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  فريق العمل الفعال 
  .مبنظمات األعمال 

  
   .مفهوم فريق العمل

  
 مجموعه من األفراد لها هدف مشترك تمتلك مهارات مختلفه يكمل           هو

إن السمة األكثر    ، بعضها البعض إلنجاز الهدف المشترك ألفراد الفريق      
تميزاً في فريق عمل ما هي أن يكون لتحقيق أهداف الفريق األولوية القصوى             

قد يكون األعضاء يلزمون أنفـسهم بالعديـد مـن األهـداف            . عند أعضائه   
ولكن األكثر أهمية في    . شخصية التي يأملون في تحقيقها من خالل أنشطتهم         ال

أعمالهم هو نجاح المجموعة في تحقيق الهدف الذي حدده األعضاء معاً، فهـم             
. يساندون بعضهم البعض ، ويتعاونون بحرية ويتحاورون بصراحة ووضوح        
 ولألسف فإن أغلب المجموعات مجرد تجمع من الشخصيات، ويكـون لكـل           
واحد منهم أولوياته الخاصة التي قد تكون أكثر أهمية عنده من األولويات التي             
يسعى أغلبية أعضاء المجموعة إلى تحقيقها ، وغالباً مـا تتميـز المناقـشات              
والعالقات في مثل هذه المجموعات بتضارب األولويات ووجود مراكز قـوى           

التماشي مع القـرارات    داخل المجموعة ، كما تتسم تلك العالقات والمناقشات ب        
في الظاهر دون االلتزام بها بعمق في الحقيقة ؛ بل إن األفراد في مثـل هـذه                 
  . المجموعات ال يمانعون في تحقيق مكاسب شخصية على حساب اآلخرين

  
  .تعريف عملية بناء الفريق 

  
هي عملية إدارية وتنظيمية تخلق من جماعة العمل وحدة متجانسة،           -

  . وفعالةمتماسكة، متفاعلة
هي عملية مخططة تستهدف تكوين جماعة مندمجة ملتزمة قـادرة           -

علي أداء مهام معينة وتحقيق أهداف محددة من خالل أنشطة متعاونة           
  . و متفاعلة

هي عملية تستهدف تحسين فاعلية جماعة العمل من خالل أسـلوب            -
  . العمل، وعالقات األعضاء ببعضهـم، ودور القائد تجاه الفريق

  
  باب استخدام الفريقأس
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وجود مهام ذات طبيعة خاصة تستدعي وجود فريـق بخبـرات            -١
  متعددة 
  . قصور الجماعة في تحقيق المهام المطلوبة -٢
  . وجود مشكالت يعجز الفرد الواحد أو التنظيم اإلداري عن حلها -٣
  . وجود فرص جديدة يمكن اقتناصها -٤
  . احتياج المنظمة إلى أفكار جديدة -٥
  . وجود تحديات و مخاطر تواجه المنظمة -٦
  . وجود مشكالت في السلوك التنظيمي أو االجتماعي -٧
إن بناء الفريق هو أحد األساليب الفعالـة للحـصول علـي أداء              -٨

أفضل، وإنجاز أسرع، و عالقات إنسانية أعمق، إال انه لـيس الحـل             
  السحري للمشكالت

  
  شروط تكوين فريق العمل

  
اء الفريق نابعا مـن رضـاء العـاملين و اقتناعهــم            أن يكون بن  .١

  . ورغبتهـم وليس بقرار مفروض من اإلدارة
  . أن يكون هناك سبباً قوياً لتكوين الفريق.٢
  . أن تكون العالقة بين أعضاء الفريق اعتمادية تبادلية.٣
  . أن يتساوي األعضاء في أهـميتهـم داخل الفريق.٤
  .  و أدوار اآلخرينأن يتفهـم األعضاء أدوارهـم.٥
أن يتوفر لدي القائد و األفراد الرغبة األكيدة فـي إنجـاح مهـام              .٦

  . الفريق
توافر حد معقول من الثقة و االرتباط و االحتـرام والرغبـة فـي              .٧

  . التعاون والقدرة علي تحمل اآلخرين وتقبل اختالف وجهات النظر
  

  مقومات بناء الفريق
  

: ناء الفريق وتحـدد درجـة فاعليتـه       هناك ثالثة عناصر تؤثر علي ب     
  . العنصر الفني،العنصر اإلنساني والعنصر البيئي

  
ويقصد به نوع المهـمة المطلوب إنجازها، مدي       : العنصر الفني  -١

صعوبتها، المعلومات المتاحة، األساليب المختلفة لتحقيقهـا، واألدوات        
  . واألجهزة الالزمة إلنجازها

  
  . تمثل في القائد و أعضاء الفريقوهو ي :العنصر اإلنساني -٢
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وهو يتمثـل فـي البيئـة التنظيميـة و البيئـة             :العنصر البيئي  -٣

  . االجتماعية
  

  :قائد الفريق
  
هو المسئول عن تحقيق التنسيق و التكامل و التفاعل بين أعـضاء            .١

  . الفريق
يكون بينه و بين األعضاء قدر كبيـر مـن الثقـة و االحتـرام و                .٢

  . التعاون
يكون مقتنعا بأهداف الفريق مخلصا في تحقيقها، جادا فـي قيـادة            .٣

  . األعضاء للوصول إليها
  . يجب أن تتوفر فيه شخصية ناضجة، وخبرة عملية مناسبة.٤
يعمل القائد مستشارا للفريق، يقوم بتـسهيل مهــمة األعـضاء،           .٥

وترسيخ القيم و القواعد السلوكية، وتوجيه و تعليم األعضاء، وتقـديم           
  . لنصح و المشورةا
  

  :أعضاء الفريق
  

  : تؤثر النقاط السلوكية اآلتية علي نجاح الفريق
عدد األعضاء وخبراتهـم ومهنهـم ومكانتهــم فـي التنظـيم           -١

  . األساسي للمنظمة
  . القيم السائدة بينهـم، ودرجة االنتماء والوالء للفريق -٢
  . تعاونقدرتهـم علي العمل الجماعي، ومدي استعدادهـم لل -٣
  . مهارات االتصال وعالقاتهـم االجتماعية -٤
  . الروح المعنوية والمشاعر واالتجاهات -٥
  . الدوافع المتنوعة لدي األفراد ومدي إشباعها -٦
  

  : البيئة التنظيمية
أهـدافها، رسـالتها خططهـا،      : المنظمة التي ينتمي إليها األفـراد      -

  . ومواردها
  . فتها، و سياساتهاتركيب اإلدارة العليا، وفلس -
  . نظم الحوافز و تقييم األداء، والتدريب، و فرص النمو -
  

  :البيئة االجتماعية
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  . المؤثرات االقتصادية واالجتماعية لبيئة المنظمة والفريق -
يالحظ أن البيئة االجتماعية تكون أكبر تأثيرا علـي الفريـق، ألن             -

  . سلوكيات األفرادعادات المجتمع و أعرافه تتغلغل في اتجاهات و 
  

  شروط جناح الفريق
  

  : نستخلص من كل ما سبق الشروط اآلتية لنجاح الفريق
أن يتولي القائد التخطيط بمشاركة األعضاء، وتنـسيق الجهـود           -١

  . بينهـم
أن يكون األعضاء علي علم بالمهام المطلوبة، واقتناع بأهـميتها،          -٢

  . وقدرتهـم علي تحقيقها
  . هـم المهارات الالزمة ألدائهاأن تتوافر لدي -٣
أن تتوفر الرغبة في التعاون لتحقيق الهـدف، وااللتـزام بتقـديم             -٤

  . المساهـمات لباقي األعضاء
  . أن تتوفر اتصاالت مفتوحة ومعلومات متاحة للجميع -٤
أن يتوفر بين األعضاء الثقة واالحترام والمساندة، والرغبة فـي           -٥

  . إذابة االختالفات
  " المادي و المعنوي"  يتوفر نظام فعال للثواب والعقاب أن -٦
  

   .خصائص فرق العمل الفعالة
  

تتميز فرق العمل الفعالة بالعديد من الصفات التي تميزها عن غيرهـا            
من فرق العمل الغير فعاله، فالعالقـات تتميـز بالثقـة واالحتـرام             

 ولـيس   والتعاون، والخالف يعتبر طبيعياً ويتركز حول الموضوعات      
األشخاص، كما أن المعلومات تتدفق بحرية في كافة أرجاء المنظمـة           
ويشترك فيها كافة أعضاء الفريق، وتمتاز بالوضوح والدقة، وكـذلك          
تختفي مظاهر التأكيد على النفوذ وتكـون القـرارات مـستندة إلـى             
معلومات، وباإلجماع، ويلتزم بها الجميع والسلطة تتوقف على الكفاءة         

ها الجميع وال تخضع لقوانين تبادل المنفعة وال تحجب عن          ويشترك في 
  . العضو، أو تمنح له بعد مفاوضات كثيره، وتكون منتقاه

  
  : وذكر البعض أنه يمكننا القول بفعالية الفريق إذا تميز بما يلي

  
أهداف واضحة ومحددة، وتفهم تام مـن األعـضاء ألدوارهـم            -١

  . ومتقبلون لها
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ل األعضاء، يشجع على المناقشة الصريحة،      اتصال واعي بين ك    -٢
  . والتعبير الصريح عن اآلراء واألفكار

معرفة جلية بجوانب القوة والضعف لدى الفريـق، وإدراك تـام            -٣
  . للفرص والتهديدات البيئية الخارجية

  . توفر نظام تحفيز على أساس جماعي وليس فردي -٤
  .  عن طريق التعاونالتحضير في التعامل مع الخالفات وتسويتها -٥
مناخ عمل مريح وغير رسمي، وبعيـد عـن التـوتر والعـداء              -٦

  . والرسميات، يتيح لألفراد االستمتاع بالزمالة والمرافقة
المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات وتكون باإلجمـاع ولـيس           -٧

  . باألغلبية
  .ممارسة الرقابة الذاتية -٨
  

ريق التـي تمكـنهم مـن       ومن منظور خصائص وسمات أعضاء الف     
  :تحقيق فعالية وكفاءة الفريق ما يلي

   
أي مدى اهتمام أعضاء الفريق بالمساهمة في أنـشطة         : المشاركة-١

  .الفريق بصورة فعالة
   

 وهو مدى توفر الرغبة لدى أعـضاء الفريـق للعمـل            :التعاون-٢
  . الجماعي للوصول إلى النتائج

  
لفريق آلراء اآلخـرين،    وهي درجة تقبل كل عضو في ا      : المرونة-٣

  . والتنازل عن المواقف الثابتة لصالح الفريق
  
 وهي درجة ميل أعضاء الفريق لعدم اإلساءة لمشاعر   :الحـساسية -٤

  . بعضهم بعضاً، ومدى رغبتهم لتكوين جو نفسي مريح
  
وهو مدى استعداد أعـضاء الفريـق لمواجهـة         : تحمل المخاطر -٥

، والعمل على تحدي نقاط ضعف      المواقف الصعبة التي تواجه الفريق    
  . الخطط واالستراتيجيات لحفز األعضاء على مواجهتها وتذليلها

  
 وهو مدى شعور الفرد للعمل بإخالص لتحقيـق أهـداف           :االلتزام-٦

المنظمة وهذا يتطلب إنسجام أهداف المنظمة مـع أهـداف الفريـق،            
   . والتقسيم العادل للمهام بين األعضاء
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ى ميل أعضاء الفريق لتقـديم مقترحـات حـل           وهو مد  :التيسير-٧
المشكالت، وتسوية النـزاعات ضمن الفريق وتوضيح مهام وقـضايا        

  . العمل التي يواجهها الفريق
وهي مدى ميل أعضاء الفريق لتقديم معلومات لآلخرين        : االنفتاح -٨

عن التخطيط وحل المشكالت، وحرية التعبير عن المشاعر ووجهات         
  . النظر
  

ق يمكن أن نلخص أهم صفات فريق العمل الفعال على أنها           ومما سب 
  : تتمحور حول عدد من األمور

  
  . الالرسمية -١
  . وضوح المهام واألهداف -٢
  . التعاون االعتمادية بين األعضاء -٣
  . المشاركة وااللتزام بتحقيق أهداف المنظمة -٤
راعات القيادة الفعالة لنشاطات الفريق، والتحضر في إدارة الـص         -٥

  . والخالفات
  .دعم اإلبداع واالبتكار، واالتصاالت المفتوحة -٦
  

  . العمل فريقمراحل بناء 
  

مرحلة التكوين، مرحلة   : تمر عملية بناء الفريق بخمسة مراحل أساسية      
  . الصراع، مرحلة وضع القواعد، مرحلة األداء، مرحلة اإلنهاء

  
  .مرحلة التكوين.١
  

فردية إلى الجماعية، حيـث يتحـول       هي أولي خطوات التحول من ال     
الفرد من كونه فردا إلى عضو، ومن كونه وحيدا إلى كونه متفـاعال،             

  . ومن كونه مستقال إلى مشارك
وهي مرحلة اختبار يكتشف فيها الفرد العالقات المالئمة مع أعـضاء           

  . الفريق، ويكتشف فيها البيئة النفسية و االجتماعية للفريق
 خليط من الشعور بالفرح بعضويته في جماعة،        يسود في هذه المرحلة   

والتفاؤل بالقدرة علي النجاح، و التوقع للنتـائج الممكنـة، و الفخـر             
الختياره، والقلق و الخوف من الفشل، و الشك في المهــمة و فـي              

  . باقي الفريق، و التشوق تجاه الفريق
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ويبدي األعضاء في هذه المرحلة سلوكا يكون خليطـا مـن األدب و             
لمجاملة، والتعامل الرسمي مع اآلخرين، محاولة فهــم المهــمة          ا

المطلوبة، التعرف علي طرق اإلنجاز، التعـرف علـي الـسلوكيات           
المقبولة و المرفوضة، البحث عن مـصادر للمعلومـات، ومحاولـة           
التعرف علي المشكالت المحتملة و وطرق مواجهتها، الشكوى مـن          

ية أم وهـمية، بعض الضيق و      الصعوبات المتوقعة سواء أكانت حقيق    
  . التبرم، و التردد واإلحجام

لدعم األفراد في هذه المرحلة يمكن التهيئة المبدئية و التمهيد و تقـديم             
المعلومات لتوضيح رسالة الفريق، و أهدافه، و المهـمة المطلوبـة،          
ومعايير النجاح، إبراز السلوك المرغـوب و المرفـوض، وتـدريب           

  . لمهام مع التركيز علي المهارات التي تنقصهـماألعضاء علي أداء ا
  
  .مرحلة الصراع.٢
  

هي أصعب المراحل في بناء الفريق، حيث يبحث فيها كل عضو عن            
مكانه ومكانته، وتبدو فيها األهداف صعبة أو غير قابلة لإلنجاز، وقـد     
ينفذ فيها صبر األعـضاء، فيجـادلون، ويثـورون، ويعترضـون،           

اع بينهـم، وقد يترك بعضهـم الفريـق، وقـد         ويقاومون، وينشأ النز  
  . ينحشر الفريق في هذه المرحلة وال يحقق أي إنجازات

يسود في هذه المرحلة شعور بتضارب وجهات النظـر، والمقاومـة           
والرفض، والحيرة، وعدم القدرة علي التفكير السليم، وقـد يـشعرون           

  . باالرتياح عند وجود طاقة أمل في النجاح
ء في هذه المرحلة سلوكا يتـسم بالجـدال والمناقـشة           ويبدي األعضا 

والتحدي، والتنافس والصراع، واستخدام وسائل الدفاع الـسيكولوجية        
من إسقاط، وتبرير، وانسحاب، وهجوم، وأحالم يقظة، كما يبدءون في          
التشكيك في األهداف والمهام، ويميل بعضهـم إلى الثـورة وفقـدان           

  . الشديد عن وجهة النظر الشخصيةالسيطرة علي األعصاب، والدفاع 
يمكن مساعدة الفريق في هذه المرحلة بالتوضيح وتقديم المعلومـات،          
والتحفيز وتأكيد قدراتهـم علي أداء المهـمة، وتوضيح أمثلة لمهـام          
مماثلة وكيف تم إنجازها، وكذلك استخدام أساليب حل النـزاع مـن            

  . توفيق، تحاشي، تنازل، تكيف، تعاون ومشاركة
  
  .مرحلة وضع القواعد.٣
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بعد انقضاء مرحلة الصراع، تبدأ مرحلة قبول األعضاء لبعـضهـم          
تتميز هذه المرحلـة    . بعضا، و لألدوار التي سيلعبونها، وللفريق ككل      

وهي مرحلة  . بانخفاض حدة النزاع، و بدء التعاون، ثم تزايده تدريجيا        
 لذلك يجـب أال     وسيطة تمهد للمرحلة التالية و هي مرحلة أداء المهام،        

تطول هذه المرحلة أو يتوقف فيها الفريق، ولكن يبدأ التعاون الفعلي و            
وفي هذه المرحلة   . االتفاق بين األعضاء للوصول إلى الهدف المشترك      

يتم وضع القواعد للعالقات و المعامالت بين أعضاء الفريق، ليـصبح           
  . الهدف هو الرباط أو العقد غير المكتوب الذي يجمع الفريق

يكون شعور األفراد في هذه المرحلة هو تقبل العضوية في الفريـق،            
قبول الهدف المشترك، الراحة النفسية لحل النزاعـات، وااللتـزام و           

  . العزم علي التعاون و المشاركة
ويكون سلوكهـم في هذه المرحلة هو العمل علي تـسوية لخالفـات،        

ر، وتكون العالقات   تبادل المعلومات، الصراحة و التعبير عن المشاع      
  . االجتماعية والشخصية مرحة ومسترخية

ويمكن مساعدة الفريق بتشجيع المشاركة بين األفراد، و تنمية االلتزام          
الذاتي و الشعور بالمسئولية، و التأكد من وضوح األهداف، وإعطـاء           
المعلومات الالزمة، وبدء عمل خطط وجداول العمل، وتوفير التدريب         

  . الالزم
  
  .حلة األداءمر.٤
  

هنا يبدأ األعضاء في القيام بأدوارهـم، ويمارسـون تخصـصاتهـم          
المهنية أو الوظيفية، كل في مجاله، ويمارسون عالقـات التعـاون و            
الترابط، و يتعرف كل عضو علي دوره وتوقعات اآلخرين، ويتفهـم          
كل عضو نواحي القوة و الضعف لديه و لـدي اآلخـرين، ويفكـر              

 طرق اإلنجاز و زيادة الفاعلية، ويمـارس القائـد          أعضاء الفريق في  
  . دوره كموجه ومدرب وناصح، ويساعد األعضاء علي تقييم أداءهـم
ويسود الشعور بالرضا، حيث تبدأ خطـوات التقـدم و نتائجـه فـي              
الظهور، والشعور بالثقة باآلخرين، حيث تكون األمور قد استقرت و          

 الثقة بالنفس، وتنمـو     تعرف األعضاء علي بعضهـم البعض، وكذلك     
الرغبة في أداء الدور المطلوب للوصول إلى الـشعور باإلنجـاز و            

  . تحقيق الذات
ويتسم سلوك أفراد الفريق بالتعاون، و القدرة علي التنبؤ بالمـشكالت،           
و الرغبة في تفاديها أو عالجها، وتحمل المخاطرة من أجـل تحقيـق             

  . الهدف، واالنغماس في الفريق
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دة الفريق أيـضا بالتوجيـه و التـدريب و التـشجيع و             ويمكن مساع 
  . المؤازرة
  
  مرحلة اإلنهاء.٥

تحدث في حالة الفريق الذي يتكون ألداء مهـمة معينة ينتهـي دوره            
وقد . بانتهائها، مثل إدخال تغيير معين، أو اإلعداد أو تنفيذ مشروع ما          
مـع  نجح الفريق في مهـمته أو يفشل، ويكون علي القائد أن يدرس            

الفريق العوامل التي أدت للنجاح أو الفشل، و الـدروس المـستفادة،            
  . وكيفية عرض النتائج علي اآلخرين، و التقييم الكلي للتجربة

ويكون شعور األفراد في حالة النجاح الفخـر والبهجـة و المـرح و              
االعتزاز والحزن النفضاض الفريق، بينما في حالـة الفـشل يكـون            

لغضب واإلحـساس بـالعجز وربمـا الحـزن         الشعور باإلحباط و ا   
  . النفضاض الفريق

يتسم سلوك األفراد في حالة النجاح بالشكر و التقدير بـين القائـد و              
األعضاء بعضهـم بعضا، و التكاسل عن إجراءات انقضاض الفريق،         
وفي حالة الفشل يكون استخدام وسائل الدفاع السيكولوجية من إسقاط،          

  .  وأحالم يقظةوتبرير، وانسحاب، وهجوم،
  

  .فرق العمل ل األشكال الرئيسية
  

يوجد العديد من أنواع المجموعات التي يمكن تطويرها لتصبح فـرق           
  : وهذه بعض النماذج األكثر انتشاراًعمل مترابطة 

  
 والتي عادة ما تكون بحثية أو استشارية وعـادة مـا            اللجان ، : أوالً  

  . ه اللجانتخضع لرئاسة الشخص أو الجهة التي شكلت هذ
  

 والتي تعـد فـي الغالـب        المجموعات ذات المهام المحددة ،    : ثانياً  
مجموعات مشكلة مؤقتاً لحل المشكالت أو للتعامل مع المسائل التـي           

  . تتداخل فيها الوظائف أو السلطات
وأي واحدة من هذه المجموعات قد تعمل بشكل متفرغ أو بشكل غير            

  .متفرغ في أثناء فترة انعقادها
  
 وتضم مجموعات مـن المـوظفين والمـشرفين         دوائر الجودة، : الثاًث

للبحث عن طرق لزيادة فاعلية مجموعات العمل عن طريق إنتاجيـة           
  . أعلى وجودة أرقى
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 التي تتكون للعمل في مشروع محدد       مجموعات المشروعات ،  : رابعاً  

مثل إصدار منتج جديد أو تشييد مصنع أو مبنى جديد أو إنشاء برنامج             
مبيوتر ، قد يكون وجود مجموعـات المـشروعات مؤقتـاً مثـل             ك

المجموعات ذات المهام المحددة، حيث تنحل المجموعة بانتهائها مـن          
  . تنفيذ مهمتها

  
  فوائد فريق العمل

  
  . التعاون وهو الفائدة األساسية : الفائدة األولى

يرغب األعضاء في العمل معاً وفي مساندة أحـدهم اآلخـر ألنهـم             
ن مع الفريق، ويريدون له أن يكون ناجحاً، وبذلك تقل المنافسة           يتوحدو

الفردية ، كما يريد األعضاء ما هو أكثر من التعاون مع بعضهم مـن              
  . أجل مصلحة الفريق

  
ينقل أعضاء الفريق الذين تعلموا تقديم الدعم والثقـة         : الفائدة الثانية 

تبـادل   ، ويدركون مـدى أهميـة        ببعضهم البعض المعلومات بحرية   
المعلومات المطلوبة بينهم للعمل بطريقة أكثر فاعليـة، كمـا تتـدفق            

، ومن  ]من الموظفين إلى اإلدارة   [المعلومات بحرية من أسف إلى أعلى     
، وبين اإلدارات الواحـدة ،      ]من اإلدارة إلى الموظفين   [أعلى إلى أسفل  

  . وبذلك يكون للتحاور فائدة أخرى
  

   ، والمواهب، والقوى كثر فاعلية للموارداالستخدام األ: الفائدة الثالثة
والذي يقوم به األعضاء بحرية تامة بمشاركة أعضاء آخرين بالفريق          
، فعندما يوجد خلل ما في معلومة محددة أو مهـارة خاصـة لـدى               

  . األعضاء  فهناك آخر لسد هذه الثغرة
  

  اتخاذ القرارات والحلول في وقت واحد : الفائدة الرابعة
ضو يستخلص، ويقَيم اختيارات أكثر مما يـستطيع أن         حيث إن كل ع   
فيقل بذلك الوقت المطلوب إلنجـاز العمـل؛ ألن         . يقوم به فرد واحد   

األعضاء يتخذون قراراتهم في آن واحد، وليس بالتتبع كمـا يحـدث            
  . غالباً ،و تتخذ القرارات بإجماع األعضاء 

  
 رات والحلـول  إن من يملكون المسئولية عن القـرا      :الفائدة الخامسة 

. يشعرون بالتبعية بالتزامهم بتنفيذ تلك القـرارات والحلـول بنجـاح          
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أعضاء الفريق اآلخر يشعرون أيضاً بالتزام قـوي نحـو الفريـق ،             
  . بالرغبة في عدم خذالنه

  
الجودة ، حيث يوجد االهتمام بتحقيق الجودة والدقة        : الفائدة السادسة 

اط الفريق ، ويرغبـون أن       ألن العاملين يشعرون أنهم جزء من نش       ،
يظهر فريقهم بصورة جيدة قدر اإلمكان، باإلضافة إلى ذلك يطمـئن           
أعضاء الفريق إلى حصول كل واحد منهم على حاجته مـن الفريـق             
إلنجاز أفضل عمل ممكن، وذلك نتيجة تعاون األعضاء مع بعـضهم           

  .   البعض
  

  مزايا وعيوب فرق العمل
  

 من أشكال العمل الجماعي لها عدد       ان فرق العمل مثلها مثل اى شكل      
  كبير من المزايا وان كانت ال تخلو من بعض العيوب 

  
  : أوالً مزايا فرق العمل

  
  يساعد اعتماد مفهوم فرق العمل علي ترسـيخ مفـاهيم العمـل            –أ  

  الجماعي وادراك عنصر التنظيم كعنصر
   :هام في انجازه بالكثير من المزايا والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

   خلق بيئة عالية التحفيز ومناخ مناسب للعمل -
   اإلحساس المشترك بالمسئولية تجاه المهام المطلوب انجازها -
   استجابة أسرع للتغيرات الطارئة في بيئة العمل-
   تقليل االعتماد على الوصف الوظيفي-
  . تفويض فعال للمهام المطلوبة مع زيادة فى مرونة األداء-
لعمل المطلوب انجازه من كل عضو مع المحافظة علي          التزام تام با   -

  .القيم المساندة
  . تحسين مستوى ونوعية القرارات-
  . زيادة فاعليه االتصاالت بين األعضاء-
  . تحسين مستوى مهارات األعضاء-
  
  :فرق العمل ومعوقات  عيوب -ب
 قد تخرج أحيانا عن السيطرة وتبدو عليها مظاهر الفوضى وعـدم            -

   االنضباط
  . تحتاج وقت طويل حتى تحقق نتائج ملموسة-
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إن من أهم التحديات التي تواجه المنظمات وفقاً لمفاهيم فرق العمـل            
يتمثل في تحدي ردم الفجوة بين متطلبات المنظمة ومهارات العـاملين          
، واالستخدام األمثل للتقنيات المتطورة والحـرص علـى الكفـاءات           

داف المنظمة ، ففي المنظمات الناجحة      الوظيفية المتميزة التي تحقق أه    
تعتبر العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين هي حجر األساس لنجاح فرق          

فـي تطـوير هـذه      العمل المختلفة ويلعب القائد أو المدير دور مهم           
العالقة في مناخ من الثقة المتبادلة واالحترام والفهم الشامل الحتياجات          
كل من المنظمة والفرد وذلك لخلق بيئـة مالئمـة لتحقيـق أهـداف              
وتوجهات اإلدارة العليا للمنظمة وفي نفس اللحظة يتم تحقيق أهـداف           

  .وتطلعات العاملين 
  

د أو  المدير هو محور  التوجهات        اإلدارة التقليدية لإلعمال تجعل القائ    
وإغفال دور األفراد بشكل أو بآخر مما يتعارض مع واقع اليوم الـذي   

المدير إذا رغب النجـاح الـتخلص مـن هـذه           / يفرض على القائد    
األساليب التي عفا عليها الزمن ويتسلح بسالح الثقة والطمأنينة ويفسح          

نظرهم وأن يسعى   المجال الهتمامات المرؤوسين وأفكارهم ووجهات      
باستمرار لدفع السلطة الى أسفل السلم التنظيمي لتمكيـنهم مـن أداء            
أعمالهم ألنهم أكثر إلتصاقاً بها ويعلمون خفاياها ومتطلبات النجاح بها          

  .وكيفية قياسها
  

  
  
  .ق العمل قيادة فري

  
القيادة الحكيمة هي التي تكون قادرة على قيادة اآلخـرين مـن أجـل          
تحقيق إنجازات متميزة وهذا النوع من القيادة يكون له السبق في فهم            
الوضع الحالي وما يؤثر عليه من مستجدات كما أنها تكون قادرة على            
فهم ما سيكون عليه المستقبل حيث تنظر إليه بطريقة ذكيـة وتعمـل             

  .على تطويعه لخدمة أهدافها
  

فإن لم تستطع هذه القيادة تطويع المستقبل ليتالءم مع خططها، أبدعت           
إن . أساليب متطورة وغيرت من خططها لخلق ظروف أفضل للنجاح        

هذا النوع من القيادة تكون متبصرة للمستقبل آخـذة بعـين االعتبـار             
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عظم الوقت إلى   فهي كقائد السيارة، ينظر في م     . إنجازاتها في الماضي  
  .األمام لكنه يلتفت بين الفينة واألخرى في المرآة ليرى ما خلف وراءه

  
هذه القيادة تكون قادرة وبكل المقاييس على اإلبداع والخلق وهي قادرة           
على إحاطة نفسها بأناس قادرين على مد يد العون والمساعدة لها فـي           

م دعامة القيادة   وهؤالء الناس ه  . أي وقت إلتمام الخطط التي وضعتها     
الرئيسية وهم الفرق التي تحقق النجاح لها بشكل خـاص وللمؤسـسة            
التي يعملون فيها بشكل عام، حيث يسمو الهدف األكبر لهـذه الفـرق             

  .على الهدف الخاص لكل فرد من أفراد الفريق
  

إن وجود الفرق يؤدي إلى طمأنة األفراد خاصة عندما يخرجوا مـن            
تي تعودوا على العمل داخلها، فهم يـشعرون        ال" منطقة الراحة "نطاق  

بالراحة والطمأنينة ما داموا بداخل هذه المنطقة، ويشعرون بشيء من          
  .القلق إذا خرجوا منها

  
القيادة المتبصر تُخرج أفراد الفرق خارج منطقة الراحة ليتدربوا على          
ظروف وأعمال وأوضاع ليست مألوفة إليهم، وليتحصنوا بالبـصيرة         

إن . ق والتدرب على العمل بفعالية اكبر مع بعضهم البعض        ووسع األف 
العمل خارج منطقة الراحة يضع الفرق أمام تحد النفعاالتهم ومقدرتهم          

  .الجسدية والعقلية كذلك
  

إن بعض التمرينات والتحديات التي تمارسها الفرق خـارج منطقـة           
يفية الراحة تساعد أفراد الفرق على فهم بعضهم بعضاً وتركز على الك          

وهنا فإن الفرق تسعى    . التي يستطيعون بموجبها أن يكونوا أكثر فعالية      
إلى استنباط حلول للمهام التي تود إتمامها، ويتبادل أفراد الفرق اآلراء           
ويضعون القرارات السريعة ويستطيعون التواصـل بـشكل سـريع          

كما أن هذه التمرينات والتحديات تساعد على تطوير مهارات         . وفاعل
  .ة لحل المشاكل وكذلك لتطوير المهارات القيادية لدى األفرادجديد
  

إن مثل هذه التحديات والتمارين التي تمارسها الفرق خـارج منطقـة            
الراحة تساعد المشاركين على إزاحة الحواجز الفاصلة بينهم وتـساعد          

ومن هذه التمرينـات    . على عالقات أوثق واتصال أمتن بين األعضاء      
السير على الحبال التي يصل ارتفاعها عـن األرض         والتحديات مثالً   
  .إلى عشرة أمتار 
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هناك تمرينات وتحديات أخرى تستدعي اسـتعمال أدوات كـالخرائط          
والبوصلة وآالت الرصد حيث يتوجب على الفريق إيجاد نقطة معينـة          

على الفرق في هـذه     . على بعد خمس كيلومترات من موقع انطالقتهم      
ن تضع التخطيط االستراتيجي لمراحل العمـل       النوعية من التمارين أ   

ويساعدهم هذا التمرين على مهـارات      . للوصول إلى النقطة المطلوبة   
اتخاذ القرار والوضوح والشفافية في االتصال والتحدث وكذلك التحديد         

هذا التمـرين   . الصحيح للمصادر التي ستساعدهم للوصول إلى الهدف      
وأهمية كل فرد من أفراد     " احدروح الفريق الو  "يقوي لدى المشاركين    

  .الفريق
  

عملية يتم  "هنالك العديد من تعريفات القيادة ،فالبعض يعرفها على أنها          
عن طريقها إثارة إهتمام اآلخرين وإطالق طاقـاتهم وتوجيههـا فـي            

النـشاط الـذي    "، وكذلك تعرف القيادة على أنها       "  اإلتجاه المرغوب 
م يتعـاونون لتحقيـق هـدف       يمارسه شخص للتأثير في الناس وجعله     

، ولقد تغيرت أدوار القادة في الـسنوات القليلـة   " يرغبون في تحقيقه    
الماضية على نحو مثير ، ويأتي هذا التغير الى حد ما كنتيجة للمنافسة             
الشديدة ، ولتطبيقات الجودة في المنظمات وكـذلك نـشاطات إعـادة            

ضـرورة تحـسين    الهيكلة واإلندماجات ، ونشاطات إدارة التغيير  و       
المناخ التنظيمي للعمل وأهم أسباب التغير بـروز  أهميـة العنـصر             
البشري وضرورة اإلهتمام به  من خالل التدريب والحاقه بفرق العمل           
،ولكن يرجع ذلك ايضاً الى أن األسلوب القديم في القيادة واإلدارة لـم             

ت وقيامهـا   يعد مالئماً للمرحلة الحالية بالقدر الذي يحقق بقاء المنظما        
  .بمهامها ومسؤولياتها على الوجه األكمل 

  
القديم يضع القائد في وسط المجموعـة بمعنـى أنـه           إسلوب القيادة   

يستطيع التحكم بغالبية اإلتصاالت بين أعضاء الفريق ،وكذلك يوجـه          
أنشطة الفريق المختلفة ويتخذ القرارت ، وقد عمـل هـذا األسـلوب             

وف معينة ، أما حالياً فقد قـام        بصورة جيدة في الماضي في ظل ظر      
العديد من القادة الناجحون في التغيير من طرق عملهـم ، والتزمـوا             
بالتواصل مع العاملين والتحرك من مركز المجموعـة الـى حـدود            
محيطها، عملوا كأعضاء في الفريق أكثر من كونهم قـادة أو مـدراء             

ألفـراد   وأصبح القادة الجدد يعملون على فهـم الـسلوك األنـساني ل           
  .بغرض توجيه هذا السلوك لتحقيق أهداف المنظمة 
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 هي التي تعمل على بث روح التعـاون والعمـل           القيادة الناجحة أن  
بروح الفريق الواحد بين العاملين وتـدرك اهميـة رفـع معنويـاتهم            
والتعرف على شخصياتهم ورغباتهم وإنجاز األعمال من خالل هؤالء         

هائية للفريـق والقائـد النـاجح يـؤمن أن        األفراد لتحقيق األهداف الن   
المنظمة تتكون من كل فرد ينتمي اليها ويعمل فيهـا ، وأن نجاحهـا              
يعتمد على المدى الذي يمكن له كقائد أو كمدير إشراك أكبـر عـدد              
ممكن من األفراد في حل المشاكل واألخذ بمقترحاتهم فيمـا تواجهـه            

  المنظمة من عقبات
  

  :من الفرق يؤدي إلىنرى مما تقدم أن العمل ض
  
  . إحراز نتائج متميزة للفرد والفريق والمؤسسة -
  . تطوير الثقة والتفاني والفهم بين األفراد -
  . إدراك مدى الطاقة المختزنة لدى األفراد وبناء الثقة بينهم -
  . تطوير روح الفخر لدى األفراد بسبب إنجازاتهم -
  . لمعرفة من بعضهم بعضاًممارسة نوع من اإلثارة والفرح لكسبهم ا -

  .التعلم على العمل الجماعي بمتعة
  

  
  

  حتفيز فريق العمل
  
أنت، والفريق في عملك تشتركون بالمعلومات، واآلراء، واألفكار،           

مما يفرض عليـك أن تـضع   .. توالدعم المعنوي، والوقت، والواجبا  
أهدافاً مشتركة، وتتبادل اآلراء معهم لتصل إلى إجماع مشترك، وأنتم          
كفريق تسعون لتحسين نوعية المنتج، أو طريقـة العمـل، أو زيـادة             
اإلنتاجية، أو غيرها مما تفرضه طبيعة عملك مع جماعتك، وال بـأس       

ممـا تفرضـه   أن وصفت طريقة العمل أو زيادة اإلنتاجية، أو غيرها      
طبيعة عملك مع جماعتك، وال بأس أن تصف طريقة عملك لآلخرين           
دون مقابل شخصي، وال ننسى هنا استـشارتك لفريقـك فـي حـل              
المشكالت التي تواجههم خالل العمل كما ال بد من الصبر على تحمل            

  .وجهات النظر المختلفة، وعدم اإللتفاف عليها إن كنت قائداً كيساً
  

للطبيعة البشرية التي تحب تحقيق الذات، وتطمـح        ومن خالل فهمك    
لتعزيز اآلخرين، واحترامهم يجب ن تدرك مدى أهمية شـحذ همـم            
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معنوية، والمكافـآت لتحـسين     موظفيك من خالل الحوافز المادية، وال     
والحظ أن التحفيز قد يجعلك تتغلب على كثير مـن المعوقـات             أدائهم

  .التي تواجهك في عملك
  

دي المحفز أن يوفر الثقـة، والطمأنينـة، واألمـن،          ويشترط في القيا  
واالحترام لظروف عمله بصدق، وواقعية، وال بد أن تقر أن اعترافك           
بجهد اآلخرين، وثناءك على نجاحهم ال يؤثر على نجاحك، فبادر بذلك           
إما مباشرة لمن يستحقه، أو أمام اآلخـرين مـن خـالل تعزيـزك              

  .ألنجازهم
  

ى أن العمل بروح الفريق يلغي العناد والكبر،        وال بد إنك تتفق معنا عل     
والكسل، فالعمل الجماعي يطهر النفوس، ويوحدها نحو أهداف كبرى         

  .يشترك الجميع في الوصول إليها وللكل يد في بلوغها
  

 خالل مراحل العمل الجمـاعي      العالقات االنسانية ومما ال شك فيه أن      
 اإلنتاجيـة إذا مـا      تنشط، وتضطرد، تماماً كما ينشط العمل وتـزداد       

أحسنت قيادة الفريق، ويجب أن نعترف إن المتفائلين في عملهم يبنون           
المعنويات فيمن يتعاملون معهم كما أنهم يعطون الوظيفة أفـضل مـا            
  .لديهم، وهم دائماً يبحثون عن طريق ناجحة لتطوير العمل، والفريق

  
رتهم التشاؤمية  أما المتشائمون فغالباً ما يتخلون عن عملهم ببساطة لنظ        

تجاه أمورهم، وأعمالهم، وكثيراً ما يمضون أوقاتهم في البحـث عـن          
  .وظيفة أفضل، كما أنهم يشيعون جواً من السلبية فيمن يتعاملون معهم
ولو أتيح الخيار بين شخص عالي الكفاءة، لكنه سـلبي يـؤثر علـى              
الت معنويات الفريق، وآخر إيجابي، لكنه متوسط الكفاءة، فإن االحتما        

سترجح الشخص اإليجابي الفاعل الممتلئ بالتفاؤل، والثقـة للمـساهة          
  :على المدى الطويل، وذلك انطالقاً مما قاله أحد المدراء التنفيذيين

  ).يمكنك أن تعلم المهارات، ولكن ال يمكنك أن تعلم المواقف(
  

األمور سـيئة ولـن     : (ومن موقف المتشائمين قد تخلص بشعار يقول      
  ذا تحصل مثل هذه األشياء لي؟تتحسن، ولما

مهما كانت الظروف، ومهما كان مـوقفي،       : (أما المتفائلون فشعارهم  
  .)المهم أن أستمر بشكل مريح

ونعترف أن المتفائلين ينظرون إلى األمور، بموضوعية وحماس دون         
أن يؤثر ذلك على قراراتهم تجاه عملهم فعندما يكون المتفائـل غيـر             
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ياسات، وأساليب عمل، أو مشروع مـا فإنـه         متفق مع القضايا، والس   
يبدي اعتراضه دون أن يكون مزعجاً فهو يركز علـى الحلـول دون       

  .التركيز على المشاكل
  

فكن، عزيزي، إيجابياً مرحاً، ومتفائالً في قيادتك لفريقك حتى نستطيع          
  .ولتبقى دائماً في المقدمة... تخطي المعوقات والمشكالت بنجاح

  
  :لعمليات التحفيز األسس العملية 

  
من دراستنا للنظريات المختلفة لتحفيز العاملين، يمكن استنباط بعـض          

  :األسس التي يمكن اتباعها بصورة عملية
  
 – أهـداف  –احتياجـات  ( تعرف علي الفروق الفردية لألفـراد     -١
  ). دوافع
  . استخدم لكل فرد الحافز المناسب الحتياجاته وأهدافه ودوافعه -٢
  .  عدالة النظام اإلداري و نظام التحفيزتحقق من -٣
  . حدد األهداف بدقة -٤
احرص علي تنمية ثقة األفراد في الهدف، و القيادة، وفي بعضهم            -٥

  . البعض
احرص علي إتاحة الفرصة للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم وآرائهم          -٦

  . و مواهبهم
  . احرص علي التغذية المرتدة الفورية -٧
م العوامل الصحية لمنع شعور العاملين باالستياء،       اعمل علي تدعي   -٨
  . وتدعيم العوامل المحفزة التي تجلب الشعور بالرضاء و التحفيز -٩
  . شارك األفراد في القرارات المتعلقة بهم -١٠
اهتم بطبيعة الوظيفة كأساس للتحفيز، واحـرص علـي تنـوع            -١١

سـتقاللية  المهارات، ووضوح هويتها و أهميتها، وتوفر حد مـن اال         
  . للتنفيذ
تأكد من ارتباط كل من الجهد واألداء و التقدير و أهداف الفـرد         -١٢

  . و المنظمة ارتباطا كامال و عادال
  . احرص علي ربط اإلنجاز بالتقدير المادي أو المعنوي -١٣
  
ن عملية بناء فريق عمل ناجح تدور حول هدف معـين هـو دمـج               إ

طريقته وذكائه نحو غايـة واحـدة       مجموعة من األفراد األذكياء كل ب     
  .وهي إنجاح الفريق
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ق العليا يجب أن تتكون من ثالثـة إلـى          ان الحجم المثالي إلدارة الفر    

من جانب آخر، تنصح بالبحث عـن كيفيـة جعـل           . خمسة أشخاص 
كما تجد نفسها تفكر سـاعات      . الفريق يمتص الخسارة وتقوية عزيمته    
 غادر الشركة، وكيفية معالجـة  في ما قد يحدث لو أن فرداً من الفريق       

كما تعلمت تينا أن تمضي ساعتين أو ثالثا في اجتماع مـع            . الموقف
  .شخص إليجاد مخرج بالطريقة الصحيحة

وأصعب ما يمكن مواجهته بحسب قول تينا عدم قيام شخص مميز في            
لكي يعمل الفريق بفاعلية  يجب أن يتـسم          .العمل مع التدريج ألعماله   

ة والثقة في األعـضاء اآلخـرين ، وتقـديم الـدعم            أعضاؤه بالمرون 
  . الصادق لكل عضو في الفرق أثناء تقدم الفريق نحو تحقيق أهدافه 

   
فبنـاء  . إن بناء الفريق يساعد المجموعة على العمل كوحدة واحـدة           

الفريق يعزز الروح المعنوية، والثقة والتماسك والتواصل واإلنتاجية ،         
 نافريق من وجهة نظر القائد، ومن ه       بناء ال  ويناقش هذا الكتاب عملية   

  : ستتعلم كيف 
  
  . تغرس روح التعاون في الفريق -١
  .  تتعامل مع الخالفات داخل الفريق-٢
  .  تبتكر حلوالً للمشكالت التي تواجه الفريق، وفي اتخاذ القرارات-٣
 توظيف عملية التقييم ، ومنح المكافآت في تحديد مدى تقدم الفريق            -٤
  .ادة فاعليتهوزي
  

  :الصفات اليت متيز الفريق الفعال ، والفريق غري الفعال

 

 غير الفعال                          الفعال 

  :المعلومات

] اإلدارة[اً من أعلى  تتدفق أساس-١إلى ] الموظفين [ تتدفق بحرية من أسفل -١
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 . ومن أعلى إلى أسفل] اإلدراة [       أعلى  . وبطريقة أفقية ضعيفة] الموظفين[ أسفل   إلى

 . وداخل المستويات اإلدراية الواحدة
 .  محجوبة، وممنوعة-٢

 .  تستخدم المتالك النفوذ-٣ . يشترك فيها جميع أعضاء الفريق-٢

 .  رسائلها غير كاملة مشوشة-٤ . واضحة وصريحة-٣

  :عالقات األعضاء

  الشك واالنقسام -١  الثقة -١

  المنفعة على أساس الحاجة أو الرغبة -٢  االحترام -٢

  التنافس -٣  التعاون -٣

  انعدام الدعم -٤  الدعم -٤

  :الخالف

  غير مرغوب فيه -١  يعتبر طبيعياً ونافعاً كذلك -١

  هدام بالنسبة للصفات واألشخاص -٢  حول الموضوعات وليس األشخاص -٢

   

  :جو العمل
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  مفكك -١  واضح -١

  يعتمد على التخويف -٢ م على التهديد  غير قائ-٢

  يسوده الحذر -٣  غير تنافسي -٣

  ينقسم إلى مجموعات مغلقة -٤  قائم على المشاركة -٤

  :اتخاذ القرارات

  بأغلبية التصويت أو اإلجبار -١  باإلجماع -١

 يتم عن طريق االستخدام الجيد لمصادر -٢

 المعلومات 

  التأكيد على النفوذ -٢

  التخبط والتنافر -٣  يلتزم الجميع بتنفيذ القرارات -٣

  :االبتكار

  تتحكم فيه مراكز القوة -١  المزيد من الخيارات -١

  االعتماد على الجهد والنشاط -٢  موجه نحو إيجاد الحلول -٢

  :السلطة
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  محجوبة -١  يشترك فيها الجميع -١

  يتوقف على الكفاءة -٢

  تتوقف على اإلسهام للفريق ككل -٣

 كثيرة ألفراد بعينهم  تٌمنح بعض مفاوضات -٢

 وفق قوانين تبادل المنفعة واإلسهام لمصدر -٣

 . القوة

  :الحفز

  التحرك وفقاً ألهداف مفروضة إجبارياً -١  االلتزام باألهداف التي حددها الفريق -١

  الضغط واإلجبار -٢  إشباع حاجات االنتماء -٢

 كبر لإلنجاز من خالل الفريق  إتاحة فرصة أ-٣ تجاهل األهداف الشخصية    -٣

 تقدير اإلنجازات الفردية دون النظر -٤

 العتبارات الفريق 

  
  

  :المكافآت

تقوم على أسس غير واضحة، وعلى -١  ترتكز على اإلسهام للفريق وتقدير النظراء -١

 تقييمات ذاتية 

 . كثيراً ما تكون تعسفية-٢
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 كثيراُ 
 أبداً /نادراً أحياناُ 

أعضاء الفريق يبحثون عني للتحدث . ١

عما يرون أنه يحدث داخل المجموعة أو 

 . للشكوى من النقص أو بطء التقدم

O  O  

 
 

O  

توجد شكاوى عديدة حول قضاء . ٢

  الكثير من الوقت االجتماعات  المجموعة
O  O  O  

يبدو أن بعض األعضاء يشعرون أنهم . ٣

لون على المعلومات المطلوبة في الوقت ال يحص

 المناسب 

O  O  O  

يجب إعادة النظر وتعديل قرارات .٤

المجموعة التي تم اتخاذها والموافقة عليها من 

 قبل، مرة أخرى 

O  O  O  

أعضاء المجموعة يقدمون إلي . ٥

 .  المجموعة اقتراحات حول تحسين كفاءة
O  O  O  

  O  O  Oبدو أنه يكون عند طرح أفكار جديدة ي. ٦
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هناك اهتمام كبير حول ما هو خطأ في هذه 

 . األفكار، وليس حول كيفية االستفادة منها

 – في االجتماعات – اإلحباط   يصيبني. ٧

من المناقشات المطولة التي ال تنتهي أبداً عند 

 . حل ما

O  O  O  

بعض األعضاء لديهم معلومات أكثر من . ٨

لتطورات التي تحدث داخل البعض اآلخر حول ا

 . القسم والشركة ككل

O O O  

يوجد بالمجموعة بعض الشخصيات . ٩

القوية المغرورة مما يجعل المشاركة أمراً صعباً 

 . للجميع

O O O  

يجب على أحد األعضاء أن يقوم .١٠

بالتدخل في مناقشات المجموعة للحفاظ على 

 . التركيز على الهدف

O O O  

ات المجموعة تعد حلوالً جميع قرار. ١١

 . وسطاً
O O O  

  O O Oأعضاء المجموعة ذوو أسلوب . ١٢
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٢٥ 

  . تصادمي

التوافق واالنسجام يميزان مناقشات . ١٣

 . المجموعة
O O O  

نصل إلى اتخاذ القرارات عن طريق . ١٤

 . أغلبية التصويت
O O O  

ال أحصل من أعضاء المجموعة . ١٥

 . دتياآلخرين على تقييم حول قيا
O O O  

األعضاء ال يستمعون لبعضهم . ١٦

 . البعض
O O O  

يحاول بعض األعضاء السيطرة على . ١٧

مناقشات المجموعة ، والعمل وفق أولوياتهم 

 . الشخصية

O O O  

تدور مناقشات سرية هادئة من وراء . ١٨

 . الستار
O O O  

ما الذي نحاول عمله ' البعض يتساءل . ١٩

 '  كل هذا ؟ما جدوى'و ' ؟
O 

O  

  

O 
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٢٦ 

يتعاون األعضاء مع بعضهم فقط . ٢٠

 . عندما أوضح لهم أهمية عمل ذلك 
O O O 

يتسم بعض األعضاء بصفة القيادة ، . ٢١

وما يحدث هو أنهم يسيطرون مبكراً على 

 مناقشات المجموعة 

O O O 

مناقشات مجموعتنا تستمر في معالجة . ٢٢

 . نفس الموضوعات القديمة

 
 

O 
O O 

يتخذ األعضاء موقف التحفز عندما . ٢٣

 . يواجهون مقاومة تعترض أفكارهم
O O O 

تتكون مجموعات فرعية حزبية عند . ٢٤

 . مناقشة بعض الموضوعات الرئيسية
O O O 

أطالب األعضاء بإبعاد الشخصيات من . ٢٥

 . مناقشات المجموعة
O O O 

بعض األعضاء يحجمون عن . ٢٦

 . قشاتالمشاركة في المنا
O O O 

 O O Oينحدر الخالف إلى مرحلة التشاحن ، . ٢٧



  .أمحد الكردى /        إعداد                                        ... ...            فريق العمل الفعال 

 

٢٧ 

  . وتصيد األخطاء

يبدو أن بعض األعضاء يفضلون . ٢٨

 . إحراز النقاط الشخصية على كل ما سواه
O O O 

ما الفائدة من ' أسمع البعض يقولون . ٢٩

 . 'الكالم ؟
O O O 

 
  

يطالبني العديد من األعضاء باالنحياز . ٣٠

 جوانب ألحد ال

O O O 

    ___  ___  _____ 

  X1  X2  X3 المجموع الفرعي 

    ___  ____  _____ 

 ====  ==+  ==+  مجموع النقاط 

 _____   -    المجموع الكلي 

  
  

  تشخيص مجموعتك 
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٢٨ 

توجد نقطة منطقية يمكنك أن  تبدأ منها عملية بناء فريقك وهي النظر             
اركة فيها  ، ما الذي يميز أعضاء        بحرص للمجموعة التي تنوي المش    

المجموعة ؟ أكمل اختبار التشخيص التـالي ، كـم عـدد العبـارات              
  الصحية عن فريقك ؟ 

  
  تشخيص المجموعة 

  
. فكر في كل عبارة لمعرفة ما إذا كانت تسري على مجموعتـك أم ال             
إذا كان وصف العبارة نادراً نسبياً فتعامل معها على أنهـا ال تنطبـق              

أما إذا كانت تنطبق فأشر إلى ذلك بعالمة تدل على          . عتك  على مجمو 
  .تحققها كثيراً أو على تحققها بصورة عارضة

  
نقطـة واحـدة ، أمـا       ' كثيراً'أعط نفسك عن كل اختيار من النوع          

ثالث نقاط اضـرب    ' أبداً/نادراً'فله نقطتان واالختيار    ' أحياناً'االختيار  
  . يهكل رقم في عدد الجمل الذي ينطبق عل

ـ    :للتوضيح   عـشر مـرات ، واختيـارك       ' أحياناً' إذا كان اختيارك ل
عشر مرات، فإن المجموع    ' أبدا/نادراً' عشر مرات ، واالختيار   ' كثيراً'

  . الكلي لما حصلت عليه من نقاط يصبح ستين نقطة
  

  تحليل التشخيص 
  

كلما زاد عدد النقاط التي حصلت عليها، كانت مجموعتك فـي تقـدم             
ء نفسها لتصبح فريقاً نموذجياً، إذا كان عدد نقاطك هو الحـد            نحو بنا 

 فيمكنـك   –] الرقم ثالثة وثالثـون مـرة     [األقصى، أي تسعون نقطة     
اعتبار نفسك استثناء حقيقياً ومحظوظاً أيضاً بانتمائك إلى مثـل هـذه            

 أي مؤشرات للحواجز التي     - أو تقريباً بدون   –المجموعة الفعالة بدون    
ء فريق ناجح، وعلى العكس، إذا كان عـدد نقاطـك           تعوق عملية بنا  

ثالثين نقطة، فال يمكنك بأي حال وصف مجموعتك بـالفريق ، وإذا            
كان عدد نقاطك بين الستين والتسعين فإنك في طريقـك نحـو بنـاء              
الفريق، لكن تبقى أمامك مسافة تجتازها قبل أن تصل أنـت ورفاقـك           

لتي يحققها العمـل كفريـق،      إلى مرحلة االستمتاع بالمزايا والوفيرة ا     
  . وليس كمجرد مجموعة

  
  


