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 ماذا يحصل في عالم اليوم؟: نشاط 
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 !!!هذا العالم هو ايضاً في حالة تغيير دائم
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 المتغيرات العالمية

البيئة 

 االجتماعية

البيئة 

 التنظيمية

 الذهنية الفردية

البيئة 
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البيئة 
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 السياسية
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 توجهات عالمية ستحدد شكل المستقبل 5
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سلوكيات جديدة تحددها شبكة االنترنت ومواقع التواصل 1.
 االجتماعي
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 نحن مرتاحون أكثر مع حياة ضعيفة الخصوصية

 نحن نبني مجتمعات جديدة

 نحن نكتب، ننشر، نشارك

 نحن نستقي المعلومات ونشحذ خبرتنا الشخصية

http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1lNjg78LLAhUJNhoKHdh2DBkQjRwIBw&url=http://socialmediaobservatory.com/people/smartphones-tablets-pcs-the-devices-people-use-to-discover-information-in-social-media-and-when/&bvm=bv.116636494,d.d24&psig=AFQjCNHh0DWqNKzGo4Fk3hgZrbVj3R_H-A&ust=1458137531089232
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 األشياء« شبكنة»و « الغيوم»انتقال التكنولوجيا الى . 2
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 قوة التكنولوجيا في أنامل الموظفين
الروبوتات والتطبيقات ترغمنا على إعادة 

 النظر باألعمال التي يمكن أن نقوم بها

قواعد البيانات الضخمة تساعدنا على فهم 

 السلوك االنساني

االنترنت تصلنا بالعالم في أي وقت ومكان 

 وزمان
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جيل األلفية يحمل سلوكيات وتوقعات جديدة الى سوق . 3
 العمل
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 جيل األلفية جيل ما قبل الثمانينات من القرن الماضي

50% 
سيكون جيل األلفية نسبة 2020في العام   

 من القوة العاملة في العالم
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 سيكون جيل األلفية 

 األكبر على االطالق
 لناحية دخول جيل جديد الى سوق العمل

مقاربات جديدة، وأفكار جديدة، وقيم وسيحملون معهم 

...جديدة، وأساليب عمل جديدة  
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 حتى لناحية أسلوبهم في التواصل…

 التقليدي

جيل 

الخمسينات 

 والستينات

جيل 

 السبعينات
 جيل األلفية

 اتصل بي أكتب لي
بريد 

 إلكتروني
 رسالة نصية
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التكنولوجيا المتحركة، اعمل في أي وقت، وأي مكان . 4
 ومن أي جهاز
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مليار جهاز موصول باألنترنت في العام  26باإلجمال، يتوقع وجود 

2020 

سيارات وآالت 

ومبان مربوطة 

 باألنترنت
230M 

10 B 

أجهزة خليوية 

مربوطة 

 باألنترنت

5 B 

أجهزة كمبيوتر 

 مربوطة باألنترنت
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 العولمة ترفع الحدود كلياً . 5
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تعتبر الواليات المتحدة األميركية اليوم البلد األكبر في العالم بالنسبة 

 مليون متكلم بهذه اللغة 300الستخدام اللغة اإلنكليزية مع 
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ستصبح الهند البلد األكبر في العالم في تكلم  2025في العام 

 مليون متكلم بهذه اللغة 500اللغة اإلنكليزية مع أكثر من 
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 لغة 70اليوم بأكثر من « فايسبوك»يتوفر 

بلداً فإنه سيكون ثالث أكبر بلد في العالم بعد « فايسبوك»إذا كان موقع 
 الصين والهند
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 على مؤسستكم وقطاعكم؟ينعكس هذا التغيير كيف 

شاط ن  

../Local Settings/Temp/What is Change Management  ARABIC VERSION   ما هي إدارة التغيير.mp4
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ينعكس كل هذا التغيرعلى البلدان، ومنها لبنان، بشكل ضغوطات وتحديات 
 داخلية وخارجية ذات تأثير كبيرعلى مؤسساته بمختلف أنواعها

  تحديات 

 إقتصادية
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 ولكن، ما هو التغيير؟
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 التغيير

هو عملية ديناميكية طبيعية لهذا الكون، فهو  

يعكس التطور المستمر لحياتنا وكل ما يدور 

حولها بما في ذلك المجتمعات واألنظمة 

 والمنظمات وغيرها
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لماذا يحصل 

 ؟التغيير
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يحدث التغيير نتيجة لتفاعل العديد من العناصر جنبا إلى 

 جنب مع عامل الزمن

 لماذا يحصل التغيير؟
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ما هي نتيجة 

 التغيير؟

 التطور
 التحول 

 االندحار
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 ؟التغييرنحب لماذا ال 

 

شاط ن  
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 نتكيف؟/ نتغيرماذا يحدث إذا لم 
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لنستمرنحن نتغير   
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1977بحر آرال في العام   
 بعد قبل
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1977بحر آرال في العام   بعد قبل 
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1977بحر آرال في العام   
 بعد قبل
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 نتكيف؟/ نتغيرماذا يحدث إذا لم 
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إذاً ما هي عملية 

 التغيير؟ 

../Local Settings/Temp/What is Change Management  ARABIC VERSION   ما هي إدارة التغيير.mp4
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في  صانع التغيير على محيطه/ يأخذ التغيير مجراه من خالل تأثير محفز
 ن التغيير تمكِّبيئة مواتية للتطور وبوجود األنظمة واألدوات التي 

  أنا أتغير

  يتغير الوطن

  يتغير العالم

  اآلخرون يتغيرون
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  !!يمكنه فعل التغيير، إذا كان مثاالً يحتذى بهفرد واحد 
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 الوعي الذاتي

 الرغبة

+ 

= 

 الفرصة

 الخطة

 الفعل

 + النتيجة =

 كيف نتغير؟
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 غياب االلتزام والدعم من االطراف المعنية  1.

االستراتيجيات، )عدم توفر المقومات المادية لحصول التغيير 2.

والخطط، والتواصل المستمر، واالصغاء للتعليقات، والتفاعل مع 

 .(المتطلبات، الخ

 المعنية، وخاصة الموظفينلألطراف عدم وضوح سبب التغيير  3.

 غياب الثقة من قبل الجمهور المعني بالتغيير 4.

مقاومة التغيير من قبل االطراف المعنية وخاصة االفراد داخل  5.

 المؤسسة وألسباب مختلفة

 العوائق االساسية لحصول التغيير



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 42 -

 إذن، التغيير العالمي يؤدي الى تحديات كبرى تحتم الحاجة الماسة

 لقيادة االدارية؟ل 

 تحديات كبرى التغيير العالمي

 الجديدة والمعايير العالمية القوانين 

 التنظيميةاكل يالتغيرات في اله 

  تكنولوجيا على االعمالالادخال 

 طرق حديثة لتنفيذ االعمال 

  القوى العاملةسلوكيات تغير 

  العالمية ةيالسياسالتوجهات 

  العولمة اإلقتصادية والثقافية

 واإلجتماعية

 تطبيق القوانين الجديدة 

 الفعالية في تنفيذ األعمال

 وتخفيض الكلفة

  تدريب الكوادر على

 التكنولوجيا الحديثة

 التعامل مع السياسة 

 تحفيز الفرق لتحقيق األهداف 

 ات وآمال بالتفاعل مع متطل

 الموظفين

القيادة االدارية ضرورة قائمة من 

ة على مواجهة تحديات راجل القد

العالم المتغير، هذه التحديات التي 

 :تتطلب

 الرؤية 

 التخطيط 

التواصل 

 المتابعة 

 التحفيز 

 اتخاذ القرارات 

 االرشاد و التوجيه ،... 

 مواجهة التحديات الكبرى
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 القيادة اإلدارية                               
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 القيادة في اللغة

مصدر من الفعل قاد، يقود، َقوداً، وقيادة، واسم الفاعل منها قائد، 

ْوُق من الَخْلف ْوق، فالَقْود من األمام والسَّ .واَلقْوُد نقيُض السَّ  
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 القيادة في المصطلح
 :تعددت تعريفات القيادة وإن كانت عناصرها متشابهة، وهذه بعضها

 

 (سويدان. ط). القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف•

القيادة هي عملية تأثير في أنشطة أفراد أو مجموعات ُتسهم في تحقيق •

 (المدري. أ.)األهداف في موقف محدد

القيادة هي قدرة الفرد على التأثير اآلخرين وتحفيزهم، وتمكينهم من •

 (  هاوس وأخرون.)المساهمة في فاعلية المؤسسة ونجاحها
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 القيادة في المصطلح
فإذا اعتبرنا أن القيادة هي عملية يؤثر من خاللها فرد في مجموعة 

 :من األفراد لتحقيق هدف مشترك، تكون عناصر القيادة كالتالي

 فرد 1.

 هدف2.

 مجموعة من األفراد3.

 عملية تأثير4.

.  إن وجود قائد ووجود مجموعة من األفراد ال يعني وجود قيادة

فالقيادة تحتاج أيضاً إلى وجود هدف مشترك يتحرك نحوه القائد 

.  وتحتاج إلى وجود عملية تأثير كي يتحرك األفراد باتجاه األهداف

 .فال قيادة بدون هدف وبدون عملية تأثير
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 بعض مالمح القيادة القرآنية
 

اْدُع إَِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي »

 (125النحل . )«أَْحَسنُ 

 

وْا ِمْن َفِبَما » اً َغلِيَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ ِ لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظه َن ّللاه َرْحَمٍة مِّ

ْل  َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

 (159آل عمران . )«ّللاهِ َعَلى 
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 القيادة التحويلية
 

 

إن الهدف من القيادة التحويلية هو تحويل األشخاص والمؤسسات »

من خالل تغيير عقولهم وقلوبهم، توسيع الرؤية لديهم،  -بشكل ملموس

والبصيرة والفهم، توضيح الغايات، والسعي إلى جعل السلوك متوافقاً 

مع المعتقات والمبادئ والقيم، والعمل على إرساء تغييرات دائمة، 

 (كوفي. ر. س.)«مستديمة، تشكل قوة دفع كبيرة للمؤسسة
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 هل القيادة فطرية أم مكتسبة؟
يميل جموع المتخصصين إلى أن القيادة فطرية ومكتسبة، مع اختالفهم 

 .في نسبة الفطري والمكتسب

 فطرية 

“ ال تستطيع تعلم القيادة، فالقيادة شخصية وحكمة وهما شيئان ال

 (وارين بينسي) ”يمكنك تعليُمهُما

 

 مكتسبة

”(دركر.  ب)“القيادة يجب أن تتعلمها وباستطاعتك ذلك 

“ (أديسون) ”عرق وجهد% 99العبقرية 
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 عوامل القيادة
كالنواحي الجسمية والقدرات العقلية والطبائع : العوامل الفطرية1.

النفسية والقلبية كقوة اإلرادة والتطلع للمثل العليا، وهذه تولد مع 
 .اإلنسان، وتتدخل فيها عوامل وراثية

فاإلنسان نتاج بيئية، وأكثر تأثيرها في المراحل : بيئة اإلنسان2.

وتشمل البيئة الظرف العام . العمرية المبكرة من عمر اإلنسان

المحيط باإلنسان كالوضع السياسي والعلمي واإلجتماعي والديني 

 إلخ... واالقتصادي 

كجوانب التهدين والتعلهم والثهقافة وفنون التعامل مع : عوامل مكتسبة3.

 .  لآلخرين كسب قلوبهم والسلوك واألخالق وفنون التأثير
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 سمات القيادة 
 الذكاء والنضوج الفكري واإلجتماعي وسعة األفق•

 الجاذبية التي تشتمل على سماحة الوجه ورقة الحديث وُحسن الهندام•

الحلم واألناة واالتزان النفسي والعاطفي والفكري والقدرة على التعامل •

 مع المواقف المختلفة

المهارات االتصالية كمهارة التحدث والكتابة والقراءة والقدرة على •

االنصات والحصول على المعلومات وفهمها واعطائها والقدرة على 

التفكير وقوة البيان واستعمال االشارات والوسيلة المناسبة في الوقت 

 المناسب
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 سمات القيادة 
القدوة الطيبة ذلك أن الناس يتعلقون بهم في سيرتهم وحسن قيادتهم •

 على االلتزام بالصدق والموضوعية

 المشورة التي ال تعرف االستبداد ال الفوضى•

 المستمراالنفتاح والقدرة على التعلم والتجدد •

الصبر والرحمة واللين والعفو وسعة الصدر والتواضع وغيرها من •

 الفضائل التي تكسُب ُوده الجماهير

 الُبعد عن مواطن الريبة والشبهة •

 

 

 

 

 

•  
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 سمات القيادة 
 الهمة العالية والبعد عن سفاسف األمور•

 الوسطية والحكمة في االفكار والمشاعر•

معهم بغض النظر عن والمشاركة غيرهم الحرص على مساعدة •

 .مستوياتهم ونفوذهم

 

 

 
 

 
 ( ...جوديه)و( بيرلسون)و( الزرسفيلد)
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 استراتيجيا

 تنسيق

 تخصص

 الهيكلية اإلدارية

 تنفيذ
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 الهيكلية االدارية

 المؤسسةتوضح شبكة االتصال في 

 الرتب بالنسبة لبعضها /تنظم الوظائف

 البعض

تحدد نطاق المسؤوليات لكل رتبة 

تمثل قاعدة لسلم الرواتب 
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 للمؤسسات الهيكلية االداريةتغيير 

 الالمركزية 

 االستعانة بمؤسسات أخرى 

 تحجيم مهام المؤسسة 

 تقليص الطبقات االدارية 
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 مقابل اإلدارة القيادة 

 

شاط ن  
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 ماذا يفعل القائد؟

 يفّوض ويمّكن

 يحّفز ويلهم

 يعلّم ويعطي النصائح

 يحّدد األهداف ويراقب األداء

 يوّظف ويدّرب

 يصغي إلى األفراد ويعالج المشاكل
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 أنظمة

 قواعد

 هياكل

 األهداف األشخاص

 دعم تحقيق تحفيز

 تعني القيادة اإلدارية تغير تام في دور المدير المسؤول
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الدور 
المتطور 
 للمدير

تحقيق 

 األهداف

 حل المشاكل

 التحسن

 رفع التقارير

التحسين 
 المستمر

 التسويق

 التوجيه

 التقييم

 التحفيز

 التخطيط

 الكفاءات

 الكفاءات

كيف يتكامل بين :المسؤولتعني القيادة اإلدارية تغير تام في دور المدير 

 الدورين

 المدير القائد المدير
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 القلب

 األهداف 

 المراقبة 

 التنسيق 

 المساءلة 

 التخطيط والتوجيه 

 إدارة المخاطر 

 إدارة الموارد 

 العقل

 الرؤية 

 التحفيز 

 المبادرة 

 الشغف 

 النمط واالتجاه 

 المخاطرة 

  المواهب قيادة

القيادات التي تشكل )

 (المستقبل للمؤسسة

 وتتطلب ايجاد التوازن بين العقل والقلب حيثما دعت الحاجة
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 سلوكي

 إداري فني

 مدير عام

 مشرف

 توزيع المهارات الوظيفة

 باإلضافة الى فهم تام لكيفية توزيع المهارات بين المستويات القيادية 
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 بمعنى آخر، يتطلب األمر تغيير نمط التفكير

 !!!ليس كل من هو مدير هو قائد

 االمور بشكل صحيحالقيام ب 

 التركيز على االمور المعقدة 

 النظام ثم الفرد 

 الدماغ االيسر 

 التخطيط 

 التخصص 

 حل المشاكل 

  النيرانمكافحة 

(يقوم باألعمال بشكل صحيح) 

 االمر الصحيحالقيام ب 

 التركيز على التغيير 

 الفرد ثم النظام 

 الدماغ االيمن 

 ةالرؤي 

 العموميات 

 قرارات خالقة 

  المخاطرةاالبداع و 

 ( يقوم أو يفعل بالعمل الصحيح  ) 

ان تصبح مديراً قائداً . ان تصبح مديراً يتطلب الكثير من الجهد

 !الشغف يتطلب الكثير من

ير
مد
 ال

ئد
قا
 ال



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 65 -

 على القائد أن يميز بين هاتين المهارتين وكيف يجب تطبيقهما 

 القيادة  اإلدارة 

  ترتكز على المساءلة•

  وضوح في متطلبات العمل•

  تركيز على المخرجات•

 ملهمة•

  تحفيزية•
  نوعية العالقة

  العمل على تحقيق المهام -' كيف ' تركيز على •

إنتباه إلى ممارسات الفريق، : تركيز نحو الداخل•

 .والتحفيز، وطرق العمل المختلفة، إلخ

تمكين األداء، ودعم وتحفيز الموظفين وفرق •

  العمل

  أدوات قياس األداء، الدقة في العمل، واإلستقرار•

 هدفنا/ما هي وجهتنا -' ماذا  ‘تركيز على •

المنافسة، حالة : تركيز نحو الخارج•

 .السوق، النزعات واإلتجاهات، إلخ

مساعدة المؤسسة على مواجهة المشاكل •

 والتكيف مع الواقع المتغير

التطلع نحو المستقبل، والفرص، •

  واإلمكانيات 

  نقطة التركيز

  تنفيذ اإلستراتيجية•

  إدارة التغيير•

  تخطيط للمشروع•

  إدارة األداء•

 تطوير الرؤية واإلعالم عنها•

  قياد التغيير•

 التخطيط اإلستراتيجي•

  اإلستفادة من العالقات واإلتصاالت•

  المهام الرئيسية
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 الحاجة الى كفاءات تقنية بشكل خاص 

 تنفيذ مهام محددة كجزء من كل 

  يتم تحديد الطريق والمسؤوليات من قبل

 الرئيس المباشر

 ال حاجة الى كفاءات قيادية وإدارية معقدة 

 داعم ألعضاء الفريق اآلخرين عند الحاجة 

 مشاركة بسيطة في القرارات الهامة 

ف
ظ
مو
 ال

 القائد المدير

 تحديد وتوزيع األدوار1.

 تمكين الفريق2.

 العالقاتيةبناء الشبكات 3.

 الى من
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 الحاجة الى كفاءات تقنية بشكل خاص 

 تنفيذ مهام محددة كجزء من كل 

  يتم تحديد الطريق والمسؤوليات من قبل

 الرئيس المباشر

 ال حاجة الى كفاءات قيادية وإدارية معقدة 

 داعم ألعضاء الفريق اآلخرين عند الحاجة 

 مشاركة بسيطة في القرارات الهامة 

ف
ظ
مو
 ال

 القائد المدير

 تحديد وتوزيع األدوار1.

 تمكين الفريق2.

 بناء الشبكات العالقاتية3.

 الى من
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أما اإلدارة، . القيادة تضع الرؤية وتلهم القوى العاملة لتحقيق النجاح

 فهي تضمن أن يتم تحديد األولويات وتحقيق النتائج

 

يعزز القادة اإلداريين حس الرؤية والتحفيز لدى الفريق ويضمنون 

 تحقيق األهداف من خالل القيادة واإلدارة الفعالة 

 القيادة مقابل اإلدارة 
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فقط  رؤيويةفي غياب القيادة واإلدارة، تواجه الخطط خطر أن تكون 
حيث ال يمكن ترجمتها إلى أفعال أو انها قد تتقدم بنجاح ولكن نحو 

   أهداف خاطئة

 :بدون القيادة

 لن يكون هناك رؤية للتغيير 

 يمكن للقوى العاملة أن تفقد حافز التغيير 

 قد ال تتحلى المؤسسة بالشجاعة الكافية من أجل تحقيق أهداف
 التغيير 

 :بدون اإلدارة

 يمكن أن يكون هناك أولويات وأهداف قليلة أو غير واضحة 

 قد تتأخر جداول التنفيذ 

 قد تكون النتائج غير كاملة أو غير موائمة 

 قد ال تحصل القوى العاملة على التوجيه والتدريب الالزمين
 لتغيير سلوكها 

لماذا مهارات القيادة 

االدارية مطلوبة من 

 أجل النجاح؟
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 إذن، أين وكيف يجب أن يركز المسؤول
حتى يصبح مديراً قائداً؟    

شاط ن  
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ولكن مع تواجد مهارات القيادة االدارية، تصبح فرص النجاح في تحقيق 
 األهداف أكبر 

 رؤية واضحة وفريق محفز

  وقدرة كاملة على التنفيذ

 

 رؤية واضحة وفريق محفز

 ولكن عدم قدرة على التنفيذ

 إدارة فعالة 

 ولكن من دون رؤية واضحة 

 وال فريق محفز

 إفتقار إلى الرؤية 

 وغياب تام للقدرة على التنفيذ

دة
يا
لق
ا

 

 + اإلدارة 

+ 

- 
- 



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 72 -

 إذن، اين وكيف يجب أن يركز المسؤول حتى يصبح مديراً قائداً؟ 

 قائد  مدير قائد

 تابع مدير

ية
رؤ
ال

 

 تنفيذ محكم التنفيذ

 رؤية قوية

تنفيذ 

 ركيك

 رؤية ضعيفة
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 عوامل مؤثرة في اساليب القيادة

  القائد

 الموقف -
 الثقافة -
 حول الكفاءة التنظيميةقيم  -
 الخلفية االجتماعية والتعليمية -
 السن -
 السابقةالخبرة  -
 بالمرؤوسينالثقة  -

 ثقة المجموعة للقائد واحترامهم له -
 ومستوى قسمه في المنظمةمركز  -
 صارم، فوضوي، هيكل تنظيمي -ة مؤسسالالمناخ العام في  -
 (يعتمد على الحجم والتكنولوجيا)كفؤ  -

 

  البيئة
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 عوامل مؤثرة في اساليب القيادة

  المجموعة
 الثقافة-

 المهارات ومستوى التعليم-

 حجم المجموعة -

 او غير روتينيروتيني  -

 او القراراتالزمني لحل المشاكل او يصنع العنصر  -

 على الصعوباتالتغلب    

 تعقيد واهمية المهمةدرجة  -

 (نضج)المقدرة على، والرغبة في، العمل   -

 الوضع
 (فهم كامل لطبيعة المؤسسة)
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 العملالقائد في سلوك 
 القائد والعمل

 السلبي االيجابي

يوضح األهداف 

يضع المعايير 

يضع أدوات تقييم األداء 

يحافظ على المعايير 

يتابع 

يتمّثل به اآلخرين 

يحّد من الحرية 

ال يفّوض 

ال يقّدر العمل الجيد 

يخفي المعلومات ويبقيها لنفسه 

يضع معايير غير واقعية 



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 76 -

 سلوك القائد 
 القائد والعمل

 السلبي االيجابي

 القائد وذاته

يتفاخر بفريقه وليس بعمله 

 رؤيته لألموريوّضح 

 ًيخطط مسبقا 

يقّيم عمله 

يكتشف نقاط قوته ويبني عليها 

يكتشف نقاط ضعفه ويطورها 

يطّور معرفته 

يتفاخر بعمله 

 ال يسعى الى الحصول للمزيد من

 المعرفة

يبّرر أفعاله غير الالئقة 

ال يتصرف بموضوعية 

يتجاهل تقييم الذات 
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 سلوك القائد
 القائد والعمل

 السلبي االيجابي

 القائد وذاته

يعقد اجتماعات دورية 

يشجع التواصل 

يشارك رؤيته مع الفريق 

يحافظ على مناخ ايجابي في العمل 

يحافظ ويرفع معنويات الفريق 

يحدد الهدف 

يدعم أعضاء الفريق 

يقوم بالتفويض 

يقّدر العمل الجيد 

يعطي مالحظات ايجابية 

يصغي الى االعتراضات 

يشجع المشاركة وااللتزام 

يشارك المعلومات المتوفرة لديه 

يظهر االهتمام 

يهدر الوقت خالل االجتماعات 

يقلل من احترام اآلخرين 

يؤجل العمل 

يتجاهل أعضاء الفريق 

يسبب خالف بين أعضاء الفريق 

يلقي اللوم على اآلخرين 

يمّيز بين أعضاء الفريق 

يسرق األضواء 

يقوم بعمل اآلخرين 

يهدد 

يدعم األداء السيء 
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   ما هي الكفاءات التي يجب أن يكتسبها الفرد حتى يصبح مديراً قائداً؟

 الدور اإلنساني

 القيم الشخصية•

 االستقامة•

 األصالة•

 الدور االجتماعي
 التفاعل من اآلخرين•

 التواصل•

 بناء العالقات•

 الشعور مع اآلخرين•

 تطوير األفراد•

 الدور التنفيذي

 التركيز على النتائج•

التركيز على خدمة •

 جمهور المؤسسة

 القدرة على التأقلم•

 التصميم•

 

القائد 

 الملهم

 قوة الدفع
التأثير 

 باآلخرين

العمل 

 الجماعي

 على مستوى 

 الفريق

 على مستوى 

 الذات

 على مستوى 

 النتائج
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 التقييم المهني تطبيق تمرين
 Professional Assessment 

Report (PAR) Exercise  

شاط ن  
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 او المطلوب، بالعمل المهارة صلة الى تشير االولى العالمة .محددة مهارات مجموعة تصف والتي ادناه كورةذالم الفقرات من لكل عالمتين وضع يجب

 من الفرد تمكن درجة او المهارة، درجة الى تشير فهي الثانية العالمة أما .الحاضر الوقت في تنفيذه يتم الذي للعمل بالنسبة المهارات هذه اهمية درجة

 :التالي الشرح بحسب و 5 الى 1 من أي العالمتين كال في ذاته السلم استعمال يتم .المعنية المهارة

  

 جدأ متقدم =5 المعدل فوق =4  معدل =3 المعدل من اقل =2 متدني =1

  

 المهارات مجموعة لصلة تقييمك كان اذا بحيث للفرد تقييمك تناسب التي الخانة في X عالمة ضع .الخانات من مجموعتين في الخمسة االرقام تظهر

 :التالي بالشكل ستظهر النقاط فإن 3 المقييم الفرد لدى المهارة لدرجة تقييمك و 5 بالعمل

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

PAR Exercise 

 التواصل. ٢

التكلم،  : القدرة على تحليل عوامل نجاح التواصل بكافة انواعه

:  تشمل هذه القدرة على المهارات التالية. االصغاء، القراءة، و الكتابة

فهم دور كل شخص معني بعملية التواصل، الفصل بين الرسالة و 

 .وسيلة ايصالها، تخطي عوائق التواصل

 

 االدارة الفعالة للوقت. ١

.  القدرة على ادارة الوقت الذاتي ووقت االفراد الذين يعملون معك

تشمل هذه القدرة على مهارات مثل وضع الئحة يومية بالمهام، 

، وضع الئحة (طارئ/ مهم )وضع االولويات بحسب طبيعة المهام 

اسبوعية بتوزيع الوقت، االستثمار في الوقت عوضاً عن تضييعه، و 

طلب المساعدة او التفويض بناءاً على قاعدة كلفة وقتك مقارنًة بوقت 

 .االخرين

 الصلة 

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 
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 التفاعل الشخصي وجهاً لوجه .4
القدرة على التأثير على تفكير و سلوك االخرين من خالل التفاعل 

وجود هدف و قدرة على : تشمل هذه القدرة المهارات التالية. الشخصي

التأثير و خلق البيئة المناسبة، االستدراج للحصول على معلومات، 

التمييز بين المعاني الظاهرة و المعاني الباطنية، التغلب على معوقات 

 التواصل، التخطيط و التفاعل المسبق

 

 تقييم االداء .3

تشمل هذه . القدرة على تخطيط و تنفيذ عملية تقييم اداء بناءة

التحضير للمقابلة من قبل كال : القدرة المهارات التالية

الفريقين، اعطاء توجيهات للتصحيح بشكل ايجابي و بناء، 

  .تقييم االداء بناءاً على وقائع ومعايير
 

 االصغاء الفعال .6

القدرة على تنظيم و تحليل االمور التي يسمعها الفرد من 

تشمل هذه القدرة . اجل فهم و حفظ القسم االكبر منها

تحديد نية المتحدث، تلخيص ما يقوله : المهارات التالية

المتحدث ذهنياً، االصغاء الى ما ال يتم قوله، طرح االسئلة و 

 االستدراج لالستيضاح، التمييز بين الوقائع و اآلراء
 

 فهم و القدرة على التحفيز .5

القدرة على فهم ما هي االمور التي تحفز اآلخرين في العمل 

كيفية تغير حاجات االفراد في : و هي تشمل المهارات التالية

تحليل  ،Maslowالعقدين الماضيين، معرفة انماط التحفيز 

 العوامل التحفيزية في العمل

 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 
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 وضع االهداف و المعايير .8

القدرة على ادارة المشاريع و النشاطات و تحقيق االهداف بحسب 

المعايير باالضافة الى وضع االهداف بالتعاون مع اآلخرين وبشكل 

:  تشمل هذه المقدرة على المهارات التالية. يضمن فهمهم و التزامهم

التمييز بين االماني و االهداف و النشاطات والمعايير، تقليل العوائق 

 تجاه عملية وضع االهداف و استعمال االهداف لتحفيز االفراد

 

 عقد االجتماعات الفعالة .7

القدرة على تخطيط و عقد اجتماعات فعالة تتبع جدول االعمال، 

تشمل هذه . تحقق الهدف المنشود، و تنتهي في الوقت المحدد لها

وضع اهداف يمكن قياسها، تحديد دور قائد : القدرة المهارات التالية

االجتماع، التعامل مع المشاكل التي يمكنها ان تعيق االجتماع، ادراة 

النقاشات بشكل فعال، خلق توازن بين الهموم المتعلقة بالعمل و 

 الهموم المتعلقة باالفراد، و تقييم االجتماعات من خالل الئحة شاملة

 

 بناء فريق العمل .10

القدرة على تطوير فرق بذهنية الفريق الرابح، المحافظة على رضى 

اعضاء الفريق و على اداء عال من خالل تطبيق تقنيات بناء 

التمييز بين سلوك : تشمل هذه المقدرة على المهارات التالية. الفريق

المدرب وسلوك المدير، تقييم نقاط قوة ونقاط ضعف المجموعة في 

ما يتعلق بعملها كفريق، تحيدد اماكن التحسين، تطبيق خطط عمل 

 لتدعيم العمل كفريق

 

 التخطيط و الجدولة و المراقبة .9

القدرة على ادارة المشاريع و االجراءات من خالل تطبيق االليات 

تشمل هذه المقدرة على المهارات . والتقنيات االدارية الرئيسية

وضع خطط تفصيلية، وضع خريطة االجراءات وايالها : التالية

لآلخرين، تطبيق تقنات لتسهيل تنفيذ المهام، التعامل مع رفض 

 .التغيير

 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 
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 اتخاذ القرارات .12

تشمل هذه . القدرة على اخذ القرارات بشكل موضوعي وعلمي

تحديد االهداف المنوي تحقيقها من خالل : المقدرة المهارات التالية

القرار االفضل، استنباط الخيارات و وضع قيمة لكل من الخيارات، 

 .تقييم المخاطر، تطبيق القرارات و متابعة النتائج

 

 حل المشاكل .11

القدرة على تحديد العوائق االتي تحول دون تحقيقنا لالهداف و 

تشمل هذه . تطبيق اجراءات منظمة لحل المشاكل من جذورها

تحديد المشاكل، تعريف االهداف التي : المقدرة على المهارات التالية

لم يتم تحقيقها، التمييز بين االسباب و العوارض، تعريف االسباب 

الممكنة، تجميع و تقييم البراهين، تقييم الخطط البديلة للعمل، تنفيذ 

 .التغيير و تقييم النتائج

 الصلة 

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 الصلة

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

و عالمة " الصلة"تعتبر الحاجة الى التدريب والتطوير في اقصاها عند المقدرات التي حصلت على عالمة مرتفعة على . حان اآلن وقت التقييم

: كما هو مبين ادناه" درجة المهارة"منخفضة على   الصلة 

5 4 3 2 1 

 درجة المهارة

5 4 3 2 1 

 عدد ادخل ادناه الالئحة على .التطوير و للتدريب ماسة حاجة الى تشير اعاله مبين هو كما ارقام 6 عالماتها بين يفصل التي المقدرات من اي

   .المقدرات من كل امام مملوءة الغير الخانات

 االدارة الفعالة للوقت. ١ ____  عقد االجتماعات الفعالة. ٧ ____

 التواصل. ٢ ____ وضع االهداف و المعايير. ٨ ____

 تقييم االداء. ٣ ____ التخطيط، الجدولة و المراقبة. ٩ ____

 التفاعل وجها لوجه. ٤ ____ بناء فرق العمل .١٠ ____

  فهم و القدرة على التحفيز. ٥ ____ حل المشاكل. ١١ ____

 االصغاء الفعال. ٦ ____ اتخاذ القرارات. ١٢ ____

X X 
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المواءمة 

 اإلستراتيجية 
 النزاهة 

 إدارة 

 المعلومات

المجهود 

 الجماعي 

٢ 

٣ 

١ 

٤ 

 العمل عند القائد قيم 

 أداء القائد



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 85 -

 االستراتيجية

 قاعدة المؤسسة

يجب أن تقود 

 االستراتيجية عمل القاعدة

يجب أن يؤدي عمل القاعدة الى 

 نجاح االستراتيجية الموضوعة

االستراتيجيةالمواءمة   
 األمور كلها في اتساق منسجم، يعني كل المؤسسة من القاعدة الى الرأس منسجمة
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 لماذا تفشل المواءمة االستراتيجية؟

 مقاومة التغيير

 ندرة الموارد البشرية الكفؤة

 عدم مشاركة المعلومات مع األفراد والفرق

 غياب القيادة الكفؤة

 صعوبة االستراتيجية المتبعة

 عدم متابعة األعمال المطلوبة

 غياب الملكية لألعمال والنشاطات
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؟لماذا ال ينتج الموظف  

 عدم معرفة حريته في التحرك  في اطار وظيفته تفويض 

 العالج السبب

عدم معرفة نجاحه او فشله  

عدم معرفة نقاط ضعفه  

على  عدم معرفة كيفية الحصول

 المساعدة

عدم معرفة غاية النجاح 

 االثرارجاع feedback 

تدريب وتوجيه 

تقييم االداء 

رؤية واضحة لمستقبله في عمله 
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 مستويات اإلدارة الخمس 

Source: “Good  To Great” – J. Collins 
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 مستويات القيادة الخمس

١المستوى   

٢المستوى   

  ٣المستوى 

٤المستوى   

٥المستوى   

 القدرة الفردية العالية

 تقديم مساهمات مثمرة من خالل المواهب، المعرفة، المهارات والعمل الجيد

 مساهمة أعضاء الفريق 

 مساهمة القدرات الفردية في تحقيق أهداف المجموعة والعمل بفعالية مع اآلخرين 

 مدير كفؤ 

 تنظيم األفراد والموارد وتوجيههم نحو الفعالية والكفاءة لتحقيق أهداف محددة

 القائد الفعال

 .يحفز االلتزام والسعي لرؤية واضحة ومقنعة، والعمل بحسب معايير أداء العالية

 المستوى التنفيذي –المستوى الخامس للقيادة 

 بناء االنجاز المستدام من خالل مزيج متكامل من التواضع الشخصي واإلرادة المهنية
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 مستويات القيادة الخمس

 دوامة الفشل

 نتائج مخيبة لآلمال 

،بناء ال  

  عزم ال و

أو قائد جديد،  ،برنامج ،اتجاه

 بدع تنظيمية وإدارية

 الفعل رد

 األسباب فهم دون 

http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsP6a7efLAhVBOBQKHXIOB5EQjRwIBw&url=http://robertmolke.com/2013/12/23/goog-to-great-suxc-2013/&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsP6a7efLAhVBOBQKHXIOB5EQjRwIBw&url=http://robertmolke.com/2013/12/23/goog-to-great-suxc-2013/&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsP6a7efLAhVBOBQKHXIOB5EQjRwIBw&url=http://robertmolke.com/2013/12/23/goog-to-great-suxc-2013/&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsP6a7efLAhVBOBQKHXIOB5EQjRwIBw&url=http://robertmolke.com/2013/12/23/goog-to-great-suxc-2013/&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsP6a7efLAhVBOBQKHXIOB5EQjRwIBw&url=http://robertmolke.com/2013/12/23/goog-to-great-suxc-2013/&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461&psig=AFQjCNGJ0jalpWYIp8UReqMwyOOdEGf4dw&ust=1459407920919461
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 المستوى الخامس من القيادة

 المستوى الخامس من القيادة

منأوالً   
 ين المناسبتوفير األفراد 

 متفوق فريق بناءو

 ثم ماذا

 ستجد المناسباللفرد  على حصولك عند

 النجاح إلى الطريق

 المستوى الرابع من القيادة

  ماذاأوالً 

 ثم من

  وضع تصور إلى أين أنت ذاهب

 إعداد خارطة طريق

الكفؤين  «المساعدين» من طاقم تجنيد

  الرؤية لتحقيق
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 القائدوهذه مسؤولية 

 األداء واالنتاجية

 كي يتحول االداء الى انتاجية يجب

الفرد مع الوظيفة بشكل يؤدي  تفعيل

الى اقصى ) الى تحقيق اهداف العمل

 (حد في ظروف محددة
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 الموظفتفعيل إنتاجية استراتيجية 

 الدعم اإليجابي 1.

 الفعال( للصواب أو االنضباط)التوجيه  2.

 العدالة في المعاملة 3.

 إرضاء حاجات الموظف 4.

 تحديد أهداف ومعايير العمل 5.

 إعادة صياغة المهام 6.

 المكافأة على األداء الجيد 7.
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عالقة العمل ،(خارجي)، شروط ومحيط العمل (داخلي)رغبة : الدافع

 (داخلي)بحاجات الفرد 

 األداء

 فرصة  +  مقدرة   + دافع

 (مكتسبة)، خبرة، تدريب (اصيلة)نفسية، ذهنية، جسدية :  لمقدرةا

 (خارجي)اجراءات العمل  
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 التعامل مع األداء الضعيف 

 حواجز األداء

 َعَدم التَّحفيز

 تفتقر إلى الدافع والطاقة للتحسين
 

 االفتقار إلى المهارات

 للعملالفنيهة ال ُيمكن الَتعامل مع المَتَطلِبات  

 الُمماَطلَة

 إِيجاد األَعذار لعدم العمل

 الغياب

ل المسؤولِيَّة  َتَجنُّب العمل و عدم َتحمُّ

ر الُمعتاد  الَتأَخُّ

ر ولََديه عذر  هو معَظم األَوقات ُمتأَخه

 المشاكل الشخصية

 إبقاء المخاوف الشخصية بعد العمل

 معالجة الحواجز
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إلجراءات العالجيةا حواجز األداء  
 

 معالجة المشكلة على الفور 

  الَتحفيزلتدني نسبة معرفة األَسباب المحَتملة 

 قم بتحسين الخطة وفق جدول زمني محدد 

  ف  الموظففتقد اليها لمهارات التي يالى االَتعره

 ترتيب دورات تدريبية في أقرب وقت ممكن 

 َتقسيم هذه المهمة إلى مراحل أَكَثر سهولة 

 ال َتدع المماطل يبالغ في َتقدير الوقت الالزم 

 فةيإِذا لزم األَمر، وفِّر َتدريب عملي للمساعدة على بدء الوظ 

  ِة للغيابيه الَتشديد على اآلثار السلب 

  َمن الفريق اً أَن الموظف يشعر أَنه جزءاً هام أكدالت 

 دعه يعلم أَنك ال َتهَتم ألَعذاره 

 حاول اتباع نهج االستشارة قبل تأديب الموظف 

 خلق ضغوط من قبل الفريق لحثه على عدم التأخير 

 التركيز على أداء االشخاص ، وليس مشاكلهم 

 النظر في منح اإلجازات المرضية أو إعادة توزيع الواجبات 

 ةلإِذا لزم األَمر، إِعطاء نصيحة للموظف ِبأَن يط  ب مساعدة مهِنيَّ

 التعامل مع األداء الضعيف 

 َعَدم التَّحفيز

 تفتقر إلى الدافع والطاقة للتحسين
 

 االفتقار إلى المهارات

 للعملالفنيهة ال ُيمكن الَتعامل مع المَتَطلِبات  

 الُمماَطلَة

 إِيجاد األَعذار لعدم العمل

 الغياب

ل المسؤولِيَّة  َتَجنُّب العمل و عدم َتحمُّ

ر الُمعتاد  الَتأَخُّ

ر ولََديه عذر  هو معظم األَوقات متأَخه

 المشاكل الشخصية

 إبقاء المخاوف الشخصية بعد العمل
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 الدوافع و المقدرة

 حاجات سلوكيات معرفة مهارة

 النجاح االعتزاز السلعة تقديم العروض

 معالجة الخالفات -

 التواصلفن  -
 االعتزاز  الثقة الناس

 النمو  جابيةياال االجراءات االدراك

 العضوية الوالء االسعار تقييم

 ادارة الموارد -

 البرامج الترويجية-

 االقناع -

 السياسات 

 

 المبادرة

 الحماس
 المشاركة

 الدوافع المقدرة
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 القياديالتطوير برنامج 

   

 من القائد الى القيادة

 رائــد شــرف الديــن
http://raedcharafeddine.net 

 يوم التدريبي الثاني
2016أيار  7  
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 قصة قصيرة

:  كالتاليهذه القصة تحكى حكاية أربعة أفراد أسماؤهم 

.“وال أحد”،   “فردأي ”،  “البعض”،  “الكل”  

 

 ال أحد

 البعض
 الكل

فردأي   
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 اً متأكد “الكل” وكان .أدائها من البد هامة وظيفة هناك وكانت

 .سيؤديها “البعض” أن من

 ال أحد

 الكل البعض

فرد أى  

“ ال أحد” كان من الممكن أن يؤديها ولكن “فرد أى”

 .اهاأدَّ 

غضباً شديداً ألنها كانت  “البعض” غضب

 .“الكل” وظيفة
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 ولكن يؤديها أن باستطاعته “فرد أي” أن “الكل” ظن

  .يؤديها لن “الكل” أن أدرك “أحد ال“

 ال أحد

 البعض الكل

فردأي   

  لم عندما “البعض” الم “الكل” بأن القصة وانتهت

   .“فرد أي” يفعله أن يمكن كان ما “أحد ال” يفعل
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 يتطلب النجاح القيادي قدرة كبيرة على بناء وإدارة الفريق
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 العمل الفريقي بين التطبيق التقليدي والحديث
 عناصر العمل التقليدي المفهوم الحديث 

وظيفة واحدة/ شخص واحد فرق وعمل فريقي  تصميم الوظائف 

ال زالت هرمية ولكن  أفقي وواسع الهيكلية 

 التواصل مرن ومتبادل في كل اإلتجاهات

 الهيكل التنظيمي عامودي وضيق

الراتب : التعويضات في الحقوق: وفق األداء

وغالء المعيشة أما الزيادات مرتبطة باألداء وليس 

لدي عشر سنوات خبرة في الواقع : السنوات مثال

 .هي سنة خبرة لعشر سنوات

منتظمةزيادات   التعويضات 

أدناهمن أعلى الهرم الوظيفي الى  مشترك القرارات إتخاذ   

 األمان الوظيفي مدى الحياة غير مؤكد

 اإلشراف جهاز رقابة منسق

 عالقات الموظفين تخاصمية متعاونة

 الجودة يتم التحكم بها يتم التخطيط لها

 العمالء كأنه ثقل هم سبب لوجود العمل

بالمهام األساسيةصلة   التدريب غير مخطط له 
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 المجموعة مقابل الفريق
 

شاط ن  
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مع بعضهما البعض باستمرار،  يتفاعالنتضم ما ال يقل عن شخصين 

 . انهما اعضاء ضمن المجموعة ذاتها ُيدركانو لديهما شيء مشترك

 المجموعة

بحيث يمكنهم معا قدرات متكاملة من أعضاء ذوي  مختارةمجموعة 

 األهداف تشاركية وليس أهداف مشتركة . عليههدف متوافق تحقيق 

 .  كيف نميز بين الدور والمهام؟

 الفريق
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 مجموعة فريق
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 عمل المجموعة

 

الفريقيالعمل   
 قيم مشتركة

 الترابط

 القدرة على التعبيرعن الهدف أو العمل

 اإللتزام

 المهارات التواصلية

 الثقة المتبادلة 

 حل النزاعات منهجية 

 األصغاء

قد نختلف ضمن الفريق ولكن أمام الخارج )اإلجماع 

 (الكل رأي واحد

 التعاون

 التركيز على آليات العمل   

 (منشغلون بالنزاعات أكثر من العمل)

 ضعيف قوي

 الفرق بين عمل المجموعة والفريق؟

مدى قوة هذه العناصر يحدد الفرق 
 بين المجموعة أوالفريق



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 109 -

 أهمية فريق العمل/؟لَم يجتمع األشخاص معاً 

  متزامنة+ طاقة متناغمة  =التآزر 

Synchronized Energy = Synergy  

 !تحقيق ما ال يمكن لشخص واحد تحقيقه

 بسبب

 ر ز آ ت ل ا

../Local Settings/Temp/TeamWork.wmv
../Local Settings/Temp/TeamWork.wmv
../Local Settings/Temp/TeamWork.wmv
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 مراحل التطور: الفريق 

 االنجاز التأقلم العصف التشكيل
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 االنجاز التأقلم العصف التشكيل

هنا إذا لم تتم إدارة التناقضات يحصل تعرف اعضاء الفريق على بعضهم البعض 

 (مثال مرحلة الخطبة للتعارف)اإلنفجار 

عضاء تحت تأثير التوقعات والرغبات التي اتوا بها الى المجموعة، األيكون قد 

 المجموعةويكونون حريصين على فهم آلية العمل ضمن 

في العمل والتعامل من حيث  ائديكون األعضاء حريصين على فهم طريقة الق

 عباألسلوب والط

 فريقانها مرحلة االنتقال من مجموعة أفراد الى 

 التشكيل -1
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 االنجاز التأقلم العصف التشكيل

 تكبر الثقة بين اعضاء الفريق

يكون ألعضاء الفريق وجهات نظرمختلفة فيما يتعلق بكيفية سيرالعمل 

 ضمن الفريق

 قد يكون األعضاء قلقين بسبب الصراعات والنزاعات الناشئة

الفريق األفضل هو الذي يفهم طبيعة الصراع الناشئ، يستمع اعضاؤه 

 بعضهم لبعض ويعملون على ايجاد طريقة مشتركة للمضي قدماً 

بعض الفرق قد تتوجه الى التفكك بسبب فرض اراء خاصة في 

 مواجهة صراعات الفريق

 العصف -2   
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 االنجاز التأقلم العصف التشكيل

 ضمن الفريق متفق عليهايتوصل األعضاء الى وضع اهداف 

يتفق اعضاء الفريق على طريقة عمل مشتركة مع استعدادهم للمشاركة 

 في انجاح العمل

يكون أعضاء الفريق قادرين على التوفيق بين وجهات نظرهم الخاصة 

 واحتياجات الفريق

 يحل التعاون والمشاركة مكان عدم الثقة وصراعات المرحلة السابقة

 normalizationالتأقلم  -3
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 االنجاز التأقلم العصف التشكيل

التركيز اآلن على كيفية تحقيق اهداف الفريق اكثر منه على طريقة العمل ضمن 

 هذا الفريق

 اصبحت العالقات مستقرة وقد توصل األعضاء الى بناء الثقة ببعضهم البعض

باستطاعة الفريق تولي وإدارة مهام أكثر تعقيدا، والتعامل مع قدر أكبر من 

 التغيير

 اإلنجاز - 4  
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 مراحل تشكيل الفريق

 التوسع والنمو 

 المنافسة 

 المنتجات والخدمات الجديدة 

 إعتماد التقنيات الحديثة 

الدورات االقتصادية 

إدارة جودة الخدمات 

االستراتيجية 

 الفريق حجم الفريق بحسب طبيعة األهداف إزدياد حجم

 (أنا وحالي ووحدي: فريق)

 شخصيات، أدوار ومهام أعضاء الفريق 

 اإللتزام والتحفيز 

 (مستواهم التعليمي، ثقافتهم، إلخ)خلفية أعضاء الفريق. 

 المتغيرات التي نتكلم فيها. الفريقنمط التواصل بين أعضاء 

 خلفية الخريجين الجدد المنضمين إلى سوق

 العمل

توافر المؤهالت والخبرة المطلوبة 

 معدل دوران القوى العاملة 

 العرض والطلب 

 ديناميات الفريق  العمل  ديناميات

 ديناميات السوق

١ ٢ 

٣ 

 االنجاز التأقلم العصف التشكيل
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  ؟ما هو دور القائد خالل مرحلة تطوير الفريق

شاط ن  
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 خالل مرحلة تطور الفريقالفريق تغير تركيز قائد 

 االنجاز العصف التأقلم التشكيل

التركيز على 

 بناء الفريق

التركيز على 

 األهداف

التركيز على 

 األهداف

التركيز على 

 بناء الفريق

 إلى بحاجة ألنها تستمر

 على تفل ال دائماً  صيانة

 حجمها ولكن اإلطالق

 .بالتقلص يبدأ
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 في أي مرحلة من مراحل التطور يقع فريقك اليوم؟

 اإلنجاز العصف التأقلم التشكيل

شاط ن  
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 هل أنت قائد فريق بارع؟
 :إلجابة على األسئلة أدناه بحسب الخيارات التاليةل

 دائما   - 4   غالبا  -  3  انا  يأح-  2  أبدا  - 1

 تالعبارا  النتيجة

 بأنفسهماعتبر ان أعضاء الفريق قادرين على القيام بمهامهم 1.  

 أفضل االستماع الى أحاديث اآلخرين بدل من التكلم2.  

 المالحظات السلبية من أعضاء الفريق بلتقأستطيع 3.  

 احاول إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بمشروع ما4.  

 أعامل أعضاء الفريق كشركاء 5.  

 جلسات التوجيه ال تتضمن المقاطعات6.  

 استطيع االنتقال من التحدث عن األهداف الى معالجة المشاكل7.  

 حاجات الموظفين الى التحفيز واهدافهم بين بالتقريب أقوم 8.  

 عندما أعطي مالحظة عن األداء الضعيف، أكون بناء  9.  

 جلسات التوجيه بالحصول على التزام النهاء المهامانهي  10.  

 المجموع  

 :النتيجة

 اعمل على تحسينها لتحقيق النتائج . قدراتك التوجيهية ضعيفة جدا    20 -10

 ابحث عن نقاط ضعفك واعمل على تحسينها. قدراتك التوجيهية ال بأس بها  30 -21

 .انتبه من االكتفاء وفقدان هذه القدرات. انت بارع في التوجيه  40 -31



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 120 -

 
؟الفريقيلماذا يفشل العمل   

 

شاط ن  
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 لماذا يفشل العمل الفريقي؟

 بعض أعضاء الفريق ال يساهم في العمل أو ال يرغب بذلك 

 أحد أعضاء الفريق هو غير كفؤ 

هناك تعارض مع التزامات مهام أخرى، مثل لم يقدر حجم الوقت المطلوب 

(مال، أعضاء، قادة: )الفريق يفتقر إلى الموارد الالزمة 

 الفريقييفتقر أعضاء الفريق إلى مهارات العمل 

األسلوب/هنالك نزاعات ناجمة عن إختالف في الشخصيات 
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هنا ال فريق بل مجموعة -(  GroupThink)   أسرى التفكير الجمعي 
يسود جو من التفاؤل المفرط . يشعر أفراد هذه المجموعة بأنهم يتمتعون بالحصانة يكاد يصل الى وهم بأنهم ال يقهرون1.

 .والرغبة في المخاطرة

 يعتقدون أنهم معصومون عن الخطأ. يقدم أعضاء المجموعة تبريرات للتشكيك حول جدية التحذيرات2.

. يتجاهل أفرادها أي قضايا أو مواقف أخالقية مشكوك فيها. هناك ثقة مطلقة في سمو األخالق المتأصلة في المجموعة3.

 (يجدون دائماً مبررات قانونية أو أخالقية لييسروا األمور بحسب رؤيتهم)

يتم أطالق األحكام على كل من يعارض اراء المجموعة بأنهم إما أغبياء، محدودي التفكير، أو  بكل بساطة يضمرون الشر 4.

 .لهم

األعضاء المخلصون ال يشككون في التوجه الذي تميل . يمارس ضغط مباشر على أي عضو يشكك في هذه األحكام النمطية5.

اإلنتماء . المجموعة تتأثر بتفكير بعضهم البعض بشكل ينقادوا بسهولة لهذا التفكير. هذه ظاهرة سلبية. اليه المجموعة

 للمجموعة ال يعني أن ال أعبر عن رأيي بحرية

أعطى مثل عن السمكة التي تسبح في طريق . يمارس الرقابة الذاتية في حال شعر الفرد بإنحرافه عن إجماع بقية المجموعة6.

معين وضعوا لها حاجز شفاف ال تراه فتصطدم به،  بعد عدة مرات أصبحت عندما تصل إلى هذه النقطة تدير قبل أن تصطدم 

 .   بعد فترة أزالوا الحاجز الشفاف لكن السمكة استمرت باإلستدارة قبل أن تصل إلى المكان الذي كان فيه الحاجز

 .“الصمت على أنه عالمة الرضا”يسود وهم إجماع الرأي على طريقة تفكير المجموعة، فيفسر بشكل خاطئ 7.

 .الى مهمة حماية المجموعة من أي معطيات مخالفة” المدافعين عن النهج ”يبادر بعض 8.

Source: Irving L. Janis, Groupthink, 2d ed. Houghton Mifflin, Boston 1982, pp.174-175 

؟الفريقيلماذا يفشل العمل   
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 ما هي خصائص عضو الفريق الفعال؟

شاط ن  
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 خصائص عضو الفريق الفعال

يفهم ويلتزم بأهداف عمل الفريق 

على استعداد للمشاركة بفعالية 

يتفاعل مع إمكانيات أعضاء الفريق اآلخرين 

يحافظ على هدوئه في جميع األوقات 

 يشارك بالمشاعر، واآلراء، واألفكار، والحلول حول المشاكل مع اآلخرين

 بصراحة

يشمل اآلخرين في عملية صنع القرار 

يثق، يدعم ويشعر بإهتمام حقيقي تجاه بقية أعضاء الفريق 

يستفيد من أفكار واقتراحات اآلخرين الجديدة 
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 خصائص عضو الفريق الفعال

يتحمل مسؤولية المشاكل المعترضة ويتجنب لوم اآلخرين 

عندما يستمع إلى أي من األراء، يحاول أن يتفهم وجهة نظرهم 

يتخذ القرارات بناء على معلومات بدال من استخدام سلطته في المؤسسة 

يشجع أفراد الفريق على التطور 

بين أفراد المجموعة“ لديه مهارة فهم ما يحدث حقا 
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 تقنيات تطويرالفريق
 القائدمهام 

 (من أنوع الفريق عند اإلختيار اإلستفادة)يختار الفريق ويتحمل مسؤولية تشكيل الفريق 

 المحاذير

 

 مرحلة التشكيل

 كل أفراد الفريق يختار •

 يفسر هدف وجود الفريق•

 يقدم تحديد واضح ألي مشكلة•

 ....يحدد األهداف، الجداول الزمنية،•

 الوقت بالعمل استثمار ينمي الشعور بأهمية •

يوافق على القواعد األساسية لعقد االجتماعات مثل المدة •

 ....الزمنية، السلوكيات،

 يدرب األفراد محدودي الخبرة خارج وقت اإلجتماع•

 يتابع تنفيذ المهام•

 أعضاء الفريق أيضاً إشراك مسؤولي يحرص على •

 

 مرحلة التشكيل

 يسود الصمت، تواصل محدود•

 في هدف الفريقتشكيك •

 تدني مستوى الثقة وااللتزام•

 تحدي سلطة القائد•

 تفتقد الى التركيزقدح االفكار عملية •

 على تحديد ماهية المشكلةاختالف •

 الكثير من الكالم غير المضبوط•

 ال أحد يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات•

 السعي إليجاد حلول لمشاكل بسيطة نسبياً •

 بصعوبة المشكلةاالستخفاف •
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 تقنيات تطويرالفريق

 المحاذير مهام القائد

 مرحلة العصف
 

 

 “تقبل إختالف األراء”دعم ويشجع ثقافة •

 يركز على عامل الوقت وتحقيق األهداف•

 يقوم بتجزئة المشاكل المعقدة للتمكن من حلها•

 يتطلع لتحقيق نجاحات بغض النظر عن حجمها•

 يدرب أعضاء الفريق بشكل فردي•

 (تكتالت ومجموعات يجب التعامل معها)

 مرحلة العصف

 يتبدأ التكتالت بالظهور•

 تبرز توقعات غير واقعية•

 يتطور األعضاء على مستويات غير متوازية•

 إدراك ماهية وحجم المشكلة•

 الميل لتفويض إيجاد حل للمشكلة للسلطة العليا•

عدم الرغبة في الوصول لمرحلة المواجهة أو •

 التحدي

 طرح النزاعات بشكل علني بهدف معالجتها•
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 تقنيات تطويرالفريق

 المحاذير مهام القائد

 مرحلة التأقلم 
 (ال زال هناك تكتالت ومجموعات ولكنها تنقلص)

يتحدى المجموعة للقيام بتحليل المعطيات بهدف •

 حل النزاعات

 يستبدل نمط التوجيه والتدريب بالقيادة الداعمة •

 يشارك األعضاء في مهام القيادة•

يصر على ان يشارك األعضاء بتحمل •

 المسؤوليات

 يستخدم األدوات والتقنيات بشكل حثيث•

 ةيتمسك باألهداف والجداول الزمني•

 

 مرحلة التأقلم
 

 تنشب النزاعات دون سبب واضح•

 يصب الغضب نحو قائد الفريق واإلدارة•

يعتقد الفريق انه هناك هوة في محيطه ما بين •

 “هم”و “ نحن”

عن القيام “ يكتفي األعضاء بمجرد الكالم عوضا•

 باألفعال

 تتجه المجموعات الفرعية في اتجاه مغاير•

ظهور مشاكل غير متوقعة تعيق زخم العمل •

 .ودافعية المجموعات
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 تقنيات تطويرالفريق

 المحاذير مهام القائد 

 مرحلة اإلنجاز
 

 الخاص يسمح للفريق بتحديد مساره•

 دورية إجتماعيفرض جداول •

 يقدم عروض عملية بشكل دوري•

 يشارك في مشاريع أكبر•

 يتجه نحو تكوين فرق تعمل بمبدأ اإلدارة الذاتية•

 

 مرحلة اإلنجاز
 

 يتحمل الفريق الكثير من المهام•

 يقاوم الفريق سلطة القيادة•

 يعمل الفريق بشكل مستقل دون اللجوء لمرجعية•

 تنهار قنوات التواصل بين أعضاء الفريق•

 يقاوم األعضاء مهام العمل المملة•

 ينفر الفريق من المشاكل المحفزة •
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 الفريق الموجه ذاتياً 

 الفريق التقليدي

يتمتع الفريق بإدارة 

يقر : ذاتية تامة حيث

ميزانيته الخاصة، 

يحدد مهام العمل 

والموارد المطلوبة 

 .بشكل كامل

 

يقوم الفريق بأداء 

كل مهامه باإلضافة 

الى العديد من المهام 

اإلدارية وتلك 

الخاصة بإدارة 

 .موارده البشرية

 

يكون الفريق مسؤوالً 

عن سلوك وإنتاجية  

 .أعضائه

 

يكون الفريق مسؤوالً 

عن كل من المخرجات 

اليومية كما تنظيم 

وتخطيط العمل على 

 .حد سواء

 

يسأل القائد عن 

نوعية وناتج عمل 

الفريق على أن يقوم 

الفريق بجميع مهام 

 .العمل المعتادة 

 

يكون القائد مسؤوالً 

عن العمليات اليومية 

ويقوم بإتخاذ معظم 

القرارات التي تؤثر 

 على الفريق

 

 التقدم لتحقيق المزيد من اإلدارة الذاتية
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 ما مدى فعالية فريقك؟

 

 مقارنة بالموظفين الذين يعملون بشكل فردي، تبين أن أعضاء العمل الفريقي الفعال
يتمتعون بمعنويات أعلى، إنتاجية أفضل ويشعرون باالعتزاز النتمائهم للوظيفة والمؤسسة 

 “معا

هذا . من العمل التنافسي“ أعضاء العمل الفريقي الفعال يقدرون قيمة العمل التعاوني بدال
الحس يؤدي إلى إزالة العوائق بين الفرق في داخل القسم الواحد وبين األقسام األخرى في 

 تعتبر هذه مؤشرات على زيادة فعالية وإنتاجية المؤسسة. المؤسسة

 إلى أي حد كان أداءنا ”بل “ كيف نشعر؟”ال يكون اإلختبار الحاسم في اإلجابة على سؤال
 “جيداً؟
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 الحواجز الداخلية -1

 تواصل ضعيف 

عدم وجود أهداف واضحة 

  ليس هناك اجراءات متفق عليها او مقبولة التخاذ القرارات 

 فائدةاجتماعات غير منظمة ودون 

 مشاكل ناتجة عن طريقة عمل الفريق

 الفريقالتي تعترض العمل ضمن العوائق 
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 الحواجز الخارجية -2

 ثقافة المؤسسة مختلفة عن ثقافة الفريق 

الوالءات المنقسمة حيث أهداف فريق تختلف عن فريق آخر 

ر أو معترف به من قبل اآلخرين في المؤسسة  عمل الفريق غير مقده

التغيرات المستمرة في تشكيل فريق أو تحديد مسؤولياته 

المشاكل الناتجة عن كيفية عمل الفريق 

 مقارنة مع المؤسسة

 تعترض العمل ضمن فريقالعوائق التي 
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 الحواجز الفردية -3

 شخص يسيطر على باقي الفريق 

أحد اعضاء الفريق يستخف بآراء اآلخرين 

األعضاء الذين يفتقرون الى االلتزام والذين ال يشاركون الفريق 

العداوة أو االفراط في المنافسة بين أعضاء الفريق 

 المشاكل التي ينظر إليها على أنها نتيجة سلوك 

 أو شخصية كل فرد من أفراد الفريق

 تعترض العمل ضمن فريقالعوائق التي 
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 كيف تصنف أعضاء فريقك؟

شاط ن  
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المستكشف 

 والمسوق

 لألفكار
المقيم 

 والمطور

المطلق 

 والمنظم

المنِجز 

 والمنتج
المدقق 

 والمفتش

الداعم 

 المحافظ

المقرر 

 والمستشار

المبدع 

 والمبتكر

 االداريةشخصيات الفريق 
Team Management 

System    

 المستكشفون

ن
ظمو

المن
 

ا
ن
رو
شا
ست
لم

 

 المدققون
نموذج مطور من قبل 

Margerrison   &McCann 

 الرابط
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ليس هناك من رابح ضمن فريق خاسر، وال 
 خاسر ضمن فريق رابح
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 كيف ستتعامل مع كل هذه التحديات داخل فريقك؟ ،كقائد فريق



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 139 -

 
 كيف باإلمكان تحديد مستوى فعالية الفريق؟
 تحديد مستوى الفعالية لكي تعرف أين

 وكيف تعمل على تحسينه 
 

شاط ن  
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 الئحة تدقيق مستوى فعالية الفريق

 واضح -الهدف 

 (مداورة أو مبنية على مشروع محدد)منظمة  –القيادة 

 خيارات صائبة –عملية التوظيف 

 االلتزام بمهمته وبمهمات الفريق ككل– 
 متمثَّل من قبل الموظفين

 مدونة ثقافة الجودة  –المهام والية العمل
 وليس فقط نظام الجودة

 مدربين –مهارات الفريق 

ذا قيمة  أناس تسمع وتهتم –اإلصغاء 

(  نوجد التحديات)يتم السعي اليها  –التحديات 

 

 

 

 بانفتاح مع كل عضويتم التعامل معها  –المشاعر 

 (صيانة الفريق. )بهايعتنى  –العالقات 

 (بعد متطور جداً . )بهمرحب  –التمكين 

 يتم تجاوزها –العوائق 

 تحترم –المهل الزمنية 

 تحقق –األهداف 

 ال –االجتماعات  منتظمة ويتم إدارتها بشكل فعه

 بهايحتفى  –اإلنجازات 
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 لماذا يتمتع االشخاص بأساليب قيادية مختلفة؟

شاط ن  
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 الخبرة

 الشخصية

 التعليم

 القَيم

 ان الحياة والتجارب والخبرة المهنية تؤثرفي نهج الفرد

 وسلوكه في التعامل مع األشخاص والمواقف

فطرية وتتأثرغالبا في مرحلة الطفولة وتنشئة العادات 

 مفاهيم فلسفية وعلمية يتأثر بها الشخص من خالل التعليم

 المدرسي والجامعي

 القيم االجتماعية والسياسية والدينية والثقافية والسلوكية

 تكتسب في مراحل مختلفة من حياة االنسان

 لماذا يتمتع االشخاص بأساليب قيادية مختلفة؟ 
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 يعمل مع األفراد بهدف تطويرهم وتحضيرهم

 للمستقبل
 الموجه

 يحرك القائد الفريق باتجاه رؤيته التي يريد

 تحقيقها
 الرؤيوي

 يركز القائد على ارضاء الجميع عبر اتخاذ

 قرارات جماعية
 المهتم

المشارك يشارك القائد اتخاذ القرارات مع الفريق 

 المتسلط مناقشةيفرض القائد رأيه على الفريق دون أية 

 األسلوب القيادي الوصف

 االساليب القيادية األكثر اعتماداً 

جرب هذا األمر 

تعال معي 

 ًاألفراد أوال 

ما رأيك؟ 

أفعل ما أطلبه منك 

 القول
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القيادة الظرفية مرتبطة بكم االرشادات والمالحقة والدعم الذين يقدمهم 

 (  وهيرسي بالنشردنموذج مطور من قبل )القائد للتابع او المرؤوس 

 (3س)الدعم 

 يبدأ مستقل و يدعم

 (2س)التدريب 

 .يعطى  فرصا ليطبق ويتدرب

 بحسب نضج المرؤوس 

 (4س)التفويض 

أصبح هو المسؤول وصاحب 

العالقة ولكن الُمفوض يواكب 

 .من بعيد ويراقب

 (1س)التوجيه 

 يتشرب بالملعقة

عم
ك الدا

سلو
 ال

 السلوك التوجيهي

- 

+ 

+ - 
  ،يستطيع القائد أن يختار اسلوب قيادته من الشبكة أعاله وفقاً للحالة

 ليس هناك من أسلوب قيادي واحدلذلك 
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 التوجيه

 (1س) 

 الدعم

 (3س) 

التدريب 

 (2س)

التفويض 

 (4س)

 تنفيذها عن كثب ىويشرف عل ،“الموظف”يقوم القائد بتحديد ادوار ومهام  .

 مما يعني أن التواصل يكون في اتجاه واحد ،يأخذ القائد القرارات ويعلنها

الى  ،كتحديد المهام ،يقوم القائد الداعم بتفويض اتخاذ القرارات اليومية

يأخذ البعض منها ولكن المالحقة  ،يقوم القائد بتسهيل اتخاذ القرارات. “التابع”

 على تنفيذها تبقى من واجبات التابع

ولكنه يأخذ باالعتبار آراء  ،يقوم القائد المدرب بتحديد االدوار والمهام

تؤخذ القرارات من القائد ولكن التواصل يحصل في . “الموظف”واقتراحات 

 االتجاهين

لكن المراقبة  ،ان القائد التفويضي معنّي باتخاذ القرارات ومعالجة المشاكل

 يقرر التابع متى وكيف يجب على القائد التدخل. تكون من مهام التابع

 ترجمة سلوك القائد
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 النضج المهني لدى الموظفدرجات 
 إلتزام+ كفاءة : مكوناته

 كفاءة عالية

 التزام عال 

 (4د)

 

 كفاءة عالية

 التزام قابل للتغيير 

 (3د)

 بعض الكفاءة

 التزام متدني

 (2د)

 كفاءة متدنية

 التزام متدني

 (1د)

 مطّورة نامية
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 ترجمة سلوك القائد

 (1س)التوجيه 

 (3س)الدعم 

 (2س)التدريب 

 (4س)التفويض 

 كفاءة متدنية

 (1د)التزام متدني 

 كفاءة عالية

 (3د)التزام قابل للتغيير 

 بعض الكفاءة

 (2د)التزام متدني 

 كفاءة عالية

 (4د)التزام عالي 
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 كيف يؤثر األسلوب القيادي على ثقافة المؤسسة؟

شاط ن  
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 المؤسسةتأثير األسلوب القيادي على ثقافة 

 الموجه

 المتسلط

هو ليس متسلط )الرؤيوي

ولكن هو أيضاً صاحب قرار 

 (الوقتمع لذلك يخف 

 المهتم

 المسؤولية الليونة

 المعايير
 معايير المدى القصير)

 عالية أما على المدى الطويل 

 (تبدأ باإلنخفاض 

 التزام الفريق الوضوح المكافآت

 وضوح المهام 

عدم وضوح للمهام 

 على المدى الطويل

 على المدى القصير

 على المدى الطويل

 على المدى القصير

 على المدى الطويل

المكافآت غير 

 مربوطة باألداء دائماً 

 على المدى القصير

 على المدى الطويل

 وضوح المهام 

عدم وضوح للمهام 

 على المدى الطويل

 تقل قصير بمدى يجدها لم إذا
 الوقت مع

 وجود وعدم صرفها في مزاجية :الوضوح•
 باإلنخفاض وتبدأ عالية تبدأ .معايير
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 !التحفيزاألشخاص بحاجة الى 
   

دورك كقائد، هو خلق الطاقة داخل األشخاص 

لهذه الطاقة إلبقاء الفريق متفاعال وناشراً 

!!االيجابية  
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 “على الكتف تشجيعلمسة ”سواء كانت •

 “مادية أو معنويةمكافأة مالية أو ”أو •

 ...من القلب  ةصادق“ شكراً ”أو •

 

 األفراد بحاجة الى

 

 التحفيز
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هو القدرة على استخدام العقل التحفيز 

واإللهام والحافز المادي والحماس مع 

سلوكيات ( أو تعديل)الفريق من أجل خلق 

 األداء مباشرة  تؤثرعلىمعينة 
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بعد تشكيل الفريق، على القائد 

  ،ايمان، ثقةبناء عالقات 

 بينه وبين الفريق صدقو

 التحفيز

 التحفيز
على ... مثل نار المخيم 

القائد االستمرار بتزويدها 

 ...بالحطب لتبقى متقدةً 

عندما تصل عالقة القائد والفريق ... 

، عندها يجب “الشرقطة”الى نقطة 

 عليهاالمحافظة 

1 

2 

3 
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 ماسلوهرم  –هرم الحاجات االنسانية 

 تحقيق الذات

 االحترام والتقدير والمكانة

 الحب والتعاطف -االنتماء 

 االستقرار -حاجات االمان 

 الحاجات الفيزيولوجية
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    المهنة كمصدر للدخل فقطتعتبر 

محفزين الموظفين ليسوا 

 ون قليالً كتشوي

 الوضع المثالي

 جداً محفزين ن يالموظف

 ويشتكون قليالً 

 -األكثر سوًء الوضع 

غير محفزين  ينالموظف

 ويشتكون كثيراً 

 وتقدم الكثير من المهنة مثيرة

لتحدي لكن الراتب وبيئة العمل ا

 غير متكافئة

محفزين ولكن ن يالموظف

 يشتكون كثيراً 

بيئة عمل 

 جيدة

بيئة عمل 

 سيئة

لتحفيز أق  تحفيز أكثر  + 

 غهرزبرنظرية 
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 التحفيز في مكان العمل يتعلق مباشرةً  ،غبرزفردريك هرلوفقاً 

ن والموظف

راضين 

 ومحفزين

 بيئة العمل بعوامل متعلقة 

 ظروف العمل 

 نوعية المراقبة 

 راتب ال  

 مكانةال   

 ناماأل 

  العالقة مع المدير 

 الوظيفة  

 جراءتاالسياسات وال 

  العالقات الشخصية   

 عوامل التحفيز

 نجازاإل 

 عتراف باإلنجازاإل  

 عن االنجاز لية ومسؤال 

  االهتمام بالوظيفة  

  أهميةالقيام بمهام أكثر 

اإلغناء الوظيفي 

  المهنيالتقدم 

ن والموظف

غير 

راضين 

وغير 

 محفزين

ن والموظف

ليسوا غير 

لكن وراضين 

  محفزينغير 

   

من خالل الوظيفةبإغناء   



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 157 -

  ؟هل أنت محفز بارع

شاط ن  
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 هل أنت محفز بارع؟

 :على األسئلة أدناه بحسب الخيارات التاليةاإلجابة التفضل ب

 دائما   - 4   غالبا  -  3  انا  يأح-  2  أبدا  - 1

 تصريحات النتيجة

 احاول اقناع والتأثير بالموظفين بدل اجبارهم على تنفيذ ما اطلب منهم1.  

 للموظفين ااحاول ان يكون العمل ممتع2.  

 انا صريح مع الموظفين وابقيهم دائما  على علم بكل مستجدات العمل3.  

 احاول إشراك الموظفين بمواضيع العمل في اقرب فرصة ُمتاحة4.  

 اقدم اسبابا  لتصرفاتي ولعدم موافقتي مع األشخاص 5.  

 عديلعلى التحليل والت أركز ال تكون ردة فعلي مبنية على اللوم في حال الفشل بل6.  

 الجأ الى اإلجماع في معظم األحيان واشجع اآلخرين على ذلك7.  

 واعطاء األشخاص االستقاللية الحثيثة الجأ الى التوازن ما بين المراقبة 8.  

 ابذل جهدا  لتطوير مهاراتي التحفيزية9.  

 موظف ان يعرف مهمته ويتممها بالكامل كلاقوم بتنظيم األعمال بحيث يمكن ل10.  

 اعتبر المهمات طريقة لتطوير األشخاص11.  

 اشجع األشخاص التخاذ المبادرات12.

 اعمل على حل المشاكل والخالفات الشخصية بين اعضاء الفريق13.

 اقوم بالتغييرات فقط بعد البحث ومراجعة األشخاص المعنيين14.

 اشكر األشخاص على العمل الجيد وجها  لوجه او خطيا  15.

 ذلكاكافئ وأهنئ من استحق 16.

 المجموع
 :النتيجة
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 من يحتاج الى تحفيز؟

 أنت 1
 !!!ُمعد  التحفيز 

 اآلخرينلتستطيع تحفيز ُمحفَّزاً يجب ان تكون 

 2 فريقك

 !!!يجب ان تحافظ على الشعلة متقدة فيهم



 2016| برنامج التطوير القيادي   -من القائد الى القيادة  - 160 -

 لماذا التحفيز الذاتي؟

1 
 تحفيز الذات

 االيجابية

 االنجازالرغبة في 

 احترام الذات

 تنمية القدرات

 عندما تكون محفزاً ذاتياً 

 تنّمي الرغبة في تحقيق المزيد

 وتهدف الى أداء أفضل

 “يوم ممتع آخر“ تستمتع بــــ

 :المحافظة على
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 أهم محفزات الموظف

الوصول أو تجاوز أهداف الوظيفة  •

 مؤسسةالسوف يحفهز موظفي 

 ىرضلمهم و مصدر ل زإنه محفه •

 الذاتي

سوف تزيد من رغبة الموظف للقيام •

 بأمور أكثر وأهم

 اإلنجاز
هو االقرار باالنجازات من قبل أحد •

 المسؤولين

 ز الثقة بالنفسيتعز•

إن تقدير عملهم هو مكافأة  ،لبعض الموظفين •

 بحد ذاتها

 التقدير

إن طبيعة العمل التي يقوم بها موظفي  •

 ذاتي ىمؤسسة يجب أن تعطيهم رضال

إن مسؤوليات كل من الموظفين يجب أن •

 تطابق اهتماماتهم الشخصية

ل ذلك  • (الراحة بالعمل)بالعمل االهتمام   :لــــالفرصة  نموظفيالسيخوه

 تطوير قدراتهم القيادية•

 أخذ بعض المخاطر•

 المبادرة باتخاذ بعض القرارات •

كل ذلك سيكون له تأثير في تعزيز ثقة  •

النفس للموظف وتحفيزه على تقديم أداء 

 أفضل

 المسؤوليات زيادة في  
 (إغناء الوظيفة)

ر في العمل أمر مهم • إن التقدم والتطوه

 لكل الموظفين 

األساسي هو الشعور بأن  زإن المحفه •

قد يكون . العملهناك فرصة للتقدم في 

ونوعية العمل افقي بإتجاه تقدم بطبيعة 

 .آخر

 التقّدم

2 
 تحفيز الفريق
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االبتعاد عن المكتب، الذي 

يشكل حاجز بينك وبين 

 الموظف

إظهار التعاطف مع 

الموظفين، خاصًة عندما 

 تدرك أن لديه بعض المشاكل 
القيام بنقد بناء، اذ انك تريد 

 الموظف ان ينجح

إبقاء المقابالت قصيرة 

وااللتزام بالنقاط التي تريد 

 مناقشتها

 

 
 

 

لعدم الخلط بين دور المدير 

 والمستشار

عدم إلقاء اللوم على األشخاص 

 بسبب األخطاء التي قاموا بها

عدم السماح للموظفين بتغذية 

 خوف داخلي ال أساس له

عدم التردد في مناقشة مسائل 

شخصية معقدة مع زمالئك أو 

 مديرك

 ما يمكن القيام به وما يجب تجنبه
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 القياديالتطوير برنامج 

   

 مأسسة عمل القيادة 

 رائــد شــرف الديــن
http://raedcharafeddine.net 

 ليوم التدريبي الثالث 
2016أيلول  24  
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باألهدافاإلدارة   

 ِعّدة ُشغل المدير
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ما هي أهمية وضع األهداف؟   

شاط ن  
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وضع األهداف هو ركيزة، وانطالقة، وتحفيز للعمل، وتحديد للمسار 
 ولألولويات التي يجدر العمل عليها، والمهام المنوطة بها 

 ومعايير التقييم
 
 

ما هي أهمية وضع األهداف؟   
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وليس على  ساس األهدافأيقّيم االداء على 

 أساس انطباع شخص

األرقام والمعطيات هي التي تنطق وليس 

 اإلنطباعات 

 

 

 وضع األهداف
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 وظيفته ومهامه 

 المعايير التي يجب ان يتبعها 

 مدى نجاحه في تحقيق األهداف 

 :ـ عملية واسعة تتطلب معرفة الموظف ب

 وضع األهداف
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 “أمشي على بصيرة أنا ومن اتبعني” 

 المعايير   

واقعية 

قابلة للقياس 

األهداف ) قابلة للتحسين

 (ليس قوالب ال يمكن تغييرها

 :لوضع األهداف يجب تحديد

   :SMARTاألهداف    

 محددة  

 قابلة للقياس 

 قابلة للتحقيق 

 واقعية 

 محددة الزمن 

 كانت تقاس باألرقام ام ال سواء 
 (ما هي األهداف التي ال تقاس باألرقام؟)

 وضع األهداف
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 اآللية - باألهدافاالدارة 

 محددة ومسؤوليات محددة اهدافا بذلك واضعا عمله هدافأ المرؤوس يعتمد ان1.

 ليست الخطوة وهذه بالملكية، الموظف يشعر حيث األهداف تتمرحل أن  .له

 ثقافة تعكس بل إجرائية فقط

 إلى يحتاج شيء كل :األهداف هذه لتحقيق المطلوبة المدة المرؤوس يعتمد ان2.

 وقت

يجب أن تتوافق : ان يعتمد المرؤوس على موافقة رئيسه على البندين االولين  .3

المرؤوس مع رؤية الرئيس لكون األخير يرى إيقاع المرؤوس في     أهداف 

 الصورة الكاملة للعمل 

 .منعاً ألية مفاجأت ان يتفق الرئيس والمرؤوس على طريقة التقييم والمعايير  .4

 النتيجة في نهاية المدة معا ان يقيم الرئيس والمرؤوس  .5
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 مزايا - باألهدافاالدارة 

 دافعيةاداة . 11.

2 .اداة تقييم 

3 .وسيلة مراقبة 

4 .عملية تخطيط 
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 باألهدافاالدارة 
 دافعيةكأداة  -1

 أهدافه تكون أن على ،األهداف تحديد في الموظف يشارك 1.

 عند للمرؤوس الرئيس يضبطها المؤسسة، أهداف سياق ضمن

 األهداف وضع في مشاركته

 األهدافيتحمل المسؤولية في تحقيق 2.

 ذاته يخطط عملية تطوير3.

 بقرارات وليس بالدافعية مرتبط فصلي فعلي تقييم هناك يكون أن

 الفرد وأهداف المؤسسة مستوى على األهداف بين المواءمة هدفها
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 باألهدافاالدارة 

 تقييمكأداة  -2

، حتى ولو كان الهدف يتطلب تحقيقه خمس واقعية ااهدافيضع 1.

 من الهدف% 20سنوات، عليه يصبح هدف العام الحالي تحقيق 

 األهدافيراقب عملية تحقيق 2.

 التطويريشارك في وضع خطة 3.

 يلتزم بتحقيق ما اتفق عليه4.

 يستكشف طاقاته وطاقات من حوله5.
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 باألهدافاالدارة 
 مراقبةكوسيلة  -3

، التغذية االثرارجاع )بانتظام لمعرفة مدى تحقيق األهداف متابعة ال1.

 (الراجعة

 نحرافامستمر على األهداف وعلى تصحيح أي تركيز 2.

، ربًطا بما المحققةمعرفة مدى صوابية العمل واألهداف من خالل النتائج 3.

 ذكر من معايير لألهداف

 واستغاللهاامكانية استكشاف امكانيات الموظف 4.

هذه الخطوة تتم في البداية عند . ولوياتهاامكانية تصنيف االعمال بالنسبة أل5.

تحديد األهداف حيث تبرمج وترقم بحسب األولوية مع مراعة التثقيل 

 بالنسبة للوقت بحسب أهميته إلنجاز الهدف
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 باألهدافاالدارة 

 تخطيطكعملية  -4

 د مهامهيحدبتالموظف م هيسا1.

 محددةالموظف اهدافه لمدة يحدد 2.

وعلى طريقة تحقيقها وعلى المعايير األهداف على  والموظفالمدير يتفق 3.

 عليهاالتي ستتبع في تقييم االداء خالل فترة من الزمن متفق 

 حدةنهاية الفترة يقيم المدير والموظف االداء والنتائج كل على في 4.

على تقييم  معطياتالباالعتماد على المدير والموظف تقيمهما ويتفقون يقارن 5.

 مشترك

الى تحتاج في االنشطة التي تطويراالداء يتفق المدير والموظف على خطة 6.

 انتباه
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 االدارة باألهدافبين الوصف الوظيفي و

  

    

    

 الوصف الوظيفي االدارة باألهداف

 عامةتحدد وصف الوظيفة 

 االنجازال تحدد فترة 

 االنجاز تحدد وسيلة قياس ال 

 اولوياتيوجد سلم ال 

 العملحتى يتغير اسلوب ثابتة 

 تحدد الدرجة والفائدة بالنسبة لكل ال

 نشاط

 

 
 

 بالتحديدتحدد مهام الفرد 

 االنجازتحدد فترة 

 االنجازتحدد وسيلة قياس 

 اولوياتسلم تحدد 

 لتقييم وسيلة الحاجة حسب بتتغير

  للمستقبل ولتحسين التخطيط االداء
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 ما هي األهداف التي حددتها وما هي األهداف التي تحتاج الى تحسين؟ 

 األهداف التي حددتها  األهداف التي تحتاج الى تحسين

شاط ن  
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 المستمرالمحافظة على األداء يتطلب التحسين 
 حلقة الجودة تنطبق في كل زمان وسياق، حلقة وإن كانت تبدو بسيطة لكنها ليست بالسهلة 

 مطلق حركة الجودة   Edward Demingحلقة 

 تحديد فرص التحسين 

تنفيذ ما تم تعلمه 

والعمل على تدعيم 

 انتاجيتك 

 تقييم التقدم الحاصل وتحليل النتائج 

إذا كانت النتيجة 

ايجابية المتابعة  

في ذات االتجاه 

العمل على واال 

إيجاد أساليب 

 جديدة للتحسين

ط  خطِّ

 نفِّذ

 قيِّم

 باِدر  
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الفّعالالتخطيط   

 ِعّدة ُشغل المدير
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 لماذا يعتبر التخطيط مهما؟

شاط ن  



 2016| برنامج التطوير القيادي   -مأسسة عمل القيادة  - 182 -

 متالزمة ناقلة النفط

طن تعمل  بوساطة مروحة دفع  ٥٠٠،٠٠٠تحتاج ناقلة نفط بحمولة 

 !أمياالً بحرية للتوقف ٧دقيقة و ٤٤عقدة إلى ١٦وتبحر بسرعة 

 كم ١.٨٥٢= ميل بحري  ١

 كم في الساعة  ١.٨٥٢= عقدة  ١

 

 

 

إذا كنت ترغب في تغيير شيء ما أو تغيير المنظمة، أو حتى نفسك، 

 .فستحتاج الى التخطيط لفترة طويلة قبل أن تنتقل إلى التنفيذ

! 
 خالصة 
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 التخطيط

 تنفيذ يمكن .محددة خطة وضع عملية هو التخطيط•

 الى بحاجة وهي الفريق مع او فردي بشكل التخطيط

 .التخطيط شؤون بكافة جيدة ومعرفة تنظيمو خبرة

 الخطوات لتفصه  عمل ورقة أو وثيقة هي الخطة•

 مجموعة او معين هدف تحقيق اجل من اتباعها الواجب

 األهداف توضح ان الخطة على يجب .األهداف من

  بشرية وموارد وقت من المختلفة والموارد التفصيلية

   .الموارد من غيرها و ادوات و مالية وموارد

 وآليات اداء مؤشرات على تحتوي ان يجب خطة كل•

 صحيح بشكل الخطة تنفيذ من التأكد على تساعد عمل

 .لها المخصصة الموارد وضمن
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استشراف هناك يكون أن يجب .اآلتية لالحداث واضحة برؤية يزودنا. 

جاهزين دائماً  نكون بأن يسمح. 

o االتجاه لوضوح واطمئنان ارتياح هناك يكون :المرؤوسين صعيد على 

 .والمسار

oالذي ما يعرف الجميع أن حيث ارتياح هناك يكون :الرئيس صعيد على 

 الخ....وكيف ولماذا به، يقوم

المختلفة الموارد علينا يوفر 

مبادراتال انجاز على وقدرتنا انتاجيتنا من يزيد 

المسؤولين اسئلة على االجابة في يساعدنا 

األهداف تحقيق في الفشل خطر من كثيراً  يقلل 

 التخطيط
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 المؤسسة
 :المستوى االستراتيجي

وضع التوجه العام للمؤسسة من 

خالل رسم األهداف المتوسطة 

 االمدالطويلة و

المستوى التنفيذي او 

 :العملي
تخطيط االعمال اليومية من اجل 

متها ءمواالحرص على 

 لالستراتيجية العامة للمؤسسة

 الفرديالمستوى 

المستوى التنفيذي او 

 العملي 

القياديالمستوى   

 مستويين داخل المؤسسةعلى التنظيمي  التخطيطيحصل 

(تخطيط تنظيمي)  

المرونة مقابل )  

 التشدد في إقرار

 النظام
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 ؟مقومات التخطيط الناجح والفعالما هي  

شاط ن  
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 وضوح الرؤية 

 هل رؤيتنا عن ما نريده واضحة بالنسبة لنا؟  

 شمولية المعلومات 

 هل لدينا كافة المعلومات التي نحن بحاجة اليها؟ 

 مشاركة األطراف المعنيين 

 في عملية التخطيط؟  المعنيين كافة شاركيهل لدينا  

اإلنفتاح في النقاش والتواصل 

 صريح؟ وجهة نظرهم عن الموضوع بشكل/هل يمكن لكافة المعنيين اعطاء آرائهم  

 .  التخطيط عملية ولذلك يجب أن يتفاعل كل المعنيين فيها

اإلصغاء إلى أصحاب الخبرة 

 هل تم اخذ آراء و توصيات الخبراء بعين االعتبار؟ 

استعمال آليات وتقنيات فعالة 

 هل ان اآلليات والتقنيات المستعملة في التخطيط واضحة و سهلة االستعمال؟ 

 

 والفعالمقومات التخطيط الناجح 



188 
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 االرتباك

 الرؤية

 الرؤية

 الرؤية

 الرؤية

 الرؤية

 الرؤية خطة عمل الموارد القدرات الحوافز اإللحاح النجاح

 اإللحاح

غياب 

 اإللحاح

 اإللحاح

 اإللحاح

 اإللحاح

 اإللحاح

 الحوافز

 الحوافز

غياب 

 الحوافز

 الحوافز

 الحوافز

 الحوافز

 القدرات

 القدرات

 القدرات

غياب 

 القدرات

 القدرات

 القدرات

 الموارد

 الموارد

 الموارد

 الموارد

غياب 

 الموارد

 الموارد

 خطة عمل

 خطة عمل

 خطة عمل

 خطة عمل

 خطة عمل

غياب خطة 

 العمل

 

 غياب الرؤية

 

 الالمباالة

 القلق

 التحفظ

 والمقاومة

 اإلحباط

 بدايات خاطئة

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

 :القادة يدركون أن

 (Balanced ScoreCard Institute)معهد تقييم األداء المتوازن : المصدر* 
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 عملية التخطيط

 تحديد الهدف

 تحليل الوضع القائم

 تحديد الخيارات

 انتقاء الخيار المناسب

 وضع خطة تفصيلية

 تقييم الخطة

 تنفيذ الخطة

 ارجاع االثر

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 هل أنت مخطط بارع؟

 :الرجاء اإلجابة على األسئلة أدناه بحسب الخيارات التالية

 دائما   - 4   غالبا  -  3  انا  يأح-  2  أبدا  - 1

 تصريحات النتيجة

 أحافظ على دفتر يوميات -1  

 أستعمل قائمة أعمال يومية -2  

 أخطط أعمالي اليومية -3  

 كافة  عندما أخطط مهامي، أتأكد من توفّرالمعلومات المطلوبة -4  

 أقوم بتوثيق كل مخططاتي  -5  

 أقوم بالتخطيط أسبوعيا   -6  

 أقوم بإشراك األشخاص المعنيين بالمشروع عندما أقوم بالتخطيط -7  

 لدي رؤية عن وضعي الحالي وأين أريد أن أكون -8  

 أقوم بكتابة أهداف واضحة -9  

 أقوم بالتخطيط شهريا   -10  

 آخذ بعين االعتبار آراء الخبراء في المجال -11  

 عندما أقوم بتخطيط مهامي، أتأكد من وضع كافة التفاصيل -12

 أقوم بالتخطيط سنويا   -13

 عند مراجعة التخطيط، أتأكد دائما  من عدم غياب أية تفاصيل -14

 أقوم بتدوين المصاعب التي قد أواجهها وأضع الوسائل التي تحول دون ذلك -15

 المجموع
 :النتيجة

 راجع التصريحات التي حصلت فيها على عالمة متدنية وضع خطة عمل للتحسين. قدراتك التخطيطية ضعيفة:  15-30

 عليها إبن  بما أن قدراتك التخطيطية جيّدة،   :31-45

 التخطيطية ممتازةقدرااتك  : 46-60
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 مستلزمات التخطيط والتنظيم

 ع االنشطةيقائمة بجموضع  :1الخطوة 

 د معدل التكرار والزمنيحدت:2الخطوة 

 منخفض/متوسط/مرتفع: ولوياتسلم أضع و:3الخطوة 

 ر في امكانية التفويضيفكالت:4الخطوة 

 جدول العململء :5الخطوة 

 ذ الجدولينفت:6الخطوة 

 مقارنة التقدم المنجز بالخطة الموضوعة:7الخطوة 

 1ة والى الخطالعودة :8الخطوة 

http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGy6vpk-DLAhUoApoKHdWABWwQjRwIBw&url=http://www.lifehacker.com.au/2014/08/how-to-teach-your-team-efficient-time-management/&bvm=bv.117868183,d.bGQ&psig=AFQjCNHQkyr-4D5HjsW7u1Cxe2TJip3KiQ&ust=1459143644047554
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 عادات سليمة في العمل
 

 مقاطعةفترة زمنية ال يسمح بها بالتحديد 

يضعف التركيز عندما . غيرهب ءبدالمن العمل بين يديك قبل  النتهاءا

 ننتقل من تطبيق إلى تطبيق في البرامج

(الورقة ال ألمسها مرتين) -البريد واالعمال الورقية فورا ةالجمع 

المهام المفوضة بالنسبة للنتائج ةتابعم 

عمليات  خالل من المعلومات التي حصلت عليها من ةداستفالا

 المتابعة

تمرن على القراءة بسرعةال 

كرن عملية التذااتق 

 

http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGy6vpk-DLAhUoApoKHdWABWwQjRwIBw&url=http://www.lifehacker.com.au/2014/08/how-to-teach-your-team-efficient-time-management/&bvm=bv.117868183,d.bGQ&psig=AFQjCNHQkyr-4D5HjsW7u1Cxe2TJip3KiQ&ust=1459143644047554
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 اجل تحقيق اهدافك نتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها مكمدير يجب 

عملنموذج لخطة   

 الموارد المطلوبة مالحظات
لفعلي التاريخ ا

 لالنجاز

التاريخ المحدد 

 لإلنجاز

تاريخ 

 الشروع

 المسؤول عن الفعل

 (الثانوي –األولي )
 الفعل/ الخطوة 
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الفّعالالتخطيط   

 ِعّدة ُشغل المدير
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الشركاء/الفريق/الجمهورفهم   

مأفضل الحتياجاتهاستجا بة   

 تعزيز العالقة

قويخلق رابط   

 خلق الثقة

العنصر األساسي 

 للنجاح

صل
التوا
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 التواصل

 متعّمدة مراسلة عملية هو التواصل

 المرء أضمر ما) متعّمدة غير أو/و

 وجهه صفحات على وظهر إالّ  شيئاً 

 تفسيرو لتلقي (لسانه فلتات أوفي

 هدف تحقيق أجل من الرسائل

 .معّين

 المساعد العامل هو التواصل

 استعماله تم اذا ريللتغي الرئيسي

 .التغيير مبادرات لمصلحة
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اللسان والعمل، الرسالة بحاجة للكالم، إذاّ السكوت ليس 
 دوماً من ذهب



 2016| برنامج التطوير القيادي   -مأسسة عمل القيادة  - 198 -

 يخّول إدارة المؤسسة تحديد ما تتوقعه من الموظفين 

 األخطاء تفادي يمّكن الموظفين من التفاعل أثناء العمل مما يضمن 

 معالجة المشاكل في الوقت المناسبو يسمح بكشف عقبات العمل 

من إعطاء وتلقي المالحظات من أجل تقدم المؤسسة يمّكن إدارة 

 العمل 

 وخارجياً داخلياً المؤسسة له تأثير على صورة 

 يؤسس لعالقات ناجحة مع جميع األطراف  

 ؟لماذا يعتبر التواصل مهماً 
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 عملية التواصل
 المتلقي

 الرسالة الُمرَسلة

 الُمرِسل

 المعتقدات

 الشخصية

 تفسير الرسالة

صاد الرسالة المتلقاة
القت
 فك الرموز الترميز ا

 اللهجة

 رد الفعل او المقترحات

 اللغة

 قناة التواصل

 ًً ُ ما يمنع  أحيانا

وصول الرسالة أو 

وصولها مشوشة أو 

تفهم بطريقة ليس كما 

 يقصد صاحب الرسالة

إقرأ خصوصية 

أوشخصية المرسل 

لتحديد طريقة وطبيعة 

 الرسالة

وجود : مثال

أمور تؤثر ولم 

يتم اإللتفات لها 

كزحمة سير 

 خانقة 
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صل
ت التوا

 قنوا
 الرسالةيصال إلقناة التواصل هي الوسيلة التي يستعملها المرسل 

 الرسائل

 البريد االلكتروني

تفيةاالمحادثات اله  

 االجتماعات الشخصية

 االجتماعات االلكترونية

 متى يمكن استعمال هذه القناة؟

مثل عروض العمل أو الرفض، والترقيات والجوائز،  اليصال معلومات هامة او روتينية

 .وأنواع أخرى من اإلعالنات الخاصة

لمحاوالت اإلقناع مثالً في التماس مساهمات لقضية معينة، الطلب من شخص ما للتحدث إلى 

 .اقتراح قبول فكرةمجموعة،أو 

إلجراء الشؤون الروتينية في المؤسسة، مع ترك الرسائل الخاصة أو غير الروتينية لقنوات 

 ...(اجتماع، دعوة لعقد إعالن تذكيري بشأن اتباع إجراء روتيني، . )أخرى

الحاجة الملحة التخاذ )تسمح لردود فعل فورية، وُتستخدم للحصول على إجابات فورية  ومهمة 

 (إجراءات فورية أو االستجابة

تشكل اختياراً جيداً لألعمال التجارية . تسمح استخداماً كامالً لجميع الحواس والتعليق المستمر

الروتينية، مثل التخطيط إلفتتاح جديد، وتحليل األسواق واستراتيجية األعمال، والتفاوض بشأن 

النزاع )، وحل المشاكل ...(هوامش األرباح، ومذكرات االئتمان، والخصومات، )قضايا العمل 

 ...(، تطويراألداءداخل الفريق، وتسليط الضوء على 

 عنصراً  البصرية المعلومات تكون عندما أو مباشرة، محادثة إلى الحاجة عند إستخدامها يمكن

 عندما أو المكان، نفس في التواجد من المحادثة أطراف تتمكن ال عندما أو المحادثة، في هاماً 

 االعتبار بعين الكلفة أو الوقت ُيؤخذ
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صل
 فعالية التوا

 دافئ  بارد قوة قناة التواصل 

محادثات وجها لوجه ومن خالل 

 استعمال لوح الكتابة

 ورقة

 تسجيل صوتي

 محادثات البريد اإللكتروني

 شريط فيديو

 المحادثات الهاتفية

 محادثات الفيديو

 محادثات وجها لوجه 

صل
ت التوا

 قنوا
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غة
الل

 
ة 
ج
له
ال

 /
رة
نب
ال

 

 ما هي اللهجة التي تفضل استعمالها عند التواصل مع اآلخرين

صاحبييا  امرحب رفع كلفة  

 ارجو عدم التردد باالتصال في حال الحاجة الى االستفسار مهني

العربية، االنكليزية، 

...غيرها  
؟ما هي اللغة التي ترتاح اليها الجهة التي يتم التواصل معها  

 ؟
 اعرشملهجة ال

 لهجة الدعم

 لهجة الغضب

 لهجة الحس الطارئ
 االعتذارلهجة 

 المرحةاللهجة 

 لهجة الحزم

 اللهجة الجدية

.ال يوجد صح أو خطأ ولكنها وضعت للحظها  
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 عناصر التـــواصـــل

55% 

38% 

 الكلمات 7%

 اللهجة والنبرة

الجسدلغة   

 ؟من الممكن ان نسمع من خالل أعيننااذاً هل 

Reference: Albert Mehrabian’s 7%-38%-55% rule 

دلغة الجس اللهجة والنبرة الكلمات  

 التواصل الشفهي وجهاً لوجه

 التواصل الشفهي بواسطة الهاتف

 التواصل الخطي على الورق

التواصل الخطي من خالل البريد 

 االلكتروني
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 العناصر التي تساهم في سوء التواصل خالل التغيير

 وهو يحصل عندما يتأثر تفسير الرسالة بخلفية المتلقي  -  التواصل إنحرافبسوء التواصل يعرف 

١ 

 أنت تقول

 المعتقدات

 الشخصية 

 المخاوف

 الخبرة

 الدين

 المستوى العلمي

 الخلفية االجتماعية
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 التواصلكلما قل سلسلة التواصل كلما امتدت 

100 

96 

81 

73 

66 

59 

0 100 
 تواصل اإلدارة مع الموظفين

0 100 
 اإلدارة مع تواصل الموظفين

ة 
ار
س
خ

7
:

 
رة
سا
خ

: 
3

4
 

 *  دقة نقل المعلومات

100 

90 

81 

73 

66 

59 

رة
سا
خ

: 
1

0
 

ة 
ار
س
خ

 3
1

:
 

 الرتبة  *  دقة نقل المعلومات

 الرئيس

 نائب الرئيس

 مدير قسم

 مديرة وحدة

 مشرف

 موظف

 Human Behavior at Work, 8th edition, Keith Davis & John W. Newstrom ٪ من المعلومات لكل رتبة ١٠لنفترض خسارة *

ة 
ار
س
خ
ن 
 م
جة
در
ى 
عل
أ

ت 
ما
لو
مع
ال

 

٢ 
 العناصر التي تساهم في سوء التواصل خالل التغيير
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 العناصر التي تساهم في سوء التواصل خالل التغيير

 ؟ معنى في اللغة العربية؟  ٢٥لها « عين»هل كنت تعلم أن كلمة 

 عضو اإلبصار=عين 

 ينبوع  =عين 

 نفس  =عين 

 اللغة ومصطلحاتها عامل 
٣ 

 الحرف الثامَن َعَشَر من حروف الهجاء=عين 

 أفضله  =عين 

 بُِسْرَعة  َفائَِقة   = بطرفة عين

الكالم حمال أوجه، فأحياناً يكون مقصوداً وأحياناً غير مقصود، لكن على صعيد المؤسسة ليس 

 مطلوًبا أن يحتمل الكالم أكثر من وجه
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شاركونا قصص أو نماذج من سوء التواصل 

الناجمة عن استخدام عبارات غير مناسبة أو 

 كلمات ذات معان  متعددة

شاط ن  
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 ما هي معززات ومعوقات التواصل؟

 

شاط ن  
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 معوقات التواصل

اللغة 

القيم والتقاليد 

 درجة الفهم 

استخدام مصطلحات متخصصة لجمهور غير : التخصص

 مختص في المجال

المستوى التنظيمي 

الجغرافيا 

 االستمرار في الكالم بمعنى تنهك لكثرة : التواصل المفرط

 التواصل

 العقبات النفسية 

 تغّير الرسالة 

 االفتراض 

 التسرع في الوصول إلى النتيجة : القراراتالتسرع في إتخاذ

 .وال تزال الرسالة في مرحلة اإلرسال

 الفوضى 

  خلفية المرسل والمتلقي 

 الجّيدغياب اإلصغاء 

الالزمة الكالمية. 

طريقة التعليق 

 إدراك جيد لخلفية المتلقي 

 الثقة 

 هدف واضح 

إصغاء جّيد 

 رسالة واضحة 

 لغة جسد مناسبة 

 نبرة صوت واضحة 

 اختيار صحيح للكلمات 

 التخصص في الموضوع المطروح 

 للتواصلمكان مناسب وبيئة مناسبة 

المصداقية، : بنك اإليداعات المعرفية العاطفية

 إلخ...الشفافية 

عززات التواصلم  

 أمثلة عن معززات ومعوقات التواصل 

VS 
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 الوقائع المشاعرالعواطف، 

النتائج الفصلية 

التقارير االقتصادية 

إحصاءات عن تطور السوق 

إطالق مجموعة 

إفتتاح جديد 

 زيارة إدارية 

 شريك تجاري جديد 

يسرني أن ألتقي بكم 

 الجديدة خدمنكمأحب 

أنا أكره ما حدث لذلك الصديق 

 ًلقد شوشني هذا التقرير تماما 

 ليس لدي أي تعليق على ما

 حدث

 

أرقام 

  أحداث 

 

ايجابي 

 

سلبي 

 

محايد 

 ؟ ماذا يتضمن تواصلك مع اآلخرين  
 :المضمون

! 

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.craftworkcards.co.uk/images/prods/BUFF-LARGE-NUMBERS-L.gif&imgrefurl=http://www.craftworkcards.co.uk/embellishments_list.asp?type=emb&embellishment=104&usg=__dQyo_J5QHyS4xxIKK2lbbqPyP_E=&h=284&w=350&sz=59&hl=en&start=58&tbnid=3m4DxrI9BFJqxM:&tbnh=97&tbnw=120&prev=/images?q=numbers&gbv=2&ndsp=18&hl=en&sa=N&start=54
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://priyaramsurrun.files.wordpress.com/2009/04/crowd-of-people.jpg&imgrefurl=http://priyaramsurrun.wordpress.com/2009/04/19/inflation-a-85/&usg=__h_7AcncmurckXHmCgzCYICkuGeQ=&h=806&w=1292&sz=94&hl=en&start=1&tbnid=rqmiYeefu8RRkM:&tbnh=94&tbnw=150&prev=/images?q=crowd+of+people&imgc=gray&as_st=y&gbv=2&hl=en&sa=G
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 هل أنت بارع في التواصل؟

 :الرجاء اإلجابة على األسئلة أدناه بحسب الخيارات التالية

 دائما   - 4   غالبا  -  3  انا  يأح-  2  أبدا  - 1

 تصريحات النتيجة
 اقوم بايصال الرسالة الصحيحة للشخص المناسب في الوقت المناسب -1  
 احلل الرسالة جيداً قبل أن اقرر كيفية ايصالها -2  

 اتحدث بثقة  -3  
 استمع الى المالحظات المتعلقة بطريقة تواصلي -4  
 استمع بدقة واهتمام وأتأكد من استعابي للرسالة قبل االجابة عليها  -5  
 أحاول استبعاد األحكام المسبقة الشخصية عند الحكم على آخرين -6  
 أكون مهذباً وبناًء عندما التقي مع اآلخرين -7  
 استغرق وقتاً العطاء األشخاص المعلومات التي يريدونها -8  
 (أمام اآلخرين مع تحديد المعيار أو األداء الذي يمدح على أساسه المدح)اجتمع على انفراد مع الموظف لمراجعة أدائه والقيام بتدريبه   -9  
 أسأل األشخاص عن رأيهم في بعض المواضيع -10  
 أتقن أسس وقواعد المراسلة الخطية للتواصل داخلياً وخارجياً  -11  

 اتبع طريقة فعالة في تدوين المالحظات خالل االجتماعات والمقابالت -12
 استعمل تقنية القراءة السريعة النجاز عملي -13

 تكون تقاريري دقيقة، موجزة، واضحة ومنظمة   -14

 اقوم بالبحث جيداً قبل ارسال أية تقارير -15

 أحاول أن أفهم كيف األشخاص المعنية تتفاعل مع سياسة المؤسسة -16

 أعطي األولوية للتواصل بصورة منتظمة مع الموظفين -17

 اتقبل واتعامل بايجابية مع مالحظات الموظفين واآلخرين -18

 لدي استراتيجية في التواصل واتحقق من تنفيذ المهام وفق هذه الخطة -19

 المجموع

 :النتيجة

 ابحث عن نقاط ضعفك واعمل على تحسينها. قدراتك في التواصل ضعيفة:   19-38

 قم بتنميتها. قدراتك التحفيزية ال بأس بها:  39-57

 .انتبه من االكتفاء وفقدان هذه القدرات. انت بارع في التواصل:  58-76
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 ؟العالقات االنسانيةنجاح ما أهمية اإلصغاء في 

شاط ن  
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 االصغاء

واإلحساس واألهمية التركيز يظهر اإلصغاء 

 .بالرسالة والتفكر

 فهم الرسالة بطريقة في االصغاء تخولك المهارة

 صحيحة

 كافة العالقة مع المهارة في االصغاء تدعم

 األطراف في العمل

 تحديد اسباب المهارة في االصغاء تساعدك على

 معها بشكل مناسبوالتعامل المشاكل 

 معالجة النزاعات المهارة في االصغاء تدعمك في

 الفريقوتحفيز 

ما أهمية اإلصغاء 

العالقات نجاح في 

 ؟االنسانية
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االصغاء الى 

 المضمون

 يساعدك على فهم وحفظ الرسالة

 .الى الرسالة، تستفسر اذا لزم األمر بهدف فهم ما تم قوله يتصغِ 

 ال حاجة الى تقييم وتحليل

النقدياالصغاء   

 (الموضوعي)

 يساعدك على تقييم المعلومات

تحكم ايضاً على ما يقال . تحاول تقييم حقيقة ما قاله. تصدر أحكام متعلقة بما قاله الشخص

 ويتعارض مع مبادئك

 التفاعلياالصغاء

 (التكاملي)

 

 تقييم والتفاعل مع وجهات النظر المختلفةالتفسير، اليساعدك على االصغاء، 

 متهيتفسر وتحلل ما سمعت وترسل رسالة رد على ما سمعته وق. أنه تواصل ذات اتجاهين

 االصغاء 

 التنافسي

 (التبكيت)

 ال يساعدك على االصغاء

وكل ما تفكر به هو جوابك وكيف سيبقيك هذا  تحدث هذه الحالة عندما يتكلم شخص  

 المحادثةالجواب متقدماً في 

لكنه ال . هذا النوع من اإلصغاء يكون إيجابياً في مناظرة مع حاقد أو شخص هدفه التهشيم

 .يناسب أبداً السياق للإلداري المرتبط بمؤسسة يريد تطويرها وتنميتها

 أنواع االصغاء 
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 الوسيلة

 الفهم اإلصغاء الفعل

 طلب االقتراحات
المحافظة على الصمت 

 لتحفيز اآلخر على المشاركة
 تلخيص النقاط الرئيسية

 التركيز على إيجاد الحلول
مراقبة واستخدم لغة جسد 

 واضحة لتبسيط الفكرة

إعادة صياغة ما قيل وما 

 تبقى

التركيز على الموارد 

 واألفعال
 توّضيح المضمون 

إعادة صياغة الكالم أو 

القيام بإعادة قول وجهة 

 نظر الشخص

 اقتراح تغيير وجهات النظر تحديد التصريحات إشراك اآلخرين بالرأي

 تقييم البدائل

 ...أفضل الممارسات لإلصغاء
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 :  التغييرخالل مرحلة  مبادئ التواصل االيجابي 

 ١ اعتماد اسلوب التواصل المناسب 

 عندما تقوم بارسال رسالة ما ال تفترض انها حتماً قد فُِهَمت

 (هذا المبدأ جًدا مهم في مرحلة التغيير)ُتفَهم قبل أن أَفهم الى ان السعي 

 السماع بالعين، بالقلب بالمكان!! تقول  ولكن في ما يسمعوناألهمية ليست في ما 

قبل التواصل او التفاعل مع اي وضع او حالة، التأكد من حصولك على الصورة 

ال مساومة على الصورة الكاملة حتى ولو على حساب الوقت، مع محاولة ...الكاملة

 (الفعالية)أن نلحظ اإلثنين 

 الخ ...بإيجابية على أن يكون هناك أوالً استثمار للمصداقية والشفافيةالتفكير 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 
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 القياديالتطوير برنامج 

   

 مأسسة عمل القيادة 

 رائــد شــرف الديــن
http://raedcharafeddine.net 

 اليوم التدريبي الرابع
2016تشرين األول  1  
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المشاكلمعالجة   

 ِعّدة ُشغل المدير
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المشكلة هي حالة متوقهعة أَو غير متوقهعة، •

دة، َتتضمهن عوامل  ناتجة عن تفاعالت متعده

إْن لْم ُتحل، والتي، بشرية وغيَر بشريَة، 

تؤثرحتماً على األداء العام للمؤسسة 

 فيهاوالعالقات اإلنسانية 

معالجة المشاكل هي القدرة على •

وَحله المشاكل بطريقة التشخيص /التحليل

من خالل استعمال أُُطر معينة تؤمن فعالة، 

أسس ثابتة ومتماسكة لعملية التحليل مع 

 المستقبلالتأكيد على تفادي المشكلة في 

 أو حل النزاعاتالمشاكل معالجة 
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؟لماذا تحصل المشاكل في العمل  

 (علينا التميز بين العارض والمشكلة)

شاط ن  
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 لماذا تحصل المشاكل في العمل؟

 

 األسباب المحتملة

 غياب األهداف الذكية

 نقص في التنظيم

 غياب القيادة

 عدم وجود توجيهات واضحة

 غياب التخطيط

Vs 
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 هل أنت بارع في حل المشاكل؟

 . المشاكلومعالجة النقدي ان هذا التقييم الذاتي سيساعدك على النظر في مهاراتك في التفكير 

 (هي العالمة األفضل او األعلى 5؛ باعتبار ان 5الى  1ضع عالمة من )هل انت بارع  في التفكير النقدي ومعالجة المشاكل؟ 

 النتيجة   التصريحات

     تفكيك المشاكل

     أدرك انه يمكن ان ُينظر الى مشكلة او قضية معينة من أوجه مختلفة -1

     عندما اواجه مشكلة معينة، ابحث عن مصادر مختلفة اجمع منها المعلومات الالزمة لفهم ومعالجة هذه المشكلة -2

     عندما أسمع عن مشكلة أو قضية، اقوم بتحديد واختبار أي افتراضات -3

     غالباً ما انظر الى القضايا من وجهة نظر األشخاص المعنيين -4

     سباب واآلثارتحليل األ

     ابحث عن وسائل مختلفة لمعالجة المشكلة -5

     عندما أحلل المشكلة، أقوم عادة بتحليل اسبابها وآثارها -6

     عندما احدد الحل للمشكلة أقوم بتنفيذه  -7

     وزن ايجابيات وسلبيات القرارات المتخذة

     أزن ايجابيات وسلبيات القرارات بهدف تحليلها -8

     أرى األمور بنظرة واسعة بعيدة المدى وليس نظرة ضيقة تركز على المدى القريب -9

     اتمتع بالصبر والمثابرة عندما اواجه مشاكل معقدة -10

     عصف ذهني الستخراج األفكار الجديدة

     اتبادل األفكار مع اعضاء الفريق حول العوامل الرئيسية التي قد تساهم في المشكلة -11

     غالباً ما ابحث عن حلول مبتكرة وخالقة في معالجة المشاكل -12
      

     المجموع

 :النتيجة

 اكتساب مهارات اساسية في معالجة المشاكل  ا لى انت بحاجة :  12-24

 يجب التركيز على المهارات الرئيسية اتي تفتقد اليها. قدراتك في معالجة المشاكل متوسطة:  25-36

 معالجة المشاكل جيهدة، إبِن عليها فيقدراتك :  37-48

 معالجة المشاكل ممتازةفي قدراتك :  49-60
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 آلية مقترحة –المشاكل معالجة 

6 

 تحديد المشكلة

 تحليل المشكلة

تحديد البدائل 

 والحلول الممكنة

 األنسباختيار الحل 

 وضع خطة للتنفيذ

متابعة المشكلة للتأكد 

 من حلها

وجود فهم )المحددةالتأكد من أن المشكلة 

واضحة بالنسبة لجميع ( مشترك للمشكلة

 األطراف المعنية

! 

! 

! 

! 

! 

التأكد من موافقة جميع األطراف المعنية 

 على األسباب الرئيسية للمشكلة

التأكد من موافقة جميع األطراف المعنية 

 على الئحة البدائل والحلول الممكنة

التأكد من التقاء جميع األطراف المعنية 

 “الحل األنسب”حول 

التأكد من موافقة والتزام جميع األطراف 

 المعنية بتنفيذ الخطة الموضوعة 
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  ...كيف ُيمكن لمشاكل ملّحة أن تتحّول الى نزاعات

 مشكلة
مشكلة 

 نزاع اكبر
 مع مرور الوقت

  ًحالة اكثر تعقيدا 

  ًحلول اكثر تعقيدا 

 تعدد األطراف المعنيهة 

  الوقت والمال كلفة مرتفعة من ناحية

ر من قبل إتش المتوفهرةوالموارد   لبنان -ل.م.أر وركس ش نموذج مطوه

© 2009 
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 مع النزاع؟التعامل كيف يمكن 

ك
ات
ج
حا

 

 حاجات اآلخرين

 القيمة األعلى

 القيمة األدنى

المنافسة    

( أنا مرتاح اآلخر حاجاته غير محققة)  

خسارة -ربح   

 التعاون  

 (الرجوع إلى من يثقوا به)

ربح -ربح   

 التجنب
 نضع المشكلة وراء ظهرنا، )

 (نتجاهلها والكل يصبح خسران

خسارة –خسارة   

 االستيعاب

استوعب حاجة أو احتوي اآلخر )

 (واتنازل

ربح -خسارة   

 المساومة

50/50 

 الوضع المثالي

 إن مصطلح خسارة وربح هو طريقة تعبير لفكرة 

 وليس معنى حرفي لها
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 السلوك الدفاعي التصرفات التي تشجع

 إلقاء اللوم  - األحكام إصدار 

 « انك ال تعرف أن تتصرف بطريقة صحيحة»

   السيطرة، االستبداد، التسلط  -الديكتاتورية 

 "يجب أن تفعل ذلك بهذه الطريقة»

 مكيدة، حسبة، واللجوء إلى الحيل أو  - التالعب

 التهرب

إذا قمت بذلك العمل من أجلي، سوف أحرص أن "

 ."تحصل على مكافأة

 غير مبال، غير مكترث  - اإلهتمام عدم 

ال يسعني مساعدتك إن كان لديك الكثير من "

 . "األولويات، فلدي مشاكلي الخاصة

 متكبر، متعجرف - التعالي 

 ."يجب أن تعرف اإلجابة على هذا السؤال"

 عدم الرغبة أو القدرة على تقبل  - اإلنغالق

 مناهج أو طرق عمل أخرى

 !"طريقك مثيرة للسخرية جدا"  

 

  وصف السلوك بموضوعية  -وصفّي 

كنت تصل إلى العمل في وقت متأخر في آخر "

  " ثالثة أشهر

 استكشاف الخيارات، نهج  - يرّكز على الحلول

 تعاوني

"هل يمكننا إيجاد حالً مقبوالً لكلينا؟" 

 مباشر - صاِدق 

ال أستطيع اإلجابة اليوم، لكنني ساجيبك قبل ظهر "

 ."الغد

 مراٍع لشعور اآلخرين ومتفهم  - ُمتعاطف

 لمواقفهم 

سوف استاء جدا اذا إتضح أنه اتخذ القرار على "

 "أساس المحسوبية

  إظهار االحترام لآلخرين، تقدير  –ُمحترم

 حقوق اآلخرين ووجهات النظر المختلفة

 "أرى أنك كنت قد  فكرت كثيراً "

 يتقبل األفكار الجديدة  - ُمنفتح 

 ."أود أن أسمع أفكارك حول هذه الخطة"

 

 من السلوك الدفاعي التصرفات التي تحد

 :الدفاعيالتعامل مع السلوك 

 نجده أكثر في المؤسسات المالية اإلقتصادية وقد ال تكون سائدة في مؤسسة تربوية رسالية 
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 نشاط

 النظر في النزاعات 

كيف كان يمكنك التعامل بشكل أفضل . منا سبةفيه حل الصراع أو الخالف بطريقة غير ما حينحاولت تذكر وقتًا 
 :مع الصراع ومع الطرف اآلخر؟ استكمل الجدول أدناه مستعينًا باألسئلة التالية

كيف كان يمكنك توضيح االختالفات بين وجهات 

 النظر الخاصة بك مع الطرف اآلخر؟

  الخطوة األولى

 الوضوح

 الخطوة الثانية

  اإلتفاق

 الخطوة الثالثة

 طرح األفكار 

 الخطوة الرابعة 

 التخطيط

 الخطوة الخامسة 

 التلخيص 

ما هي نقاط أو مجاالت اإلتفاق التي كان يمكنك 

 تحديدها؟

ما هي الحلول أو المقاربة البديلة التي كان 

 بإمكانك طرحها؟

ما هي خطة حل النزاع التي كان يمكن أن 

 تخلقها مع الطرف األخر؟

كيف كان بإمكانك إختصار مسار العمل الذي تم 

 اإلتفاق عليه مع الطرف اآلخر؟
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التفويض والتمكينبين   

 ِعّدة ُشغل المدير
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الموظفين فرصة إلدارة الفعال على إعطاء يرتكز التفويض •

مسؤوليتهم، بعد تدريبهم وتوفير توقعات من مهام ليست 

 .ورصد التقدم المحرزواضحة، ومن ثم 

الفعال يضاعف ما يمكن القادة القيام به في أوقات التفويض •

 .التغيير

يساعد التفويض الفعال القادة على تمكين فرقهم وعلى تنفيذ •

 .ليس تنازالأكبر وهو االستراتيجية بفعالية 

 التفويض الفعال 
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 مبادئ التفويض

بالمرؤوسين ةثقال، 

تأكد من وضوح الصالحياتال، 

المرجوة وليس طريقة تحقيقهااألهداف ض يفوت، 

المرؤوسين بعملية التفويض ةشاركم، 

هذه األمور تحدد . ق والمرؤوسين على االولويات والزمن المطلوب لتحقيقهااتفالا

بوضوح ألن التفويض إما ألنني في مرحلة تنمية إلمكانيات محدودة أو لفائض في 

 .العمل وأريد ضمان إنجازه كما هو مبتغى

 ما اتفق عليهمن المفضل كتابة، 

ضمن ما تسمح به سياسة المؤسسة، نجاز الهدفكل الصالحيات الالزمة إل اءاعط 

 عند الحاجة المفوضين/كي يستعين به المرؤوسينتوافر الرئيس. 
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 كيف نفكر بالتفويض؟

 العمل

 هذا كله لي

 هذا ما نعتقده نحن

 العمل

 أنت  تعتقدههذا ما 

 (المدير الرئيس بالعمل)
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الوصف 

الوظيفي 

 للمدير

في االوقات 

 العادية

ضغط في أوقات 

 العمل

 األزماتفي أوقات 

 لبناء قدرة األفرادفوض 

 لاللتزام بالمهل الزمنيةفوض 

 لمعالجة األزمةفوض 

 المنطق من وراء التفويض

1 

2 

3 



 2016| برنامج التطوير القيادي   -مأسسة عمل القيادة  - 234 -

 لماذا ال نحب التفويض؟

 بإمكانيات باألفرادغياب الثقة 

 الخوف من فقدان السيطرة

 المنصب الخوف من فقدان 
 ( إشعاعه سيغطي على إشعاعي)

 كيفية التفويضعدم معرفة 
 كيف احدد المهام التي أفوضها، اين يبدأ أين ينتهي واإلطار المسموح به أين سيصل
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   اإلختيار: الخطوة األولى•

 بالمهمةللقيام إختيار الموظف –

واستعداده مطابقة بين الموظف والمهمات الموكلة باالستناد إلى قدرته –

بمعنى ينسجم مع ما يحفزه في العمل، ما يهمه، ما يزيد . للعمل وتوفر وقته

عندما تحمل حمل ثقيل من شأنه أن يقي :مثال. من قابليته للعمل، الخ

عضالت الجسم، لكن علينا أن ننتبه أن ال يتسبب ثقل الحمل بتلف 

 العضالت

الموظفون للموظف، يشعر تعين مشروعاً بأكمله بدال من أجزاًء منه –

 بالكاملبمسؤولية أكبر عندما يقومون بإنجاز المهمة 

 للمهامإعطاء توقعات واضحة –

 خطوات التفويض
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 خطوات التفويض

 (. المتابعة على الطريق)الرصد : الخطوة الثانية•

مراقبة الموظفين، ومنحهم حرية إتخاذ القرار، ورصد تقدمهم، –

 الضرورةوالقيام بتوجيههم عند 

وتيرة متابعة ورصد )المهام تعديل مستوى تدخل القائد في تنفيذ –

عند الموظف واإلندفاع (2)الخبرة مستوى (1)بحسب (  المدير

 الموكلةأهمية المهمة بحسب ( 3)و
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 خطوات التفويض

 الدعم : الخطوة الثالثة•

دعم الموظفين من خالل التأكد أن لديهم ما يحتاجونه –

 المهام المفوضة لهمإلتمام 

تحديد مستوى الدعم الالزم من خالل تقييم المهارات –

 إليهومستوى حماس الموظف الذي فوضت المهام 
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  ( مراقبة النتائج ومحطات التقييم)المراقبة : الخطوة الرابعة•

تحقق دوريا من سير األعمال للتأكد من أن الموظفين ال –

 الصعوباتيواجهون  

استفد من الفرص العفوية مثل المحادثات واالجتماعات غير –

 العملالمخططة لالطمئنان على تقدم الموظفين في 

ضع جدوالً محدداً للمراجعات الرسمية لتقدم الموظفين حتى –

 أسئلتهميكون لديهم الوقت إلعداد تقارير التقدم وتحضير 

المراقبة وهذا يعتمد /هناك مستويات مختلفة من المتابعةتذكر أن –

 على مستوى خبرة الموظف المعني

 خطوات التفويض
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 خطوات التفويض

   التقييم :الخامسة الخطوة•

 التي التوقعات تلبية يتم لم إذا المهمة نقل أو تفويض، إعادة من تقلق ال–

 (فعزلناك خبرناك فعيناك، عرفناك) وضعتها،

 المهمة تفويض إعادة سبب عن الموظف أخبر–

 يتم مستقبلية مهاماً  ليتسلم أدائه تحسين كيفية بشأن الموظف مع تشاور–

 إليه تفويضها

 ورقابة ودعم رصد من السابقة، الخطوات بكل القيام بعد التقييم يكون

 عندها يجب كما تنطلق لم المهمة زالت ال مكان إلى وصلنا ذلك ورغم

 التفويض تعديل أو تبديل علينا
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المدير التفويض هو عملية تسليم مهمة أو مهام من مسؤوليات 

أفراد الفريق بهدف التطوير الفردي أو تخفيف الحمل عن ألحد 

 القائد

تفويضها من قبل ومن المهم معرفة أن المهام المفوضة ال يمكن 

ض  وأن المسؤولية النهائية عن نتائج العمل المفوض تبقى المفوه

 بالتفويضقام المدير الذي على عاتق 

 التفويض والتمكين

المدير أما التمكين فهو عملية تسليم مهمة أو مهام من مسؤوليات 

أفراد الفريق بشكل كامل أي أن يصبح الفرد الممكن ألحد 

 مسؤول كلياً عن المهمة بما فيه المسؤولية المباشرة عن نتائجها
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 والتفويض الفرق بين والتمكين

عندما يفوض الفرد للقيام بعمل ما، فإنه يجب أن يتبع إجراءات محددة 

قام بالتفويض بشكل المدير الذي للتنفيذ، وهذا األمر يتطلب الرجوع الى 

 األعمالمستمر للتأكد من حسن تطبيق 

الحاجة، وعلى األرجح أنه ال يوجد مجال كبير لالبتكار عندما تبرز 

 ال تظهر القدر اإلبداعية لألفراد في هذه الحالةلذلك 

ض
وي
تف
 ال

الممكن عندما يعطى المسؤولية والسلطة للقيام الفرد أو الفريق يولد 

 محددةبمهمة معينة ومناسبة وبحسب أطر 

يوفر  الدعم، ويراجع الممارسات ويساعد في حل للمدير أن يمكن 

 الفرد أو الفريقالمشاكل فقط عندما يحتاج إليها 

ن
 التمكي
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 الفريق الُمّمكن

 الفريق التقليدي

الفريق ممكن و يقوم 

بوضع ميزانيته 

الخاصة، وتوزيع 

المهام، وادارة 

بعض مسؤوليات 

 شؤون الموظفين

الفريق يهتم بكافة 

األعمال بما فيها تلك 

االدارية والمتعلقة 

 بالموارد البشرية

 المسوؤلالفريق هو 

عن سلوك وانتاجية 

 أفراده

الفريق هو المسؤول 

عن العمل اليومي 

وعن تنظيم وتخطيط 

 األعمال

المدير هو المسؤول 

عن مخرجات 

ونتائج الفريق، 

ولكن الفريق يقوم 

بتنفيذ األعمال 

 الروتينية على عاتقه

المدير هو المسؤول 

عن العمليات اليومية 

وهو يستأثر بمعظم 

القرارات التي تؤثر 

 .على الفريق

 الحركة باتجاه بناء الفريق الُمّمكن

 التمكين
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 ما الذي يؤدي إلى نجاح التمكين؟

فالتدريب يساهم في رفع المعنويات . في معرفة وخبرة وقدرات الفريق... 

 والتعامل بهدوء مع المسؤوليات

فأفراد الفريق يشعرون . بـقدرة أعضاء الفريق على النجاح من خالل التمكين... 

 بالفخر عندما يظهر لهم القائد إيمانه بقدراتهم

من المهم أن يعرف الفريق أهمية كل . حول التوقعات المنتظرة من قبل األفراد...

 المؤسساتيةفرد من أفراده في تحقيق الرؤية 

إذا . )تفاقمهالمعالجة المشاكل قبل للعمل ونقاط من خالل وضع قواعد واضحة ... 

 (أخطأ لن يتعرض لمشكلة

 االستثمار

 القناعة

 الوضوح

 األمان
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 ما الذي يؤدي إلى نجاح التمكين؟

لألفراد الذين لديهم القدرة على تحمل المسؤوليات والكفاءة الالزمة التخاذ ... 

 القرارات الصحيحة

من خالل إعالم كافة أعضاء الفريق بنجاحات أحد زمالئهم، وإظهار االحترام ... 

 الكبير لهؤالء حتى يشعر اآلخرين بأنهم يريدون اإلنجاز أيضاً 

 االختيار الصحيح

الزمالءتأثير استعمال   

Peer pressure 
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عشرات اآلالف من الموظفين في الواليات المتحدة، وتبحث عن استهدفت  *ميدانيةفي دراسة 

 :رؤية الموظفين تجاه أنفسهم ومستقبلهم في المنظمات وجد التالي

30  % شهرا 12يؤمنون أنهم سيعملون في مكان آخر في خالل 

40 % االحترامال يقدرون رؤساءهم وال يرون أنهم يستحقون 

50  % المنظمةيؤمنون بقيم تختلف عن قيم 

60 % إليهمال يشعرون أن أهدافهم الوظيفية تتفق مع الخطط والمهام الموكلة 

70 % لهمال يشعرون بقيمتهم أو باحترام رؤسائهم 

 

 بيئة نجاح التمكين

موقع لنكد إن*   
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 الكفاءات« تطفيش»اً في نجاحأكثر األساليب: 

 ورغباتهم قدراتهم تجاهل1.

 يريدون ما أو يحبونه ما تراعي أن دون فعله، ينبغي ما فعل عليهم تملي أن عليك ما كل 

 سريعا الهروب إلى سيدفعهم االنفصال هذا .تقديمه

 ومماّل اجعل يومهم باردا 2.

الملل . احرص على عدم تحدي قدراتهم الذهنية والسلوكية. التحديات تظهر المواهب  

 إثارةسيدفعهم إلى البحث عن منظمات أكثر 

 األفواهاقتل اإلبداع واكتم 3.

تسمح لهم بتجربة شيء جديد وال تسمح لهم بالمساهمة في صناعة القرار، وال تسمع ال 

 اإلبداعيةالكفاءات ستتسرب من منظمتك بحثا عن مكان يضعون فيه لمساتهم . آراءهم

 

 بيئة نجاح التمكين
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 الكفاءات« تطفيش»اً في نجاحأكثر األساليب: 

 الجمود ثقافة انشر4.

 مهاراتهم تنمية عدم على احرص .المهنية الحيوية تجدد الكفاءات وتنمية التدريب ثقافة

ه تخنق بأنك الموظف يشعر حين .البعيدة صفوفهم في وأبقهم   مكان في الحياة عن سيبحث نموه

 آخر

 بهمال ُتشعرهم باهتمامك . تهتمال 5.

 منصبفلن يبقيه راتب أو " إنسان"حين يفقد الموظف قيمته كـ   

 تجاهل إنجازاتهم6.

ر ويشكر وينسب النجاح إلى فريقهال  اعكس ذلك وستجد الفريق . شك أنك تدرك أن القائد يقده

 تدريجيايتالشى 

 

 

 

 بيئة نجاح التمكين
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الكفاءات« تطفيش»اً في أكثر األساليب نجاح: 

 وعودكفي صناعة القرار وتناسى تردد 7.

 .وسيبحث الموظف عنهما في مكان آخر. مضمونة لفقدان الثقة واألمانمعادلة  

 استنزف قدراتهم8.

 .وبسرعة. حتما سيهربون. أرهقهم في كل وقت. أشغلهم على مدار الساعة  

 باإلهانةأشعرهم 9.

وسيغادرك . تلك إهانة بالغة. وامنح الترقية لمن ال يستحق. ؟ اشكر من لم يصنع شيئاَ كيف

 .الموظف المتميز الذي يستحق شيئاَ أفضل مما تصنع

 بيئة نجاح التمكين
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 يها.. فريقه جيداً يعرف  ..ويتفهم احتياجاته ومشكالته.. ويدرك مهاراته وينمه

 في صناعة بيئة عمل يتنفس فيها اإلبداعيسهم.. 

 في فريقه ويسمع لهميستثمر.. 

 ويعينهم على تجاوز عثراتهم.. إنجازاتهميشكر.. 

 ويتمتع بالعمل معه.. مهارة أن يجعل فريقه يريد العمل معهيجيد.. 

 لن يغادر –ببساطة  –وفريقه .. دوره قائداَ يمارس! 

 

 (بالنسبة للتمكين)الناجح  القائد 

موقع لنكد إن للدكتور هيثم الطيب *   
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فعالةاجتماعات إدارة   

 ِعّدة ُشغل المدير
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 لماذا ندعو لالجتماع؟

شاط ن  
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 لالجتماع؟لماذا ندعو 

 إلعطاء المعلومات

 للحصول على معلومات

 لتحديد الخيارات

 التخاذ القرارات

اإلنساني لدعم التواصل 

 المهني

1 

2 

3 

4 

5 

قد ندعو لإلجتماع لألسباب  

 الخمس مجتمعة
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إلى تهدف إنه إدارة اجتماعات فعالة هو عملية •

هناك فرق بين سبب .)تحقيق نتائج محددة

اللغة , الدعوة و الناتج المتوقع من اإلجتماع

 (المشتركة ناتج

 

الفعالة تساهم في بناء التفاهم حول االجتماعات •

منتدى للموظفين المشروع وتوفير /العملأهداف 

 .وأفكارهمهواجسهم لمشاركة 

 اإلجتماعاتإدارة 
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 كيف يمكن جعل االجتماعات اكثر فعالية؟

شاط ن  
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 فعالة التخطيط الجتماعات 

 :عملية تخطيط االجتماع إلى سبع خطوات كالتالي يمكن تقسيم
الخطوة 

 األولى 

الخطوة 

 الثانية

الخطوة 

 الثالثة
الخطوة 

 الرابعة

الخطوة 

 الخامسة

 تحديد هدف اإلجتماع 

 تحديد من سيرأس ومن سيحضر اإلجتماع 

 أو األمور التي يجب مناقشتها في االجتماع تحديد جدول أعمال اإلجتماع

البعض قد يحدد عن قصد أن يكون اإلجتماع )اإلجتماع تحديد موقع، تاريخ، ووقت 

 (.  وقوًفا

 المعنيينإرسال دعوة اإلجتماع لكل 

الخطوة 

 تحضير العرض والوثائق الالزمة التي ستساعدك على نجاح اإلجتماع  السادسة

الخطوة 

 السابعة 

قاعة االجتماعات، وسائل التكنولوجيا التي )تحديد لوجستّيات االجتماع 

 .(الخوثائق، ستستخدمها، 
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 بإدارة وقت اإلجتماع  القيام•

 عدم إبقاء المشاركين الذين حضروا في الوقت المحدد بانتظار المتأخرين عن اإلجتماع•
المحدد  البدء في الوقت

 لإلجتماع 

 الترحيب بالحاضرين•

 ال يعرفون بعضهم البعض، التعريف عن المشاركين أو الطلب منهم أن يقدموا أنفسهم إذا كان المشاركون•

 الطلب من المشاركين االمتناع عن مقاطعة المتحدث دون سبب وجيه•

 -القيام بالمقدمات 

تحديد طريقة إدارة وسير 

 اإلجتماع

 االعالن عن هدف وجدول أعمال اإلجتماع•

 الحرص على إتفاق الجميع على جدول األعمال  •

 عن مدة االجتماع ونقاط النقاش الرئيسية  االعالن•

 (إن ُوجد)اقرار محضر االجتماع السابق •

 مراجعة جدول األعمال

 األسئلة تشجيع المناقشة وطرح•

 تطويرهم من كجزء اإلجتماع إلى دعوتهم يتم البعض) االجتماع في الرئيسيين المشاركين مشاركة تشجيع•

 (المشاركة في دور لهم يكون وال وتدريبهم

 إشراك الجميع

 تلخيص ما تم االتفاق عليه في نهاية كل إجتماع•

الطلب من الشخص الذي قام بتدوين المحضر، تلخيص الجلسة لضمان اإلتفاق على األمور التي تمت •

 معالجتها 

 تحديد وتوافق على اإلجراءات، واألفراد المسؤولين، والمواعيد المستهدفة•

 التلخيص

 مراجعة هدف اإلجتماع ، وتلخيصه، والتوصل إلى اتفاق الجميع على األهداف المرجوة•

 تحديد الوقت والتاريخ لمتابعة تنفيذ قرارات اإلجتماع •

 شكر الحاضرين على مساهمتهم•
 إنهاء اإلجتماع

 إدارة االجتماع
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 جتماعنجاح اإلإل

 في المتنازعة  (لقوى والغاياتا)للعوامل  كاملادراك

أحياناً يكون  - (اهم القوى هي العقول المشاركة)االجتماع 

هناك أجندات مختلفة، رؤى أو اراء مختلفة يحتاج 

 المشاركون إلى إبرازها

 المشاركةحث الجميع على 

 حالً نتيجة االجتماع لجعل الهدف 

عن د ابتعالوااالسلوب التحليلي د ااعتم

 ،المنهجية عكس المزاجية المزاجية

الى خطواتيم األعمال قست 

 سبقهاما من النتهاء اخطوة قبل الى عدم االنتقال  
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 االجتماعات؟ عقبات نجاحما هي 

شاط ن  
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 االجتماعات نجاحعقبات 

 غير واضحةاهداف 

 االبداعاألفكار المبتكرة و الرئيس يحّد من 

 السلطةالرئيس يسيء استعمال 

 الجديدةفكار لألالعدائية 

 لآلخرينالرئيس ال ينصت 

 ،باألفرادوضيق الصدر يتحكم  ،المنافسةالملل 

 وليس على فريق  (أهدافه) شخصهتركيز الرئيس على

 عمله

 التحدي أن يكون هناك تناسق بين اهداف المؤسسة

 وأهداف األفراد
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 بعض الوسائل الخاصة برئيس اجتماع ناجح
 االفكاراالصغاء الى وتفهم 

 المهم هنا هو المشكلة )فريق  المنافسة االمتناع عن

 (كوليس المشار

ينطفئ  اإلجتماع  ) المدافعموقف ي عدم وضع أي شخص ف

 (لجهة الحماس والمشاركة عندما يحصل ذلك

 إعطاء فترة استراحة، )، العاليمستوى النشاط على المحافظة

 (الخ..ضيافة، تغيير جو،

فريقال اعضاء منكل عضو  االستفادة من 

 تذكر أن من ينظر إليه كسلطة ) فريقالعلى  السلبي التأثيرعدم

 ؟ (له تأثيره تماماً  كتأثير األستاذ على تالمذته

 ماذا عندما يكون هناك ) االفراد بالمعلوماتمشاركة جميع

 (بعض األعضاء وليس كلهم موزع عليهم وثائق ومعلومات؟

دائمةالرئاسة ليست ن التذكر أ 

القيادةفن ن ااتق 
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 دروس من اليابان 10  
 

 (2011حين التعاطي مع كارثة معمل الطاقة النووي في فوكوشيما عام )

 الخالصة

:العظيمة لدولةنتائج القيادة    

  



262 
Date: 200316 

 –نتائج القيادة العظيمة    
 دروس من اليابان 10 
 الكرامة االنسانية. 1 

 –غياب أي مؤشر بصري على الفاجعة 
 الحزن الكبير تم الترفع عنه

 الهدوء. 2
طوابير منتظمة للحصول على المياه 

وال أي كلمة غير الئقة أو  –والطعام 

 قلة احترام
 القدرة. 3

المباني اهتزت  -المهندسون العباقرة 

 ولكنها لم تقع
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Date: 200316 

 المراعاة . 4

اشترى الناس فقط ما يحتاجون اليه حتى 
 يتسنى للجميع الحصول على حاجاتهم

 النظام. 5

ال استغالل . ال أبواق سيارات. ال خلع وكسر للمتاجر

 .تفهمفقط . للطرقات

  –نتائج القيادة العظيمة    
 دروس من اليابان 10 
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Date: 200316 

 التضحية . 6

عامالً بقوا في مركز المفاعل لضخ  50

 كيف يمكن مكافأة هؤالء؟. المياه لتبريده

 الحنان والرحمة. 7

المطاعم خفضت أسعارها، 

الصراف اآللي لم يلمس، واألقوياء 

 ساعدوا الضعفاء

 التدريب. 8

الكبار والصغار، جميعهم عرفوا ماذا عليهم 
 وقد فعلوا ذلك بالضبط. أن يفعلوا

   –نتائج القيادة العظيمة    
 دروس من اليابان 10
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Date: 200316 

 اإلعالم . 9

ال تقارير سخيفة، فقط . ال مثيل لهانضباطا أظهر اإلعالم 

 تغطية هادئة

 الضمير. 10

عندما انقطع التيار الكهربائي في المتاجر، 

 أعاد الناس ما في يدهم الى الرفوف

 ارتقاء لغة اإلعالم وتأثيره على الناس  –نتائج القيادة العظيمة    
 دروس من اليابان 10 
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 الخاتمة
 نموذج قيادي

هاجر محمد عن نفسه فتمكن من أن يسمو ويهاجر فوق زمانه ”

 “  ومكانه وفوق قبيلته وبني قومه فأصبح رحمة للعالمين
 السيد موسى الصدر                                                                           
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