القيادة الفعالة وادارة فريق العمل
 /1ماهية القيادة-:

يعتمد نجاح المنظماا

ددججاك يدياجل ااق الاياادا

واإلداج ددجاس الوسائل التق تضمن اإل داد الجيد لاايادا
وقد أختاف

اإلداجيا الموجاود فيهاا لا ا فااد اهات

اإلداجي .

اماا اججتماا

اآل اج حول مفهو الاياد ونعجض فيما ياق دعض ه ل اآل اج .

 1/1يرى البعض أن القيادة هى
" الادج اق التأثيج فق اآلخجين من خالل األتصال ليسعوا دحماس والت از الق أدا مثمج يحاق أهدافا مخطط
 2/1ويرى البعض أن القيادة هى
" ماي تفا ل إجتما ق جيمين أن تت فق فا اج وانماا يااز لهاا إطااج مان العالقاا
ال

والتفاا ال

اججتما يا داين

ادد مان األفاجاد الا ين ينااياون جما ا لياق يتداااوج مان خاللهااا الادوج الايااد ويتحاادد مان خاللهااا التاأثيج والتااأثج
يت من خالل ه ل العماي اججتما ي "

 3/1كما يرى البعض أن القيادة هى
"مجمو ا الساااوييا

التااق يماجسااها الاائااد ف اق الجما ا والتااق تعااد محصااا لاتفا اال دااين خصااال الاائااد واألتدااا

وخص ااائل المهما ا والنس ااق التنظيم ااق والس ااياق الثا ااافق المح اايط وتس ااتهدق ح ااه األفا اجاد ا ااق تحاي ااق األه ااداق
المنوط دالجما

دأيدج قدج من الفا اي التق تتمثل فاق يفاا

الجضا وقدج من تماسك الجما

.

اليا فاق أدا األفاجاد مار تاوافج دججا يدياج مان

من العرض السابق لتعاريف القيادة نستخلص ما يلى -:

* القيادة

سلوك إجتماعى لتحقيق أهداف مخططة .

* القيادة

تفاعل متبادل بين القائد ومرؤوسية يؤثر فيهم
ويتأثر بهم .

* القيادة

تحقق رضا العاملين وتزيد تماسك الجماعة .

* القيادة

تختلف تبعا للثقافة التنظيمية والبيئة المحيطة .

* القيادة

تشجيع وتعاون وتحفيز وتوليد لروح الفريق بين
أفراد الجماعة .

 /2العالقة بين القيادة واإلدارة

اااق الااجن ماان وجااود اجتداااط وثيااق دااين مفهااو الاياااد واإلداج إج أنهمااا ج يعنيااان نفااس النااف فااالفجد قااد

ييااون ماادي اج أو قائاادا أويايهمااا يمااا قااد ج ييااون أي اا منهمااا ودصااف

اما فاادن الاياااد ليس ا

اإلداج والتق يت مماجستها دالعمل مر األفجاد أو من خالله لتحايق األهداق التنظيمي .

سااو إحااد ميونااا

وتتضمن اإلداج أننط التخطيط والتنظي والتوجيك والجقاد وتسمق الجوانب نيج قياديك فق مل الماديج

دالعمل اإلداج دينما يطاق اق الجوانب التفا اي مر األفجاد دالعمل الاياد .
من ناحي أخج  ،دينما ينظج لااياد

اق أنها الاو التق تاها األفاجاد توحاد جهاده وتحاثه

ااق التييياج  ،فادن

األدع اااد اإلداجيا ا األخا ااج تتعام اال أيثا ااج م اار الاضا ااايا الحاليا ا أو الجاهن ا ا  ،ويعتد ااج التحفيا ااز واجتص اااج
المناز ا

دعض نما ج األدعاد الايادي لوظيف المديج .

وتحتا اااج المنظما ااا

الا ااق يا اال ما اان اإلداج والايا ااادل إ ا ما ااا أجاد

وحا اال

أن تحا ااق الفعالي ا ا لعماياتها ااا  .فالايا اااد

ضجوجي لتحايق التيييج يما أن اإلداج ضجوجي لتحايق النتائج المنظم  .واإلداج فق اجتداطها مر الاياد يمينها
مسا د التنظي فق تحايق التوافق مر ديئتك .

نواحى التمييز بين اإلدارة والقيادة
النشاط
 -1تصميم برنامج
جدول أعمال

 -2تنمية شبكة
بشرية إلنجاز
البرنامج

 -3تنفيذ الخطط

القيادة

اإلدارة
التخطيط واعداد الموازناتوضر خطوا

 -تحديد االتجاه

تفصياي وجداول زمني

لتحايق النتائج المججو  ،تخصيل المواجد

اإلستجاتيجيا

الضجوجي لاوصول له ل النتائج .

المطاوب لاوصول الق ه ل الجؤيا

-التنظيم والحصول على األف ارد .

 -توحيد اتجاهات األفراد

الالزم لتحايق التيييج

وضر هييل تنفي الخط  ،نيل الهييل

استخدا اجتصاج

داألفجاد  ،تفويض الساط لتنفي الخط ،

جمير األفجاد ال ين يحتاجون الق التعاون

العاماين – وضر نظ لمجاقد التنفي

واإلستجاتيجي وقدولها .

 -الرقابة وحل المشكالت .

 -التحفيز والتشجيع .

مطادا النتائج مر الخطط والتعجق اق

حه األفجاد وتنجيعه

وضر السياسا

اجنحجافا

واإلج اج ا

لمسا د

والعمل اق إزال أسدادها .

 تحقيق نتائج متوقعة .لياف األطجاق ا
 -4النتائج

تنمي ساويي مستاداي ووضر

والعمال والعاماين

العالق مثل المساهمين

النفهي واألفعال مر

والعمل يفجيق من اجل فه الجؤي

معوقا

اق التياب اق

التيييج من خالل إندا

احتياجاته المختاف

 إحداث التغييرجدما ددججا

تادي منتجا

يديج وال

قد يتولد نك

جديد أو تحسين طجق أدا

العمل أو تنمي العالقا

مر العاماين دما

يؤد الق تحسين الموقق التنافسق

لامنظم .

 -3العوامل المؤثرة فى نمط القيادة :

يتحدد نمط القيادة فى ضوء تفاعل عدة عوامل هى -:

 – 1/3خصائص القائد

 – 2/3خصائص المرؤوسين

 – 3/3خصائص النسق التنظيمى
 – 4/3خصائص المهمة
 – 5/3البيئة المحيطة

النسق التنظيمى

خصائص القائد

نمط القيادة

البيئة المحيطة

خصائص المرؤوسين

خصائص المهمة

العوامل المؤثرة فى نمط القيادة

 1/3خصائص القائد -:

وتتضمن العناصر التالية -:
 -السما

النخصي ( الجا دي النخصي  /الحز  /الحيوي  /استيعاب اآلخجين )

 -الاي والمعتادا

 األفياج والخد اج -طموحا

الاائد

 -دافعيتك لإلنجاز

 2/3خصائص المرؤوسين :
وتتضمن العناصر التالية :
 المستو العامق طديع الااد الساداين -قيمه ومعتاداته

 استعداده لتحمل المسئولي -ساويه مر الاائد

 3/3خصائص النسق التنظيمى
وتتضمن العناصر التالية :
 -الثااف التنظيمي

 -حج المنظم وجما

العمل

 -هدق المنظم

 الهييل التنظيمق -اجتصاج

اإلداجي

 4/3خصائص المهمة :

 المهم نمطي متيجج أ تحتاج الق ادتياج واددا -المهم مؤقت أ دائم

 تتطاب أدا جما ق أ فجد -مد وضوح المهم

 /4نظريات أنماط القيادة :

نتيج تفا ل العوامل المؤثج فق نخصاي الاائاد تناتج أنماطاا مختافا مان الاااد وقاد تناولا

العدياد مان النظجياا

ه ل األنماط نعجضها فيما ياق -:

 1/4المدخل السلوكى -:

ياد المدخل الساويق  3أنماط لااياد نوضحها فق النيل التالق

األوتوقراطى

الديمقراطى

أنماط القيادة

المطلق العنان

(األنماط القيادية فى المدخل السلوكى )
 1/1/4األوتوقجاطق

مجيزي الساط ويؤمن دعد المناجي

 2/1/4الديما اجطق

يفوض الساط ويهت دالمناجي وفجق العمل

( يج أنك دائما اق حق)

( يج أنك ليس دائما اق حق )
 3/1/4المطاق العنان

الساط مفوض داليامل لفجيق العمل
دون تدخل منك اج إ ا طاب منك لك

 2/4النظرية السلوكية
قسم

النظجي الساويي أنماط الاياد الق أجدع أنماط اق النحو لتالق :

النمط المساند
المشارك

أنماط القيادة

الموجه اإلنجاز
اإلجرائى

( أنماط القيادة فى النظرية السلوكية )
 1/2/4النمط المساند

 2/2/4النمط المناجك

يعتمد اق العالقا

الساط

الجيد داخل وخاجج العمل أيثج من

يؤمن دالمناجي فق الساط وصنر الاجاج إج أنك يحتفظ
ددوج ياائد

 3/2/4الموجك داإلنجاز

يظهج الثا فق مجؤوسي ويتوقر منه د ل أقصق
جهد دعد أن يحدد له دوضوح األهداق المطاود

 4/2/4اإلججائق

يجيز اق التخطيط والتنظي وتخصيل األ مال
ووضر جداول زمني لألدا

 3/4دراسة جامعة ميتشجان ( رنسيس ريكرت )
وقام

دتاسي أنماط الاياد الق أجدع أنماط اق النحو التالق -:
االستغاللى السلطوى
االيجابى السلطوى

أنماط القيادة

االستشارى الديمقراطى
المشارك الديقراطى
(أنماط القيادة فى دراسة جامعة ميتشجان )
 1/3/4اجستياللق الساطو

مجيزي الساط و د الثا دمجؤوسي والتهديد الدائ له

 2/3/4األيجادق الساطو

مجيزي الساط وثات دمجؤوسيك متوسط ويضعه تح

 3/3/4األستناج الديماجاطق

تفويض قدج يديج من الساط وزياد الثا دالمجؤوسين

المجاقد المحيم مستخدما مزيجا من الثواب والعااب

ولينها ليس

السادي
 4/3/4المناجك الديماجاطق

ياما وياد حوافز ايجادي أيثج من الحوافز

تفويض قدج يديج من الساط مر حجي التصجق لثاتك

الياما فق المجؤوسين فينجعه
وصنر الاجاج .

اق المناجي فق األدا

 4/4نموذج تانتبوم وشميدت

ويتضمن ه ا النمو ج أجدع أنماط لااياد

اق النحو التالق :
االخبارى
الترويجى

أنماط القيادة

االستشارى
المشارك

(أنماط القيادة فى نموذج تانتبوم وشميدت)
 1/4/4األخداج

يتخ الاجاج ال

لتنفي ل دون مناقن

يجال مناسدا ويخدج المجؤوسين دك

 2/4/4التجويجق

يتخ الاجاج ث يجوج لك ويحاول إقنا مجؤوسيك دك

 3/4/4األستناج

يستنيج مجؤوسيك فق المنيا ويناقش إقت اجحاته نحو

 4/4/4المناجك

ينتجك مر فجيق العمل فق مناقن المنيا وددائل الحل

ليخفض المااوم التق قد يجدها

المنيا قدل أن يتخ الاجاج

ويتجك له حجي اتخا الاجاج

وقد توصل تانتدو ونميد

الق ه ل األنماط من خالل اقتجاح مد معين يض

د أنماط من الاياد تتجاوح دين

الاياد األوتوقجاطي والاياد الديماجاطي و لك فق ضؤ يل من نطاق ساط المديج وحجي المجؤوس

القيادة المتركزة حول المدير

القيادة المتركزة حول المرؤوسين

نطاق سلطة المدير
نطاق وحرية المرؤوس

()1

يصنع القرار
ويعلنه

()2

يروج

للقرار

()3

يقدم

أفكارة

()4

يقدم ق ار ار

مبدئيا قابال
للتغير

()5

()6

يقدم المشكلة

يحدد قيود

االقتراحات

ويطلب منهم

ويحصل على

المشكلة

اتخاذ القرار

( أنماط سلوك القائد )

فى نموذج تانتبوم وشميدت

()7

يسمح للمرؤوسين
بحرية العمل فى
إطار القيود التى
حددها

 5/4نظرية الشبكة اإلدارية لبالك وموتون
تحدد ه ل الندي أنماطا مختاف لامديجين فق ضو محوجين أساسين
 اجهتما دالعمل ( أو اإلنتاج ) -اجهتما دالناس ( العالقا

وهو يوضحه الشكل التالى -:

مر العاماين )

9
() 9 ، 1

() 9 ، 9

اإلجتماعى

قائد الفريق

8
7
6
5

()5،5

الموفق  /الوسط

4
3
()1،1

()1،9
المتفانى

9

االهتمام

1

8

الهارب

7

6

5

4

3

بالعمل

( األنماط القيادية داخل الشبكة اإلدارية )

2

2
1

االهتمام
بالعاملين

 1/5/4النمط الهاجب

ج يهت دالعمل أو المجؤوسين مججد همز وصل دين

 2/5/4النمط المتفانق

يهت دالعمل وأهتمامك محدود دالناس – يجيز اق

( ) 1/1

( )1/9

اإلداج واألفجاد

اإلج اج ا

 3/5/4النمط اإلجتما ق
() 9/1
 4/5/4النمط الموفق
( ) 5/5

 5/5/4قائد الفجيق
() 9/9

ومعاييج األدا

يجيز أهتمامك اق العاماين لتوفيج مناخ من الحب
والود دالمنظم
ياو دعمل موازن دين أهداق المنظم وأهداق العاماين

اهتما

ال ديل من األفجاد والعمل لتحايق دجج

الي من اإلنجاز

 6/4نظرية القيادة الموقفية ( نموذج هيرسى وبالنشادر)
فق ضؤ ه ل النظجي يتحدد نمط الاائد فق ضو ثالث متيي اج هق -:
 ساوك المديج المتعاق دالعمل. -الساوك المتعاق دالعالقا

النخصي مر العاماين .

 دجج نضج المجؤوسين التق هق محصا الادجل ( نضج العمل ) والجند ( النضج النفسق ) .ويوضح النيل التالق أنماط الاياد فق ضو ه ل النظجي -:

اهتمام عال بعالقات

أهتمام عال بالعمل

والعالقات

العمل ومنخفض بالعمل

السلوك المتعلق بالعالقات

بيع القرار

مشاركة
القرار

إخبار
القرار

تفويض

اهتمام عال بالعمل

اهتمام منخفض

ومنخفض بالعالقات

بالعالقات وبالعمل
عال

منخفض

السلوك المتعلق بالعمل
( أنماط القيادة األربعة فى نظرية القيادة الموقفية )

من العجض السادق ألنماط الاياد يثوج التساؤل ن ماهو النمط الاياد المثالق لااائد الفعال ؟
فق واقر األمج ج يوجد نمط واحد مثالق قادل لاتطديق فق ياف المنظما

الواحد فعاق الاائد أن يتنال من نمط الق آخج دحيه ي اج ق ماياق -:

وفاق المواقاق المختافا داخال المنظما

 طديع الموقق والظجوق المحيط -طديع المجؤوسين

 تحايق أهداق العاماين والمنظم فق ا -إدجاك ومعجف حاجا

الوق

العاماين الييج مندع لوضر نظا فعال لاحوافز

 -معجف آ اج العاماين واتجاهاته فق طجق العمل وأساليدك

/5القائد الفعال

ياعب الاائد الفعال أدوا اج ديد فهو الادو لمجؤوسايك ينساق أ مااله ويحال منااياه ويناجر نماوه وتطاوجه
ويمثاه لد اإلداج العايا ويحفزه لتحايق أدا

ال .

 وليق تيون قائدا فعاج يجب م اج ا ماياق -:

فكر فى الفرد

يق تاود فجيق العمل دفا اي من الضجوج معجف يل فاجد مان أفاجاد الجما اك التاق تعمال معهاا دحياه تطداق
نمط الاياد ال

يحاق أفضل أدا من يل نخل منه مر م اج ا الفجوق الفجدي .

ولمعجف يل فجد من مجؤوسيك جدد أن تعجق خدجتك السادا  /مؤهالتك  /تدجيدك  /طموحك  /أهدافك

فكر فى الموقف
أه

نصج يجب أن يفيج فيك الااد هو أن دعض المواقق مثل األنخال يجب قيادتها دطجق مختاف

سديل المثال.

 -المواقق التق تمثل أزما

اق

تجتدط دموا يد نهائي ج تادل التفاوض قد تتطاب طجيا دييتاتوجي .

 -أم ااا األ م ااال ني ااج الحساسا ا أو المه ااا الجوتينيا ا الت ااق لها اا إجا ا اج ا

مح اادد ف اايمين اس ااتخدا الطجياا ا

الديماجاطي أو اإلجنادي .

التركيز على النتائج أكثر من الوسائل

يهت دعض المديجين داألوامج دنيل مدالغ فياك دحياه ينناياون داألسااليب والطاجق التاق اساتخدمها الموظفاون
لتنفي العمل ددج من التجييز اق النتائج المفتجض تحاياها .

إن المن اجفين ال ا ين يجي اازون اااق النت ااائج أيثااج م اان الوسااائل ينمااون ثاا ا ومهاااج مجؤوس اايه ال ا ين يفي ااجون
ألنفسااه ويعااالجون المناايال

دطااجق مدتيااج  .فها يفوضااون لمااوظفيه ساااط التفييااج فااق أفضاال إميانياااته

واستخدا مواجده طوال اليو ويل يو من أجل فائد الجمير .

كن على اتصال مستمر بالموظفين

يحتج الناس الااد ال ين يتصاون ده مدانج  .يجب أن تج موظفيك ويجونك وأن تديجه دالتجول دينه .

دعض المديجين يددون منعزلين أو منيولين جدا ودعضه يعزلاون أنفساه خااق ميااتده أو الحاوائط أو أفاجاد

السيجتاجي – هؤج جميعا يحظون أحيانا دازد اج زمالئه ومجؤوسيه .

ندما تداق اق اتصاال دمجؤوسايك يميناك الناعوج دديااا العمال وسايجل فاق موقار العمال ويميناك معجفا ماا

يحده  .ه ل المماجس تيون أيثج أهمي من اج تماد اق التاايج الميتود .

تطوير دورك كمدرب ومستشار

الااد الفعالون ه دالتدعي مدجدون فعالون وهناك د صفا
 يحافظون اق تجييز طاق وجهود موظفيه

أساسي جعاته ي لك فه -:

اق أهداق واضح يفهمها الجمير ويد مونها .

 يولدون وييافئون دالحماس والثا دالنفس والفخج .

 يعامااون مااوظفيه أن الفناال واإلحداااط يمياان أن يناايال دافعااا يااامال لااألدا المتفااوق والنجاااح ناادما
تأتق فجل جديد .

 يااودون األنااخال نحااو اإليمااان واجقتناا دالفوائااد التااق تعااود مان ضاادط األدا الا اتق والعماال الجاااد
واإلخالل لاهدق والنعوج الموحد دالهدق .

 يدفعون موظفيه لاتحد ويسا دونه

اق تنمي مهاجاته الق أقصق مد مر توجيك تاك المهاا اج

نحو األهداق التق تحاق النجاح والنهج لامجمو

الق جانب أ ضائها .

قيادة وبناء فرق العمل
 -1تعريف فريق العمل

هو جما ا مان األفاجاد المتجانساين يناتجيون معاا دتيامال فاق أدا

ويتحماال ياال ماانه مساائوليا

مال محادد لتحاياق هادق مناتجك

ومهااا معينااك فااق ه ا ا العماال  ،ويسااود الفجيااق جااو ماان التفاااه والتعاااطق

واجنتما يسا د اق :
 ظهوج جوح الفجيق
 سهول األدا

 النعوج دالجضا

وهذا لن يتحقق إال من خالل أفراد يتميزون بمهارات عالية ومتنوعة .

وال تستطيع أى جماعة أن تعمل كفريق إال بعد .
التعارف بين األعضاء
تحديد األدوار لكل عضو.
العمل فى اتجاه واحد .
كل عضو مؤهل للقيام بالعمل المحدد له
وتتوافر لديه الرغبة والمشاركة والتعاون داخل الفريق

 -2الفرق بين فريق العمل وجماعة العمل :
جما

العمل تتيون اد من مجمو

من األفجاد يت توجيك أ ماله دواسط المنجق المسؤول وتحدياد

المستو له ييون من خالل األدا الفجد ليل نخل اق حد .

ويوضح الجدول التالى الفرق بين فريق العمل وجماعة العمل :

مجموعات العمل التقليدية

فرق العمل

القائد هو الذى يسيطر على المجموعة ويتحكم بها

القائد هو العامل المسهل لعمل الفريق.

األهداف تحدد من قبل المنظمة

األهداف تحدد من قبل أعضاء الفريق

القائد هو الذى ينظم االجتماعات واللقاءات

االجتماعات مليئة بالتفاعل والمناقشات الحرة

القائد هو الذى يقوم باإلشراف

الفريق يخطط لشكل العمل

التركيز على أداء الفرد

التركيز على أداء الفريق

هناك تنافس بين العمال بعضهم ضد األخر

أعضاء الفريق يعملون كوحدة مشاركة

االتصال يكون من القائد الى المجموعة

االتصال يتم من القائد الى الفريق وبالعكس

الق اررات تتخذ بناء على رأى القائد

الق اررات تؤخذ بناء على رأى الفريق ككل

مع العلم أنه يمكن تحويل جماعة العمل الى فريق عمل ولكن ال يمكن تحويل فريق العمل الى جماعة عمل .

-3لماذا يجنح األفراد الى روح الفريق وتكوين فرق عمل :
فيما ياق أه األهداق واألسداب اليامن و اج دنا فجيق العمل :
 التعاون التنافسق اإليجادق .

ند اجنضما لافجيق .

 جفر الجوح المعنوي

 الثاا دالجندا واجسااتعداد لتاداال المخاااطج اااق أساااس مااد اج تااااد فااق قااد اج اآلخاجين ودججا تياااماه
دالتالق وجب تدادل الثا دين أ ضا الفجيق من أجل فا اي األدا .

 التماسك .
 اجتصاج

الفعال .

 زياد اإلنتاجي .

 اجنتما  :دنا الفجيق يمنح هوي معين أل ضا الفجيق .
 إلندا حاجا

األمن و األمان .

 تاال فجق العمل من النعوج دالوحد  ،وتزيد النعوج دالتجييز اق الهدق دين العاماين .
 تحسن من مستو ونو ي الا اج اج ومها اج األ ضا

 -4ديناميكية الجماعة
ياصد ددينامييي الجما

التفا ل ال

يات داخال الجما ا داين أفجادهاا والمنااخ اإلجتماا ق المحايط دهاا

وج يوجد اتفاق واحد اق تعجيق محدد لدينامييي الجما

وجها

نظج :

 تصق دينامييي الجما
دين أفجاد الجما

أساوب العمل داخاها وييفي التجيياز ااق الايااد الديماجاطيا وتحاياق التعااون

 .....الخ .

 تتيون دينامييي الجما
الجما

ولين يمين جض اآل اج التق تناولتها فاق ثااله

من مجمو

ددون قائد

من األساليب األساسي مثل

العالج الجما ق
 ينظج لدينامييي الجما

من خالل الطديع الداخاي لاجما

 -مايتها

 -ييفي التأثيج فق أ ضائها وأ ضا الجما ا

 -تيوينها

 -هيياها

من حيه :
األخج

 -5المثلث األساسى فى بناء فريق العمل
ويتكون هذا المثلث من ثالثة محاور رئيسية هى

المحور األول :

ويتعلق بالمهمة

المحور الثانى :

ويتعلق باألدوات

المحور الثالث :

ويتعلق بالفريق

المهمة
 المطالب الخارجية
 تحديد وتعريف الفريق للمهمة
 األهداف القصيرة وطويلة المدى
 معايير النجاح
المهمة

األدوات
 تركيب المجموعة

 تركيب الفريق

 تطبيق المبادئ

 العضوية

 ميكانيكية االتصال

 التعهد والوالء

 الهيئة

 األدوار والمسئوليات

 المكافآت

 العالقات

المثلث األساسى فى بناء الفريق

 -6مراحل تطوير الفريق

هناك خمس مجاحل فق دوج حيا أ فجيق هق :

 الصياغة :
 الوصف :

مجحا التوجيك المددئق واجختدا اج النخصي أل ضا الفجيق

مجحا الن از حول المها وطجق األدا يفجيق .

 ميثاق  /مبادئ العمل كفريق  :مجحا توحيد المفاهي حول المها ووضر أجند

مل الفجيق

 األداء  :مجحا العمل يفجيق والتجييز اق أدا المهم
 التحول  :مجحا إنجاز المها

( الصياغة )

( التحول )

( الوصف )

( ميثاق فريق
العمل )

دورة حياة الفريق

األداء

مواصفات فريق العمل


العدد المحدود .



وحد الهدق ووحد الفجيق



المهم .



النعوج داجنتما واجلت از النخصق .



دساط التنظي .



المناجي واددا الماتجحا

.

 العدد المحدود :
فالحج األمثل يتجاوح دين  10 ، 3أفجاد حسب طديع مهم الفجيق ويفضل العدد  5أو  6لافجيق مان
المزايا التالي -:

 توافج تفا ال

مثمج وييون التعديج الفجد متاحا لاجمير مما يزيد من النعوج دالجضا .

 يمين التاسي فق ه ا الفجيق دون فادان الجؤي الناما لاعمل .
 يمين حل المنايل دسهول نظ اج لجود اجتصاج
 انخفاض الص اج ا

.

.

 وحدة الهدف ووحدة الفريق :

فأ ضا الفجيق ينتجيون فاق تحاياق هادق واحاد محادد واضاح لاجميار ومان ثا فاأن وحاد الهادق تاؤد الاق

وحد الفجيق .

 المهمة :

فااال يوجااد فجيااق داادون مهما فهااق التااق توجهااك نحااو الهاادق والتااق تعيااس داادوجها الااجوح المعنويا لافجيااق وهنااا

يجب التفجق دين -:

عمل الفريق

عمل الجماعة

تتضافر الجهود لتحقيق هدف

عمل متزامن لمجموعة من

محدود ومشترك

األفراد ك ًل منهم يقوم بعمله
الخاص

 الشعور باالنتماء وااللتزام الشخصى لهذا الفريق .
 بساطة التنظيم ومرونته.
 العالقات الشخصية الجيدة.
 المشاركة وابداء المقترحات والعمل على تشجيع االبتكار واإلبداع .
 -7أنواع فرق العمل :
فرق المهام الكبيرة
فرق المهام المحددة
دوائر الجودة
الفرق الموجهه ذاتيا
فريق العمل ذاتيه اإلدارة

 فرق المهام الكبيرة :

تااو ها ل الفااجق دتحدياد الفاجل المتاحا لامنظما وتااادج احتياجاتهاا وهاق تضاار اإلطااج الفاساافق

العااا وتحاادد السياسااا

واجتجاهااا

العام ا ث ا تض اار األهااداق وخطااط العماال التنفي ي ا وتحاادد الما اواجد

الالزما لتحاياهااا  .يجااب أن ييااون أ ضاااؤها ممثاااين لمختاااق المسااتويا

الق اجتما ا

مطول ولفت اج زمني طويا .

اإلداجيا المختافا وهااق تحتاااج

 فرق المهام المحددة -:

يت ا اجاوح ااادد أ ضا ااائها دا ااين (  ) 8-5ويعتماااد اجنضاااما ألي ااك اا ااق الخد ا اجل وهاااق تحتااااج الا ااق

اجتما ا

مطول فق فتج زمني محدد ونالدا ما يطاب منها حال المناايل أو تااديج الفاجل المتاحا فاق الساوق

وقد يطاب من فجق مل أخج إتما ما قام

دك من أ مال .

 دوائر  /حلقات الجودة -:

ينيل أ ضا ه ا النو من وحد تنظيمي واحد وه يعمااون ااق تحساين مساتو الجاود أو اإلنتاجيا

أو الخدما

وييون العمل دها تطو يا وليس لها أ ساط تنفي ي حيه يار ب التنفي

اق اإلداج التق تاعب

دو اج محددا فق توجيهها .

 -4 الفرق الموجهه ذاتيا -:

يتنيل أ ضاؤها من وحد وظيفي واحد وييونون مسؤولين ان أدا

مايا متياماا يات تجتياب أ ضاا

ها ا ل الف ااجق ا ااق المه ااا اج الالزما ا لاعم اال قد اال الد ااد في ااك ا ااق أن يت ااولق الفجي ااق تحدي ااد اجحتياج ااا

التدجيديا ا

المطاودا ا أل ض ااائك  ،وهن ااا تي ااون الاي اااد دوجيا ا د ااين أ ض ااا الفجي ااق وتتخا ا الاا ا اج اج دمن اااجي الجمي اار ويا ااو
األ ضااا دتحديااد األهااداق ومجاجع ا األ مااال وقياااس األدا والتنساايق ماار اإلدا اج األخااج يمااا يتااولق الفجيااق

اإلج اج ا

التأديدي والجزائي داخايا .

 -5 فرق العمل ذاتية اإلدارة :
تعم اال ها ا ل الف ااجق دمس ااتويا

مختافا ا م اان الس اااط ود اادون م ااديج مجئ ااق وتتعاق ااد م اار اإلداج لالض ااطال

دمسؤوليتها إضاف الق قيامها دمها التخطيط والتنظي والتوجيك والجقاد  ،تتعا وتنااجك فاق الوظاائق التاق نالداا

ما يؤديها المديجون  ،وتياون اجتما تهاا أسادو ي وها ل الفاجق تصام وتنفا التادجيب الاالز أل ضاائك وهاق تعياين
وتوجيااك أ ضااائك الجاادد وتحاادد مسااتويا
الموازن المطاودك وحل المنيال

األدا وتايسااك وتاااد إفاااد مجتااد

التق تواجهها أثنا التنفي .

اان األدا وتيااون مساائول

اان تحديااد

ومن خصائص فرق العمل المتعاونة:
 -يعمل الفجيق يمجمو

من أجل تحايق أهداق منتجي واضح له جميعا ( الهدق واضح

 ،الياي منتجي ).

 ينتجك أفجاد الفجيق فق صف هام أنه جميعا يحصاون اق منافر أو مزايا إ ا تحاقالهدق ( ج تناقض دينه ) .

 أفجاد الفجيق متااجدون فق المهاج  ،متيامالون فق الخد اج  ،متفاون فق اجهتماماحد يديج .

الق

 يساند أ ضا الفجيق دعضه دعضا  ،وج يتوقق ضو الفجيق ن العمل ألنك أنهقواجداتك دل يسا د اآلخجين إلنها العمل الياق المطاوب من الفجيق  .يناجك أ ضا

الفجيق فق تخطيط العمل  ،وتنظي األدا  ،ويتحماون منتجيين المسئولي

ن النتائج .

وأهم صفات عضو الفريق المتعاون .
 يعجض خدمات ومسا داتك اق زمالئك قدل أن يطادوا منك. -يتادل اجقتجاحا

من الزمال دصدج جحب.

 ي اج ق خد اج  ،ومها اج  ،ومنا ج زمالئك فق الفجيق. -يناجك اآلخجين فق دحه المنيال

وايجاد حاول لها .

 -يحتج آ اج اآلخجين ويعتجق دالفضل ل ويك .

 -8العوامل المؤثرة على فريق العمل

قائد الفريق

دعم اإلدارة العليا

نظام العمل
فريق العمل

تغيير األعضاء

المشاركة

إدارة الصراع

قواعد نظام العمل داخل الفريق

( ميثاق فريق العمل )
ويشمل البنود التالية -:
البند األول
البند الثانى

البند الثالث

الوقت القاتل وااللتزام بالمواعيد

المحتويات األساسية الجتماعات الفريق

احترام آراء اآلخرين ومشاعرهم

البند الرابع

المساواة

البند الخامس

عدم إلقاء اللوم على اآلخرين

البند السادس

المساندة الجماعية لق اررات الفريق

البند السابع

االلتزام باألهداف الموضوعة

البند الثامن

البند التاسع

من جميع أعضاء الفريق وتحمل المسئولية
مراعاة األسلوب العلمى فى حل المشاكل
( تحديد المشكلة تحديد البدائل  ،تقييم كل بديل  ،اختيار البديل المناسب
إدارة الصراعات والتغلب عليها من أجل حسن
سير العمل وتحقيق أهداف الفريق

قدرات فريق العمل ومهاراته المطلوبة
يعتمد بناء فريق العمل الفعال على وجود مجموعة من القدرات
من أهمها :

 نطاق الادول
 المجون

 قدول التحد
 الموضو ي
 تادي الد

لازمال

 حجي تدادل المعاوما

 تاديج العمل الجما ق

ويتطلب المهارات التالية من أجل تحقيق تلك الفعالية للفريق -:
 اجستما واإلنصا

الجيد

 التوجيك واإلجناد
 فه دينامييي

الجما

 فه أساليب تحسين العمل
 اإليمان دالجود وأهميتها لتحايق أفضل مستويا
 إداج اججتما ا
 حل الص اج ا

األدا

 -9مفهوم االتصال ودوره فى فريق العمل
االتصال :

هااو تدااادل العالقااا والمعاومااا وياعااب اجتصااال الجيااد دو اج هامااا فااق فعالي ا فااجق العماال لمااا يحااااك ماان م ازيااا
ثمان هق :

( )1تيوين القا

جيد وتدادل الخد اج

( )2تنمي جوح اجدتياج واإلددا

( )3زياد دجج تماسك أ ضا الفجيق
( )4التعديج ن اآل اج والماتجحا
( )5زياد فعالي العالقا
( )6خفض الص اج ا

فيما دينه دصوج أيدج

والتق تنعيس اق أدا المنظم ييل

داخل الفجيق

( )7المناجي فق صنر واتخا الاجاج
( )8تأييد قجاج الفجيق

 -10مفهوم الجودة الشاملة فى فريق العمل
أن مفهو الجود الناما يعنق جود ثالث

( )1جود المدخال

( )2جود

ناصج هق :

مايا

( )3جود مخججا

وتطبيق ذلك على فريق العمل فإن هذا يعنى -:
الجود فق اختياج أ ضا الفجيق  (....فق مجحا دنا الفجيق )
الجود فق إداج الفجيق ( الاياد الماهج لافجيق )
الجود فق مخججا

الفجيق ( والتق تتضح فق األدا الفعال لافجيق )

العالقة بين اإلنتاجية وتماسك الفريق وأداء األعضاء

إنتاجية منخفضة

إنتاجية عالية

التزام قوى نحو دعم األعضاء

التزام قوى تجاه األضرار باألعضاء

إنتاجية متوسطة  /معتدلة

خفض اإلنتاجية المتوسطة

مرتفع
تماسك
الفريق

التزام ضعيف تجاه األضرار باألعضاء

التزام ضعيف تجاه دعم األعضاء

منخفض

سلبى

ايجابي

أداء األعضاء
( اإلنتاجية والعالقة بين تماسك الفريق وأداء األعضاء )
وماان الناايل السااادق يتضااح أن أدا أ ضااا الفجيااق ييااون أيجاديااا ومتناساااا ناادما تيااون دجج ا تماسااك
األ ضا

الي مما ينعيس إيجاديا اق اإلنتاجي وه ل أفضل حال ليل من الماديج والمنظما  .ويعمال أ ضاا

الفجيق دجدي من أجل اندا حاجا

الفجيق واجضائك ولين ندما يدخل أ ضا الفجيق فاق المجحاا الساادي مان

تماسااك الفجيااق فااان التجااانس العااالق داخاال الفجيااق يااؤد الااق نتااائج نيااج مجنودااك وها ل أسااو حالا

األنتاجي من جهود مل محدد .

وحتق ه ا يتطاب أن يتحاق المد اج

دمجمو ا مان المهاا اج التاق تاؤثج ااق األ ضاا وتماساك الفجياق دماا

يسمح دأدائه دالنيل اإليجادق وهناك مجمو

من الخطوا

 الد و واإليمان دادج تحايق أهداق الفجيق .
 زياد العالقا

والتفا ال

 خفض حج الفجيق .

ناادما تعااانق

لزياد تماسك الفجيق هق -:

اججتما ي دين أ ضا الفجيق .

 المنافس مر فجق أخج .
 ميافأ أ ضا الفجيق .

 زياد تجانس أ ضا الفجيق .

