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الحكمة من القصة 

الجد والمثابرة تتفوق



الحكمة من القصة

السريع والمستمر سوف يسبق 
البطيء والمستمر

ع المثابرة تخفي عيب البطء، لكنها م
.السرعة أفضل



الحكمة من القصة

ي تعرف أوالً على إمكانياتك ثم اختر المجال الذ
يناسب هذه اإلمكانيات

إذا استطعت استغالل نقاط القوة لديك في 
خلق عملك، فهذا لن يجعلك متميزاً فقط بل سي

فرصاً للنمو والتقدم في عملك  



من الجميل أن تمتلك إمكانيات 
ونقاط قوة متميزة، لكن العمل 

ضمن فريق سيجعلك تتمكن من
دة االستفادة من نقاط القوة الموجو
اط لدى زمالءك وتتمكن من تجاوز نق
الضعف الموجودة لديك وبالتالي

اً من سيكون العمل الناتج أكثر تميز
.  األعمال الفردية

الحكمة من القصة



لفشلال تستسلم أبداً عندما تتعرض ل
طء السرعة مع االستمرار أفضل من الب

مع االستمرار
اعمل بجد ونشاط عند وجود التحديات

اسَع إلى المنافسة مع الوضع ال مع
الخصوم

العمل الجماعي يعطي نتائج أفضل
من الفردي دائماً 

الخالصة



:تعريف فريق العمل

ومن . مجموعة من األشخاص الذين يعملون مع بعضهم البعض إلنجاز هدف معينهو •
 أن يكون الممكن أن يكون فريق العمل مصغرا يعد عدد افراده على اصابع اليد ويمكن ايضا  

.كبيراً ومثال لذلك فإن كل المجموعة العاملة في الشركة تشكل فريقاً للعمل

لكل فريق قائد•



مهام قائد الفريق

لفرق هو من يوجه عملية صياغة رؤية وأهداف الفريق وبالتالي اتجاهه فكثير من االقائد •
أو أن تصل بعد جهد ووقت لنتيجة ولكن قد يجدوا بعد ذلك أن الهدف لم يكن هو المنشود

.وكان أجدر بهم تغيير المسارتغيرت الظروف 

كامل القائد هو من يوزع األدوار بين األعضاء ويتأكد أن المهام المطلوبة مغطاة واألعمال تت•
.بينها وبالتالي تنجز الخطوات الالزمة للوصول للهدف

بات أمامهم أفضل أداء لديهم وتذليل الصعوإلخراج القائد مسؤول عن تحفيز أعضاء الفريق •
ناس للوصول للهدف، ويتأكد ذلك في ظل معرفة أن أصعب معوقات اإلنجاز مرتبطة بال

.ونفسياتهم وتعاملهم مع بعضهم البعض

محاسبة كاملة بما في ذلك التقييم والاألداء يفترض بالقائد أن يشرف على عملية إدارة •
.والمكافأة والتي تساهم في التحفيز، وتحدد استمرارية أعضاء الفريق



:الخصائص الخمس لفريق عمل ناجح

الثقةبناء •

الخالف اإليجابي•

االلتزام•

المساءلة•

النتائجالتركيز على •
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بناء الثقة



بناء الثقة

و نقاط ضعفه واالعتراف بذلكقوتةمعرفة كل عنصر من الفريق بنقاط •

القريقهذه الخطوة هي األصعب لكنها تبني جسور الثقة بين أعضاء •

http://albadr.com/2014/09/06/first-dysfunction/


الخالف اإليجابي



:اإليجابيتعريف الخالف

تخوف أي من أفراد الفريق من اإلبداء برأيه بصراحة دون خوف من تعسف أو عدم •
.اآلخريناختالف 

.اآلراءإلى تنوع يؤدي •

أن يتقبل يتطلب أن يشارك كل ذي رأي برأيه ولو خالف رأي الرئيس أو الغالبية، ويتطلب•
.الرئيس واآلخرون هذا الطرح للمناقشة

نية مملة، الخالف وال يحتفي به أن اجتماعاته تكون روتيعيوب الفريق الذي يخاف منمن •
. المجاملة وبعدها النميمةأثناءهاوتكثر 





كيف نتخطى الخوف من الخالف؟

ست كل بإدراك أن هناك أنواعاً متعددة من الخالف ويمكن أن يكون الخالف إيجابياً وليأوال •
. أنواع الخالف سلبية

كون ذلك يفيد استنطاق الزمالء عن آرائهم وتقبل تباين وجهات النظر المختلفة ويثانيا •
.السؤال بين الزمالء في الفريق وليس فقط بين الرئيس والمرؤوس

رائهم الفريق الذين يتحلون باالختالف اإليجابي هم الذي يسألون اآلخرين عن آأعضاء •
ماعاتهم بصدق ويسمعون منهم ويرحبون برأيهم حتى وإن كان مخالفاً وبالتالي تكون اجت

.حامية وثرية ومثيرة وال يمنع ان تكون اجتماعاتهم صاخبة



االلتزام



ما هو االلتزام؟

ألعضاء له سياق عمل الفريق فإن االلتزام بقرار ما للفريق يعني وضوح القرار وفهم افي •
من جهة، وتأييدهم ودعمهم له من جهة أخرى حتى لو كان أحدهم من معارضي القرار في 

منى فشل فالفريق الملتزم يترك طاولة االجتماع وكلهم ثقة أنه ال يوجد منهم من يت. البداية
.معهالتماشيالقرار وأو يضمر عدم 



الفريق غير الملتزم

:مشلول، ويتسم بالبطء في القرار والتنفيذ فهوالفريق غير الملتزم •

امالً على كفهو ينتظر حتى يجتمع رأي الفريق : لإلجماعانتظاراً يتأخر في اتخاذ القرار •
.خيار واحد

.صحتهمن للتيقنوذلك انتظارا : يتأخر في تنفيذ القرار أو ال يطبقه بالكامل•

به وبذلك وبعدما تتعسر والدة القرار ويتأخر ثم يخرج للنور قد ال يلتزم أعضاء الفريق•
عدم الحماس منأيضاً يخسر الفريق الكثير من الفرص الناتجة من كثرة التحليل، ويخسر 

.في التطبيق ممن يمثل االلتزام وهو لم يلتزم



كيف نرفع من مستوى االلتزام في الفريق؟

تى لو لم من مستوى االلتزام بأن يسعى الفريق وقائده أن تنتهي النقاشات بقرار حنرفع •
يتوافر له اإلجماع، وأن تكون القرارات المتخذة واضحة وحاسمة، وأن يتحمس جميع 

.أعضاء الفريق لتنفيذه

ق، والمحك تواصل مستمر بين جميع أعضاء الفرييكون هناك ذلك وأثناء التنفيذ أن بعد •
.بمواعيد انجاز القرارالتقيد الرئيسي هو 



صفات الفريق الملتزم

اكتشاف الملتزم متناغم ويتعلم من أخطائه وال يخاف من تغيير خطة العمل في حالالفريق •
.أي أخطاء فيها

الجميع يعمل الملتزم يبادر باالستفادة من الفرص الطارئة بتغيير الخطة إن لزم ألنالفريق •
اده على إفشال ويدفع في نفس االتجاه، مقارنة بالفريق غير الملتزم الذي قد يعمل بعض أفر

.الخطة، لعدم قناعتهم بها

ن بالقرارات الفريق الذي يثق أعضاءه ببعضهم البعض، وال يخافون من االختالف، ويلتزمو•
.الجماعيةوالمحاسبة على تحقيق أهدافهم المساءلة هم الذين ال يخافون من المتخذة،



المساءلة



تعريف المساءلة

ئهم إلى أي أداء سياق عمل الفريق فإن المساءلة تعني استعداد أعضاء الفريق لتنبيه زمالفي •
.  أو تصرفات من شأنها أن تضر بالفريق حيث أن كل فرد مسؤول عن أداء الكل

ريق نفسه في تطبيق المساءلة في الفريق هي أنها تتطلب أن يعرض عضو الفالصعوبة •
ح هذا أصعب عندما لحوار غير مريح، ويصبباباً للحرج بمحاسبته لزميله في الفريق، ويفتح 

.تكون هناك عالقة شخصية بين اإلثنين تتأثر بمساءلة مثل هذه

•



كيف يتصرف الفريق الذي يتهرب من المساءلة؟

أداؤه متواضع•

والتنفيذيصل إلى الهدف المنشود ويفوت مواعيد التسليم ال •

األداء لديهمبين أعضاء الفريق الذين تتفاوت معايير يخلق حقداً مدفوناً •

األعضاءعلى قائد الفريق لتغطية قصور يضع عبئاً إضافياً •

الفريق فرد يعمل وفق طريقته الخاصة وغير مهتم باآلخرين في كل •

صل األفراد االتهام بالتقصير لقائد الفريق وبذلك يتنأصابع حدث خلل ما أو خطأ توجه إذا •
الشخصيةمن المسؤولية 



الفريق المسؤول؟كيف يتصرف

فريق من محاسب على نجاح الفريق وذلك بالضغط على العنصر ضعيف األداء في الالكل •
أجل تحسين أداءه 

بسببهتخلف أحدهم سيتخلف الجميع أن بروح الفريق ألنه في حال النهوض •

تعالجبسرعة وبالتالي أخطاؤه تتكشف الفريق المسؤول فريق •

فقطمرن ال يعتمد في الوصل للهدف على القائد الفريق المسؤول فريق •



كيف نطبق المساءلة في الفريق؟

بجهلهبالتعريف باألهداف وبالخطة العامة وبحيث ال يعذر أحد أوال •

يجب أن يعرف الجميع ما هو دور كل من أعضاء الفريق في تحقيق الهدف وما بعدها •
إنجازه يتطلب من كل منهم 

جاز يشارك ال تدب الفوضى في المحاسبة من الممكن تنسيق لقاءات دورية لتقويم اإلنحتى •
الجميعفيها 

من بدالً خطوة متقدمة للفرق المتناغمة في جعل مكافآت اإلنجاز على مستوى الفريقهناك •
الفرديعلى اإلنجاز 

اسبة القائد هنا محوري في خلق ثقافة مساءلة بين األعضاء وال يجعل دوره في المحدور •
بالمساءلةالمضطلعأن يفترض الفريق أن القائد هو وحده قوياً لدرجة 



ئجالتركيز على النتا



التركيز على النتيجة المشتركة

يعات أو كمية ليس من الضروري أن تكون مادية مثل الربح أو المبالنتيجة المشتركة للفريق•
الفريقاإلنتاج وإنما هي الهدف الذي اجتمع من أجله 

ً وليس قد يكون الهدف هدفاً مرحلياً • نهائيا

إلى فشل االجتماعية لألعضاء تؤديوإنما على المكانة على النتيجة المشتركةعدم التركيز •
.الفريق



متى يفشل الفريق؟

..تغيب الثقةعندما •

..بنقاط الضعفيكون هناك تحفظ وتخوف من االعتراف•

..ويختفي التنوع في اآلراء وإثراء النقاش•

..برأي يقود إلى طريق تحديد الهدفوال نلتزم بوجهة محددة وال•

تحقيق وبدون هدف ال تكون هناك مساءلة، وبالتالي يعمل كل فرد على مستواه الشخصي ل•
…نتائجه الخاصة ليصل بها إلى أهداف تخدم مصلحته الشخصية
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