشاركة اآلخرين في صنع القرار:

ىناك أربعة أسباب وجيهة إلشراك اآلخرين يف ازباذ القرارات إذا دل يتوفر أياً من ىذه األسباب فعندئذ
ازبذي القرار دبفردك:
ٔ -اؼبعلومات  :قد يكون أىم سبب إلشًتاك اآلخرين ىو أنك ال سبلك كل اؼبعلومات البلزمة
الزباذ القرارات فإذا كان األمر كذلك فاحصل على اؼبعلومات اليت ربتاجها واستعملها.
ٕ -االلتزام  :السبب الثاين يف األنبية ىو اغبصول على اإللتزام كبو تنفيذ القرارات فهناك
اعتبارين مهمُت:
أوالً :ىل من الضروري اغبصول على التزام اآلخرين؟
أحياناً تكون أنت الوحيد اؼبسئول عن تنفيذ القرار وىنا ليس من الضروري اغبصول على
التزام اآلخرين.
ثانياً :ىل يبكنك االعتماد على التزام اآلخرين بدون إشراكهم يف صنع القرار؟
ٖ -اإلبداع  :يوجد يف بعض اؼبواقف عدد كبَت من القرارات البديلة ا﵀تملة يتمكن الفريق يف مثل
ىذه اغباالت من اإلتيان ببدائل أكثر فبا يستطيعو الفرد الواحد .وعندما تواجو موقفاً يصعب
إهباد حل مناسب اعبأ إذل صباعة العمل وأعملوا سوياً على استطبلع اغبلول اؼبمكنة.
ٗ -التنمية لؤلفراد اؼبشاركُت  :تسنح الفرصة يف بعض األحيان الشًتك اآلخرين هبدف تعليمهم
وتنميتهم .أنت كمشرف سبلك اؼبعرفة ؼبعاعبة اؼبشكلة ،لكن يف اؼبستقبل سيحتاج العاملون
معك إذل التعامل مع أمثال ىذه اؼبشكلة على انفراد لذا هبب أن تشركهم يف األمور
وترشدىم إذل األسلوب اؼبناسب يف التحليل وازباذ القرار.
االسلوب العلمي بحيث
يعتمد على اتباع خطوات
منطقيو ذات تسلسل
موضوعي

االعتماد على الخبرات
السابقة

التقليد بحيث يمكن تقليد
االخرين في حل مشكلو
مشابهو

أساليب
اتخاذ القرار
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نشاط رقم ( ) 8
عن طريق مقياس حل المشكبلت – ملحق رقم (  – ) 6تبيني مكانتك وقدرتك ومهارتك على
التعامل مع المشكبلت و حلها ثم اعرضيو على المدربة وبقية أخواتك .
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سابعاً  :مهارة التحفيز والتعزيز وتشجيع اآلخرين :

مفهوم التحفيز :

ىو شعور داخلي لدى الفرد يولد فيو الرغبة الزباذ نشاط أو سلوك معُت يهدف منو الوصول إذل
ربقيق أىداف معينة .
ىو إثارة رغبات .أو احتياجات أو سبنيات وباول الفرد العمل على إشباعها .
أمثلة من القرآن والسنو
ِ
 قال تعاذل ﴿ :من ع ِمل ِ ِ
َّه ْم
صاغبًا م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْوثَى َوُى َو ُم ْؤم ٌن فَولَنُ ْحيِيَونَّوُ َحيَا ًة طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيوَنو ُ
َْ َ َ َ
َح َس ِن َما َكانُوا يوَ ْع َملُو َن ﴾ [النحلٜٚ :
َجَرُى ْم بِأ ْ
أْ
 كان الرسول صلي ا﵁ عليو وسلم وبرض اؼبؤمنُت على القتال قبيل غزوة بدر قائبلً "والذى
نفس ؿبمد بيده ،ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً ؿبتسباً مقببلً غَت مدبر ،إال أدخلو ا﵁
اعبنة" وقال وىو وبضهم على القتال" :قوموا إذل جنة عرضها السموات واألرض"
 يقول عمر بعد توليو اػببلفة :فمن وبسن ..نزده ،ومن يسئ. .نعاقبو
الصفات اإلنسانية لدى اإلنسان :أن وبرص
 يقول العادل النفسي وليم جيمس" :من أعمق ِّ
َّرا خَت تقدير من قِبَل اآلخرين".
دائما على أن يكون ُمقد ً
ً

أىمية التحفيز
تنشط الطاقة
الكامنة في الفرد

تحسين الوضع
المادي و النفسي
و االجتماعي
للفرد العامل و
ربط مصالحو
بمصالح المنظمة

خلق الرضا لدى
العاملين مما يساعد
في حبل لكثير من
المشاكل
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المادي

المعنوي

االخروي

أشكال التحفيز

مخاطبة
العقل
باالقناع

الخوف

تطوير
الذات

أشكال التحفيز :

 ربفيز معنوي  :فهي اليت زباطب يف الفرد حاجاتو النفسية واالجتماعية والذىنية  ،مثل
اؼبشاركة يف صنع القرارات  ،كتب الشكر والتقدير  ،الًتقية
 ربفيز مادى  :ىي اليت تشبع حاجات الفرد اؼبادية مثل األجور والعبلوات والبدالت
واؼبكافآت .مثلما فعل رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم مع سراقة بن مالك ومثل إن تقول
لشخص إن أتقنت ىذا العمل فلك أجر إضايف.
 ربفيز أخروي :مثلما فعل النيب كان يقول ألحدىم إن فعلت كذا لك اعبنة واألمثلة على
ذلك كثَتة .
 ربفيز دنيوي :مثلما فرعون مع السحرة ( أئن لنا ألجرا إن كنا كبن الغالبُت قال نعم ) ...
صبيعا بالنفع ويساىم يف بناء
 ـباطبة العقل باإلقناع  :بإقناعهم أن تطور اؼبؤسسة يعود عليهم ً
مستقبل أفضل ؽبم

 التحفيز عن طريق اػبوف وىذه الطريقة ىي يف الواقع طريقة مؤقتة  ،ورغم أهنا تسهم كثَتاً يف
تعمر طويبلً  ،وسرعان ما ينتهي تأثَتىا بانتهاء اػبطر .
زيادة اإلنتاج إال أهنا ال ِّ
 التحفيز عن طريق التطوير الذايت.
(وللتعرف على الطريقة اؼبثلى للتعامل مع العاملُت عليك معرفة الطبيعة اإلنسانية للعاملُت معك لكي
تستطيع تفهم نفسياهتم ،ومن مث الوصول إذل ىدفك)
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تحفيز الذات  :الخطوات التي تساعد في تحفيز النفس وىي :

 حددي أىدافك يف اغبياة ،فبدون معرفة ىدفك اؼبنشود لن يكون لديك خطة للوصول إليو.
 تدريب على كيفية ربقيق األىداف عن طريق تقسيمها إذل أىداف بعيدة اؼبدى وأىداف قصَت

اؼبدى.
 كافئي نفسك عند أي قباح أو ؾبهود يستحق اإلطراء بأن تشًتي لنفسك ىدية أو تقوم
برحلة استجمام.
 تعلمي كل ما ىو جديد يف ربقيق نتائج جيدة؛ حيث إن نتائجك ىي من سيتحدث عنك
ويثٍت عليك.
 توقفي عن التحدث السليب للنفس فإنو يقلل من ثقتك يف نفسك ومن سعادتك يف حياتك.
 ف ّكري بإهبابية فما هبعلك تشعر بالسعادة أو اغبماس عبارة عن ؾبرد أفكار إهبابية تزرعها أنت
يف داخلك
 اقرأي كتب الناجحُت وسَتىم.
 ثقتك بنفسك تساعدك يف ربفيز ذاتك.
 ال تربؾبي عقلك الباطن على االستجابة لردات الفعل اػبارجية فرأي اآلخرين عنك ليس
بالضرورة يعكس رأيك عن نفسك مائة باؼبائة.
تحفيز اآلخرين  :الخطوات التي تساعد في تحفيز اآلخرين وىي :

 ال بد أن يشعر العاملون بالتحفز للعمل أكثر وجبدية عندما تعطيهم الصبلحية الزباذ القرار
أثناء العمل
 حينما يدرك العاملون أن ما يقومون بو من عمل يشكل إضافة نوعية إذل عمل اؼبؤسسة
يتحفزون لبلستمرار .
 شعور العامل أنو جزء ال يتجزأ من ىذه اؼبؤسسة؛ قباحها قباح لو وفشلها فشل لو
 اقتناع كل عامل يف اؼبؤسسة أنو عضو مهم يف ىذه اؼبؤسسة.
 مشاركة القرار مع العاملُت .
 حددي عوامل ربفيز لكل من يعمل معك ،بناء على معرفتك بشخصياهتم.
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 تأكدي أن نظام اؼبكافآت لديك يتضمن أشكال التحفيز اؼبختلفة دبا يتناسب مع طبيعة كل
موظف
 هبب أن ال يقتصر نظام اؼبكافآت على العنصر اؼبادي فقط ،بل هبب أن يبتد ألشكال أخرى
كمزيد من اإلجازات
 حاورل أن تنمي لديك مهارة التفويض ،ألن تفويض عمل ما ؼبوظف لديك وإعطائو الفرصة
لتنفيذه كيفما يرغب .
 لتكن مبلحظاتك وتوجيهاتك متعلقة بأداء الفرد بالعمل وليس بشخصيتو.
 لتكن أىدافك اػباصة بالعمل ؿبددة ،وقابلة للقياس ،ومقبولة ،وواقعية ،وؿبددة بوقت.
 اربطي دائما ما بُت إقبازات من يعمل ربت إداراتك وبُت إقبازات الشركة ككل.
 ال تنسي االحتفاء دبا مت إقبازه ،وال تكتفي بتحقيق اإلقباز فقط ،فاالحتفاء بو يعادل أنبية
ربقيقو.
الوسائل المفيدة لكسب تعاون العاملين
• اعملي على بناء الشعور باالحًتام والتقدير للعامبلت بإطرائهن والثناء على ما أقبزنو من
أعمال جيدة .
• حاورل أن تتحلى بالصرب  ،وأشعري العامبلت أنك مهتم هبن
• أفسحي اجملال للعامبلت أن يشاركن يف ربمل اؼبسؤولية لتحسُت العمل  ،واعملي على
تدريبهن على ذلك.
• أشركي العامبلت معك يف تصوراتك  ،واطليب منهن اؼبزيد من األفكار .
• اظبحي بل شجعي اؼببادرات اعبانبية .
• شجعي العامبلت على حل مشاكلهن بأنفسهن
• قيِّمي إقبازات العامبلت  ،وبيٍِّت ِ
القيَم اليت أضافتها ىذه اإلقبازات للمؤسسة .
• ِّ
ذكريهن بفضل العمل الذي يقمن بو .
• انزعي اػبوف من قلوهبن وصدورىن من آثار ذلك العمل عليهن إن كانت ؽبا آثار سلبية .
• كرري عليهن دائماً وأبداً بوجوب قرن العمل باإلخبلص .
• حاورل أن ذبعلي ؾبموعات العمل متناسبة يف التوزيع و اؼبهام .
• حاورل أن توفري للعامبلت ما يثَت رغباهتن يف أشياء كثَتة.
57

( مهارات بناء وقيادة فرق العمل )



القدرة  :الشخص اؼبؤىل أو القادر على القيام بعمل معُت يبكن ربسُت أدائو عن طريق التحفيز
خببلف الشخص العاجز غَت اؼبدرب أو غَت اؼبؤىل أصبل.

 اعبهد :الذي يشَت إذل الطاقة و الوقت البلزمُت لتحقيق ىدف معُت حيث أن ؾبرد القدرة وحدىا
ال تكفي.
 الرغبة  :إذا دل الرغبة موجودة فان فرصة الوصول إذل النجاح يف أداء العمل تقل حىت و لو مت أداؤه
فعبل.
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مجاالت التحفيز التي استخدمها النبي صلى اهلل عليو وسلم :
 التحفيز بإظهار اغبب واالىتمام
 التحفيز بلفت االنتباه ( اؼبرأة السوداء اليت كانت تكنس اؼبسجد وماتت وزار النيب قربىا
وصلى عليها )
 التحفيز بالعاطفة وذكر اغبقائق
 التحفيز بالتلقيب اؼبناسب
 التحفيز بالقول ( من قال سبحان ا﵁ وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه  " ..أنا وكافل
اليتيم يف اعبنة )
 ربفيز العقول بالسؤال والتعلم ( أتعلمون  ...أتدرون ) ..
 التحفيز عن طريق اػبوف والتحفيز باإلقناع .
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تحفيز فريق العمل

أنت والفريق يف عملك تشًتكن باؼبعلومات واآلراء واالفكار والدعم اؼبعنوي والوقت والواجبات فبا
يفرض عليك أن تضع أفكارا مشًتكة وتتبادل اآلراء معهم لتصل اذل إصباع مشًتك وأنتم كفريق تسعون
لتحسُت اؼبنتج وطريقة العمل وال بد أن تستشَت فريق عملك غبل اؼبشكبلت الناصبة واؼبواجهة للعمل
ومن ىنا هبب شحذ نبم أفراد فريق عملك من خبلل أشكال التحفيز اؼبختلفة .
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األدوات التطبيقية املساعدة يف قيادة فرق العمل
أوال  :التحليل من خبلل طريقة SWOT

ىو أحد اساليب التخطيط اؼبنظمة وتستخدم ىف دراسة وزبطيط البيئة والقرارات االسًتتيجية للعمل

وذلك من خبلل تقييم اعبوانب االربعة اؼبكونة لبلسلوب ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات للعمل وتتم من خبلل دراسة اربع عناصر ىامة مكونة لؤلسلوب وىى :
)ضعف _ قوة _ فرص _ ـباطر )
نقاط الضعف  :Weaknessesاية ظروف وعوامل نقص داخلية موجودة فعبل تعيق من القدرة علي
استغبلل الفرصة
نقاط القوة  : Strengthsاية امكانيات داخلية ذاتية موجوده فعبل تساعد علي استغبلل الفرص
وتساعد علي مكافحة التهديدات
الفرص  :Opportunitiesأية ظروف واذباىات خارجية ذات اثر اهبايب وسبكن من التطور والنمو
اؼبخاطر  :Threatsأية ظروف واذباىات خارجية ذات اثر سليب وىي عامل مهدد وقد تسبب يف
خسارة
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أمثلة نموذجية

التعريف
اإلمكانات الداخلية التي ستساعد على تلبية المطالب وطرد التهديدات.

متدربين جيدين ,مدراء جيدين,

أ .ما ىو الشيء الذي نجيده؟

الفئة المستهدفة ,التكنولوجيا

األسئلة:

نقاط

القوة

ب .كيف ىي منافستنا؟

متوفرة.

ج .ما ىي مصادرنا؟

نقاط

الضعف

العجز الداخلي الذي يعمل على منع المنظمة من تلبية مطالبها.

الحاجة للتحفيز

أ .ما ىي سيئاتنا؟

التسهيبلت

األسئلة:

ب .ما ىو أكثر شيء يزعج الفئات المستهدفة؟

الحاجة للتنقل

مشاكل توزيع الخدمات.

تسهل الوصول إلى الهدف.
أية ظروف خارجية أو اتجاىات معينة التي ّ
الفرص

موارد مالية جيدة ,اتصال جيد مع

 -إقبال الفئات المستهدفة

األسئلة:

على البرنامج.

أية ظروف خارجية واتجاىات التي ستؤثر على كفاءة المنظمة.

عدم إقبال الفئات المستهدفة على

أ .ما ىي التغيرات أو الظروف الخارجية التي ستساعدنا في تنفيذ  -وجود منظمات متعاونة معنا.
البرنامج؟

التهديدات األسئلة:

البرنامج مثبلً.

أ .ما ىي األشياء التي يعملها الناس ونحن ال نعملها؟

ب .ما ىي التغيرات المستقبلية التي ستؤثر على منظمتنا؟

ويركز ربليل  SWOTعلى األسئلة التالية:
ٔ .ما ىي أىدافك؟
ٕ .ما ىي احتياجات الفئات اؼبستهدفة؟
ٖ .كيف يبكننا سبييز أنفسنا عن باقي اؼبنظمات وأن ال نكرر عملها؟
ٗ .كيف يبكننا ربفيز خدماتنا؟
٘ .كيف يبكننا سبييز ظروف النطاق الداخلي (القوى والضعف) من ظروف النطاق اػبارجي
(الفرص والتهديدات).
كشرط مسبق عبلسة  ،SWOTينبغي أن يكون ىناك تفاىم وتصور مشًتك لدى اؼبشاركُت يف
اعبلسة حول ماىية األىداف طويلة ومتوسطة األمد للمشروع أو اؼبنظمة.
وىناك ؾبموعة من اػبطوات اليت هبب اتباعها يف اعبلسة اؼبخصصة لتحليل سوات وىي :
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اػبطوة األوذل:
ابدأي بو "العصف الذىٍت" على قوى اؼبنظمة .قومي بتوزيع األوراق والبطاقات واطليب من
اؼبشاركات كتابة فكرة على كل بطاقة عن األشياء اليت يعتربهنا قو ة .
يبكن لكل شخص إعطاء أكرب قدر فبكن من اؼبدخبلت .قم جبمع البطاقات واعرضها على
لوح .قم جبمع األفكار وقومي بإزالة أية مدخبلت غَت مناسبة .تأكدي من أن صبيع األفكار
ىي قوى حقيقية.
اػبطوة الثانية:
قومي بإعادة اػبطوة األوذل واصبعي اؼبدخبلت اػباصة بنقاط الضعف .ستقوم معظم
اؼبشاركات بذكر الضعف وىو ما يناقض القوة اليت مت تعريفها يف اػبطوة األوذل.
اػبطوة الثالثة:
قومي بتوجيو اعبلسة كبو ربليل الفرص .احبثي عن فرص واقعية وليست فرص افًتاضية .ومن
الضروري تعريف
اؼبؤشرات اليت من خبلؽبا سنتمكن من التمييز ما بُت الفرص الواقعية واالفًتاضية.
اػبطوة الرابعة:
قومي بتوجيو اعبلسة كبو ربليل التهديدات ،ونفس الشيء ،عليك أن سبيزي بُت التهديدات
الواقعة واالفًتاضية.
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ثانيا  :العصف الذىني:

تعد طريقة العصف الذىٍت من الطرق اغبديثة اليت تشجع التفكَت اإلبداعي
وتطلق الطاقات الكامنة عند اؼبتدربُت يف جو من اغبرية واألمان يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار
حيث يكون اؼبتدرب يف قمة التفاعل مع اؼبوقف  .وتصلح ىذه الطريقة يف القضايا واؼبوضوعات
اؼبفتوحة اليت ليس ؽبا إجابة واحدة صحيحة .
مفهوم العصف الذىٍت :
 العصف الذىٍت أسلوب تعليمي وتدرييب يقوم على حرية التفكَت ويستخدم من أجل توليد
أكرب كم من األفكار ؼبعاعبة موضوع من اؼبوضوعات اؼبفتوحة من اؼبهتمُت أو اؼبعنيُت باؼبوضوع
خبلل جلسة قصَتة
 العصف الذىٍت وضع الذىن يف حالة من اإلثارة واعباىزية للتفكَت يف كل االذباىات لتوليد
أكرب قدر من األفكار حول القضية أو اؼبوضوع اؼبطروح وىذا يتطلب إزالة صبيع العوائق
والتحفظات الشخصية أمام الفكر ليفصح عن كل خلجاتو وخياالتو اؼببادئ األساسية يف جلسة
العصف الذىٍت :
يعتمد قباح جلسة العصف الذىٍت على تطبيق أربعة مبادئ أساسية ىي :
أوالً  ..إرجاء التقييم  :ال هبوز تقييم أي من األفكار اؼبتولدة يف اؼبرحلة األوذل من اعبلسة ألن نقد
أو تقييم أي فكرة
بالنسبة للفرد اؼبشارك سوف يفقده اؼبتابعة ويصرف انتباىو عن ؿباولة الوصول إذل فكرة
أفضل .
ثانياً  ..إطبلق حرية التفكَت  :أي التحرر فبا قد يعيق التفكَت اإلبداعي وذلك للوصول إذل حالة
من االسًتخاء وعدم
التحفظ دبا يزيد انطبلق القدرات اإلبداعية على التخيل وتوليد األفكار يف جو ال يشوبو
اغبرج من النقد والتقييم
ثالثاً  ..الكم قبل الكيف  :أي الًتكيز يف جلسة العصف الذىٍت على توليد أكرب قدر من األفكار
مهما كانت جودهتا ،
رابعاً  ..البناء على أفكار اآلخرين  :أي جواز تطوير أفكار اآلخرين واػبروج بأفكار جديدة
فاألفكار اؼبقًتحة ليست
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حكراً على أصحاهبا فهي حق مشاع ألي مشارك ربويرىا وتوليد أفكار أخرى منها ٓ
خطوات جلسة العصف الذىني :
سبر جلسة العصف الذىٍت بعدد من اؼبراحل هبب توخي الدقة يف أداء كل منها على الوجو
اؼبطلوب لضمان قباحها وتتضمن ىذه اؼبراحل ما يلي :
 ربديد ومناقشة اؼبشكلة ( اؼبوضوع)

قد تكون بعض اؼبشاركات على علم تام بتفاصيل اؼبوضوع يف حُت يكون لدى البعض
اآلخر فكرة بسيطة عنها ويف ىذه اغبالة اؼبطلوب من قائد اعبلسة ىو ؾبرد إعطاء
اؼبشاركُت اغبد األدىن من اؼبعلومات عن اؼبوضوع ألن إعطاء اؼبزيد من التفاصيل قد وبد
بصورة كبَتة من لوحة تفكَتىم ووبصره يف ؾباالت ضيقة ؿبددة
 إعادة صياغة اؼبوضوع :
يطلب من اؼبشاركات يف ىذه اؼبرحلة اػبروج من نطاق اؼبوضوع على النحو الذي عرف
بو وأن وبددوا أبعاده وجوانبو اؼبختلفة من جديد فقد تكون للموضوع جوانب أخرى .
وليس اؼبطلوب اقًتاح حلول يف ىذه اؼبرحلة وإمبا إعادة صياغة اؼبوضوع وذلك عن طريق
طرح األسئلة اؼبتعلقة باؼبوضوع وهبب كتابة ىذه األسئلة يف مكان واضح للجميع
 هتيئة جو اإلبداع والعصف الذىٍت :
ربتاج اؼبشاركات يف جلسة العصف الذىٍت إذل هتيئتهم للجو اإلبداعي وتستغرق عملية
التهيئة حوارل طبس دقائق تتدرب اؼبشاركات على اإلجابة عن سؤال أو أكثر تلقيو قائدة
اؼبشغل .
 العصف الذىٍت :
تقوم قائدة اؼبشغل بكتابة السؤال أو األسئلة اليت وقع عليها االختيار عن طريق إعادة
صياغة اؼبوضوع الذي مت التوصل إليو يف اؼبرحلة الثانية ويطلب من اؼبشاركُت تقدًن
أفكارىم حبرية على أن يقوم كاتب اؼببلحظات بتدوينها بسرعة على السبورة أو لوحة
ورقية يف مكان بارز للجميع مع ترقيم األفكار حسب تسلسل ورودىا .
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 ربديد أغرب فكرة :
عندما يوشك معُت األفكار أن ينضب لدى اؼبشاركُت يبكن لقائدة اؼبشغل أن تدعو
اؼبشاركات إذل اختيار أغرب األفكار اؼبطروحة وأكثرىا بعداً عن األفكار الواردة وعن
اؼبوضوع ويطلب منهم أن يفكروا كيف يبكن ربويل ىذه األفكار إذل فكرة عملية مفيدة
وعند انتهاء اعبلسة تشكر قائدة اؼبشغل اؼبشاركات على مسانباهتن اؼبفيدة
 جلسة التقييم :
اؽبدف من ىذه اعبلسة ىو تقييم األفكار وربديد ما يبكن أخذه منها  ،ويف بعض األحيان
تكون األفكار اعبيدة بارزة وواضحة للغاية ولكن يف الغالب تكون األفكار اعبيدة دفينة
يصعب ربديدىا ولبشى عادة أن هتمل وسط العشرات من األفكار األقل أنبية وعملية
التقييم ربتاج نوعاً من التفكَت االنكماشي الذي يبدأ بعشرات األفكار ويلخصها حىت
تصل إذل القلة اعبيدة .
ويقوم أسلوب العصف الذىٍت على مبدأين وأربعة قواعد :

66

( مهارات بناء وقيادة فرق العمل )

ثالثا  :مهارة تصميم وصياغة األىداف:
مفهوم الهدف  :ىو األمر الذي يرغب الشخص في تحقيقو.

إذا كان النجاح ىو ربقيق األىداف وحىت كبقق أىدافنا فإننا ال بد إن نقوم بإعدادىا وصياغتها بطريقة
تساعدنا على ربقيقها وتشحذ عزائمنا للعمل بفاعلية وكفاءة.

مستويات األىداف:
 أىداف عامة  :أقرب ما تكون إذل الرغبة أو األمنية.
مثال " اغبصول على تقدير امتياز يف الثانوية العامة"
مثال آخر " إصبلح شباب األمة"
 أىداف مرحلية  :ذبزئة للهدف العام.
مثال "استثمار الوقت بطريقة تساعد على االستذكار"
مثال آخر " إعداد وهتيئة ؾبموعة من الشباب اؼبصلحُت"
 أىداف سلوكية وإجرائية  :خطوات علمية ؿبددة لًتصبة األىداف.
مثال " اإلعداد اؼبسبق للدروس  ،أو االتفاق مع مدرس خصوصي"
مثال آخر " التوسع يف ا﵀اضن الًتبوية"
خطوات صياغة األىداف:

 صياغة اؽبدف العام وكتابتو.
 التفكَت باؽبدف العام وزبليل طبيعتو.
 ربديد األىداف اؼبرحلية.

 ربديد األىداف اإلجرائية.
 وضع األىداف اإلجرائية يف برنامج زمٍت واضح.
 وضع خطة بديلة توصل للهدف العام يف حالة عدم التمكن من ربقيق بعض األىداف
اؼبرحلية أو اإلجرائية.

 التنفيذ.

 التقييم و التقوًن.
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معادلة مهمة:

أىداف واضحة  +زبطيط سليم  +تنفيذ بوسائل مناسبة  +تقوًن ومراجعة = ربقيق النتائج
اؼبطلوبة بإذن ا﵁

ويراعى عند وضع األىداف ما يلي:

 صياغة اؽبدف بصيغة الفعل ربقيق ،إهناء ،تبديل.
 تكتب بعبارة إهبابية تدل على ما يفًتض فعلو ال ما يفًتض تركو.
 الدقة واالختصار دون إطالة أو إطناب.

 أن تكون األىداف وفق القدرات واإلمكانات.
 إن كان اؽبدف للمجموعة فبل بد من اشًتاك اعبميع يف صياغة اؽبدف.
 ربديد اإلطار الزمٍت لتحقيق ىذا اؽبدف.
األىداف الذكية ()TRAMS
كلمة  SMARTمركبة من اغبروف األوذل للكلمات : Specific,
 Measurable, Attainable, Relevant, Timelyوسنتعرف على معٌت كل كلمة من
ىذه الكلمات ،وكيفية وضع األىداف اليت تنطبق عليها شروط األىداف الذكية.
الكلمة األولى TifSpepS :أو محدد

أي أنك سبتلك التصور الواضح للهدف من صبيع جوانبو .وقد يساعدك يف ذلك استخدام األسئلة
التالية:
 ما ىو الشيء الذي ترغب بتحقيقو؟
 ؼباذا ترغب بتحقيقو؟

 كيف ستتمكن من ربقيقو؟
 من سيساعدك على ربقيقو؟
 أين ستعمل على ربقيق اؽبدف؟

68

( مهارات بناء وقيادة فرق العمل )

الكلمة الثانية Rfsacusaef :أو يمكن قياسو

وىنا يقصد قياس اؽبدف ذاتو ،أو قياس درجة اإلقباز ،أي أن ىدفك يبكن قياسو بكمية .فعلى سبيل
اؼبثال عندما ربصل على تقييم فبتاز يف اعبامعة أو يف العمل ،ىذا إقباز يبكن قياسو بنسبة ٓ ٜإذل
ٓٓٔ %مثبلً .وكذلك لو كان ىدفك إهناء قراءة كتاب من ٓٓٔ صفحة ،حُت تصل للصفحة رقم
ٓ٘ أنت تعرف بأنك قطعت نصف اؼبشوار.

الكلمة الثالثة Abbspisaef :أو يمكن تحقيقو

ىناك أىداف مستحيلة التحقق ،فمنها ما ىو مستحيل إطبلقاً لتعارضو مع القواعد الفيزيائية الطبيعية،

ومنها ما ىو مستحيل بسبب اؼبعطيات اؼبوجودة لديك .فعلى سبيل اؼبثال ،لو قال شخص بأنو سيقفز
من أعلى برج يف اؼبدنية ،وسَتفرف بيديو ليطَت ،فإنك تستطيع القول بأن ىذا األمر مستحيل إطبلقاً.
وكذلك لو قال شخص بأن ىدفو ىو الوصول إذل مدينة الرياض من مدينة الدمام (اؼبسافة بينهما
تقارب ٓٓٗ كيلو مًت) يف خبلل ساعة بالسيارة ،فأيضاً ىذا مستحيل .ولكن لو قال نفس الشخص

بأنو سيذىب إذل اؼبطار يف ىذه اللحظة ليحجز مقعد ويسافر بالطائرة خبلل ساعة ،فهذا مستحيل
بسبب اؼبعطيات اؼبتوفرة لديو .قد يذىب فيجد مقعداً شاغراً ويتمكن من الوصول ولكن ىذا األمر لن
وبدث إال نادراً.

لذلك عندما تضع ىدفاً هبب أن يكون من األىداف اؼبنطقية اؼبمكن ربقيقها عموماً ،وأيضاً ،هبب أن
تكون معطياتك أو قدراتك اػباصة متوافقة مع ذلك اؽبدف.
الكلمة الرابعو Mfefdsib :أو أن الهدف مهم لك

ىناك أىداف قد تضعها للتسلية أو إلثبات شيء لآلخرين .ىذه األىداف إن دل تكن على عبلقة

هبدفك الرئيسي أو أحد األىداف اؼبؤدية لو فإهنا ليست أىدافاً ذكية ،ووضعك ؽبا واشغال نفسك هبا
مضيعة للوقت واعبهد.
الكلمة الخامسة SpefeT :أو ضمن إطار زمني
اإلطار الزمٍت يعٍت أن تضع لنفسك وقتاً تبدأ فيو العمل على اؽبدف ،ووقتاً تنهي فيو عملك عليو .ىذه
النقطة مهمة ،فهي ذبربك على معرفة الوقت البلزم إلهناء العمل على اؽبدف .حُت تبدأ دببلحظة
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األوقات اليت ربتاجها مشروعاتك ،ستدرك قيمة الوقت وحينها لن تدخل يف جدول أعمالك ،إال
األعمال اليت تستحق أن تكون فيو.
مثال على ىدف غير ذكي وىدف ذكي:

عندما تقولُت لنفسك“ :عدد طالبات غرفة التوعية يف مدرسيت ٓٗ طالبة ” ىذا ىدف غَت ذكي،
ولكن عندما تقولُت “ :ىديف أن يصل عدد طالبايت يف غرفة التوعية إذل ٓٗ طالبة قبل هناية الشهرين
القادمُت” ىذا ىدف ذكي وبتوي على صبيع العناصر اػبمسة السابقة.
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معرفة أىم جوانب التميز والقصور لدى أعضاء فريق العمل :
ومن خبلل معرفتك ألىم صفات عضو فريق العمل الذي يشاركك الفريق يبكن معرفة أىم جوانب
التميز والقصور عند األفراد وبالتارل معرفة كيفية معاعبة القصور والتخلص منو ومعرفة جوانب التميز
وتشجيعها وتعميمها على أعضاء الفريق  ،وأليك أىم السمات البلزم توفرىا بالعضو الفاعل :
 التعاون

يتميز األعضاء الفعالُت بفريق العمل بقدرهتم على العمل مع غَتىم بشكل متناسق و
بأسلوب متعاون جدا لتحقيق الغاية اؼبشًتكة عند صبيع اؼبوظفُت يف الفريق كما إن غايتهم من
التعاون ىي ربقيق أفضل النتائج للفريق بشكل عام

 اؼببادرة  :تعترب اؼببادرة و ربمل اؼبسؤولية و تقدًن اؼبشاركات الفعالة من أىم عناصر
دينمكيات الفريق..

 القدرة على التأقلم

يتميز عضو الفريق الفعال بقدرتو على التأقلم مع التغَتات اعبذرية و الدراماتيكة اليت قد تطرأ
على الشركة أو على فريقو يف بعض األحيان إذ يتمتع عضو الفريق اعبيد بقدرتو على تغَت أو
تعديل وجهة نظره إذا تطلب األمر حيث أنو ال يتمسك باؼبعايَت القديبة و اليت دل تعد ذات
فائدة يف حال ضحضها من قبل الفريق كلو .يعترب أكثر اؼبوظفُت قدرة على التأقلم أكثرىم
سرعة و قابلية لتعلم ما ىو جديد.

 االلتزام

يتميز أعضاء الفريق الناجحُت عن غَتىم بالتزامهم الذي تسهل مبلحظتو من الغَت ذباه الفريق
و أىدافو .فهم ال ينسحبون عند اشتداد الظروف و تراكم العواقب أمامهم و ال يتوانون عن
إيفاء التزامهم ذباه الفريق و أجندتو اػباصة .كذلك ،يظهر التزام ىؤالء األشخاص بشكل
واضح للعيان يف دقتهم يف اؼبواعيد و حرصهم على حضور االجتماعات بوقتها و ثباتو يف
بذل أقصى جهدا لو يف خدمة الفريق لتحقيق أىدافو

 االحًتام اؼبتبادل

وبب عضو الفريق الناجح أن يعاملو الناس كما وبب أن يعامل حيث يكن أعلى درجات
االحًتام ألعضاء فريقو اآلخرين كما وبًتم آرائهم و وجهة نظرىم يف صبيع األحوال .باإلضافة
إذل ما سبق ،وبًتم أعضاء الفريق الفاعلُت االختبلفات اليت توجد بينهم و ىم أيضا مرحبُت
آلراء اآلخرين و منفتحُت ؽبا بأعلى درجات اؼبهنية و االنفتاح
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 االستماع بانتباه:
إن أفضل أعضاء الفريق ىن اللوايت يعرفن كيفية االستماع حبيوية و انتباه إذل األشخاص
اآلخرين و ىن اللوايت يظهرن اىتمامهن الصادق يف اآلراء و وجهات النظر اليت يطرحها
اآلخرين من دون تصنع أو أية نظرة فوقية.
من ظبات االنصات بانتباه الصدق يف ؿباولة استيعاب و فهم أعضاء الفريق اآلخرين و
االستماع ؽبم حبيوية دون مقاطعة و إعطاء الرأي على ما مت طرحو من الطرف اآلخر بصدق
بعد إهنائو من التعبَت عن وجهة نظره
 االتصال مع اآلخرين بفاعلية
يبكن وصف جو الفريق الذي يسوده االتصال الفاعل بالوسط الذي يستطيع أن يثق اؼبرء
بوصول أفكاره اؼبطروحة إذل الغَت بأسلوب مهٍت متناسق و موجز و واضح بطريقة ديناميكية
ربًتم فيها اآلراء األخرى.

 يبكن االعتماد عليو

إن أعضاء الفريق الفاعلُت يبكن االعتماد عليهم بشكل كبَت .و السبب يف ذلك يعود إذل
التزامهم يف إكمال اؼبشاريع اليت يعملون عليها و احًتامهم الكبَت للمواعيد و يبكن ؽبم أن
يظهروا من خبلؽبا إخبلصهم الصادق كبو الشركة و الفريق و اؼبشروع الذين يعملون عليو
 اغبماس
يساىم العضو الفاعل يف الفريق يف رفع معنويات فريقو و دفعو ؼبعدل ضباس أعضائو كبو األمام
نظرا للدور اؽبام الذي يلعبو رفع اؼبعنويات يف زيادة إنتاجية الفريق و فتح شهية كل عضو على
العمل
 حل اؼبشاكل بفاعلية
يتمتع عضو الفريق الناجح دبهارة عالية يف حل اؼبشاكل ،فهو يواجو اؼبشكلة بشكل بناء يتسم
باإلبداع و الفاعلية
 اعباىزية
يتميز عضو الفريق الفاعل جباىزيتو اؼبثَتة لئلعجاب .فهو ال وبضر أي اجتماع إال و قد جهز
لو قاعدة كافية من اؼبعلومات عن األمور اليت سيتم التطرق ؽبا يف ذلك االجتماع حىت يتمكن
من اػبوض يف حلقة النقاش اليت ستدور ىناك بشكل كامل و إهبايب.
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 الثبات
يتحلى أعضاء الفريق الفعالُت بالعزيبة و الثبات ذباه ربقيق أىداف فريقهم بعض النظر عن
العراقيل اليت تواجههم فهم يعملون بكد و جد ليتخطوا تلك العقبات كما ال يسمحون ألي
شيء أن يقف يف طريقهم و يثنيهم عن إسبام مهمتهم مهما اشتدت الصعوبة عليهم.

 توجيو الدعم و اإلسناد للغَت

يعترب إسناد و دعم عناصر الفريق لبعضهم البعض عامل مهم من عوامل النجاح  ،فكلما
سادت األنانية و تفشى الكربياء الزائد عن حده يف جو الفريق و عكر انعدام الثقة صفائو
قلت فرصة التناقل اغبر لؤلفكار اإلبداعية نتيجة للسلبية اليت طفت على اعبو العام و اليت
بدورىا تؤدي إذل إعاقة عملية حل اؼبشاكل الفعالة .ربسبا ؽبذه األمور ،هبب ضمان أعضاء
الفريق الفاعليُت عباىزيتهم التامة و قدرهتم على توفر الدعم اإلهبايب و الرفع من معنويات
اآلخرين يف الفريق.
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تمرين رقم ( ) 5

 ىل للقيادة أثر في بناء فرق العمل ...

 عددي أىم المهارات الواجب توفرىا في القائد الناجح .
 بيني مدلول كل من العصف الذىني واالىداف وما أثرىما في المساعدة ببناء وقيادة فرق العمل .
 كيف يمكن تحديد أىم جوانب التميز والقصور عند أفراد فريق العمل في ضوء دور كل منهم في

الفريق الناجح.
 كوني فريق عمل لمسابقة "ختم المصحف" ووزعي األدوار بشكل مناسب بين أعضاء الفريق .
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 االتصاالت اإلدارية للدكتور  ...لطفي رائد ؿبمد
 أضبد عبدالغٍت ،ورقة عمل "إدارة وبناء فرق العمل"
 بناء فريق العمل  ...أ .خالد اؼببارك -معهد اإلدارة العامة.
 التخطيط االسًتاتيجي  ...د .عبد ا﵁ اؼبقرن -حقيبة تدريبية
 التدريب القيادي  ...ىاشم الطالب.
 حقائب تدريبية سابقة ؼبعد اغبقيبة .
 حقائب تدريبية متنوعة .
 الفكر اإلداري  ...إبراىيم اؼبنيف.
 فن إدارة االجتماعات  ...للدكتور علي اغبمادي .
 مهارات االتصال الفعال  ...د .إبراىيم القعيد-حقيبة تدريبية
 مواقع ـبتلفة من االنًتنت .
 ىايل عبد اؼبوذل طشطوش  ،أساسيات يف القيادة واإلدارة
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الرشالة:
صنننننمارة اتنننننرةراس ئرة ننننننة قصنننننااتة ق رتنننننة ةئكننننن ن
اال

ننننن ااس اش تنننننا نة لننننن ة

صاص ان املمظماس ةالكتاداس ان الل رباء ةخم صني.

الرؤنة:
ةتت ربة نك م اترةراس قصااتة ئرة نة اا ة.

األه اف االشرتائتجتة :
 )1ةماء شراكاس اع املمظماس ةالكتاداس الرتة نة.
 )2قتر ثكافة العمل الرتة

.

 )3صمارة ة رانة اتا نع ئرة نة ممتسة .
 )4من جة ةإةراز ال جا ب ةاملتا نع الرتة نة املمتسة.
 )5در ال اصل ةني الكتاداس الرتة نة.
 )6ةضع ؤنة اشرتائتجتة للعمل الرتة
 )7ةماء قتاداس ئرة نة قصااتة.

:
س 14 – 45552554 /
ـــــــــ

1555555110 /
ي alafkarc@gmail.com /

ع إل

ي www.alafkarc.com
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ملحق ( ) 1
لغة الجسد

لغة الجسد ىي أول ما يلفت انتباه اآلخرين إلينا دون أن نتفوه بكلمة أو نعبّر عن رأي أو نشكو من ظلم أو

نسترسل في التعبير عن اإلعجاب بأحد .فنظرة العين تكفي لتوصيل رسائلنا  .فبمجرد أن ينظر أحدنا نظرة
اشمئزاز عند رؤية أحد األشخاص فهذا دليل ٍ
كاف على عدم ترحيبنا بالتواصل معو ,وعند تلويح أحدنا بيده
ناحية أحد المحيطين ,فهذا دليل على رغبتنا في إلقاء التحية عليو .وعند التجول بالعين في صحبة األصدقاء

فهذا دليل على تشتت الذىن وغياب التركيز .ومما ال شك فيو أن كل تلك الحركات وغيرىا تترك انطباعات

عن المرء منا لدى اآلخرين وقد تدفعهم إلصدار أحكام مسبقة عنا دون تعامل مباشر واحتكاك مستمر بيننا قد
من

تتجلى

طبيعتنا

خبللهما

.

الشخصية

ويتميز كل منا بحركات معينة تمنح شخصيتو طبيعتها الخاصة ,وقد تصبح تلك الحركات أحياناً مفتاح
شخصيتنا والسبيل للتعرف على أبعادىا ,فهناك من يبدو مكتئباً وعازفاً عن التواصل مع المحيطين بو بسبب
عبوسو المستمر وعدم مشاركتو اآلخرين لحظات المرح  .وىناك من يظنو البعض غير جاد ,وربما قليل

األدب ,بسبب عادتو في تحريك أصابعو بالعزف على األسطح الصلبة ,وكذلك من يبدو منكمشاً ومطأطأ
الرأس والذي يراه البعض ضعيف الشخصية ومنعدم الثقة بالنفس .أما من يمشي دائماً بأنف مرفوعة دون أن
ينظر لمن سواه من المحيطين فعادة ما يظنو البعض شديد الزىو بنفسو وغير مقدر لآلخرين
وال تتعلق لغة الجسد بطريقتك في تحريك أعضاء جسدك ,إنما تتعلق بجميع ما تقوم بو من وسائل للتواصل

مع اآلخرين باستخدام أي عضو من جسدك ,فحركة العين ورفع الحاجبين وابتسامة الشفتين وحركات الشفاه,

كلها محسوبة علينا وقد تساعد في تكوين صورة عنا لدى اآلخرين .وقد ال يصب أحد األشخاص غضبو

عليك أو يسمعك كلمات قاسية ,ولكن يكفي أن يرمقك بنظرات قاسية من عينين يشع منهما الغضب حتي
يتأكد لك أنو مغتاظ منك بسبب أمر فعلتو كذلك قد ال يخبرك أحد األشخاص عن رغبتو في عدم التواصل

معك ,فيكفي أن يجول بناظريو بعيداً عنك حتى يتأكد لك أنو ال يريد االحتكاك بك .النظر إلى األرض
واإلحجام عن النظر في عيون اآلخرين ,فهذا يشير إلى الخوف والضعف وفقدان الثقة بالنفس .
االنكماش في الجلسة ,فهذا دليل على عدم القدرة على مواجهة المواقف وضعف الشخصية .

عدم التفاعل مع اآلخرين أثناء التحدث ,فالوجوم وعدم تحريك الرأس في وجود اآلخرين يشير إلى عدم

اىتمامك

بما

يقولون

وإلى

رغبتك

عدم

في

التواصل

معهم

.

ىز القدمين أثناء الجلوس ,وىذا أكثر ما يشير إلى التوتر والقلق وانعدام الثقة في النفس والخوف من

المستقبل

وترقب

األحداث

المقبلة

.

التحليق بالعينين إلى األعلى ,رغم أنو يدل على التفكير واالنشغال بأمور خاصة تستحق االىتمام ,فهو يشير
إلى عدم التركيز وغياب الرغبة في التواصل مع اآلخرين عند التواجد بين األصدقاء أو زمبلء العمل .

مد ال جسم إلى الخلف ,ىذا يدل إما على التعب والرغبة في الحصول على قسط من الراحة ,أو على الملل
وفقدان الرغبة في مواصلة النشاط الحالي  .تشبيك اليدين ,وىذا يشير إلى اليأس واإلحباط وفقدان األمل في

إمكانية تحسن األحوال .
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تحريك األصابع باستمرار ,يشير إلى التململ وفقدان الرغبة في مواصلة العمل وعدم القدرة على التركيز .

كثيرة في ضوء ما لدى الشخص المراد توجيهو من استعدادات ,وفي ضوء الظروف الخارجية القائمة في
المجتمع ,وفي ضوء التغيرات التي حدثت وتحدث في المجاالت العلمية والمهنية المتباينة .
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ملحق رقم ( ) 2

اختبري قدرتك على االتصال الفعال
ضــعي عبلمــة (  )أمــام الدرجــة المناســبة .درجــة 5تعنــي أنــك أقــرب مــا تكــونين إلــى الحــد األعلــى وأبعــد مــا
تكـونين مــن الحـد األدنــى ودرجـة 1تعنــي أنـك أشــد قربــا إلـى الحــد األدنـى وأكثــر بعـدا عــن الحـد األعلــى (.مــن
كتاب االتصال الفعال للدكتور /إبراىيم القعيد)
م

الحد األعلى

1

أتقبل معارضة رأيي بصدر رحب

2

الدرجة
5

4

أشعر بالضيق أحياناً عندما يعارض شخص رأيي

ال أتمسك برأيي عندما أقتنع بصواب الرأي

أتمسك برأيي أحياناً بعناد خوفاً أن أبدو ضعيفاً

اآلخر؟
انتبو بتركيز شديد لكافة األفراد عند الحوار

3

4
5
6

إن موقفي الشخصي من موضوع الحوار اليتأثر كثيراً بما يقولو

واستوعب موقف كل منهم بدقة مهما كان موقفي
الشخصي من موضوع الحوار

اآلخرون خاصة وأن ىناك الكثيرين الذين يتحدثون حباً في

الحديث

أتقبل القرار الذي تصل إلية الغالبية في الجماعة

أشعر بضيق شديد عندما تصل الغالبية في الجماعة إلى رأي

ذلك القرار.

الذي أتبناه

أنا حريص أال أكرر نفس الكبلم الذي أقولو أثناء

أكرر نفس الكبلم الذي أقولو أحياناً كلما سنحت لي فرصة

مخالف لرأيي وأعتبر أنني أخفقت في إلقناع اآلخرين بالرأي

عن طيب خاطر حتى ولو كان رأيا مختلفا مع

الكبلم

الحوار حتى لو سنحت لي فرصة الحديث.
إذا اقتنعت بوجهة النظر المعارضة لرأيي أعترف

أشعر بالخجل من نفسي إن كانت وجهة نظري غير سليمة

بخطئي بسهولة.
أنصت بتركيز شديد للرأي المخالف لرأيي

7

3

2

1

الحد األدنى

ال أكترث كثيراً باألبعاد الجديدة التي تذكر أثناء الحوار ألن
ىذا من شأنو التوسع في الموضوع محور الحوار وبالتالي

ألستوعب ما ينطوي عليو من حقائق قد تكون

صعوبة الخروج بنتيجة

غائبة عني..

أومن بأن الخبلف في الرأي ال يفسد للود قضية,
8

أشعر بالقلق الشديد عندما تزداد جدة الخبلف في الجماعة

خاصة وأن الخبلف في الرأي ما ىو إال إثراء
للموضوع محور النقاش...
أسعى إلتاحة الفرصة لكل فرد في الجماعة كي

9
13
11
12

ال يمكن ترك الفرصة لكل فرد إلبداء رأيو حيث إنو كثيراً ما

يعبر عن رأيو حتى أستوعب كافة الحقائق واآلراء

تتكرر نفس اآلراء وتكون النتيجة ىي مضيعة للوقت

في موضوع النقاش.

أعتقد أن الرأي الفلدي أكثر فعالية على األرجح من رأي

أعتقد أن رأي الجماعة دائماً أفضل من رأي

الجماعة

الفرد..

ال أعبأ كثيراً بذوات األفراد اآلخرين أو أحاسيسهم طالما أن

أتحاشى التعرض لذوات األفراد اآلخرين أو جرح

الرأي الذي أتبناه موضوعي

إحساس أي منهم في النقاش

ىناك العديد من األسباب الموضوعية والشخصية التي ال

أعتبر نفسي محاوراً ومناقشاً ناجحاً

تجعلني محاوراً ناجحاً

كلما حققت نسبة أعلى من الدرجات في التمرين السابق كلما كانت قوتك االتصالية رائعة.
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ملحق رقم ( ) 3
الصخور الكبيرة

قام أستاذ جامعي في قسم إدارة األعمال بإلقاء محاضرة عن أىمية تنظيم وإدارة الوقت حيث عرض مثاال حيا
أمام الطلبة لتصل الفكرة لهم.

كان المثال عبارة عن اختبار قصير ,فقد وضع األستاذ دلوا على طاولة ثم أحضر عددا

من الصخور الكبيرة وقام بوضعها في الدلو بعناية ,واحدة تلو األخرى ,وعندما امتؤل الدلو سأل الطبلب  :ىل
ىذا الدلو ممتلئا ؟

قال بعض الطبلب  :نعم .

فقال لهم  :أنتم متأكدون ؟

ثم سحب كيسا مليئا بالحصيات الصغيرة من تحت الطاولة وقام بوضع ىذه الحصيات في الدلو حتى امتؤلت

الفراغات الموجودة بين الصخور الكبيرة ....
ثم سأل مرة أخرى  :ىل ىذا الدلو ممتلئ ؟

فأجاب أحدىم  :ربما ال ..

استحسن األستاذ إجابة الطالب وقام بإخراج كيس من الرمل ثم سكبو في الدلو حتى امتؤلت جميع الفراغات

الموجودة بين الصخور ..

وسأل مرة أخرى  :ىل امتؤل الدلو اآلن ؟

فكانت إجابة جميع الطبلب بالنفي .بعد ذلك أحضر األستاذ إناء مليئا بالماء وسكبو في الدلو حتى امتؤل .

وسألهم  :ما ىي الفكرة من ىذه التجربة في اعتقادكم ؟

أجاب أحد الطلبة بحماس  :أنو مهما كان جدول المرء مليئا باألعمال ,فإنو يستطيع عمل المزيد والمزيد

بالجد واالجتهاد .

أجابو األستاذ  :صدقت  ..ولكن ليس ذلك ىو السبب الرئيسي  ..فهذا المثال يعلمنا أنو لو لم

نضع الصخور الكبيرة أوال ,ما كان بإمكاننا وضعها أبدا .

ثم قال  :قد يتساءل البعض وما ىي الصخور الكبيرة ؟ إنها ىدفك في ىذه الحياة أو مشروع تريد تحقيقو

كتعليمك وطموحك وإسعاد من تحب أو أي شيء يمثل أىمية في حياتك .

تذكروا دائما أن تضعوا الصخور الكبيرة أوال  ..وإال فلن يمكنكم وضعها أبدا ..

فاسأل أخي الحبيب نفسك الليلة أو في الصباح الباكر  ..ما ىي الصخور الكبيرة في حياتنا ؟ وقم بوضعها

من اآلن.
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ملحق رقم ()4

قصة مفيدة ( حل المشكبلت بطرق ابداعية )
قديما و في أحد قرى الهند الصغيرة ,كان ىناك مزارع غبر محظوظ القتراضو مبلغا كبيرا من المال من أحد
مقرضي المال في القرية .مقرض المال ىذا – و ىو عجوز و قبيح – أعجب ببنت المزارع الفاتنة ,لذا قدم
عرضا بمقايضة .
قال :بأنو سيعفي المزارع من القرض إذا زوجو ابنتو .ارتاع المزارع و ابنتو من ىذا العرض .
عندئذ اقترح مقرض المال الماكر بأن يدع المزارع و ابنتو للقدر أن يقرر ىذا األمر .أخبرىم بأنو سيضع
حصاتين واحدة سوداء و األخرى بيضاء في كيس النقود ,و على الفتاة التقاط أحد الحصاتين .
إذا التقطت الحصاة السوداء ,تصبح زوجتو و يتنازل عن قرض أبيهاإذا التقطت الحصاة البيضاء ,ال تتزوجو و يتنازل عن قرض أبيها إذا رفضت التقاط أي حصاة ,سيسجن والدىاكان الجميع واقفين على ممر مفروش بالحصى في أرض المزارع ,و حينما كان النقاش جاريا ,انحنى مقرض
المال ليلتقط حصاتين .انتبهت الفتاة حادة البصر أن الرجل التقط حصاتين سوداوين و وضعهما في الكيس.
ثم طلب من الفتاة التقاط حصاة من الكيس .
اآلن تخيل أنك كنت تقف ىناك  ,بماذا ستنصح الفتاة ؟ إذا حللنا الموقف بعناية سنستنتج االحتماالت
التالية:
سترفض الفتاة التقاط الحصاة
يجب على الفتاة إظهار وجود حصاتين سوداوين في كيس النقود و بيان أن مقرض المال رجل غشاش .
تلتقط الفتاة الحصاة السوداء و تضحي بنفسها لتنقذ أباىا من الدين و السجن .
تأمل لحظة في ىذه الحكاية ,إنها تسرد حتى نقدر الفرق بين التفكير السطحي و التفكير المنطقي .إن ورطة
ىذه الفتاة ال يمكن اإلفبلت منها إذا استخدمنا التفكير المنطقي االعتيادي .فكر بالنتائج التي ستحدث إذا
اختارت الفتاة إجابة األسئلة المنطقية في األعلى .
مرة أخرى ,ماذا ستنصح الفتاة ؟
حسنا ' ىذا ما فعلتو الفتاة :
أدخلت الفتاة يدىا في كيس النقود و سحبت منو حصاة و بدون أن تفتح يدىا و تنظر إلى لون الحصاة
تعثرت و أسقطت الحصاة من يدىا في الممر المملوء بالحصى  ,و بذلك ال يمكن الجزم بلون الحصاة التي
التقطتها الفتاة .
"يا لي من حمقاء ,و لكننا نستطيع النظر في الكيس للحصاة الباقية و عندئذ نعرف لون الحصاة التي
التقطتها "ىكذا قالت الفتاة ,وبما أن الحصاة المتبقية سوداء ,فإننا سنفترض أنها التقطت الحصاة البيضاء .و
بما أن مقرض المال لن يجرؤ على فضح عدم أمانتو ' فإن الفتاة قد غيرت بما ظهر أنو موقف مستحيل
التصرف بو إلى موقف نافع ألبعد الحدود
الدروس المستفادة من القصة :
ىناك حل ألعقد المشاكل ,و لكننا ال نحاول التفكير .اعمل بذكاء و ال تعمل بشكل مرىق .
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نموذج مخطط لحل المشكلة
من صاحب المشكمة؟-ما مدى تكرارىا؟

-ىل توجد مشكمة حقيقية؟

ه

-ما سبب حدوث المشكمة؟

-ما الذي قد ينتج عن المشكمة؟

الخطوة األولى

المشكمة؟

 إذا توافرت اإلجابات الكافية عما سبق تقدم إلى الخطوات التي تليها.وإال تعود إلى تعديل ظروف تحديد المشكلة.
-ضع ع ععق ركب ع ع ععر قع ع ععدر ممكع ع ععن مع ع ععن

الخطوة الثانية

ـ

البدائل.

ـ

-تجنب عممية تقويم البدائل.

 إذا كانت البدائل كافية ومناسبة انتقل إلى الخطوة التالية. إذا لم تكن البدائل كافية ومناسبة راجع الخطوتين األولى والثانية.احذر البدائل غير المناسبة.-استخدم نموذج موازنة البدائل.

الخطوة الثالثة
 إذا تم القرار انتقل إلى الخطوة التالية. -إذا لم يكن ممكناً راجع الخطوات السابقة أو ما يستحق أن يعاد.

صع ع ع ععع ىع ع ع ععد ا ب بع ع ع ععارات قابمع ع ع ععةلمقياس والتقويم.

الخطوة الراب ة

-اختععر ىععد اً واق ي عاً وجدولععو لععى

ه

رىداف رعية.
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 إذا تم اختيار الهدف وتحديده انتقل إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن من الممكن اختيار الهدف أعد ما يستحق أن يعاد. ضق خطة التنفيذ. وزع الميمات. -ضق جدوالً زمنياً.

الخطوة الخامسة
 -إذا تم وضع خطة التنفيذ انتقل إلى الخطوة التالية.

 إذا لم يكن من الممكن وضع خطة التنفيذ راجع الخطوات السابقة ,أو ما يستحق أن يعاد.-قارن مشكمتك قبل الحل وب ده.

-الح ععو وي ععور مش ععك ت رعي ععة

الخطوة السادسة

نتجع ع ع ععت عع ع ع ععن حع ع ع ععل المشع ع ع ععكمة

ــــ

األساسية.

 إذا أظهر التقويم وجود تحسن تابع التنفيذ. إذا أظهر التقويم أن الحل غير مناسب راجع الخطوات السابقة. -إذا ظهرت مشكبلت فرعية أعد ما يستحق أن يعاد.
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مقياس مهارة حل المشكبلت
يتضمن ىذا التقويم مهارة حـل المشـكبلت عبـارات تصـف الطريقـة التـي يسـتخدمها األفـراد عـادة فـي التعامـل
مــع مشــكبلت الحيــاة اليوميــة .يرجــى قــراءة كــل عبــارة وبيــان مــدى انطباقهــا علــى طريقتــك الخاصــة فــي حــل
المشكبلت وذلك بوضع إشارة ( )مقابل العبارة في العمود المناسب.
تنطبق بدرجة
كبيرة

الفقـ ـ ـ ـ ــرة
 -1أنظر إلى المشكبلت كشيء طبيعي في حياة الفرد
 -2أعمل على جمع المعلومات حول المشكلة التي تواجهني
 -3أفكر بالجوانب اإليجابية والسلبية للحلول المقترحة كافة
 -4أركز على جميع البدائل التي قد تصلح لحل المشكلة
 -5أركز انتباىي على النتائج الفورية للحل وليس على النتائج البعيدة
 -6لدي القدرة على التعامل مع مشكبلت الحياة اليومية
 -7أحاول تحديد المشكلة بشكل واضح
 -8أجد من الصعب التفكير في حلول متعددة للمشكلة
 -9أحصر تفكيري بالجوانب اإليجابية للحل الذي أميل إليو
 -13أختار الحل األسهل بغض النظر عما يترتب على ذلك
 -11أستخدم أسلوباً منظماً في مواجهة المشكبلت

 -12عند إحساسي بوجود مشكلة فإن أول شيء أفكر بو ىو تعرف المشكلة بالضبط

 -13أجد تفكيري محصوراً في حل واحد للمشكلة

 -14أحصر تفكيري بالجوانب السلبية للحل الذي ال أميل إليو
 -15أحرص على تقويم الحلول بعد تجريبها في الواقع
 -16أجد صعوبة في تنظيم أفكاري عندما تواجهني مشكلة
 -17أحرص على استخدام عبارات محددة في وصف المشكلة
 -18أجد نفسي منفعبلً حيال المشكلة إلى درجة تعيق قدرتي على التفكير
 -19أحاول التنبؤ بالنتائج قبل أن أتبنى حبلً معيناً
 -23أعيد النظر في الحلول بعد تطبيقها بناء على مدى نجاحها
 -21عندما تواجهني مشكلة فإنني أتصرف دونما تفكير
 -22أتفحص العناصر المختلفة للموقف المشكل
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 -23أسأل اآلخرين عن رأيهم لكي أتعرف االحتماالت المختلفة للحل
 -24أختار الحل الذي يرضي اآلخرين بغض النظر عن فاعليتو
 -25عندما يكون حلي للمشكلة غير ناجح فإنني أحاول معرفة سبب ذلك
 -26أحرص على تأجيل التفكير في أية مشكلو تواجهني
 -27عندما تواجهني مشكلة ال أعرف بالضبط كيف أحددىا
 -28لدي القدرة على التفكير بحلول جديدة ألية مشكلة
 -29أفكر يما يمكن أن يترتب على الحل في المدى القريب والبعيد
-33أصر على استبدال الحل عندما يثبت فشلو في حل المشكلة
 -31أتجنب الحديث في الموضوع الذي تواجهني فيو المشكلة
 -32أواجو صعوبة في وصف محددات المشكلة.
 -33عندما تواجهني مشكلو أفكر بالحلول الممكنة كافة قبل أن أتبنى واحداً منها.
 -34أضع خطة لتنفيذ الحلول المناسبة.

-35ينتابني شعور بالغضب والعصبية عندما أجد أن الحل الذي توصلت إليو كان فاشبلً.

 -36ينتابني شعور باليأس إذا واجهتني أية مشكلو معقدة.

 -37عندما تواجهني مشكلة ال أعرف من أين أبدأ بحلها.
 -38عندما تواجهني مشكلة فإنني استخدم في حلها أول فكرة تخطر ببالي.
 -39عندما تواجهني مشكلة فإنني أختار الحل األكثر احتماالً للنجاح.

 -43عندما تواجهني مشكلة فإنني ال أشغل نفسي بتقويم الحلول التي أتوصل إليها.

مفتاح التصحيح:
تجيب المتدربات عن التقويم الذاتي ,ثم يقومون بتصحيح فقراتو باستخدام األوزان التالية-:
الفقرات الموجبة

الفقرات السالبة

تنطبق بدرجة بسيطة

1

3

تنطبق بدرجة متوسطة

2

2

تنطبق بدرجة كبيرة

3

1

الفقرات السالبة ىي الفقرات التالية:
5,8,9,13,13,14,16,18,21,24,26,27,33,31,32,35,36,37,38,43
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تحسب الدرجة الكلية على المقياس ,كما تحسب الدرجات الفرعية على النحو التالي:
الرقم

أرقام الفقرات

الفقرات

1

التوجو العام

الفقرات36+31+26+21+16+11+6+1:

2

تعريف المشكلة

الفقرات37+32+27+22+17+12+7+2:

3

توليد البدائل

الفقرات38+33+28+23+18+13+8+3 :

4

اتخاذ القرار

الفقرات39+34+29+24+19+14+9+4 :

5

التقوي ــم

الفقرات43+35+33+25+23+15+13+5:
الدرج ـ ــة الكليـ ـ ـ ــة

6
الدرجة الكلية:
تتراوح الدرجة الكلية لكل مشارك بين ()123-43
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 DNAالتحفيز الخاص بك
قبل أن تتعرفي على الـ  DNAالخاص بك يجب أن تعرفي أربعة قوانين مهمة في عالم التحفيز وىي
 كل شخص يحفز بشكل مختلف عن األخر
 لكل فرد نوع مميز و فريد من التحفيز
 ما يحفزك قد يثبط غيرك

 ال يوجد طراز تحفيزي أفضل من طراز أخر

التحفيز يحتاج إلى ثبلث مكونات و ىي ( الدوافع و الحاجات و المكافآت )
الدوافع  :ىي القوة الداخلية التي تحرك الشخص التخاذ الفعل وىي على نوعين :
 دافع اإلنتاج  Production :من يتمتعون بدافع اإلنتاج يبيلون إذل الًتكيز على اإلقباز و تقييم النتائج
و ىم قادرون على تنظيم الناس و ربريك عجلة اؼبشاريع إذل األمام  ،بسبب شدة تركيز اؼبنتجُت على ربقيق
النتائج فقد يكونوا شديدي التنافس و يظهرون نوعاً من سلوك الفوز

 دافع التواصل  Connection :ينزع أصحاب ىذا الدافع إذل االندماج مع الناس و يقدرون العبلقات
اإلنسانية ويتميزون بأهنم ودودون و أىل للثقة و ؿببوبون من اآلخرين و يتصفون أيضا بالتعاون و يشجعون
العمل ضمن فريق والن دافعهم التواصل فهم شديدو اؼبرونة و اللُت يف العراك لدرجة السماح لآلخرين
باستغبلؽبم و زبتلف درجة اللُت واؼبرونة من شخص ألخر بالطبع .
الحاجات  :و ىي المتطلبات األساسية التي يجب أن تتوفر لدى الشخص حتى يشعر باإلنجاز وىي على
نوعين :
 حاجة االستقرار  Stability :ىناك من يستمتع باالستقرار بالعمل الروتيٍت فهم بارعون يف التعامل مع
اعبداول و النظم و ىم غالباً يكونون عمليُت و منهجيُت و مسئولُت و وببون أن يتبعوا اإلجراءات و يطيعوا
القوانُت و هبدون راحتهم يف األمور اؼبتوقعة منطقيون يف ازباذ قراراهتم و بارعون يف التعامل مع العمليات
فهم أولئك األشخاص الذين هبعلون القطارات تتحرك يف مواعيدىا و وبسنون العمليات.
 حاجة التنوع Variety : :يستمتعون بالتغيَت و التنوع فهم يبيلون إذل االتصاف باغبيوية و التلقائية و
القدرة على اإلقناع ال يرتبكون بالتحوالت السريعة أو التعديبلت يف أخر اللحظات .يثقون يف قدرهتم على
التحلى دبهارات جديدة  .وببون اؼبتنوعون اؼبتعو و يبلؤىم اغبماس ,وىم تواقون إذل اؼبغامرة و متعطشون
ػبوض التجارب اعبديدة بطبيعتهم
المكافآت :ىي الجائزة أو الثواب المفضل الذي يرغب فيو الشخص حتى ينجز و ىي العملة المادية أو

المعنوية أو النفسية التي ينتظرىا الشخص لقاء أدائو  ,وىي على نوعين :
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 اؼبكافأة الداخلية  Internal :يشعر أصحاب اؼبكافأة الداخلية بأهنم يقيمون و يقدرون أفعاؽبم من
خبلل التقدير الصادق إهنم أشخاص عقوؽبم موجهة للمهام  ،لديهم حاجة إذل إحداث فرق إهبايب و ىم
يقدرون اإلسهام  .يستمدون رضاىم من العمل ذي اؽبدف و اؼبغزى يعد اؼبقابل النفسي مهم بالنسبة ؽبم.
ُوبفز الداخليون بأجواء العمل الطبيعية و الزمبلء ا﵀ببُت إليهم.

 اؼبكافأة اػبارجية  External :يشعر أصحاب نظام اؼبكافأة اػبارجية بالئلقرار على أفعاؽبم من خبلل
الفوائد اؼبلموسة إهنم يقدرون العمل الشاق و يؤمنون حبتمية مكافأة الفائز  ،،يستمتع اػبارجيون بتقدير
رؤسائهم العلٍت و باؼبميزات اػباصة .يعد اؼبقابل اؼبادي مهم بالنسبة ؽبم و ُوبفزىم العبلوات و فرص

التقدم و األجور اإلضافية .لؤلسف سبيل ثقافتنا إذل النظر إذل ىؤالء على أهنم جشعون و يصنفون على أهنم
أنانيون ولكن ىذا غَت صحيح اؼبقابل اؼبادي ىو ا﵀فز ؽبم إذا أردهتم أن يعلموا بشكل شاق.

العيش يف منطقة اإلقباز:

عندما تعرف ىل أنت متواصل متنوع أو مستقر داخلي أو منتج خارجي قد تكون عرفت ما يحفزك

بالضبط و بالتالي سينعكس على أدائك بشكل إيجابي و ستنجز و ستمتمع بالنجاحات  ,,,و أيضاً
على كل مدير معرفة ما يحفز فريقة ليقفز بهم لمستويات عالية من اإلنجاز في بيئة عمل تعرف
موظفيها لذلك يجب على المدير الناجح تقسيمهم بناء على الـ  DNAالخاص بهم كأفراد .

و اآلن ىل عرفت اآلن الحمض النووي الخاص بك)  (DNA؟
(الدوافع  Drivesالحاجات Needs
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مراحل تكوين فرق العمل:

تكوين فرق العمل – نشاط تطبيقي

يمر تكوين أي فريق بخمس مراحل أساسية ,تتضمن كل مرحلة مجموعة من المهام واألدوار والسمات ..

من خبلل النشاط التالي سنتعرف على ىذه المراحل وما تتضمنو كل مرحلة .

األداء

حتديد األدوار واملهام

• مرحلة 1

• مرحلة2:

• مرحلة3:

التشكيل

• مرحلة4:

• مرحلة5:

إرساء القواعد

االنتهاء

حتى نتدرب بشكل عملي على كيفية تكوين فرق العمل سنقوم بتطبيق مراحل تكوين فريق العمل على المثال

التالي :

الهدف  :تنظيم برنامج دعوي "التذكير بفضل الصبلة وعقوبة تاركها" لطالبات المدرسة .
المرحلة األولى :التشكيل

تتضمن ىذه المرحلة المهام والخطوات التالية :

 .1تحديد ىدف الفريق والمهمة المكلف بها بشكل واضح ودقيق.

 .2اختيار أعضاء الفريق حسب أىدافو ومهامو ومن أىم سمات أعضاء الفريق ما يلي:
 المبلءمة للعمل.
 االقتناع بالعمل.

 التكامل مع بقية أعضاء الفريق في المهارات والقدرات والتخصص.
 الرغبة في التعاون والعمل ضمن فريق.
 تحمل المسؤولية.

 .3اجتماع أعضاء الفريق وتكوين تعارف وتجانس بينهم.

93

( مهارات بناء وقيادة فرق العمل )

نشاط تطبيقي:
المرحلة األولى  :تشكيل الفريق
المهمة:

الجهة المعنية بالمشروع:

الشريحة المستهدفة:

موعده:

ىدف أو مهمة الفريق:

مدتو:

مكانو:

الميزانية ومصدرىا:
-

معيار اختيار عضو الفريق

-

المرحلة الثانية  :تحديد األدوار

تتضمن ىذه المرحلة المهام والخطوات التالية:

 -1تحديد قائدة الفريق ويتم ذلك من خبلل التصويت أو التعيين من قبل الجهة المشرفة .
 -2تحديد مقررة للفريق ( .يتولى كتابة محاضر االجتماعات ومتابعتها)

 -3مناقشة مهمة الفريق وىدفو بشكل موسع ويتضمن تحديد االحتياجات والمعوقات
والجهات الداعمة ...

 -4تقسيم األعمال على الفريق وفق طبيعة المهمة.

 -5تحديد جدول زمني لبلجتماعات وإنهاء األعمال.

نشاط تطبيقي :

المرحلة الثانية  :توزيع األدوار والمهام
تحديد قائد الفريق
تحديد مقرر للفريق
المعلومات التي يحتاجها الفريق عن
المهمة

التحديات المتوقعة
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المهمة

االسم

المدة

تقسيم األعمال

موعد االجتماع القادم
المرحلة الثالثة  :إرساء القواعد

تتضمن ىذه المرحلة المهام والخطوات التالية:

 تلخيص ما تم االتفاق عليو ( .ويقوم بو القائد أو المقرر)

 تحديد بيانات التواصل وطرقو المفضلة بالنسبة لؤلعضاء.
 تحديد مواعيد االجتماعات القادمة.

 تأكيد احترام األعضاء لبعضهم ودعمهم وتشجيعهم لزمبلئهم وتكاملهم في القيام باألعمال
وتأكيد المبادرة والمسؤولية نحو المهمة والفريق.

 التذكير بأىمية رعاية سمعة الجهة المشرفة على المشروع واحترام نظمها وإطارىا القانوني.
المرحلة الرابعة  :االنطبلق بالعمل

تتضمن ىذه المرحلة المهام والخطوات التالية:

 تقديم الدعم المعنوي والمادي للفريق(.القائد)

 تنفيذ االجتماعات في وقتها ومتابعة إنجاز كل عضو لمهامو المكلف بها.
 تذليل الصعوبات والتحديات وحل المشكبلت التي تعترض عمل الفريق.
 تعزيز وتشجيع اإلنجاز واإلبداع في العمل.

 تقديم التغذية الراجعة ألعضاء الفريق من بعضهم.
المرحلة الخامسة :إنهاء العمل

تتضمن ىذه المرحلة المهام والخطوات التالية:

 تنفيذ العمل وتسليم المنتج النهائي لعمل الفريق.

 توثيق إنجازات الفريق وكتابة تقرير عنها (.ورقي أو إلكتروني – مقروء أو مرئي)..

 شكر وتقدير الفريق معنوياً ومادياً (.القائد – الجهة المشرفة – األعضاء لبعضهم).
 إقفال الفريق وإنهاء مهامو جميعاً .
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ملحق رقم ( ) 9

اختبار قبلي وبعدي

السؤال األول  :بيٍت مدلول كل من اؼبفاىيم واؼبصطلحات التالية  (:القيادة ،االدارة ،فريق العمل،
العصف الذىٍت ،األىداف )؟

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

السؤال الثاين  :اكتيب ثبلث نقاط تبيٍت فيها الفرق بُت القيادة واالدارة؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

السؤال الثالث  :عددي أىم طبس مهارات هبب أن يتصف هبا القائد الناجح؟

.................................................................................................................................................. .
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

السؤال الرابع  :اشرحي خطوات جلسة العصف الذىٍت ؟
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

السؤال اػبامس  :بيٍت آلية عمل ربليل سوات SWAT؟

.............................................................................................................................. .....................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

السؤال السادس  :ارظبي مبوذج ػبطة عمل نشاط توضحي فيو مراحل حل مشكلة دعوية ضمن فريق
عمل غرفة التوعية االسبلمية يف مدرستكن؟
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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