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والصالة العلم درجات، أوتوا والذين آمنوا الذين الذي يرفع احلمد هللا

إلى املهد من املستمر بالتعلم أمرنا الذي الكرمي نبينا والسالم على

اللحد. وبعـد؛

الذي املعلوماتية مجتمع في عقود عدة منذ يعيش العالم فإن

عملية في األكبر الدور واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات فيه تلعب

تضاعف ومع املعرفة. كثيف إنتاج بأنه يتسم والذي احلديث، اإلنتاج

على يعتمد اقتصاد إلى  العاملي االقتصاد حتول اإلنسانية املعرفة

األكبر اجلزء املعرفة حتقق املعرفي االقتصاد وفي هذا املعرفة العلمية،

والتكنولوجيا. اإلبداع هو املعرفة هذه ومفتاح املضافة، القيمة من

ال حيث العلم التقني بتطور التطور تعرف من مبرحلة اآلن منر فنحن

القدمي من العلوم التطبيقية باملفهوم مع مجموعة التعامل يتم

التكنولـوجي التطبيق مجـال في معها التعامل يتم وإمنا للعلوم،

الفارق ويجعل األساسية، العلوم كل منجزات مع يتفاعل الذي

وتطبيقها. عنها املتولدة املعرفة بني ضئيالً الزمني

حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي السرعة إن

للعلم املتعاظم الدور إلى إضافة منها، املتقدمة حتى الدول، جلميع

دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير والتكنولوجيا في

فيه وبرزت االيديولوجيات  فيه  انتهت الذي  املعرفة عصر العالم

املعرفة ظهور  بني املسافة فيه  وضاقت والتكنولوجيات،  املعارف

تتوقف ولم الواقع. أرض على لها الفعلي والتطبيق العلميـة
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العاملي املعلومـات مجتمـع إن بل احلـد، عنـد هـذا التطور عجلة

ال والذي املعرفة، مجتمع إلى - ببطئ كان وإن - بثبات يتحول أخذ

في الكثيرون يظن كما املتقدمة املعلومات تكنولوجيـا فقط يعني

بد ال كثيرة ومقومات أساسية مقدمات له بل إن العـربي، العالم

املعرفة. مجتمع إلقامة توافرها من

وتطبق عصر املعلوماتية في فترة منذ اململكة تعيش وملا كانت

من فإنه اتلفة، وبرامجها مشروعاتها في بآلياته وتأخذ تقنياته

املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى  التطلع تنشد أن الطبيعي 

العاملي لالقتصاد اجلديدة التوجهات نستوعب منا أن ذلك ويتطلب

التي السريعة للتحوالت احلقيقي  املضمون جيداً ندرك وأن  أوالً،

االقتصاد تشخيص قضايا علينا كما يتعني حولنا، في العالم حتدث

عن والبحث جتابهه، التي التحديات على والوقوف االستراتيجية

معطيات تتطلبه ومبا املستجدات  يواكب مبا وتطويره منوه وسائل

نخطط أن ميكن  وعندها املستدامة. التنمية لتحقيق املستقبل

إنتـاج عمليـة فيه تكـون الذي املعرفة مجتمـع إلقامـة  بدقـة 

املتخلفة اتمعات بني الفاصل املعيار ستكون والتي - املعرفة

وجلميع للمسؤولني الشاغل الشغل هي - املتقدمة واتمعات

تشكيل بإعادة املعنية والثقافية والفكرية العلمية املؤسسات

العلمية النهضة نحو - اهللا بإذن - املوفقة مسيرته في مجتمعنا

والنماء. والتقدم

املساهمة في على عبدالعزيز امللك جامعة حرصت . اال . هذا وفي

فكانأنأعدمعهد البحوثواالستشارات بناءمجتمعاملعرفةفيبالدنا،
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العلمية الدراسات من سلسلة اجلامعة في اإلعالمي اإلنتاج مركز ثم

املستحدثة واآلليات اجلديدة للمفاهيم الصحيحة املدلوالت لبيان 

عوناً لنا لتكون العوملة، ظاهرة وأفرزتها األخيرة اآلونة في راجت التي

بصيرة لتحقيق التحول التخطيط على به في ودليالً هادياً نسترشد

بالدنا. في معلومات عربي إلقامة مجتمع املنشود

جوانب إلى جديدة إضافة املعرفة» تعتبر مجتمع «نحو سلسلة إن

امللك جامعة في العلمي البحث بها يتسم التي املتعددة التميز

وجتاوبها اجلامعة هذه تفاعل  على حي دليل أنها  كما عبدالعزيز،

نشر في إسهاماً جديداً منها ومتثل للمجتمع، اآلنية املتطلبات مع

عصر املعرفة. ضرورات من أصبحت التي الثقافة العلمية

لبالدنا ومجتمعنا. املعرفي التقدم حتقيق في التوفيق أسأل اهللا

اجلامعـة  مديـر

طيب صادق بن أسامة أ.د.

ط
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استأجرت من خير {إن تنزيله في محكم القائل العاملني هللا رب احلمد

بعده،  نبي ال من على والصالة والسالم ،[٢٦ آيه: [القصص؛ األمني} القوي

أجمعني. وصحبه آله وعلى

نافذة للقاريء تفتح التي  املعرفة» مجتمع «نحو  سلسلة إن

مساعدة إلى تهدف إمنا وتقنياً، علمياً واملتقدم املتطور العالم على

والتطوير التقدم آليات على التعرف  في  اتلفة اتمع  قطاعات

استخدام انتشار خاصة مع العالم، في واحلديث اجلديد على والوقوف

رسالة من السلسلة جزء وهذه سريـع. بشكل التي تتطور التقنيات

اتمع تهدف خلدمة التي العلمية والبحثية العزيز امللك عبد جامعة

أصدرت فقد  املنحى هذا من مبؤسساته،  واالرتقاء أنظمته وتطوير

التطوير، ثقافة ونشر لبناء املعرفة» مجتمع «نحو سلسلة اجلامعة

اآلليات إلى تقدمي تهدف اجلادة العلمية من الدراسات السلسلة فهذه

بحثية جامعة إلى حتقيقاً ملتطلبات التحول التي اعتمدتها والتقنيات

مواصلة لها  تتيح العلمي للبحث طموحة استراتيجية خطة  وفق

مشهودة، إجنازات فيها أحرزت التي البحثي التميز مجاالت التفوق في

اجلامعية لتطوير أنشطتها منهجية خطط على تنفيذ حالياً وتعكف

مجاالت عدة في نوعية نقلة  حققت وقد املستويات،  كافة على

االعتماد األكادميي على بعد واحلصول برامج التعليم عن منها أكادميية

ك
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بعد إلكترونية إلى جامعة للتحول كلياتها والتخطيط لبعض العاملي

في والدخول الذاتية اإللكترونية  للخدمة نظام وتأسيس استحداث

وإنشاء واخلاصة العامة اتمع مؤسسات  مع استراتيجية شراكات

تؤتي بدأت التي التطويرية املشاريع ذلك من غير إلى علمية حاضنات

اجلامعة لهذه األكـادميي  األداء ومتيـز  تطويـر في اهللا بفضـل ثمارها 

للتقدم سبيالً  والتطـويـر  التقنية اتخاذ من مناص ال  إذ الفتية،

العلمية وإجنـازاتـه معطيـات العصـر التعامل مع أن طاملا والتنميـة

على حترص التي األسس من وهو بقاء، ضرورة أصبح والتكنولوجية 

التي التقني والتطويـر العلمي البحـث مشروعـات في توافرها

الدراسات برامج في أساسياً  عنصراً أيضـاً تشكل  والتي تدعمهـا

تقدمها. التي العليا

واملبادرات باإلجنازات احلافل هذا الكتاب أقدم أن سروري دواعي ملن وإنه

اجلامعـةفي مجـاالتالـريـادة املتميزةواخلطواتاملباركةالتياتخذتهـا

واملتابعـة حكومتنا الرشيدة بدعـم حظيـت والتطـويـر والتي والتميز

بن خالد الدكتور/  العالي التعليم  وزير املعالي  صاحب  من املستمرة

بن أسامة الدكتور/ األستاذ اجلامعـة مديـر ومعالـي العنقري محمد

ممتـدة سلسلة لها هـي أقـدم التي السلسلة وهـذه  طيـب، صادق

إن فـي القريـب منها املزيـد وستحقق حققتها اجلامعـة، إجنـازات من

شاء اهللا.
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قطاعات جلميع والتقدير الشكر بخالص ألتقدم فرصة  وأجدها

املتميزة اإلجنازات هذه حتقيق في بفعالية أسهمت التي اجلامعة

اإلصدارات. هذه استمرارية في ساهم من لكل موصول والشكر

ويرضاه. يحبه ملا جميعاً أن يوفقنا وتعالى تبارك املولى سائالً

، ، سواء السبيل ، واهللا الهادي إلى

اجلامـعـة وكـيـل

العلمي والبحث العليا للدراسات

بافيل عمر باحسني اهللا بن أ.د. عبد

م
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. . . هذه السلسلة

العلمي التقدم ملفهوم خطيراً تطويراً العشرون القرن شهد
بعض يحققها الفردية التي النجاحات على ليس اعتماداً والتكنولوجي،
أيدي على عشر التاسع القرن في يحدث كان ما نحو على العلماء
برامج بحثية على وإمنا اعتماداً واترعني، العلماء من وأمثاله أديسون
ومثالها واملؤسسات، األفراد ملشاركة مجاالت احلكومة وتفتح تتبناها
العلمي للبحث املتحدة األمريكية الواليات حكومة الذي تقدمه الدعم
خالل للعلوم، ومن األمريكية األكادميية من خالل التكنولوجي والتطوير
(بوينج املتطورة التكنولوجيا شركات مع البنتاجون يبرمها جتارية عقود

وغيرها). إلكتريك وجنرال دوجالس ولوكهيد وماكدونالد

من االقتصادية  قدرتها حتول أن في املتحدة الواليات جنحت كما
لإلنتاج النسبية امليزة إلى التجاري لإلنتاج النسبية على امليزة االعتماد
في التكنولوجي التقدم تخصصات تعتمد على وإحداث التكنولوجي،
منواً الصناعات أسرع هي اإللكترونيات وأصبحت صناعة عدة مجاالت،
التي هي منواً الصناعية الصادرات أسرع أن كما العالم، مستوى على

التكنولوجي. املكون بها يرتفع

ليلة وليلة، ألف في الشهير أو املارد باجلني املعلومات أشبه ثورة إن
جدران تكسرت لقد ولكن القمقم، أو الزجاجة داخل حبيساً ظل الذي
املعلومات ثورة ووصلت اجلديدة،  املعلوماتية الوسائل بفعل  الزجاجة 
وتداعياتها آثارها تتفاعل أن وال بد البعيدة، العالم بلدان مختلف إلى
وقت، مسألة فهي الزجاجة. من املارد خرج أن بعد تلك اتمعات داخل
ولن يبلغ مداه بد أن ال التكنولوجية بالغة التقدم الوسائل تأثير ألن 
وأصبح نفسه، على ينغلق أن مجتمع أي بوسع يعد ولم شيء، يوقفه
املتعددة والثقافات العوملة نتعامل مع أن أبينا - أم شئنا - علينا لزاماً

املعلوماتية. ومجتمع
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التي البشري للعنصر احلضاري التطور مراحل من املرحلة هذه إن
عديدة، يتعني حتديات علينا فرضت قد تسميتها بالعوملة، على اصطلح
وبأساليب العلمية بالطرق مجابهتها ثم أوالً، عليها التعرف علينا
على خاصة مقدرة التحديات لهذه الصحيحة وتتطلب اابهة العصر.
للقضايا دقيقاً العاملي، وتشخيصاً لالقتصاد اجلديدة التوجهات استيعاب

املستجدات. يواكب مبا وعالجها مبجتمعنا، اخلاصة االستراتيجية

اإلنسانية وتراكمها املعرفة تضاعف في املعلومات ثورة تسببت لقد
العوملة وأدت والتكنولوجية،  العلمية املعرفة وخصوصاً رهيبة، بسرعة
تدفق املعلومات محابس كل وفتح والزمن، املسافات حواجز إسقاط إلى
سلكية وفوقية حتتية خالل شبكة تواصل من أشكالها، بكل واملعرفة
لهم أتاحت مغلقة  واحدة دائرة في البشر كل ربطت سلكية،  وال
احللقة هو التكنولوجي التقدم وأصبح اإليقاع، وضبط والتداول التفاعل
حتول كله أن ذلك من نتيجة وكان االقتصادي. لتحقيق التقدم احلاسمة
أو العلمية، املعرفة على أساساً يعتمد اقتصاد إلى العاملي االقتصاد
املدنية البحوث عنها تسفر التي املعرفة املبني على املعرفي االقتصاد
خدمة إلى أو إلى سلعة حتولت التي املعرفة اجلديدة وهي والتكنولوجية.
في تتمثل دولة أي قدرة وأصبحت إنتاج. طريقة إلى أو هيكلة إلى أو
بعض في والتكنولوجية العلمية املعرفة تقدر حيث  املعرفي، رصيدها
املعلومات مجتمع أن أصبح ومعنى ذلك اقتصادها. من ٪٨٠ الدول بنحو
للفرد فرصا فيه شيء كل يتيح الذي التعليم مجتمع مبفهوم يرتبط 
ويتعلم اآلخرين، مع ليعيش ويتعلم ليعلم، ويتعلم ليعرف، ليتعلم 
املعرفة. مجتمع في للدخول تتأهل أن بالدنا على لتحقيق ذاته. مما يفرض
املعرفة، على املعتمد االقتصاد بأنه املعرفي االقتصاد البعض عرف وقد
االقتصاد وفي  املضافة. القيمة من األكبر اجلزء املعرفة حتقق  حيث 
وليس القاعدة هي  املستمر التغيير أو واالنتقال ااطرة  تعتبر املعرفي

لإلنسان. باحلياة الكرمية االرتقاء بهدف االستثناء

ع
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للثقافات، عابرة فهي سمات، بعدة املعلومات عصر تقنيات وتتميز
وتقوم الالشخصية،  الوسائط على وتعتمد واملكان، الزمان وتختصر
الذاتي على التعليم تعتمد أنها كما رأسية، ال أفقية معرفية بنية على
بأدوار تضطلع أن  جامعتنا على يتعني وبذلك  احلياة، طوال واملستمر
حتى حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي ألن السرعة جديدة
والتكنولوجيا للعلم الدور املتعاظم إضافة إلى نفسها، املتقدمة للدول
عصـر العالـم دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير في
ظهور املسافة بني فيه وضاقت والتقنيات املعارف برزت فيه الذي املعرفـة

أرض الواقع. لها على الفعلي املعرفة العلمية والتطبيق

ظهور حولنا حتدث التي املتتابعة التحوالت هذه  صاحب ولقد
أن منا مما يستوجب العوملة، ظاهرة أفرزتها عديدة مستحدثة مفاهيم
أعباءها ونستشرف ندرك وأن التحوالت،  لهذه احلقيقي  املضمون ندرك
من ذلك وما يتطلبه احمللية الراهنة واملستقبلية، أوضاعنا على وتداعياتها

والنماء. والتقدم النهضة نحو مسيرتها في مجتمعاتنا تشكيل إعادة

الفجوة غير الدول بني  جديدة فجوات العوملة إطار في ظهرت  ولقد
الفجوة الرقمية يسمى ما واجلنوب، ومن ذلك مثالً الشمال بني املعروفة
البشري  العقل محاوالت التزاوج بني التي أسفرت عنها (Digital Divide)

الذين واألفراد اتمعات بني الفجوة بها ويقصد اإللكترونية، والعقول
وبني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وفعالية بكفاءة يستخدمون
الفجوة وهذه التكنولوجيا. هذه يستخدمون الذين ال واألفراد اتمعات
التي  الفجوة (Quantum Divide) وهي كمية إلى فجوة قد تتطور الرقمية
أعقد املسائل في حل والكمية العمالقة احلاسبات استخدام عن تنجم
زمن حتى والطبيعة الرياضيات علماء حله عن يعجز كان فيما ثوان في
الظواهر في والتركيب والفجائية التعقيد التغلب على منهج وهو قريب،
تعد  لم (Chaos) والتي الفوضى بظاهرة يعرف مما واالجتماعية الطبيعية
والقياس للتحليل قابالً نظاماً لها أن يتبني اللغوي، وإمنا فوضى باملعني

ف
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ثم ظهرت ومن متوقعة. غير مفاجئة بصورة تلك املظاهر بروز يبدو عندما
(Science of Surprise) وليست هذه نهاية  املفاجأة الفوضى أو علم نظرية
والتكنولوجية العلمية الثورة مجاالت في التطور مسلسل في املطاف

متناهية. وبسرعة تدور العجلة ألن واملعلوماتية

املتقدمة والنامية الدول بني الفجوات هذه اتساع متزايد من قلق وهناك
التي مرتفعة الدخل أخرى. فالدول جهة اتمع من شرائح وبني من جهة
سكان من نحو ١٤٪ أي فقط، نسمة ٨٥٥ مليون سكانها نحو يبلغ عدد
لتكنولوجيا واملستخدمة املنتجة العاملية السوق من ٪٩٠ متتلك العالم،
الدخل ومنخفضة متوسطة الدول  بقية أما واملعلومات.  االتصاالت
من نحو ٨٦٪ أي نسمة، ٥٥٠٠ مليون بحوالي عدد سكانها يقدر والتي
هنا السوق. ومن من تلك فقط ٪١٠ تستحوذ على فإنها سكان العالم،
أن ذلك ومعنى الرقمية). (الفجوة تعبير الفجوة هذه على مؤخراً أطلق
الدول املتقدمة، أما الدول املعلومات هي بتكنولوجيا تستفيد التي الدول
مما والعاملي، اإلقليمي االقتصاد  في معظمها تهميش فيزداد النامية
نفسها الدول داخل في وخيمة. أما اقتصادية واجتماعية آثار عليه يترتب
تكنولوجيا استخدام على القدرة ميلكون بني من الفجوات تتسع فسوف
أو التعليمية ظروفهم بسبب ذلك يستطيعون ال ومن املعلومات،

املالية. قدرتهم

الدول بني الرقمية الهوة أو الفجوة هذه لتضييق محاوالت وتبذل
الدولي والبنك املتحدة األمم خالل بعض برامج من النامية والدول املتقدمة
ألبعاد مدركة وغير احملاوالت مرتبكة هذه معظم أن األوروبية، إال واموعة
بامتالك حتل أن من أكبر مشكلة وتداعياتها. فهي الرقمية الهوة مشكلة
الدول أمام معوقات فهناك باإلنترنت. كومبيوتر متصل جلهاز مواطن كل
عصر إلى للدخول الالزمة األساسية البنية  توافر أهمها عدم النامية
األمية وتفشي واملعلومات، االتصاالت خدمات أسعار وارتفاع املعلومات،
كله ذلك قبل ويأتي بصورة خاصة. عامة، وتفشي األمية الرقمية بصورة
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منها. واالستفادة واستيعابها املعلومات على على احلصول الدول قدرة
١٠٠٠ فرد  لكل الكمبيوتر أجهزة بعدد املعلومات دخول عصر فال يقاس
االتصاالت تكنولوجيا من تكتسب التي املضافة يقاس بالقيمة مثالً، وإمنا

عينية. أم مادية أكانت سواءً واملعلومات

التي التحديات أمام نتخاذل وأال هذه املعوقات، أال نفزع من يجب إننا
التحديات هذه ندرك أبعاد دمنا ما اجلديد، العاملي النظام علينا يفرضها
وأخذ املعلوماتية عصر في يعيش مجتمع في فنحن ابهتها. ونستعد
مؤسساته في واملعلومات االتصاالت تقنيات من وافر بنصيب منها
كان هنا ومن املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى اآلن يتطلع اتلفة، وهو
إلجراء عبدالعزيز امللك جامعة في واالستشارات البحوث معهد اجتاه
التي للمفاهيم املستحدثة واآلليات اجلديدة موضوعية علمية دراسات
في العلمية الثقافة  نشر وراء سعياً املعرفة، مجتمع عليها يعتمد
وإثماره ومنوه العلم إلنبات الضرورية الشروط من باعتبارها مجتمعنا
واستخدامها العصر تكنولوجيا لتوظيف املالئم املناخ وتوفير وازدهاره،
ليصبح اتمع فئات كل بني العلمية الروح وإشاعة ااالت، كل في
السلسلة هذه تهدف كما حياة. وأسلوب عمل منهاج العلمي التفكير
بني املتنامية التبادلية العالقة بطبيعة الوعي نشر إلى الدراسات  من
من الشعارات لبعض املغلوطة املفاهيم وتصحيح والتقنية،  العلم
من عموماً النامية بالدول أضر شيء فال العصر) (نقل تكنولوجيا قبيل
لفكرة نقل والترويج األغنى البلدان في املتداول املناسب) (العلم شعار
يصحبه أن يجب التكنولوجيا فنقل العلم نقل دون من التكنولوجيا
كان إذا خاصة الطويل، املدى على مجدياً يكون لكي العلم نقل دائما
ما أحدث على للوقوف العاملية التميز مراكز مع احتكاك مباشر هناك

تقنيات الغد. هي اليوم وتقنيات، وعلوم علوم من توصلت إليه

اخلارج من املستوردة التقنيات كل جتاه العربي الفعل رد كان  لقد
وهناك استيعابها. مهارة وليس استخدامها، مهارة اكتساب في ينحصر
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القدرة يعني  فاألخير االستيعاب، وطبيعة االستخدام طبيعة فرق بني
اإلنتاج النهوض مبجاالت لتحقيق وتوظيفها تلك التقنيات توطني على

كل ااالت. في اتمع وحتديث واخلدمي السلعي

في راجت التي املستحدثة واآلليات املفاهيم من طويلة قائمة  إنها
الصحيحة مدلوالتها على الوقوف  علينا يتعني والتي األخيرة، العقود
التنمويـة مشكـالتنا حلـل منها االستفـادة كيفيـة ومعرفة
واالتصاالت املعلومات تقنية بني  التزاوج  أن  ذلك ومثال واالجتمـاعيـة.
العمل ما يسمى وخصوصاً ألداء األعمال، وحديثة جديدة سبالً أوجدت
مجاالت فهناك (Work at Home أو  Teleworking أو  e-Work) بعد عن
بني الفعلي التواجد ضرورة بدون األعمال بعض  أداء إلمكانية واسعة
فيما االجتماعية ظروفنا يناسب ما وهو العمل، مكان في طرفي العمل

املثال. سبيل على اخلاصة االحتياجات وذوى املرأة يخص عمل

(التنمية أو املستدامة  بالتنمية يعرف  أصبح مبا آخر مثاالً ونضرب
املوارد، ومحدودية اإلنسان احلالية حاجات بني توازن التي صديقة البيئة)
االستفادة، توابع من والضرر بها، واإلضرار البيئة من االستفادة وبني
من أمناطاً يتطلب اجلديد وهذا التوجه . واملستقبل . احلاضر بني والتوازن
تستنزف االستهالك ال من أمناطا يتطلب كما املوارد، تهدر ال السلوك

الطبيعية. املوارد

واآلليات واملصطلحات املفاهيم من كثيراً القائمة أيضاً هذه وتشمل
يجري أو اململكة، في جزئياً  تنفيذها بدأ التي املؤسسية  والتنظيمات
اإللكترونية، واجلامعات اإللكترونية، احلكومة مثل لتأسيسها التخطيط
املدنية واملبادرات واملنظمات األهلية، املدني، واتمع بعد، عن والتعليم

إلخ. . التطوعية .

املعرفة» تتوخى «نحو مجتمع سلسلة التي تقدمها الدراسات هذه إن
ومدى اململكة، في اجلديدة املفاهيم هذه تطبيق إمكانية حتديد دائماً
التنموية، التزاماً برامجها تنفيذ في اجلديدة اآلليات هذه من االستفادة
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بالطرق مشكالته حل في واملساهمة اتمع احتياجات مع التفاعل مببدأ
وبرامجه بأنشطته  العلمي للبحث األسمى الهدف وهو العلمية،

عبدالعزيز. امللك جامعة ترعاها التي املتنوعة ومشروعاته

القواعد إلرساء تهدف التي الدراسات من اجلديدة السلسلة وهذه
بعداً جديداً تضيف إمنا اململكة في املعرفة مجتمع  لتأسيس العلمية
التي العلمية الثقافة نشر وهو اجلامعة، في العلمي البحث  ألنشطة
تبسيط على - شائع هو كما - تقتصر ال والتي العصر، ضرورات من باتت
غير تثقيف تعنى وإمنا  والتكنولوجيا،  العلم  إجنازات بآخر واإلملام العلوم 
- فعلماؤنا أيضاً. وعلمياً بل ثقافياً، العلميني وتوعية علمياً، العلميني
أسر من يحررهم علمي تثقيف إلى بحاجة - اخلبراء بعض يقول كما 
ألن ذلك لديهم. الفكري الفراغ فجوات ويسد الضيق، تخصصهم
في شائعة ذهنية عامة يصبح بعد ولم يتوافر لدينا، ال العلمي التفكير
فكر إلنتاج إتباع املنهجية العلمية نكون إلى ما أحوج ونحن مجتمعنا.
الواسع الشامل الثقافة مبفهومها علمية املعرفة، وإلى إثراء في يسهم
والتفاعل التعامل نستطيع حتى واملعنوية املادية  احلياة تلف جوانب

املعرفة. مجتمع صرح ونقيم والتكنولوجيا العلم عصر مع

وراء من ليرجو عبدالعزيـز امللك بجامعـة  اإلعالمي اإلنتـاج مركز إن
اتمع به ينتفع علماً  يقدم أن الدراسات من السلسلة  هذه نشر
إلى الدخول ينشد عربي مجتمع وكل  مستوياته، بكافة السعودي

املعرفة. مجتمع

قال كما البحر» في احلوت حتى شيء كل له يستغفر الناس اخلير «معلم و
عنهما. اهللا رضي عباس ابن

. . األولى واآلخرة في احلمد وهللا

اإلعالمي اإلنتاج مركز مدير

الفياللي بن يحيى عصام أ.د.

ش
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تـصــديـــر

تـقـــديــم

مـقــدمــة

التنسيق األول: الفصل

˚  املنسق

الفعال ˚  التنسيق

التنسيق ˚  أصول

˚  تقييم املنسق

املنسق ˚  مسؤوليات

القوى ومراكز املنسق ˚

احلضور وتنوع ˚  املنسق

˚  االتفاق على التنسيق

والتحضير التنظيم إلجراءات هيكلي ˚  منوذج

للمنسق أساسية ˚  قواعد

الضوابط واالتفاق عليها ˚  حتديد

التغيير عمليات في املنسق ˚  دور

التغيير ˚  تنسيق

التأهيل في املنسق دور الثاني: الفصل

املوجه ˚  دور

˚  املوجه الفعال

االسترتيجي للتخطيط اإلعداد تأهيل كموجه في املنسق ˚  دور
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عامة آليات الثالث: الفصل

˚  الشورى

˚  التقارب أو التواؤم

البيانات ˚  جمع

واملعقبات ˚  األسباب

˚  العالقات

واألهمية ˚  االكتفاء

واملسؤوليات ˚  األدوار

االنسيابية ˚  اخلريطة

˚  معايير النجاح

األهداف ˚  حتديد

مجموعة الرابع : تنسيق الفصل

(اجتماع) مجموعة تكوين ˚  مراحل

الناجح الفريق ˚  خصائص

اموعة فاعلية على إيجاباً أو سلباً تؤثر ˚  سلوكيات

الكالم بغير التعبير ˚  صور

˚  تنسيق مجموعة كبيرة

القرارات آليات صائبة التخاذ : اتخاذ القرارات: اخلامس الفصل

القرارات اتخاذ ˚  عملية

بالتراضي القرارات ˚  اتخاذ

فعال نحو قرار ˚  خطوات

القرارات اتخاذ ˚  استراتيجيات
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االستبيان موعات املنسق دليل : السادس الفصل

االستبيان ˚  مجموعات

االستبيان تنسيق مجموعات املنسق في متطلبات ˚

االستبيان أنواع مجموعات  ˚

االستبيان استراتيجية مجموعات  ˚

االستبيان واستخدام مجموعات تصميم  ˚

النتائج وتقدمي الدروس من ˚  االستفادة

استبيان ˚  أمثلة موعات

الفعالة االجتماعات : السابع الفصل

˚  االجتماعـات

االجتماع ˚  قبل

االجتماع ˚  أثناء

االجتماع ˚  وقائع

االجتماع ˚  بعد

االستراتيجية ˚  الرؤية

˚  لعبة ليجو

اجلماعية االختالفات مع التعامل : الفصل الثامن

التجمعات ˚  خالفات

˚  املنسق وسلوكيات الفريق

اموعات خالفات ˚  إطار

مألوفة مشاكل مع ˚  التعامل

االجتماعات سلوك في ˚  إشكاليات

املصــادر

١٩٣

١٩٥

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠٩

٢١٠

٢١٥

٢١٧

٢١٧

٢٣٠

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٤

٢٥٣

٢٥٥

٢٥٥

٢٦٣

٢٦٧

٢٧٤

٢٨٧

ذ

الصفحةاحملتــويــات رقم
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˚ مسؤوليات املنسق ˚ تقييم التنسيق ˚ أصول ˚ التنسيق الفعال ˚ املنسق

على االتفاق  ˚ احلضور وتنوع  املنسق   ˚ القوى ومراكز  املنسق   ˚ املنسق

أساسية والتحضير ˚ قواعد التنظيم إلجراءات هيكلي منوذج ˚ التنسيق

التغيير عمليات في املنسق ˚ دور عليها واالتفاق ˚ حتديد الضوابط للمنسق

التغيير ˚ تنسيق
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املنسق

أي االجتماع؛ محتويات في يتحكم وال االجتماع سير  كيفية املنسق يدير

طبيعة إلى ميتد  وال القرارات إلى  التوصل كيفية  عند يتوقف اختصاصه أن

صندوق القائم بإدارة دور يضاهي فدور املنسق االجتماع. تتخذ في التي القرارات

وتوزيعها. جمعها من الزكاة

≥`°ùæ`ŸG QhO

مجاالت: أربعة املنسق دور يشمل

البـنـيـة .١

بالتخطيط االستراتيجي  القائمة اموعة عن ممثلني مع التقابل هي ˚

يلي: لإلحاطة مبا

اموعة. متطلبات o

توقعاتها. o

مهمة. إلجناز الفعاليات خطة o

التطرق  دون اموعة مهمة على التركيز تضمن فعالة وسيلة وضع ˚

لها. احملدد الوقت أهدافها في اموعة حتقق بحيث لقضايا جانبية

بصورة  الفعاليات  سير على احلفاظ  مع وصريح مفتوح  جو تهيئة ˚

منظمة.

الـعـالقــات .٢

الفعالة. املشاركة على الكل يشجع وصريح وعادل مفتوح جو توفير ˚

له. بدلوه ويستمع من احلاضرين كل يدلي أن على احلرص ˚

احلضور. مسؤولية فهي القرارات للمشاركني ترك ˚

الفعاليات. في املصالح أصحاب من املالئمة اموعات إشراك ˚
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والقرارات. للفعاليات الوضوح من جو توفير ˚

اموعة وخطوات  قررته ملا وفهم دراية على املشاركني كل أن من التأكد ˚

املتابعة.

اموعة. بني اخلالفات ومشاكل السلوكيات التداول مع ˚

املـحـور .٣

بأهداف اموعة. تامة دراية على املشاركني كل أن من التأكد ˚

املتفق عليها. األهداف حتقيق إلى اموعة تصويب اهتمام على العمل ˚

املشاركني. لكل الفاعليات وضوح من التأكد ˚

املشاركني. جلميع الصادرة القرارات وضوح التأكد من ˚

األسـاسيـة املنـاهـل .٤

املشاركة أو  اموعة من األجوبة تأتي بل على األسئلة املنسق يجيب ال ˚

بها. موثوق مصادر من

مع  يتالءم مبا املتباينة النظر وجهات متثل اموعة قرارات أن من التأكد ˚

من املزيد إلى حاجة هناك  يكون عندما االنتباه مع اموعة تركيبة 

بالبيانات اموعة لتزويد سبل عن البحث كذلك املعلومات، أو البيانات

مالئمة. قرارات إصدار ميكن بطريقة متوازنة حتى املعلومات الغائبة أو

وبدرجات  بصور متباينة الفعاليات في مجموعة املشاركون في يساهم ˚

مختلفة.

مشاركة  على احلرص مع املشاركون ولكن به ما يساهم على التركيز ˚

الفعاليات. في الكل

الصدر. وفسحة قدر من املرح على احملافظة ˚
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≥`°ù`æ`ŸG á`«`ª`gCG

خالل: من االستراتيجي، التخطيط الجتماع التهيئة في يساعد ˚

البيانات. جمع o

على  لتوزيعها  االستراتيجي التخطيط عن املعلومات جمع o

األعضاء.

باالجنازات املاضية. االحتفاء األعضاء في مساعدة ˚

بنود  على والتركيز اوعة أعضاء بني التداول مواصلة على يحافظ  ˚

االجتماعات. مهمة لتحقيق النقاش

حتقيق  إلى ويقودهم  باألعضاء االهتمام في  يخلص ودوداً موضوعياً ˚

تطلعاتهم.

?≥`«`°ùæàdG ƒ`g É`e

على  اإلعانة أو العالقات وتنظيم اإلجراءات تسهيل تعني التنسيق كلمة

األمور هي تيسير التنسيق فعملية النتائج. وتدوين النقاش إدارة احلوار وسريان

املهمة إمتام ميكن بحيث في عملها مجموعة بني التداول تنظيم عمل أو لفريق

يجري أن هو التنسيق من األسمى والهدف ويسر. بسهولة باألعضاء املنوطة

تنظيمي. احلاجة لتدخل دون سالسة في اجلماعي العمل

¬`eÉ`¡`eh ≥`«°ùæàdG π`MGô`e

á`jGó`Ñ`dG π`Ñb

بالتنسيق. القائم على االتفاق ˚

الزمني لالجتماع. التخطيط للبرنامج ˚

التأكيد على املشاركني. ˚

االجتماعات واحتياجاتها. أماكن حتضير ˚
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•É`°ûædG hCG ´É`ªàL’G ìÉààaG

املشاركني وبينهم. مع بالتعارف القيام ˚

النشاط. أو االجتماع من الغرض استكشاف ˚

لالجتماع. الزمني البرنامج جتهيز في اموعة مساعدة ˚

التقدمي. ˚

العامة. القواعد وضع ˚

افتتاح النقاش. ˚

´É`ªàL’G ≥«°ùæJ

لالجتماع. البرنامج الزمني تنفيذ ˚

لالجتماع. الزمني بالبرنامج االلتزام في اموعة مساعدة ˚

اجلميع. مشاركة من التأكد ˚

القرارات. واتخاذ االتفاق جسور بناء ˚

املشاكل. حل ˚

انحراف  أو انقطاع دون االجتماع استمرارية تهدد سلوكيات مع التعامل ˚

مهمته. عن

األخالقية. الوجهة من املنسق مبهمة القيام ˚

´É`ªàL’G AÉ`¡fEG

لالجتماع. الزمني البرنامج مراجعة ˚

القادم. حتديد البرنامج الزمني لالجتماع ˚

عليها. املتفق العمل خطوات أو القرارات مراجعة ˚

األسئلة. على اإلجابة ˚

االجتماع. تقييم ˚
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من املنسق. التوقعات جتلية باقي ˚

الفعل. على ردود التعرف ˚

بعد. تكتمل لم مهام أي حتديد ˚

≥`°ùæŸG áª¡e ìÉ°†«à°SG

املسنودة  املهمة تفاصيل استيضاح يجب التنسيق لعملية الترتيب قبل ˚

طرف من التباس لتفادي أي في اموعة له املتوقع والدور إلى املنسق
حيرة. في اموعة إيقاع املنسق وعدم

نفس  في  اموعة  نفس  مع مهام  بعدة  القيام  احلكمة  من ليس  ˚

االجتماع.

ذلك: في واملعيار املهمة؛ جناح للغاية في مهمة ˚ احليادية

التي  املهمة  مواد عن  الشخصية نظره  وجهات بأن  املنسق يقني o
التنسيق. عملية على تؤثر لن سينسقها

عن مواد  الشخصية املنسق نظر وجهات بأن االجتماع منظمي يقني o
التنسيق. بعملية تتأثر لن سينسقها التي املهمة

á`Ø`∏à`î`ŸG ≥``°ù`æŸG ΩÉ``¡``e

á``ª```¡```ŸG∞``````°UƒdGπ```ª``ë``dG≥``«``∏``©``àdG

ájOÉ«b

á«∏ªY ¬«LƒJ

äGQGô≤dG PÉîJG

á``Ñ``©``°U

Ö©°üdG øe .áYƒªéŸG »`a ≥«°ùæàdG ∫ÓN …OÉ«b QhO Ö©d

OGôaC’G  ÚH  πeÉ©àdGh ,äÉ«dÉ©ØdG IQGOEG ‘ ájOÉ«◊G

¢†îªàJ Éª«a áë∏°üe ∂d ¿C’ á«ª«¶æàdG äÉÑ∏£àŸGh

.á«∏ª©dG ¬æY

ájQGOEG

ºYódG Ëó≤J

»ª«¶æàdG

á```bÉ````°T

¬æY ¢†îªàj Ée á«HÉéjEG øe ócCÉà∏d áª¡ŸG ¬LhCG πc IQGOEG

‘ á°UÉN ábÉ°T É¡æµd áeÉg áª¡e √ògh .áYƒªéŸG ´ÉªàLG

πãe á«ª«¶æàdG äÉª¡ŸÉH ΩÉ«≤dG Ωõ∏à°ùJ PEG IÒÑc áYƒª›

ÖfÉL ¤EG ∂dP ¤EG Éeh ÇQGƒ£dG ä’ÉMh ΩÉ©£dG äÉÑ«JôJ

.äÉYÉªàL’G ≥«°ùæJ
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ójhõàdG

äÉeƒ∏©ŸÉH
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QGó°UE’ áaô©ŸÉH  áYƒªéŸG ójhõJ ≥°ùæŸG ≈∏Y º∏©ªc

≥«°ùæàdG á«∏ªY ájOÉ«M ¥ƒ©à°S áª¡ŸG √òg ;Ió«L äGQGôb

≥°ùæe

áª¡e ¬«LƒJ

áYÉª÷G

á```∏``¡````°S.¿ƒª°†ŸG ‘ áªgÉ°ùe …CG ¿hO ≥«°ùæàdG

الفعال التنسيق
يليها  عادلة قرارات إلى يؤدي ميكن أن بهدف الناس اجتماع أن من اليقني ˚

لتحقيقها. عمل

بقضية. االهتمام أو املنافع أصحاب مع والتواصل املشاركة ˚

وأفعال. تطلعات من اموعة فيه ترغب ما بناء وشراكة في فهم ˚

جماعي. عمل وتنسيق لتوجيه فعالة وفعاليات طرق استخدام ˚

املتشعبة  الثاقبة والرؤى اتلفة املتباينة واخلبرات النظر  وجهات احترام ˚

الشامل للمجموعة. للخير منها واالستفادة بها واالعتراف

الفعل  ردود  واستقصاء التخطيط خالل التنسيق فعاليات حتسني ˚

اموعة. واالنعكاسات على

واالعتداد  املتبادلة والثقة  االحترام على قائم جو في التعاوني العمل ˚

بالنفس.

عليها. املتفق اموعة إلى أهداف للتوصل احلثيث التقدم ˚

اإلنتاجية. قدراتهم لتنمية واملنسقني املشاركني خبرات من التعلم ˚
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التنسيـق أصـول

ô``gÉ```ŸG ≥`°ù`æŸG

á`«`°SÉ`°SC’G º`«`≤dG 

(احملققة). الصحيحة املعلومات ˚

التي تهمهم. املعلومات كل في يتشاركون الناس ˚

منطقهم. فهم تتيح لآلخرين بطريقة املعلومات في يتشاركون ˚ الناس

للتحقق  الفرصة لآلخرين تتيح بطريقة املعلومات في يتشاركون الناس ˚

مستقلة. بصورة منها

إلى تغيير  احلاجة لتقرير من املعلومات اجلديد عن البحث دائبوا الناس ˚

معلومات جديدة محققة. أساس قدمية على قرارات

(á`dÉ`◊G ≥`ah É`¡àaÉ`°VEG øµ`Á) á`«`°SÉ`°SC’G º`«`≤dG

على  العالم أو اتمع إلى حتسني أحوال تهدف عملية من جزء ˚ التنسيق
محايدة. بطريقة غير أي مشترك برنامج زمني أساس

أفضل  يحقق حتى الداخلية السلطة مع املوازنة محاولة على التنسيق ˚

نتيجة.

عمل. تفضي إلى عملية من التنسيق جزء ˚

á`aô`©ŸG ≈∏Y º`FÉ`bh ô`M QÉ`«àNG

حتقيقها. وطرق أهدافهم حتديد الناس على ˚

اادعة. أو تتم باإلحراج ال االختيارات ˚

موثقة. معلومات أساس على تقوم االختيارات ˚

»`∏`NGó`dG ΩGõ`à`d’G

اتخاذ  حق  ميلكون أنهم أي يختارون؛  عما باملسؤولية  يشعرون الناس ˚

بهم. اخلاصة القرارات

عقاب. أو جزاء على يتوقف ال وتلقائي داخلي أمر بعمل االلتزام ˚
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¢SÉ``ª`◊G

مؤقتاً. احلكم الناس يؤجلون ˚

بهم. اآلخرين ويهتمون صالح يهمهم الناس ˚

يعانونه. وما اآلخرين يقدرون الناس ˚

á`«`°SÉ`°SC’G ó`YGƒ`≤`dG

التفسيرات). (أي واملدلوالت االفتراضات اختبار ˚

باملوضوع. املتعلقة كل املعلومات في املشاركة ˚

أو  الهامة والتعبيرات الكلمات معاني على واالتفاق أمثلة استخدام ˚

للكلمات الهامة. فهم الناس كيفية االتفاق على

ومقاصده. املنسق حجج توضيح ˚

املواقف. وليس باملقاصد االهتمام ˚

والتقصي. املتحيزة الدعوة اجلمع بني ˚

اخلالف. نقط اختبار وطرق التالية اخلطوات تصميم التعاون على ˚

األمور الصعبة. مناقشة ˚

على  االلتزامات تولد  أن ميكن التي القرارات اتخاذ قواعد استخدام ˚

اإليجابي أو السلبي االتفاق أساس  على العمل  أو املطلوب. املستوى
العمل. وخطوات واملهام الغايات على

تقييـم املنسـق

¬°ùØæd ≥°ùæŸG º««≤J

جلنة  في املشاركني من ألدائه تقييم على يحصل أن للمنسق  املفيد  من 

استخدام ميكن املهمة ولتسهيل نفسه. االجتماع في أو لالجتماع التخطيط

بصورة أو ال أو بنعم إما عليه يجاب أن ميكن أسئلة صورة  في  بسيط  منوذج

موسعة.
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كان هدفنا واضحاً؟ هل ˚

إجنازها؟ على وعملنا املهمة على ركزنا هل ˚

وصريحاً؟ مفتوحاً بيننا كان احلوار هل ˚

القرارات؟ اتخاذ في صوت له وكان واحد كل شارك هل ˚

غير الكالمي؟ أو الكالمي التشويش من نوع أي هناك كان هل ˚

االنتهاء من  باملقدور أم كان من املهمة؟ للفراغ كافياً يكن الوقت لم هل  ˚

ذلك؟ من أسرع املهمة

سليمة؟ قرارات التخاذ كافية ومعلومات بيانات لدينا كان هل ˚

املوجودين؟ غير آخرين أشخاص شراكة الواجب من كان هل ˚

وفعاالً؟ موضوعياً املنسق كان هل ˚

اجنازه؟ مت ملا دقيقاً وصفاً النهائي امللخص هل قدم ˚

صحيحاً  ذلك كان االجتماع وإذا على تسيطر خفية تيارات توجد كانت هل ˚

للنهاية؟ خفياً ذلك ظل فهل

في  قضيته الذي الوقت بأن اجلزم ميكن هل االجتماع نتائج في تدبرت ما ˚ إذا

مثمراً؟ كان االجتماع

إلى  تقدمت أم املهمة؟ في تفعله عما اتفاق إلى اموعة وصلت هل ˚

كالهما؟ أو األهداف؟ حتقيق على العمل مرحلة

ويشاهد منسقون فيها اجتماعات يحضر أن اجلديد للمنسق املفيد من

باملشاهدة تقييم املنسق خالل املمكن التدريب ومن بعمله. املنسق يقوم كيف

التعليق عليها. جانب التنسيق إلى عناصر عنصر من كل على وإعطاؤه درجة

فيه املنسق؟ أبدع الذي اجلانب هو ما ˚

فاعلية؟ أكثر ليكون يفعل أن عليه كان ماذا ˚



»
`̀é

`̀«`̀J
GÎ

`̀°`̀S’
G

§
`̀«`̀£

`̀î
`̀à`̀dG »

`̀≤
`̀°`̀ù`̀æ`̀e

 π
`̀«`̀g

CÉ`̀J
 π

``«``dO
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º`«`«`≤``àdG

A…OQó`«``LRÉà‡

ácQÉ°ûŸG.á«°†≤dÉH ΩÉªàgG hCG áë∏°üe º¡d øjòdG ácQÉ°ûe

≥°ùæŸG QhO
.Ú©ªàéŸG äÉ«dÉ©a ≈∏Y ±ô°ûjh ójÉ π«dO ≥°ùæŸG

ájDhôdG ‘ ácGô°ûdG
.πª©∏d áë°VGh ájDhQh ±GógCG É¡jód áYƒªéŸG

¥ôWh äÉ«dÉ©a

ádÉ©a

 ∫ÉªYCG ≥«°ùæJh ¬«LƒJ ‘  áeóîà°ùe äGhOCG ∑Éæg

.áYƒªéŸG

øe IOÉØà°S’G

øjÉÑàdG

É¡H ±Î©eh áeÎ áØ∏àîŸG ô¶ædG äÉ¡Lh

.É¡æe OÉØà°ùjh

§«£îàdG

π©ØdG OQh

áYƒªéŸG πYÉØJh π©ØdG OhOQh »∏«°üØàdG §«£îàdG

.≥«°ùæàdG Ú°ùëàd âeóîà°SG

ófÉ°ùŸG ƒ÷Gá≤ãdGh ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’G ¬«∏Y Oƒ°ùj ´ÉªàL’G ƒL

.äGòdÉH OGóàY’Gh

áYƒªéŸG Ωó≤J.É¡«∏Y ≥ØàŸG ±GógC’G √ÉŒG ‘ Ωó≤àJ áYƒªéŸG

املنسق مسؤوليات

?≥°ùæŸG äÉ«dhDƒ°ùe »g Ée

املوضوع. عن بعيداً ويشط النقاش يتشعب عندما ˚ التدخل

التمادي. من والتدخل فوراً ملنعه اتمعني من مالئم سلوك غير أي ˚ تدارك

مثل: بدور حارس املنصة، ˚ القيام

مشاركة اجلميع. احلرص على o

بإبداء  باملنصة أو االنفراد االستئثار املشاركني من أي محاولة من احلد o
املوضوع. عن واخلروج احلديث في االسترسال أو الرأي

واحلوار. املناقشات ˚ تلخيص

عمل. قرار أو مخطط أو االجتماع بنتيجة نهائية يختتم أن إلى ˚ السعي
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?äÉ`jó`ëàdG »`g É`e

مع  االجتماع األوقات وطوال كل في اتمعة مع اموعة باحلضور االلتزام ˚

أوكبيرة. صغيرة من يجري ما لكل واالنتباه اإلصغاء حسن

من  االنزعاج وعدم بارتياح الواضحة غير القضايا مع التعامل على املقدرة ˚

تدفقها. وسرعة وكثرتها املعلومات تراكم

أو  االنفعاالت العاطفية أو الفهم إساءة من االنزعاج وعدم الصدر ˚ رحابه

من املشاركني. أي من املتوقعة غير التصرفات

احلوار.  وموضوعية النقاش يحتويه مبا واالهتمام التركيز ˚

≥`°ùæª∏d »`bÓ`NC’G ±ô`©`dG

على  باحلرص ودأب؛ وذلك مبصداقية أميناً يكون أن املنسق على ˚ املصداقية:

يكون: أن

قد  ما إال أمراً يكتم ال وصريحاً، وواضحاً، ومباشراً، ومخلصاً، صادقاً،  o

عليه يؤمتن ما  بخصوص السرية على حرص من املهنة منه تتطلبه

اآلخرين. خصوصيات من عنه يفصح فيما واالحتياط

يضلل  يتعمد أن مياطل وال وال يخادع وال يكذب وال يسرق يغش، وال ال o

ذلك. إلى ما أو منقوصة بحقيقة أو اإلدالء حقيقة بحذف آخرين

خالصاً منافقاً كان فيه كن من "أربع وسلم عليه اهللا صلى اهللا قال رسول

حدث يدعها: إذا حتى من النفاق خله كانت فيه منهن خله كانت فيه ومن

(رواه مسلم). فجر" خاصم وإذا أخلف، وعد وإذا غدر، عاهد وإذا كذب،

خالل: من أعماله؛ كل في بالنزاهة يتحلى أن املنسق على النزاهة: ˚

أن  وحتري املتعارف عليها القيم اجلوهرية تتماشى مع بطريقة التصرف  o

السائدة. املبادئ مع متماشية ممارساته كل تكون
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بضغوط  تأثر دون وصالبة بشجاعة األخالقية بقيمه التمسك وااللتزام o

أو اقتصادية. اجتماعية أو أو شخصية سياسية

ميلك  ما بأفضل والتمسك مببادئه عنه والدفاع كما يراه عن احلق التعبير o
مقدرة. من

خالل: من ثقة، موضع يكون املنسق أن على ˚ الوفاء بالوعد:

باالتفاقيات  االلتزام على واحلرص التزاماته، وحتقيق به، يعد ما كل تنفيذ o
ودالالتها. بحرفيتها بها امللتزم

وبطريقة  وعدل بشرف األخرى والتعهدات تفسير االتفاقيات والعقود o
منها. للتهرب التبريرات اصطناع محاولة دون منطقية

بعض  أن االعتبار في آخذاً والتعهدات بالوعود االلتزام في االحتياط o
االلتزامات. بتلك القيام دون حتول قد في املستقبل تطرأ التي العوامل

لكل  وتداعياتها بها  يتعهد  التي االلتزامات  مدى وضوح على احلرص o
األطراف املعنية.

 ،[٣٤ اآلية: [اإلسراء؛ ؤُوالً} سْ مَ انَ كَ دَ هْ عَ الْ إِنَّ دِ هْ عَ بِالْ واْ فُ َوْ أ ..} تعالى اهللا قال

وعدمت، إذا وأوفوا حدثتم، اصدقوا إذا .." عليه وسلم اهللا صلى اهللا رسول وقال

صحيحه). ابن حبان في (رواه ".. ائتمنتم إذا وأدوا

خالل: من اإلنصاف، يتحرى أن املنسق على ˚ العدل:

املالئمة  املعايير وفق القرارات اتخاذ  في املهنية  باملوضوعية االلتزام o
مهنته. تتماشى مع طبيعة والتي

بني الناس  ما واحترام األفراد جميع مع التعامل على املساواة في احلرص o
االجتماعي. املركز املنصب أو في تباين من

املتعلقة باملهمة  املعلومات كل عن البحث في الذهني والرغبة التفتح o
من تتأتى التي  املعلومات ذلك في مبا واستخدامها بها يقوم التي

متعارضة. نظر وجهات
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ورفض  مخالفات أو مؤسسية أو شخصية  أخطاء بتصحيح التطوع  o
العامة. أو جهل خطأ استغالل في املشاركة

وتقييم  جمع في متحيزة متفتحة وعادلة وغير سبل توظيف في احلذق o
التخاذ القرارات. املطلوبة املعلومات

تُم مْ كَ حَ ِذَا وَإ ا لِهَ ِلَى أَهْ إ انَاتِ األَمَ أَن تُؤدُّواْ مْ رُكُ يَأْمُ َ اهللاّ {إِنَّ تعالى قال اهللا

.[٥٨ اآلية: [النساء؛ { لِ دْ عَ بِالْ واْ مُ ْكُ حتَ أَن النَّاسِ َ بَنيْ

يقوم  مبا يتأثر قد من مبصالح كل االهتمام املنسق على باآلخرين: االهتمام ˚

أعمال: من به

من  يزيد وأن بقناعة واإلدارية الرسمية مسؤولياته إلى حتمل السعي  o
الضرر. وأن يقلل من النفع

وعطوفاً  وحنوناً كرمياً يكون أن الرسمية بواجباته قيامه احلرص خالل o
ومقدراً لآلخرين.

لْبِ قَ الْ لِيظَ غَ اً فَظّ نتَ كُ مْ وَلَوْ ِ لِنتَ لَهُ اهللاّ نَ مِّ ةٍ مَ رَحْ ا بِمَ {فَ تعالى اهللا قال

إِذَا فَ رِ األَمْ فِي مْ اوِرْهُ وَشَ مْ  لَهُ رْ فِ تَغْ وَاسْ مْ هُ نْ عَ فُ  اعْ فَ لِكَ وْ حَ نْ مِ واْ ضُّ الَنفَ

.[١٥٩ اآلية: عمران؛ [آل لِنيَ} ُتَوَكِّ املْ بُّ يُحِ َ اهللاّ ِ إِنَّ اهللاّ لَى عَ لْ تَوَكَّ فَ تَ زَمْ عَ

خالل: لآلخرين، من االحترام أن يلتزم بإبداء املنسق على اآلخرين: ˚ احترام

في  احلق ذلك  في مبا بالقرارات سيتأثرون الذين أولئك حقوق احترام o
والكرامة. واخلصوصية االستقاللية

وذوق. باحترام اآلخرين معاملة o

التي يتطلبها اآلخرون  املعلومات توفير تضمن بصورة صالحيته ممارسة o
بالظروف احمليطة. شاملة إحاطة أساس على التخاذ قرارات

صغيرنا  يرحم لم  من  منا "ليس وسلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول  قال 

بسند صحيح). (رواه الترمذي كبيرنا" شرف ويعرف
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املسؤولية  يتحمل  كمواطن التصرف املنسق على املسؤولة: املواطنة ˚

خالل: من القانون، بنود كل باحترام ويتعهد

الذي  الصالح للمواطن مثاالً يكون بأن املواطنة وأسس روح احترام o
عليها. املتعارف والقواعد القانون وروح حيثيات مراعاة على يحرص

للخدمة العامة. التزاماته وتنفيذ املدنية بأداء واجباته القيام o

منا" (رواة مسلم). فليس غشنا وسلم "من عليه اهللا صلى قال رسول اهللا

واجباته، أداء  في االمتياز إلى السعي املنسق على االمتياز: إلى ˚ السعي
خالل: من

على  تأهب حالة في ويقظاً عليه،  ويعتمد وحريصاً،  حذقاً، يكون أن  o
مهمته. تخص معلومة بكل إحاطة وعلى الدوام،

مالية. مكافأة من عليه يحصل يوازي ما ما كل يومه وقت من مينح o

في  احلكم على واملقدرة واملهارة املعرفة سبل لتطوير عن دؤوب البحث o
بأداء مهمته. القيام على قدراته األمور لشحذ

عن الشخصية املسؤولية يتحمل املنسق أن على ˚ املسؤولية الشخصية:
خالل: أفعاله، من

ما يقصر  أو ألعماله املرئية العقبات عن الشخصية حتمل املسؤولية o
عمل. من أدائه عن

للمجموعة  مثالً قيادته تكون  بأن والتزامه له املتاحة  للفرص  إدراكه  o
ينسقها. التي

ضرب  إلى واحلاجة املدى طويلة املنافع االعتبار بعني تأخذ قرارات اتخاذ o
املستقبل. القيادية ألجيال املثل

خالل: الوالء، من بسمات يتحلى أن املنسق على ˚ الوالء:

عالقات  عن  ناجمة شرعية وصاية لهم الذين أولئك مصالح حماية  o
املصالح. بتلك والتقدم شخصية أو مؤسسية
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السرية. أو املعلومات اخلاصة حماية o

املصداقية  مثل الوالء أخرى باسم أخالقية التزامات عن التغاضي رفض o

دون صالحيتها على قائمة قرارات باتخاذ وااللتزام والعدل  والنزاهة

حتيز. أو مجاملة

.[١٠٧ اآلية: [النساء؛ ا} َثِيمً أ انًا وَّ خَ انَ كَ ن مَ بُّ يُحِ الَ َ اهللاّ إِنَّ تعالى {.. اهللا قال

صالحيات  ضمن يقع اول به أن دوره أن يراعي املنسق على العامة: الثقة ˚

وموارده صالحيته يستخدم أن عليه يحتم التخويل هذا وأن العامة الثقة

أو شخصية منافع أي  ذلك من  يجني وأال العامة املصالح خدمة  في

العام. الصالح تتعارض مع خاصة حتقيق مصالح في يستخدمه

أداء مهمته  أثناء يتحرى أن على املنسق يجب املوضوعي املستقل: احلكم ˚

على القرارات بناء احلكم على األمور واتخاذ في واالستقاللية املوضوعية

املصالح تضارب من أحكامه حرة وأن تكون املضار؛ الفوائد وجتنب مراعاة

والظاهرة. التأثيرات احلقيقية من وكال

مفتوحة  بصورة االجتماعات على املنسق ضمان تنسيق العامة: املسؤولية ˚

إصدار للمشاركني يتيح الذي اجليد واألسلوب واملساواة بالكفاءة تتميز

رشيدة. أحكام

أحسن  إن تقولون إمعة تكونوا "ال وسلم عليه اهللا صلى قال رسول اهللا

أن الناس أحسن إن أنفسكم وطنوا ولكن ظلمنا، ظلموا وإن أحسنا الناس

حسن). بسند الترمذي (رواه تظلموا" أن ال وإن أساؤوا حتسنوا

≥«°ùæàdGh á«bÓNC’G Ohóë`dG

تشمل: التنسيق، عملية يلزم مراعاتها في أخالقية هناك جوانب

االستراتيجي. التخطيط فعاليات في املشاركني هم ˚ املشاركني:
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التخطيط االستراتيجي. مجموعة ملهمة القائم بالتنسيق هو ˚ املنسق:

وفعالياتها. االستراتيجي التخطيط هي عملية ˚ الظروف:

≥`«`°ùæàdGh á`«`bÓ`NC’G Ohó``ë``dG

á````©```bƒ``à``ŸG äÉ`````«``bÓ```NC’GOhó`````ë``dG RhÉ````é```J

∑QÉ°ûŸG äÉ«bÓNCG

.á≤K π -

.¥OÉ°U -

.á«dhDƒ°ùŸG πªëàj -

.π©Øj ÉªY ∫hDƒ°ùe -

.¬àª¡e AGOCG ≈∏Y ¢üjôM -

.øjôNB’G ΩÎëj -

.áYƒªéŸG AÉ°†YCG óMCG Üòc ‘ ∂°ûj -

èFÉàf ≈∏Y  Iô£«°ù∏d É≤Ñ°ùe §£îj  -

.´ÉªàL’G

≥°ùæŸG äÉ«bÓNCG
ídÉ°üŸG ‘ kÉHQÉ°†J óLh GPEG ÜÉë°ùf’G -

. kÓgDƒe ¿Éc GPEG ’EG kÉØbƒe òîàj ’ -

PÉîJG øe ó«Øà°ù«°S) ídÉ°üŸG ÜQÉ°†J -

.(Ú©e QGôb

≈∏Y èFÉàædG ¢VôY ‘ á«bGó°üŸG ΩóY -

.øjôNB’G

±ô¶dG äÉ«bÓNCG

.áMƒàØe èFÉàædG -

.áª«∏°S ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤dG ™FÉbh -

.Ú∏ã‡ ídÉ°üŸG ÜÉë°UCG -

.á«°†≤dG Öd ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ÜhAO »©°S -

.ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d É¡Lƒe πª©dG -

±GógC’G ≥«≤– ‘  èFÉàædG ΩGóîà°SG  -

.É¡∏LCG øe äQó°U »àdG

.kÉ≤Ñ°ùe IQô≤e èFÉàf -

.á«dõg áª¡ŸÉH ΩÉ«≤dG ™FÉbh -
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∫É```````é```ŸGá©bƒàŸG äÉ«bÓNC’GOhó◊G RhÉŒ

ÚcQÉ°ûŸG äÉ«bÓNCG

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG äÉ«dÉ©a ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG

≥°ùæŸG äÉ«bÓNCG

áYƒª› áª¡Ÿ ¬«LƒàdG hCG ≥«°ùæàdÉH ºFÉ≤dG

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG

±ô¶dG äÉ«bÓNCG

É¡JÉ«dÉ©ah »é«JGÎ°S’G §«£îàdG á«∏ªY
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القوى ومراكز املنسق
بينها وما القوى ومراكز القوة بطبيعة علماً يحيط أن للمنسق املهم ˚ من

معها. يعمل التي اموعة في على النفوذ صراعات من

القوة؟ هي ˚ ما

من  هي كما  اتمع في أساسياً دوراً  تلعب  التي العوامل من القوة o
والهندسة. التقنية وفي العلوم الطبيعية واحليوية في احلركة أسس

مدلول  لكنها  والبذاءة؛ الهمجية بأوصاف  تختلط طاملا كلمة  القوة o
لكن طاحلة أو صاحلة ذاتها حد ليست في فهي باألخالقيات يتعلق ال

مضرة. أو مفيدة جتعلها التي هي بها توظف الطريقة التي

النزاهة  لديه من يكون وأن من معقبات للقوة مبا الدراية املنسق على o
معها. يعمل التي اموعة ينفع فيما ليوظفها

العالقات؟ دائماً من كيانها تستمد القوة ˚ ملاذا

أو  يتوارثه الناس كياناً وال مستقالً مضموناً ليست ذاتها حد في القوة o
الكرة. يتلقفون كما من بعضهم البعض يلتقطونه أو يتداولونه

بني  العالقات على طبيعة قائمة القوة الشائع؛ االعتقاد  عكس على o
واجلماد. أو البشر واحليوان، البشر بني أو البشر؛

رعيته جميع يلزم على املطلقة، السلطة املستبد ميلك احلاكم حتى -
سلطة. من لهم ما كل عن التنازل

حملركها تستسلم أن الباردة معداتها كل على السيارة، تندفع حتى -
راحتها. عن وتتخلى

تستسلم أن والغازات الصخور طبقات على البركان، يتفجر حتى -
اندفاعه. لقوة

كيان بشخص أو لها بالوجود؛ السماح كياناً، يلزم يصبح للقوة حتى -
مكان مساعد. أو جو شيء أو أو
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قوة. تقوم عالقات تتكون حيثما o

العضوية. القوة طبيعة ميثل القوى توازن تعبير o

ويستغلونها  بوجودها يعترفون  الذين هم القوى توازن  على القائمون  o
الرئيس للعالقات. املكون يجعلوا منها أن دون بها ويتمتعون

شيء  إلى الشيء احملمود القوة يحول التحكم في املقدرة على فقدان o
كوارث. إلى األمور مجريات يقلب سيء

لٍ بْ وَحَ ِ نْ اهللاّ مِّ لٍ بْ بِحَ إِالَّ واْ فُ ثُقِ ا مَ َيْنَ أ لَّةُ الذِّ مُ هِ لَيْ رِبَتْ عَ {ضُ تعالى اهللا قال

.[١١٢ اآلية: عمران؛ [آل {.. النَّاس نَ مِّ

ودوافع): (موارد القوة ˚ أساسيات

حافز  هناك كان إذا إال كثيراً تفيد املنصب ال أو أو الذكاء ملكية املال o
القوة. من تتضمن مبا كافٍ الستخدامهما

التدريب  دون ناجحاً منك منسقاً يجعل ال جيداً منسقاً التحفز لتكون o
ملكاتك. الستخدام املتاحة ووجود الفرصة

الطموح  أن أي تنشأ.  أن للقوة ميكن واحلوافز املوارد تتوافق عندما o
حتقيقها. على املساعدة العوامل تصاحبها أن يجب والتطلعات

املوارد  مع تتواءم أن للمجموعة اجلماعية احلوافز املنسق على حالة في o
لدفع كافية قوة تتولد حتى املنسق  قدرات مع وتتناسب اجلماعية

بعملها. القيام إلى اموعة

القوة: ˚ نظم

كل  في توجد الرسمية وغير  الرسمية النفوذ دوائر  أو القوة نظم  o
منظمة:

عنها. يعلن والتي معني مبركز تقترن التي الرسمية هي السلطة -

املقدرة املسؤول للشخص غير تخول التي الرسمية هي السلطة غير -
الرسمية. السلطة أصحاب على بالتأثير القيام على
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في  للنجاح  مجموعة في القوة مقاليد  من  النوعني إدراك املهم  من o
التنسيق. عملية

á`©`Ñ°ùdG Pƒ``ØædG õ`cGô`e

من  اخلوف تصورية؛ أو حقيقية قهرية قوة عن ينشأ القهري: النفوذ ˚

اال للقوى اجلماعة يفسح من الطرد من املعاملة، أو سوء أو من األذى،

املذعور. الضعيف في لتتحكم

يسبغه  مركز صالحية صاحبه يخول الذي النفوذ هو املشروع: النفوذ ˚

كلما املركز عال كلما تنسيقي. أو إداري أو قيادي لقب أو منصب عليه

العميد أو املدير أو فالرئيس اآلخرين. من استجابة على صاحبه حصل

في املؤسسة األوامر توجيه كل نظرياً اإلدارة بإمكانه مجلس رئيس أو

الصالحية حدود في نفوذ املنسق ذلك أنها ستنفذ. يتضمن والتأكد من

له. املعطاة

ومقدرة  نتيجة معرفة مجموعة أو عضو املنسق يكتسبه نفوذ اخلبرة: ˚

اخلبرة تلك أن مع افتراض املهارة لتلك بتقدير ذلك يقترن أن على ومهارة،

اموعة. لدى قيمة لها

استحسان  أو ترقية منح مقدرة املنسق في يتوقف على املكافأة: نفوذ ˚

للمشاركني. عينية أو مالية جائزة أو

لصفات  نتيجة مجموعة في عضو أو املنسق يكتسبه  رمزي:  نفوذ  ˚

اآلخرين ملشاعر واحلساسة واجلذابة احملبوبة فالشخصية شخصية؛

باملقدرة تقترن حقيقية  ولكنها مادية ليست صفات متلك  واملبتكرة

الناس. والء واحترام وإعجاب متلك على

الالزمة  املعلومات على  احلصول على املنسق مقدرة املعلومات: نفوذ ˚

اموعة أفراد تفوق في أو مهماتها أداء في مؤسسة لنجاح وتوفيرها

من لديه عما فإفصاحه من النفوذ؛ قدراً كبيراً مينحه بدورهم في القيام
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نشاط في التحكم في فعال أسلوب اموعة حجزها عن أو معلومات

اموعة.

«ما  أساس على وليس تعرف» «من أساس  على يقوم املعارف: نفوذ ˚

على املقدرة على يتوقف مجموعة عضو أو املنسق فنفوذ تعرف»؛

أو شخصية غايات حتقيق على تساعد وأحالف اتصاالت شبكة إنشاء

املؤسسة. أهداف

≥`°ù`æ`ŸG QhO

القواعد اتلفة ملمارسة  من العديد استخدام إلى القوي يلجأ املنسق ˚

في عملية التنسيق. القوة

التحكم  في النفوذ وحلقات القوة مبراكز درايته استخدام للمنسق ميكن ˚

منصبه من يكتسبه نفوذ أن منح شخص لديه إذ االجتماع؛ فعاليات في

جماعية عملية التوصل لقرارات على يؤثر لعرض أفكاره قد طويلة فرصة

اتخاذها. في اجلميع يشارك

احلضور وتنوع املنسق

وبًا عُ شُ مْ نَاكُ لْ عَ وَجَ وَأُنثَى رٍ ذَكَ ن مِّ م نَاكُ لَقْ خَ ِنَّا إ النَّاسُ ا َيُّهَ أ {يَا تعالى قال اهللا

.[١٣ اآلية: [احلجرات، { مْ اكُ َتْقَ أ ِ اهللاَّ ندَ عِ مْ كُ رَمَ أَكْ إِنَّ وا ارَفُ لِتَعَ بَائِلَ وَقَ

صوركم وأموالكم إلى ينظر ال اهللا وسلم "إن عليه اهللا اهللا صلى رسول وقال

(رواه مسلم). وأعمالكم" قلوبكم إلى ينظر ولكن

äÉ«cƒ∏°ùdGh º«≤dG ´ƒæJh ≥°ùæŸG

القيم  تنوع وإدراك  معها؛ يعمل التي اموعة تكوين فهم املنسق على

وسلوكيات قيم عن تختلف قد والتي اموعة بني تشيع التي والسلوكيات 

التنسيق. عملية في مهمته جناح على ذلك الفهم يساعد نفسه. املنسق
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البشر: بني ˚ املساواة

من  أن كثيراً إال الناس سواسية خلق اهللا أن تؤكد األديان كل أن رغم o

اتمعات:

وما ونسبهم  ووجاهتهم وحسبهم مراكزهم وفق  الناس بني تفرق -

سلطان. أو سلطة من خولوا

في باملولد مكتسب حق اخللق من نظيره على اإلنسان أن رفعة تعتبر -

مالياً. متميزة عائلة

املعرفة. في متيزهم الناس رغم من فريقاً حتقر -

السن. كبير توقير عدم أو العالم إجالل عدم تعني ال املساواة o

ولكن  والتشريعات الشعارات املساواة تتعدى ال الغربية احلضارة في o

معدوماً. يكون أن يكاد اإلميان باملساواة

باإلجنازات: ˚ الفخر

اهللا  توفيق إلى مقاصدهم بلوغ في جناحهم يرجعون الناس بعض o

وحده.

نتيجة  كان جناحهم  بأن ويتباهون أجنزوا مبا يتفاخرون الناس بعض o

أحد. من عون ودأبهم وجهودهم الشخصية دون مثابرتهم

مدى  ليثبت أهله من قدر البعض يحط ما الغربية كثيراً في احلضارة o

عصاميته.

الشخص. يتفاخر الشرقية اتمعات بعض في o

جاه. أو لعائلته من مال مبا -

عائلته. صالت أو ملعارفه نتيجة جناحه بأن -

وَالَ تُمْ بْ سَ كَ ا مَّ م وَلَكُ بَتْ سَ كَ ا مَ ا لَهَ لَتْ خَ دْ قَ ةٌ تعالى {تلك أُمَّ اهللا قال

.[١٤١ اآلية: [البقرة؛ { لُونَ مَ يَعْ انُوا كَ ا مَّ عَ أَلُونَ تُسْ
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اخلصوصية: ˚

القيم. تفسير في حتى متاماً اآلخر يختلف عن فرد كل o

رضوخاً  أحياناً الشخصية الفرد عن أفكاره يتنازل قد جماعة في كعضو  o

كفرد. قيمته يلغي ال وهذا اجلماعة لرأي

سواء  األفراد، خصوصيات في التدخل عن بأنفسهم ينأون الغربيون o

على التطفل أو خلوتهم بقطع أو اخلاصة أمورهم في  بالتدخل

اخلاصة. مجالسهم

تعديها. يجوز التي ال احلرمات من الفرد خصوصيات يعتبر اإلسالم o

تَّى حَ مْ بُيُوتِكُ رَ يْ غَ بُيُوتًا لُوا خُ تَدْ الَ نُوا آمَ ينَ الَّذِ ا َيُّهَ أ {يَا تعالى اهللا قال

وا ِدُ جتَ لَّمْ إِن فَ * رُونَ كَّ تَذَ مْ لَّكُ لَعَ مْ لَّكُ رٌ يْ خَ مْ ذَلِكُ ا لِهَ أَهْ لَى عَ وا لِّمُ وَتُسَ وا نِسُ تَأْ تَسْ

ى َزْكَ أ وَ هُ وا عُ ارْجِ فَ وا عُ ارْجِ مُ لَكُ يلَ قِ وَإِن مْ لَكُ ذَنَ يُؤْ تَّى حَ ا لُوهَ خُ تَدْ الَ فَ ا دً ا أَحَ يهَ فِ

ونَةٍ كُ سْ مَ رَ يْ غَ بُيُوتًا لُوا خُ تَدْ أَن نَاحٌ جُ مْ كُ لَيْ عَ سَ لَّيْ * لِيمٌ عَ لُونَ مَ تَعْ َا مبِ ُ وَاهللاَّ مْ لَكُ

.[٢٧-٢٩ اآلية: [النور؛ { ونَ تُمُ تَكْ ا وَمَ ونَ دُ تُبْ ا مَ لَمُ يَعْ ُ وَاهللاَّ مْ لَّكُ تَاعٌ مَ ا فِيهَ

الكلفة: إزالة ˚

بني  التقارب  إلى  إشارة اموعة بني الكلفة  إزالة الغربي  اتمع في o

ذلك: في مبا أفرادها؛

الدارجة. األلقاب استخدام عدم -

األول. االسم استخدام -

إلى  تشير قد العائلة أفراد بني حتى الكلفة إزالة اتمع الشرقي في o
السن. تفاوت عند خاصة االحترام؛ عدم

الشيبة ذي إكرام اهللا إجالل "إن من عليه وسلم اهللا صلى اهللا قال رسول

السلطان ذي وإكرام عنه، واجلافي فيه الغالي غير القرآن وحامل املسلم، 

حسن). أبو داود بسند (رواه املقسط"
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˚ املواجهة:

بصورة: اتمع الغربي في الناس يتعامل o

مواراة. دون واضحة -

ااملة. من خالية صادقة -

النقد. توجيه في حتى مباشرة -

في  ويتشككون املصالح أصحاب بني املباشر التداول الغربيون يفضل  o
مواجهة. ودون آخرين عبر رسالته يوصل من نوايا

الشرقي: اتمع في o

رقيقة. هينة بصورة نقده يوجه أن على الناقد يحرص -

اإلفصاح  قبل اعتذار رمبا شابها طويلة إلى مقدمات يلجأ املتحدث -
بالرأي.

رأيهم. عن التعبير في واملداراة استخدام الكنية يفضل البعض -

األمور: مجريات في التحكم على ˚ املقدرة

بأن: األمريكي وخاصة الغربي اإلنسان يعتقد o

وعافيته، ومرضه ومستقبله السيطرة على مصيره البشرية اإلرادة مبقدور  -
الفضاء. أو في األرض على سواء كله الكون في لقوته منافس فال

عن العمل. تقاعس نتيجة هو بل طالع أو حظ سوء الفشل ليس -

إلرادة ومقدرة. يحتاج إمنا عفوياً يحدث طيباً وال ليس حظاً النجاح -

ظواهر وراثية  والغباء الذكاء يعتبر الوقت، نفس في الغرب؛ الغريب أن  o
منها. في أي ميكن التحكم وال

أن  تعتقد القدرية حيث مجتمعات متغالية في نقيض من على هذا  o
إال ليس به من نعم أو ما يحظى اإلنسان من محن له يتعرض كل ما

احلسن. النحس أو الطالع من درب

التوفيق. اهللا السعي وعلى بأن عليه يؤمن املسلم o
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إِذَا {فَ تعالى وقال ،[٨٨ اآلية: [هود؛ {.. بِاهللاّ إِالَّ ي فِيقِ تَوْ ا وَمَ ..} اهللا تعالى قال

راً ثِيْ كَ َ اهللاَّ رُوا كُ وَاذْ ِ اهللاَّ لِ فَضْ نْ مِ وا تَغُ وَابْ فِي األَرْضِ ا رُوْ تَشِ انْ فَ الَةُ الصَّ تَ يْ قُضِ

.[١٠ اآلية: [اجلمعة؛ { نَ وْ لِحُ تُفْ مْ لَكُ لَعَ

املستقبل: إلى ˚ التطلع

ودون  للحاضر، غير مدركني املستقبل، إلى دائماً األمريكيون يتطلعون o

ماض يذكر. من لها ليس بالدهم ألن هذا للماضي؛ تقدير

بأن  ويؤمنون أفضل مستقبل خيال في دائماً يعيش الغربي اتمع o

ويكاد وحضارة  نهضة إلى ظلمات  عهد من  مطرد تقدم في العالم 

أفضل. ملستقبل حتضيرية ما هي إال مرحلة املرحلة احلاضرة أن يوقنون

والشيخوخة  املرض سيقهر اإلنسان أن يرون والشرق الغرب في املغالون o

واملوت.

مما  أفضل شيء احلاضر وأن ال من أفضل املاضي أن ترى اتمعات بعض o

سوء. كله كان وأن املاضي

وضياءً  عبراً منه للماضي بل يستشف ال يتنكر العربي واملسلم اتمع o

احلاضر. من مستقبل أفضل استشراف ويسعى إلى للمستقبل

فإن فسيلة، الساعة وبيد أحدكم قامت عليه وسلم "إن اهللا صلى قال

(رواه احمد بسند صحيح). فليفعل" يغرسها حتى يقوم ال أن استطاع

˚ التغيير:

. ومناءً وتقدماً تنمية وتطويراً في التغيير يرى الناس من الكثير o

تغيير. أي التغيير يقتضي األوضاع حتسن أن يظنون بعض الناس o

التغيير بكل  تفادي يرون التقليدية القدمية باحلضارات املتمسكني بعض  o

وقد تؤدي األوضاع تخلخل عملية التغيير أن يرون حيث املتاحة، السبل

محمودة. غير مخاطر إلى
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والتراث  والتقاليد واملواصلة االستقرار تفضل العريقة الشعوب بعض o

األمريكية. املتحدة الواليات في اعتبار له ليس ما وهذا القدمي،

على قواعد  البناء من كنوع التغيير إلى يسعى من الناس هناك من  o

متوارثة. وقيم

الُواْ قَ ولِ الرَّسُ ِلَى وَإ ُ اهللاّ َنزَلَ أ ا مَ إِلَى اْ الَوْ تَعَ مْ لَهُ يلَ قِ ِذَا {وَإ تعالى اهللا قال

{ ونَ تَدُ وَالَ يَهْ ئاً يْ شَ ونَ لَمُ يَعْ مْ الَ آبَاؤُهُ انَ كَ َوَلَوْ آبَاءنَا أ هِ لَيْ عَ نَا دْ وَجَ ا مَ بُنَا سْ حَ

.[١٠٤ اآلية: [املائدة؛

˚ املنافسة:

األفراد  بني أن املنافسة هو األمريكية املتحدة الغالب في الواليات االجتاه  o

من عليها يترتب وما والكبر الصغر وفي والعمل واملدرسة البيت  في 

فالنظام التفوق؛ إلى وتدفعهم باالبتكار توعز إليهم التي هي حتديات

أسئلة عن لإلجابة الدراسي الفصل  في  التلميذ يشجع التعليمي 

عن إجابتها أقرانه. يعجز

التنافس. وليدة هي الغرب في احلرة السوق o

النمو. عجلة التنافس يدفع بأن الغربيني يؤمنون غالبية o

كجزء  غير متنافسة احتكارات إلى العالم في احلرة السوق حتولت مؤخراً o

حركة العوملة. من

دعاة  خاصة قيمها؛ مع تتعارض املنافسة أن ترى اتمعات بعض o

االشتراكية.

تُرَدُّونَ نُونَ وَسَ مِ ُؤْ وَاملْ ولُهُ وَرَسُ مْ لَكُ مَ عَ ُ اهللاّ يَرَى فَسَ لُواْ مَ اعْ لِ {وَقُ تعالى اهللا قال

.[١٠٥ اآلية: [التوبة؛ { لُونَ مَ نتُمْ تَعْ كُ َا مبِ م يُنَبِّئُكُ فَ ادَةِ هَ وَالشَّ بِ يْ غَ الْ الِمِ عَ إِلَى

املادية والتملك: ˚

االستهالك  التملك وحب حب غريزة تنمية أن الغرب البعض في يعتقد o
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عليه ما يحصل وأن عمله في التي تدفع باإلنسان إلى اجلد الدوافع هي

جهد. من يبذله ملا جائزة إال هو مادي ما من كسب

واألمريكيني  الغربيني أن يرون األمريكيني بعض  ومنها اتمعات بعض o

االجتماعي. التواصل في التقصير حساب على املادية في مغرقني خاصة

بينما العالم سكان من يتجاوز ٥٪ ال األمريكية املتحدة تعداد الواليات o

العالم. موارد من ٪٥٥ تستهلك

نَ مِ يبَكَ نَصِ تَنسَ وَالَ رَةَ خِ اآلْ ارَ الدَّ ُ اهللاَّ آتَاكَ ا  يمَ فِ تَغِ {وَابْ تعالى اهللا قال

بُّ يُحِ َ الَ اهللاَّ َرْضِ إِنَّ األْ فِي ادَ سَ فَ الْ غِ تَبْ وَالَ كَ ِلَيْ ُ إ اهللاَّ نَ سَ أَحْ ا مَ كَ ن سِ وَأَحْ يَا نْ الدُّ

.[٧٧ اآلية: [القصص؛ { ينَ دِ سِ ُفْ املْ

الوقت: في التحكم ˚

األمريكيني: وخاصة ملعظم الغربيني بالنسبة o

األشياء. أهم من الوقت -

وحرص. بدقة وإتباعه يومي جدول بوضع االلتزام -

حياة  في الوقت لقيمة تشير التي بالتعبيرات مليئة اللغة اإلجنليزية -

إلخ. .. الوقت، توفير الوقت، إنفاق الوقت، إضاعة مثل اإلنسان؛

االجتماعية أكثر  العالقات على األخرى اتمعات بعض الناس في يركز  o

بالربح. عليهم يعود فيما الوقت استغالل على التركيز من

عند القيامة يوم آدم ابن قدما تزول "ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

وعن أباله فيما شبابه وعن  أفناه، فيما عمره عن خمس:  عن يسأل حتى ربه 

حسن بسند الترمذي (رواه علم" فيما عمل وماذا أنفقه وفيما اكتسبه أين من ماله

صحيح).
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والنشاط: العمل ˚

الغربي: اتمع في o

شيئاً». أفعل اليدين، مكتوف كذلك تقف األقوال الشائعة «ال من -

مكتظاً  يكون أن يجب  النفس عن والترويح الراحة  وقت حتى  -

باألنشطة.

أو  أحالم اليقظة في اإلغراق أو االسترخاء في مضادة ترى حركة هناك  o

للنشاط. التأمل جتديداً

والنحيب. العويل غير شيئاً لتواجه الكوارث تفعل ال مجتمعات هناك o

[هود؛ اآلية:٩٣]. {.. ل امِ عَ ِنِّي إ مْ انَتِكُ كَ مَ لَى عَ لُواْ مَ اعْ مِ وْ قَ {وَيَا تعالى اهللا قال

ÚcQÉ°ûŸG äÉ«°üî°T øY ¿É«Ñà°SG

املشاركني  على استبيان بتوزيع القيام عليه للمنسق الظروف أتيحت إذا

خاصة لو وشخصياتهم، اجتاهاتهم على للتعرف في بدايته، أو االجتماع قبل

عليه. معتاد هو غريبة عنه وعما اموعة كانت

بها مكلف مهمة إمتام على قادر غير أنه وأخبرك العمل في زميل إليك جلأ .١

أنك رغم عنه نيابة املهمة تكمل منك أن وطلب السنوية، قبل أخذ إجازته

تقول؟ للغاية. ماذا بعملك ومشغول مثقل

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

∂àª¡e ∫ÉªcEG ™«£à°SCG ’h ∫ƒ¨°ûe ÉfCG1

2

3

4

á∏µ°ûe …CG ∑Éæg ¢ù«d ,πª©dG πªcCÉ°S ó«cCÉàdÉH5
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طريق: عن وصل إليه ما حقق الشخص الذي حتترم .٢

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

ábƒeôe á«æZ á∏FÉY1

2

3

4

¬HCGOh ¬JQób5

عملك: بدأت عندما ناجح. شخص خطوات متتبعاً جديداً عمالً بدأت .٣

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

¬JGƒ£N ´ÉÑJEG π°UGƒJ ¿CG πÑb kÓãe √òîàJ …òdG ¢üî°ûdG øe º∏©àJ ¿CG ∫hÉ–1

2

3

4

∂∏Ñb øe ¬∏©a ÉªY …ôëàdG ¿hO ∂≤jôW ≥°T CGóÑJ5

املباشرة: استجابتك غريب. شخص بابك طرق .٤

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

±hÉh ∑ƒµ°T1

2

3

4

¬H Ö«MÎdG5
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نصف خالل حلضور اجتماع على موعد كنت وملا إلى بيتك. فجأة صديق ٥. جاء

أن: من مفراً جتد ساعة، فلم

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

¬JQÉjõH ™àªàJh ¬JÉLÉM øY iôëààd ¬©e ¢ù∏Œ1

2

3

4

ôNBG âbh ‘ ¬H ∫É°üJ’G iƒ°S ∂©°SƒH ¢ù«dh ´ÉªàLG ¤EG ∂≤jôW ‘ ∂fCÉH √ÈîJ5

مرتبك: فإن بنفس عملك؛ يقومون لرواتب آخرين بالنسبة .٦

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

ÒãµH πbCG1

2

Ó«∏b πbCG3

4

mhÉ°ùe5

األمين وفقدان النطق؛ اجلانب إلى شللها في أدت بسكتة والدتك أصيبت .٧

على مقدرتها استعادة  الطبيعي العالج خالل املمكن من أنه  واتضح

فإنك: لك؛ مشكلة العالج تكاليف تكن لم إذا أطرافها. وحتريك احلديث

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

É¡àjÉYôH Ωƒ≤àd ∂à«H ¤EG Égô°†–1

2

É¡à«H ‘ ÉgÉYÎd á°Vô‡ ôLCÉà°ùJ3

4

É¡d Ö°SÉæe Iõé©∏d CÉé∏e É¡d óŒ5
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ملدة احملاصيل كل على قضت حشرات القريبة الزراعية املنطقة ٨. هاجمت
في: اجلامعة مع التضامن املزارعني على يجب الكارثة ملواجهة عامني.

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

äGô°û◊G IOÉHE’ äGƒ£ÿG PÉîJGh á∏LÉ©dG ájOÉ°üàb’G ÚYQGõŸG äÉLÉ«àM’ áHÉéà°S’G1

2

3

4

»æØJ ≈àM á©«Ñ£∏d ôeC’G ∑ôJh á∏LÉ©dG ájOÉ°üàb’G ÚYQGõŸG äÉLÉ«àM’ §≤a áHÉéà°S’G

äGô°û◊G
5

العمل؛ تناديه: في املباشر تخاطب رئيسك عندما .٩

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

(∂dP ¬HÉ°T Ée hCG ºµJOÉ©°S) º«¶©J Ö≤∏H1

2

3

4

∫hC’G ¬ª°SÉH5

وفي بدنية شاقة؛ بأشغال وتقوم كبرى مقاوالت شركة مع تعمل أنت .١٠
املباشر رئيسك  مع مقابلته وأثناء املوقع، لزيارة الشركة مدير  جاء يوم
املعدات بعض دفع املساعدة في في ويبدأ معطفه يخلع فوجئت باملدير

به؟ تظن ماذا الثقيلة.

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

√óæY πeÉY πª©H ΩÉ«≤dÉH ¬°ùØf Qób øe ¢ü≤àæj1

2

3

4

¬dÉªY ácQÉ°ûe øe ¬Lô– Ωó©d ΩGÎM’G ≥ëà°ùj5
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العمل: على يحفز ما أكثر فإن مشروع. في بالعمل قيامك أثناء .١١

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

πª©dG ‘ ≥jôØdG ™e ∂àcQÉ°ûe1

2

3

4

≥jôØdG ‘ øjôNB’G ™e ∂à°ùaÉæe5

ووضع بيتك  أثاث  بتجديد  قمت  اجلامعة من  أبنائك أصغر تخرج بعد .١٢

اخلمسة أطفالها ذلك في مبا أختك عائلة تدعو عادة ما أبيض. فاخر سجاد

ماذا ستفعل بيتك. في األضحى في عيد يوم لقضاء أول عام كل الصغار

العام؟ هذا

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

QÉ¨°U ∫ÉØWCG áaÉ°†à°S’ ÉÑ°SÉæe ó©j ⁄ ∂à«H ¿C’ ∂àNCG á∏FÉY ƒYóJ ’1

2

∂KÉKCG ‘ ∫ÉØWC’G ¬∏©Ø«°S ÉªY ≥∏b âfCG Éªæ«H É¡∏c ó«©dG  ΩÉjCG AÉ°†≤d ∂àNCG á∏FÉY  ƒYóJ

ójó÷G
3

4

ó«©dÉH Éªµ«à∏FÉYh ∂àNCGh âfCG â©àªà°SG ÉŸÉW ójó÷G çÉKCÓd çóëj Ée ∑Ò°†j ød5

أنك: لك عملك، خطر فكرت في كلما .١٣

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

¢û«©àd πª©J1

2

3

4

πª©àd ¢û«©J5
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ارتباطاتك مع تتعارض طويالً خططت لها عائلية مناسبة أن اكتشفت .١٤

الذي تختاره؟ مقربني، ما بأصدقاء

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

á∏FÉ©dG1

2

3

4

AÉbó°UC’G5

أكثر؟ يشغلك الذي ما .١٥

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

»°VÉŸG1

2

ô°VÉ◊G3

4

πÑ≤à°ùŸG5

معني ببرنامج بالقيام توجيهاته إليها تنتمي كبرى مؤسسة مدير أصدر .١٦

وليس حيك يالئم ال البرنامج بأن موقن لكنك املدينة؛ أحياء في جميع

تفعل؟ ماذا إليه؛ حاجة هناك

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

èeÉfÈdG òØæJ ’1

2

3

4

èeÉfÈdG òØæJ5
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تغطية دون له املقرر الوقت االجتماع  تعدى بإدارة اجتماع قيامك  عند .١٧

تفعل؟ ماذا اجلدول؛ على املواضيع املدرجة

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

Qƒ°†◊G äÉWÉÑJQGh ∂JÉWÉÑJQ’ IÉYGôe ´ÉªàL’G ∞bhCG1

2

ôNCG •ÉÑJQG ∂jód øµj ⁄ GPEG Qƒ°†◊G Ò°ûà°ùJ3

4

´ÉªàL’G π°UGƒJh âbƒdG øY ≈°VÉ¨àJ5

شخص أو روتني  طريقك  ويعترض هدف؛ لتحقيق جاهداً تعمل  بينما .١٨

لك: يخطر اجنازاتك، يعرقل

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

á°ùµædG ∂∏J ‘ÓJ ÊÉµeEÉH øµj ⁄ ,™bGƒdG ƒg Gòg1

2

3

4

çóM Ée ¬H iOÉØJCG É≤jôW ∂∏°SCÉ°S áeOÉ≤dG IôŸG ‘h ;äÉbƒ©e øe ΩÉ¶ædG ‘ Ée Ò«¨J Öéj5

التخاذ قرار يتنافى مع قناعاتك، الجتماع دعتك جمعية، في عضو أنت .١٩

تفعل؟ ماذا

∂`````````````HGƒ```````````L
≈∏Y ô°TCG 

Ö°SÉæŸG ºbôdG

á«©ª÷G äÉjƒdhCG ™ÑàJh ô°†–1

2

á«©ªé∏d ∂àØdÉ ø∏©Jh ´ÉªàL’G ô°†–3
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عليك؟ الشخص ما تأثير مركز مع شخصية مرموقة، تتحدث عندما .٢٠
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¥ÓWE’G ≈∏Y ÒKCÉJ ’1
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ôNBG ¢üî°T …CÉc ΩGÎMG3

4

∞bƒŸG øe áÑgQ5

طبيعتك؟ هي ما أو البيت، العمل في بالنسبة ملسؤولياتك سواء .٢١
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ôeGhCG ¬«LƒJ ô¶àæJ5

طبيعتك؟ هي ما أو البيت، العمل في بالنسبة ملسؤولياتك سواء .٢٢
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مرشحون: وأمامك تقديرية، جلائزة أعمال رجل ترشيح منك طلب .٢٣
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2

3

4

¬KQh Ée ∞YÉ°V ™æ°üe AÉ°ûfEG ‘ ¬KQEG ôªãà°SG í°Tôe5

وأمامك اختباران: اخلاص، للتعليم برنامج على التصويت منك طلب .٢٤

∂`````````````HGƒ```````````L
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تضاهي: أن يجب وفقير يتيم لشخص املتاحة الفرص .٢٥
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أو ظاهراً  التنوع  ذلك كان سواء املشاركني بني  التباين إدراك املنسق على

أو األلقاب أو والنسب احلسب أو واجلاه املنصب التباين في كان لو وسيان خفياً
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حتترم أن فمهمته والتقاليد؛ والعادات اللون في أو والقبلي العرقي التنوع في

منه. ذلك التنوع وتستفيد اموعة

ÚcQÉ°ûŸG ´ƒæJ øe IOÉØà°S’Gh ≥°ùæŸG

أنهم  يتصورون املشاركني الذين أو اجلدد في اموعة املشاركني إدراك أن ˚

في عزلة عن اموعة بأنهم اموعة قد يحسون أفراد سائر عن مختلفني

إحاطة أو معرفة من اآلخرون ما عليه مستوى على نفس ليسوا أنهم أو

يكون: قد ذلك النقاش؛ مبوضوع

التخطيط  اجتماعات من العديد في  يحدث ما مثل عمد؛ غير عن  o

البعض. لدى مألوفة تستخدم مصطلحات ليست حيث االستراتيجي

الراحة. في أوقات بهم االختالط اموعة باقي جتنب مثل عمد؛ عن o

سلوك  لوحظ إذا املالبسات، تقتضيه ما حسب بقوة؛ أو برقة  التدخل ˚

املشاركة غير املتحيزة أكثر من أو فرد إلقصاء يسعى متعمد غير أو متعمد

املشاركني. بني التفرقة عدم لضمان

سبيل  حتى على سائر احلضور؛ عن متباينة فئة بفرد أو البعض إذا تهكم ˚

وال خارجة التصرفات تلك مثل بأن على اموعة التنبيه فيجب الدعابة،

بها في االجتماع. يسمح

قد  بأقوال التمثل أو اإلشارات أو الدعابات نفسه أن يتحاشى املنسق على ˚

احلاضرين. بعض ملشاعر تسئ

تنوي  اموعة كانت إذا ما استطالع،  يجب لالجتماع، التخطيط أثناء ˚

ذلك التأكد من فإذا مت في اتخاذ القرارات، املشاركة من مشارك أي استثناء

الوضع. لتغيير السعي فيجب

أن  أو قرارات  اتخاذ أثناء خالية  مقاعد هناك لوحظ أن إذا االجتماع، أثناء ˚

اجلميع. احتواء على العمل فيجب خافتة أصوات هناك
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االتفاق على التنسيق
احلالة: فحص ˚

املنسق واموعة  من املرتقبة التوقعات بوضوح آلية تعكس هو االتفاق o
باملهمة. القيام في مشاركتهم عند

تظهر  ال قد إلى إشكاليات استثناء بال يؤدي ما عادة الفعال غير االتفاق o
التنسيق. عملية خالل مؤخراً إال

االتفاق: دواعي o

على ومتفقان متفاهمان  واموعة املنسق من كالً أن من التأكد -
بينهما. العمل عالقات التي حتكم الشروط

الطرف اآلخر. كيف يعمل ملراقبة للطرفني مبكرة فرصة إتاحة -

بني املنسق واموعة. متني نفسي وأساس ثقة بناء -

التنسيق: على االتفاق لفحص احلالة أثناء أسئلة مبدئية ˚

اآلن؟ االستراتيجي بالتخطيط املؤسسة اموعة أو تهتم لم ملاذا o

شخصياً؟ املنسق يتوقعه الذي ما إليها؟ يتطلع التي هي التغييرات ما o

االستراتيجي؟ في عملية التخطيط املشاركون هم من o

عادة؟ استخدامها يتم التي األخرى الفعاليات االتصال أو طرق ما هي o

والرؤية  وقيمها (الرسالة، املؤسسة أو اموعة في السائد اجلو هو ما o
املستقبلية والغايات)؟

أو  منسقني  مع العمل  في املؤسسة أو  اموعة هذه خبرات هي  ما o
االستراتيجي؟ التخطيط مجال في آخرين مستشارين

هذه القضية؟ أخرى للتداول مع إليجاد سبل محاولة جرت هل o

خالل االجتماعات؟ املشاركون سيقررها التي التغيرات ستجري كيف o

يد  حتت  وضعها  سيتم  التي التقارير وموجزات التقارير أنواع  هي  ما o
بقراراتهم؟ سيتأثر من وكل املشاركني
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املهنية: األخالق ˚

بصددها: هو التي املهمة أن من أن يتأكد املنسق على o

بها. التي يلتزم املهنية دائرة عن تخرج ال -

الشاملة. اجلودة معايير مع تتوافق -

طريقة العمل: ˚

يشمل: دور املنسق o

اجلميع. مشاركة على التشجيع -

املشاركني. كل بني التفاهم ترويج -

كاملة. حلول تبني -

جديدة. مهارات تفكير تعليم -

على  االتفاق في العمل األخالقية وطريقة االعتبارات عن مبدئية ˚ أسئلة
التنسيق:

اللتزامها  بالنسبة األطراف املعنية تتعهد به ملا وزن االعتبار في هناك هل o

على احلكم ميكن هل أي املهمة؟ إلمتام واهود الالزم بالوقت املطلوب

عدمها؟ من جدية املنظمني

أن  أم  إليها؟ التوصل يحتمل نتائج أي لتقبل متفتحة املؤسسة هل o

بهدف التنسيق ويتم عليها مسبقاً قد اتفقوا حلوالً يريدون املنظمني

النتائج؟ تلك استخراج

االجتماعات؟ في ممثلون بها والذين سيتأثرون بالقرارات املعنيني كل هل o

اال  سيفسح احلضور بني السلطة وتباين اإلداري االجتماع تنظيم هل o

وصادق؟ مفتوح حلوار

عنه؟ املعلن غير البرنامج لالجتماع خفي برنامج هناك هل o

الظواهر واألعراض؟ احلقيقية باملقارنة بنقاش تداول القضايا ميكن هل o
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تلتزم  الذي الوقت في اآلن، تصورها ميكن التوقعات؛ كما ميكن حتقيق هل o
بالعملية؟ اموعة به

التخاذ قرارات؟ املطلوبة واملعطيات املعرفية اخللفية لدى املشاركني o هل

املصالح  وأصحاب كل املهتمني بالعملية بني النتائج تداول سيجري هل o
فيها؟

والتحضير التنظيم إلجراءات هيكلي منوذج

االتصال. الذي بدأ الشخص ˚

املؤسسة. أو اموعة ˚

املطلوب. أو القضية ملخص ˚

بالعملية). يتأثروا أن واملتوقع التنسيق في (املشاركون املصلحة أصحاب ˚

األولى. التخطيط جلنة ˚

الهاتف. ورقم االسم ˚

التوقيت). ذلك في (مبا العملية خطوات ˚

املسؤوليات: ˚

باملشاركني؟ االتصال o

واملرافق؟ املكان ترتيب وحتضير o

املشاركني؟ مع واملتابعة وتلخيصه النقاش تسجيل o

كان مهماً)؟ (لو أجهزة اإلعالم مشاركة o

املتوقعة؟ التكاليف o

أمور أخرى؟ o

á∏eÉ°T ≥«°ùæJ á«∏ª©d …Ò°†ëàdG §«£îàdG

التنسيق: تطلب التي اموعة مع اجلهة أو ˚ االتصال
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بأكبر شخصية  بداية االتصال يتم هل لالتصال؟ املثلى الطريقة ما هي o
عمراً؟ أو سلطة

بإرسال  أو شخصياً)؟ أو (بالهاتف باملعارف االتصال تبدأ  هل o
مطبوعات؟

˚ اإلمكانات:

التي قد  اإلمكانات لتوفير ميزانية لعناصر التخطيط أو الرصد مت هل o

املشاركني؟ على توفير احتياجات العمل يتطلبها

للتفسير باإلشارة  هناك حاجة هل للترجمة الفورية؟ هناك حاجة هل o

أجورهم؟ لدفع متوفر مال هناك هل سمعياً؟ للمعوقني

االتصاالت  تتطلبه قد الذي اإلضافي الوقت االعتبار في أخذ هل o

االتصاالت املتعددة؟ طرق باستخدام

˚ املشاركون:

ينتسبون  أو املشاركون إليها ينتمي التي واملؤسسات املنظمات هل o

محلياً؟ املوجودة لديهم هي اخلدمات وما إليها معروفة؟

(خاصة  ووسائلها  لالتصاالت اخلاصة االحتياجات عن التحري مت هل o

املتوقع للمشاركني القراءة) وضوح ومستوى السمع في املعوقني

مشاركتهم؟

االتصال  مت هل بالبريد؟ الدعوات أرسلت هل املشاركون؟ كيف متت دعوة o

هاتفياً؟ االتصال تعذر حالة في بزيارتهم القيام هاتفياً أم

بنقل  لترتيبات خاصة حاجة املواصالت؟ هل هناك ترتيبات عمل مت هل o

املعوقني؟

التي  اجلماعات عن ممثلني مع ترتيب لقاءات هل ميكن األمر؛ اقتضى إذا  o

املشاركني؟ ودعوة الختيار االجتماع متثيلها في يلزم
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˚ املكـان:

املكان  في التجول مت هل بسهولة؟ ودخوله املكان إلى الوصول هل ميكن o
هل إليه؟ الولوج  صعوبة وعدم املكان دخول سهولة من التحقق أو 

االجتماع؟ غرف من بالقرب للراحة وأماكن مياه دورات هناك

قاعة االجتماع؟ خارج لالتصال هواتف هناك هل o

مكان االجتماع؟ إلى العام للنقل ميسرة هناك طرق هل o

من مكان االجتماع؟ بالقرب هناك موقف للسيارات هل o

سمعية ومرئية؟  إنذار مبعدات مجهزة االجتماع قاعة هل o

بالقرب  ومطاعم) (فنادق اتمعني وخدماتهم إلقامة أماكن هل هناك o
االجتماع؟ مكان من

املعوقني): شراكة حالة (في ˚ املكان

املتحرك؟ الكرسي الستخدام معدة املياه ودورات الغرف هل o

السماع؟  عليهم يصعب أو الذين الستخدام الصم معدة الهواتف هل o
اخلاصة هواتفهم الستخدام كهربائية ومنافذ معدات هناك هل  أو

كتابة)؟ صورة في احلديث ترى (التي

املتحركة؟  للكراسي أماكن هناك هل o

االجتماعات: غرفة ˚ إعدادات

مجموعات تتكلم  أو كبيرة مجموعة حالة (في خاصة أجهزة استماع  o
مختلفة)؟ لغات

(للمعوقني)؟ مفسرون أو األخرى) (للغات مترجمون o

التسجيل؟ آالت كهربائية للحاسوب أو منافذ o

وإلظهار مالمحه؟ القراءة على كافية للمتكلم ملساعدته أضواء o

املالحظات؟ لتدوين أوراق o

كبيرة)؟ مجموعات حالة (في يحدث ما لعرض شاشة o
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االجتماع: لفعاليات ˚ التخطيط

ومقدرة)؟ (لغة متنوعني مشاركني على األنشطة تعرض كيف o

املواد املطبوعة؟ إلى جانب مسموعة أو حاجة ملواد مرئية هناك هل o

أو  أخرى  لغات  (مثل متعددة بأشكال املطبوعة املواد توزيع يلزم هل o
للمكفوفني)؟ بريل باستخدام

مستعد؟ املنسق ˚ هل

واإليضاح: العرض طرق توفير o

ومسموعة. مرئية عرض أجهزة -

سـبـورة. -

عـرض. ورق -

املطبوعة. املواد من مختلفة بنسخ تزويد احلضور o

للمنسق أساسية قواعد
لتحقيق  التخطيط على املنسق يساعد ودي بجو يتميز الذي  االجتماع ˚

واألهداف. الغايات

ومسؤولياتهم  األفراد حقوق احترام أساس على أساسية قواعد وضع ˚

يساعدعلىشيوعالثقةبنياملشاركنيفيعمليةالتخطيطاالستراتيجي

ناجحة. استراتيجيات إلى التوصل جانب إلى قيمة خبرة اكتساب وعلى

عن  يعبر ولم شخصية انتقادات إلى وتعرض املشاركون اآلراء حتترم لم ˚ إذا

في رجاء وخيبة واملنسق للمشاركني إحباط ذلك في فإن النظر وجهات

التوصل إلى خطط نافعة.

á`Yƒ`ª`é``ŸG AÉ```°†YCG

اآلخرين. تدخل من أو مقاطعة دون واحد يتكلم ˚ مشارك

دوره. في واحد كل بأفكار يشارك ˚ الكل
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األفكار. لتوضيح استفسارية أسئلة طرح ميكن ˚

اآلخر. واحد ينتقد ال ˚

أفكار أخرى. مع عامل مشترك أو لها إليجاد خالصة األفكار مراجعة ميكن ˚

إنكارها. أو احلط منها املشاعر دون عن التعبير ميكن ˚

ال شخصيات. مواقف يتناول النقاش ˚

≥``°ù``æ`ŸG

لكل املشاركني. البدنية من الراحة تأكد ˚

لهم. ووضحها املشاركني على األساسية القواعد اعرض ˚

قدراته. مستوى على مشارك كل مع تواصل ˚

إبداء رأي شخصي. وجتنب احليادية على حافظ ˚

للتفكير. الفرصة أحت ˚

جتنب:

مسهبة. التعليقات ˚

األجوبة اجليدة. تشجيع ˚

إليه  املوجه املرجو أن يعطيها اإلجابة مغزاها في تتضمن أسئلة توجيه ˚

مثل السؤال؛

ذلك؟ عن يكون املسؤول يجب أن o من

ذلك؟ تنفيذ على اإلدارة حتمل o كيف

جيد وجميل وواضح  مثل قيم دالالت ملغمة باستخدام أسئلة توجيه ˚

واألطفال. السن كبار مثل الناس من خاصة مجموعة إلى اإلشارة أو

شيء. بكل دراية الذي على بنبرة التكلم ˚



»
`̀é

`̀«`̀J
GÎ

`̀°`̀S’
G

§
`̀«`̀£

`̀î
`̀à`̀dG »

`̀≤
`̀°`̀ù`̀æ`̀e

 π
`̀«`̀g

CÉ`̀J
 π

``«``dO

QhÉ`°û`à∏d á`jô`«°†`– á`bQh

يسمع له. أن شخص كل من حق ˚

مقاطعة. دون بتقدير اإلصغاء ˚

عليه. املتفق الوقت البدء واالنتهاء في يجب ˚

النهاية. إلى على املوضوع تركيز االهتمام ˚

األمور. من أمر غم إذا طلب اإليضاح من اآلخرين ˚

الضوابط واالتفاق عليها حتديد
وفق  للعالقات والعمل بإطار جديدة مجموعة تزود معايير هي الضوابط ˚

اخلاصة. حالتها وفق تتطور مع اموعة اجلارية ثم األعراف

الضوابط: نوعان من هناك ˚

في  والصالحيات املسؤولية بقضايا تهتم التي العالقات ضوابط  o

اموعة.

وتنفيذها. القرارات اتخاذ كيفية حول وتتمحور املهام ضوابط o

ليست: العادة في الضوابط ˚

مدونة. سياسات o

إدارية. توجيهات o

وظيفة. وصف o

معني. نظام من رسمياً جزءاً o

هي: الضوابط ˚

العمل املشترك. إجناز مجموعة للمساعدة في حتددها معايير o

القواعد غير املكتوبة. o
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ومعتقدات. من قيم هام أنه اموعة يظن أعضاء ما o

العمل  به يجري والذي عملها في اموعة تعول عليه الذي األسلوب o

الواقع. في

هامة  أحداث عن اموعة بها حتدثت قصص من تستنبط التي العبرة o
احتفاالت. أو عليها متعارف طقوس أو

سلوكياتها لتوجيه حالياً اموعة تستخدمها التي الضوابط هي ما  ˚
االجتماعات. عمل عن كيفية في قصص التفكير ومواقفها؟

ähô`µ`dG ø`jô``ª`J

عن: اموعة من االستفسار يتم  ˚

ننجز عملنا  حتى وضعها يجب التي اجليدة املعايير أو الضوابط هي ما o

املشترك؟

على االلتزام  تشجع أو األداء، حتسني تساعد على قد أمور في التفكير o

اجلميع. قناعة في تسهم أو

كمية  أكبر  عن للبحث عال بصوت  التفكير اموعة  أفراد من  يطلب ˚

أو أو كارت على ورقة منفصلة بصورة فكرة كل األفكار وتدوين من ممكنة

نوع. أو أي شكل من الصقة

املكتوبة. أفكارهم لتبادل لألفراد فرصة إتاحة ˚

احلائط. على تلصق األفكار ˚

على مجموعات  األفكار املتشابهة وتوزع املكررة األفكار حتذف كمجموعة ˚

زوبعة. به كموقع مرت األفكار عرض يصبح موضع حتى

األفكار. استيضاح ˚

تصنف  فئات، في تنظيمها ويتم احلائط على األفكار تتجمع  عندما ˚

معقولة. فكرة الفئات بحيث متثل كل فئة
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منطقي. مدلول له عنواناً يحمل فئة كل على كارت يوضع ˚

من  بها االلتزام وكيفية الضوابط إتباع مراقبة كيفية ناقش كمجموعة ˚

اجلميع.

الفئات  وفق منظمة الضوابط من نسخة  توزع التدريب إجراء عقب  ˚

اموعة. أعضاء إلى كل عليها املتفق

§HGƒ°†dG ≈∏Y ≥°ùæŸG ÖjQóJ

اموعة. خصوصيات حماية ˚

اآلخر. رأي احترام ˚

باحترام. االستماع ˚

عندما يطرحها. فكرة ميلك شخص كل ˚

احملدد. التوقيت والنهاية وفق البداية ˚

اإلمكان. قدر بالبرنامج الزمني لالجتماع االلتزام ˚

يتخذ. قرار بأي الكل يلتزم ˚

دون إعادة صياغتها. استيعاب كلمات الناس ˚

األفكار. وال الوقت احتكار عدم ˚

عليها. االلتزامات املتفق استيعاب عليه فرد كل ˚

توضيحية. بنقاط املطالبة ˚

التغيير عمليات في املنسق دور
التخطيط فـي تغييـر عمليـات بتنسيق يقـوم ما كثيـراً املنسق  ˚

االستراتيجي.

في دوره أداء في إضافياً مجهوداً املنسق تتطلب من قد التغيير ˚ عمليات
دون تعليمية استراتيجية ملؤسسة تخطيط عند القيام بعملية التنسيق

للمؤسسة. مخطط أي في غياب أو سابقة جهود وجود
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يشمل: ˚ التغيير

طارئة  متغيرات  ليواكب تعديله  أو قائم استراتيجي  مخطط حتسني  o

املؤسسة. على

املؤسسة. سياسة في التغيير o

وتطويرها. رسالة املؤسسة في التوسع o

املؤسسة. رسالة أداء في التحسني o

قد للمؤسسة االستراتيجي التخطيط  في املطلوبة  التغيير عملية  ˚
جتري:

عجلة. على o

من الزمن. فترة بتأني وعلى o

تشمل: للتغيير الساعية ˚ املؤسسات

إلى التحسني. مؤسسات تسعى o

التغيير. على مرغمة لكنها ناجحة مؤسسات o

في  جذري إصالح إلى فتسعى عقبات تواجهها مؤسسات  o

مخططاتها.

قائماً على: الدافع للتغيير يكون ˚ عادة ما

القائم. بالوضع املؤسسة رضاء عدم o

رضاء باألحوال. عدم وجود مع القائم الوضع على املؤسسة استقرار o

مع: االرتياح من حالة إلى ويصل نفسه يوطن أن املنسق ˚ على

عدم  بشعور االستراتيجي املشحون التخطيط على القائمة اموعة  o
لالبتكار. يتميز باحلماس ما عادة والذي الوضع القائم عن الرضاء

الناجحة  املؤسسات في عن الوضع القائم الراضني وعدم  املمتعضني o
التحسني. عملية في للمعلومات مصدراً ميثلون وهم
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äGƒ```£```N

األفكار االبتكارية. جلمع طريقة وضع ˚

األفكار. جمع مرحلة لالجتماع الزمني تضمني البرنامج ˚

البسيطة. التجارب بعض بإجراء القيام ˚

التخطيط. فريق جتديد ˚

الفريق. في ااطرين تقدير ˚

جناح. وكل إخفاق كل حتليل ˚

لعملية ااطر. منوذج تخطيط ˚

اإلقدام. سياسة تبني ˚

التغيير تنسيق

á`Yƒ`ª`éŸG ∞``bGƒ``e ¢ù°ù–

ô`````°VÉ```ë``dGπ`Ñ`≤à°ùŸG

ó«L§°SƒàeA»°Sø`«°ùëà∏d á`jƒ`dhCG

»∏≤©dG ∫ƒ°†ØdG

á≤jô£dG ∂∏àH ¿hôµØj GPÉŸh ¿hôNB’G ¬«a ôµØj ÉÃ ΩÉªàg’G

É¡≤«Ñ£J ádhÉëŸ äóLh äGôWÉîŸG Ö∏ZCG ¿CÉH ø¶dG

…ODƒj ¿CG øµÁ ôJƒàdG ¿CÉHh »©«ÑW ôeCG äÉeRC’G  ¿CÉH áYÉæ≤dG

á©àe ó«≤©àdG ‘ ¿CGh Òÿ

¢SÉædG ÜCGO  øe OÉ¡£°V’ÉH Qƒ©°ûdGh ∂µ°ûàdG ¿CG øe ≥≤ëàdG

á©«∏£dG ‘ ¿ƒµJ ¿CG ≈fGƒàJ »àdG (äÉ°ù°SDƒŸG hCG äÉYƒªéŸG)

ádÉ ’  kÉLô ∑Éæg ¿CÉH áYÉæ≤dG hCG »©bGƒdG ÒZ  ∫DhÉØàdG

AGÈÿG íFÉ°üf É¡H ô°ûÑJ »àdG èFÉàædG øe π°†aCG
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á`jô`«°†– á`∏`Ä`°SCG

للمؤسسة: األسئلة توجه

وملاذا اطط ومجال (صالحيات حتسينه تريد الذي اطط بإيجاز صف  ˚
تعديله؟). تريد

اطط، بيانات،  (تأثير للتحسني حاجة في اطط أن إلى يشير ما الذي o
مخاوف)؟ مشاكل،

ذلك؟ تعرف كيف التحسني؟ املستفيد من من o

حتسن؟ قد اطط أن به على أن تستدل ميكنك املقياس الذي ما هو  o

هذا اطط؟ أهدافك من هي غاياتك أو ˚ ما

ألبعاده؟ مدركة أو مطلوب هو ما على متفقة املؤسسة هل o

نهاية التحسني؟ عند حتقيقه تأمل من الذي ˚ ما

املنتجات. o

املعقبات. o

املعايير. o

عملية التحسني؟ في تفيد متاحة هناك بيانات ˚ هل

يساعد قد مما اموعة أو الفريق به عن اإلملام  األمور ما يجب هناك من ˚ هل
األهداف؟ حتقيق في جناحنا على

املشاركون؟ هم من o

قبل؟ من كمجموعة املشاركون هل اجتمع o

عملية  جتاه يشعرون وكيف قبل؟  من  منسقاً استخدموا هل o
التنسيق؟

كفريق؟ سوياً يعملون كيف o

املنسق؟ من توقعاتكم هي ˚ ما
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بها؟  اإلملام املنسق على يجب متغيرات أو عامة قواعد من لديكم هل ˚

املهمة). منوذج البيانات عن (عبئ

املهمة؟ هذه بعد إمتام املنسق من دور هناك توقعات هل ˚

قبل  اموعة أو الفريق من  آخر شخص بأي لالتصال  حاجة  هناك هل ˚

االجتماع؟

خبرة في  لديه هل ونتائجه؟ قرارات االجتماع تدوين عن املسؤول سيكون من ˚

املعلومات هذه على احلصول من (تأكد املهمة؟ احلاسوب وفي رسم خرط

أيام). بعدة االجتماع قبل

á`∏`LÉ`Y ø`«°ù– á`ª`¡`e êPƒ`‰

حتضيريـة أعـمـال - املهمة تعريف

:´hô°ûŸG º°SG

Ú°ùëà∏d ìhô£ŸG »é«JGÎ°S’G §£îŸG

:ádhDƒ°ùŸG á¡÷G

:Ú°ùëàdG ±GógCG

:≥jôØdG AÉ°†YCG

:≥jôØdG óFÉb º°SG

:≥°ùæŸG º°SG

:´hô°ûŸG ¿hóe º°SG

:Ò°†ëàdG áæ÷ AÉ°†YCG

:ìÉéædG ÒjÉ©e

?±ô©J ∞«c ?ó«Øà°ùŸG øe

äÉæ«°ùëàdG Ö≤©àd iôNCG ÒjÉ©e

á©bƒàŸG èFÉàædG



≥
``«``°ù

``æ
``à``dG

.
.

∫
h

C’
G

π
°ü

Ø
dG

á©HÉàe áªFÉb ;´ÉªàL’G §«£îJ

العملية التحضيرية كجزء من تعبأ

…Ò°†– πªY
´ÉªàL’G ≥jôa

∫hC’G

´ÉªàL’G ≥jôa

ÊÉãdG

äÉYÉªàL’G ïjQÉJ

äÉYÉªàL’G äÉbhCG

?ºgô©°û«°S …òdG øe

´ÉªàL’G ¿Éµe

áaô¨dG Ö«JôJh ´ƒf

Ωó≤jh §«£îàdG ‘ ∑QÉ°ûj) äÉYÉªàL’G ÖJÉc

(Iô°TÉÑe ´ÉªàLG πc Ö≤Y É°üî∏e

(?ï°ùædÉH Ohõ«°S øe) áHƒ∏£ŸG OGƒŸG áªFÉb

É¡Ø°Uh ™e áHƒ∏£ŸG ï°ùædG OóY

áHƒ∏£ŸG äGó©ŸG ;´ÉªàL’G §«£îJ

äGhOC’GOó``````©````dG

( ipchart) ìÉ°†jEG ¥Qh

(laptop) ∫ƒª Üƒ°SÉM

Üƒ°SÉM äÓ«°UƒJ áµÑ°T

Üƒ°SÉë∏d ¢VôY RÉ¡L

ƒjó«a Iõ¡LCG

(marker) äÉeÓY ™°Vƒd ΩÓbCG

§FGô°T

§FÉ◊G ≈∏Y ≥«∏©à∏d Ò¨°U ¥Qh

iôNCG ΩRGƒd

¥Gõd §FÉM

(âjƒ°üà∏d) äÉ≤°U’

(stopwatch) â«bƒJ áYÉ°S

ähôc
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Ò«¨àdG á«∏ªY

مدى السرعة حتديد األولى: اخلطوة

ومناقشتها. املتاحة والفرص املتوقعة أو القائمة املشاكل التعرف على o

12345

CGóÑj ⁄≥jô£dG ∞°üàæe øe ó©HCGìÉéæH πªàcG

Üƒ∏£ŸG πNóàdG

موجه حلف تكوين الثانية: اخلطوة

التحسينات. إلدخال كافية صالحيات لديها مجموعة تكوين o
كفريق. سوياً العمل على اموعة مساعدة o

12345

CGóÑj ⁄≥jô£dG ∞°üàæe øe ó©HCGìÉéæH πªàcG

Üƒ∏£ŸG πNóàdG

واستراتيجية رؤية وضع الثالثة: اخلطوة

التحسني. مجهودات توجيه في للمساعدة رؤية تكوين o
الرؤية. تلك لتحقيق استراتيجية وضع o

12345

CGóÑj ⁄≥jô£dG ∞°üàæe øe ó©HCGìÉéæH πªàcG

Üƒ∏£ŸG πNóàdG

رؤية التحسني عن اإلعالن الرابعة: اخلطوة

واالستراتيجية  للرؤية املتواصل للتوصيل املمكنة كل السبل استخدام o
املهتمني بالتجديد. على اجلديدتني

اآلخرين. األفراد املتوقع من في السلوك مثالً يضرب املوجه احللف جعل o

12345

CGóÑj ⁄≥jô£dG ∞°üàæe øe ó©HCGìÉéæH πªàcG

Üƒ∏£ŸG πNóàdG
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واسع النطاق على عمل اخلامسة: التشجيع اخلطوة

العقبات. من التخلص o

الرؤية. تغيير تعوق التي التنظيمات تعديل o

املألوفة. غير واملبادرات واألنشطة واألفكار املغامرة تشجيع o

12345

CGóÑj ⁄≥jô£dG ∞°üàæe øe ó©HCGìÉéæH πªàcG

Üƒ∏£ŸG πNóàdG

املدى قصيرة ناجحة إجنازات السادسة: إنتاج اخلطوة

ناجحة. إجنازات أو األداء في عينية لتحسينات التخطيط o

االجنازات. تلك خالل االبتكار o

ناجحة. االجنازات تكون تلك أن ساعد في من كل مكافأة o

12345

CGóÑj ⁄≥jô£dG ∞°üàæe øe ó©HCGìÉéæH πªàcG

Üƒ∏£ŸG πNóàdG

التحسينات من املزيد وإضافة اإلجنازات توحيد السابعة: اخلطوة

والبنيات  كل النظم بتغيير للقيام املصداقية مستوى استغالل ارتفاع o
مع تتناسق ال والتي بعضها البعض تتناسق مع ال التي والسياسات

التحول. رؤية

التغيير. ميكنهم تنفيذ رؤية أشخاص وترقية تأهيل على املساعدة o

وعوامل تغيير. عملية التحسني بإدخال مشاريع تنشيط o

12345

CGóÑj ⁄≥jô£dG ∞°üàæe øe ó©HCGìÉéæH πªàcG

Üƒ∏£ŸG πNóàdG
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القائمة املزاوالت في حديثة طرق تثبيت على الثامنة: املساعدة اخلطوة

وأصحاب  باإلنتاج تهتم سلوكيات أفضل خالل أداء دعم على املساعدة o
أكثر فاعلية. وإدارة أفضل قيادة جانب املصالح إلى

املؤسسة. اجلديدة وجناح السلوكيات بني العالقات على التركيز o

وتواليها. القيادة تطوير سبل رسم o

12345

CGóÑj ⁄≥jô£dG ∞°üàæe øe ó©HCGìÉéæH πªàcG

Üƒ∏£ŸG πNóàdG



٥٧

π
`«`g

CÉ`à`dG
»

`a
≥

`°ù
`æ

`ŸG
Qh

O
 .

 .
 Ê

ÉãdG
π

°ü
Ø

dG
π«gCÉàdG ‘ ≥°ùæŸG QhO

املوجه  ˚ املوجه الفعال ˚ دور

للتخطيط االستراتيجي تأهيل اإلعداد في كموجه املنسق ˚ دور
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املـوجـه دور

¬``Lƒ`ª`c ≥``°ùæŸG QhO

لتأهيل  خاص  كمدرس يعمل الذي  املوجه؛  بدور املنسق يقوم  ما كثيراً ˚

الكفاءات التي ولبناء الشخصية ملكاتهم لتنمية مجموعة أشخاص أو

املستقبل.  في يحتاجونها

يوفر: الفعال ˚ التوجيه

الدعم: o

للتغيير. أساسي -

اجلديد. ومحاولة ااطرة يشكل أساس -

التحدي: سبل o

للدفع. العزمية -

املواجهة. -

السهلة. األجوبة رفض -

باحلقيقة. البوح -

¬``Lƒ``ŸG á`ª`¡`e

الفريق: ˚ تأهيل

الالزمة. إتقان املهارات o

املهمة. على املثابرة o

اجلماعي: العمل ˚ بناء

اموعة. في اآلخرين أدوار مع الشخصية األدوار تداخل o

العمل. أثناء اموعة الوفاق بني على احلفاظ o

والتعديل: ˚ التقييم

اموعة. أعضاء وضع تغيير o
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االستراتيجية. تغيير o

الطارئة. االحتياجات إلى االستجابة o

املستقبل. أحوال ˚ تدبر

واالستنهاض: ˚ التقوية

بالنفس. الثقة دون حتطيم املشاكل تصحيح o

اجلهود اجليدة. تشجيع o

التصرف كقدوة لآلخرين. o

(¬«LƒàdG ‘ IóYÉ°ùŸG) ≥°ùæŸG äGQÉ¡e

الثقة: ˚ بناء

للثقة. أهل o

التوقعات. ˚ تنفيذ

˚ اإلصغاء.

˚ احلوار:

فعل. برد يزود o

يـقــدر. o

يتساءل. o

ويوجه. يعلم o

˚ اإلرشاد.

األداء: على واحلكم ˚ املراقبة

البيانات. يجمع o

واألداء اجليد. اهود يشجع o

األداء. حتسني إلى مجاالت يرشد o
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إيجابياً. مثالً يعطي على أن ˚ يحرص

AGOC’G ≈∏Y Ö«≤©àdÉH ¬LƒŸG ΩÉ«b ¿hO ∫ƒ– äÉÑ≤Y

املواجهة. من ˚ التحرج

املشاعر. جرح ˚ مهابة

الفشل. ˚ مهابة

الوقت. ˚ ضيق

واحملاسبة. احلوافز ˚ غياب

بالنفس. االعتداد أو الكفاءة ˚ نقص

املوجـه الفعـال
ليسمع. ˚ يتريث

متفرد. أنه على شخص كل ˚ يراعي

املشاكل الشخصية. في ويساعد فرد بكل ˚ يهتم

طيبة. قدوة يكون أن على ˚ حريص

توقعاتهم عن يزيد القيام مبا باستطاعتهم الناس بأن إعالم على ˚ يحرص
أنفسهم. من

بنفسه. العمل في ˚ يشارك

مواراة. لألمور دون بنظراته حوله من ويخبر ˚ منفتح

مواجهة اطئ. في وصريح بنجاح عمله يؤدي ˚ ميتدح من

∫É©ØdG ¬LƒŸG äÉ«dBG

أسلوبه. وتالئم إليها يرتاح ˚ طريقة

مالئمة له. ˚ طرق

التعلم. على ˚ املثابرة
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?¬Lƒªc ∂∏ªY ó«Œ ∞«c

عليك: كبير تأثير وكان لهم أرشدوك وجهوك أو الذين بعض ˚ تذكر

مساعدتك؟ في فعالية أكثر كانت التي الطريقة هي ما o

طريقتك في التوجيه: ˚ صف

طريقتك؟  في الفعال اجلانب هو ما o

حتسن أداءك؟ أن تريد جانب أي في o

¬«LƒàdG á«é«JGÎ°S’ §«£îàdG

اموعة؟ أو الشخص وبني املنسق بني الثقة املتبادلة مستوى هو ˚ ما

اموعة؟ أو الشخص لتطوير الشخصية املنسق التزامات هي ˚ ما

اموعة؟ أو الشخص طموحات هي ˚ ما

اموعة؟ أو الشخص الناجحة لهذا احلوافز هي ˚ ما

حسن؟ وجه على الشخص أو تقوم به اموعة يؤديه ˚ ما الذي

يصلحوه؟ أن اموعة أو ما الذي يريد الفرد القائمة، األهداف ضوء ˚ في

اموعة؟ أو الشخص لهذا بالنفس الثقة مستوى هو ˚ ما

التوجيه فيها؟ للمنسق ميكن التي املطلوب العمل جوانب أفضل هي ˚ ما

¬LƒŸG äÉMƒªW ¤EG π°UƒàdG

عالقات: ˚ إنشاء

معهم؟ من تتعامل تتفهم هل o

بهم؟ عالقاتك عن تطوير أفكار هل لديك o

الوعي: ˚ بث

يجري؟ ما تدرك كيف o

عن السلوكيات؟ املعلومات وجتمع تراقب كيف o
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التعقيبات؟  تزود كيف  o

تصغي؟ كيف o

املشجعة: احلوافز ˚

والتطور؟ للتعلم الفريق أو الشخص تستنهض كيف o

هدف: على اتفاق عن البحث ˚

واألدوار؟ األهداف على الشخصي التوافق توجد كيف o

واألدوار؟ األهداف على املؤسسي التوافق توجد كيف o

املؤسسة؟ وأولويات الشخصية الطموحات بني االئتالف كيف تتبع o

تدخل املوجه: حتديد مدى ˚

فيه؟ ال التحكم الفريق الشخص أو تطوير هو هل هدفك o

أخذت في االعتبار؟ هل o

املهمة. أهمية -

أو اموعة. استعداد الشخص -

¬`«LƒàdG äÉ`«dBG

الغايات: ˚

الفريق؟ أو الشخص غايات هي ما o

القدرات: ˚

الفريق؟ أو الشخص قدرات هي ما o

االنطباعات: ˚

الفريق؟ أو الشخص سيقوم به عما تصورك ما o

الفريق؟ أو الشخص عن انطباعك هو ما o

الفريق؟ أو الشخص عن اآلخرين هو انطباع ما o
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املـعـاييـر: ˚

الفريق؟ أو الشخص من يتوقعه اآلخرون الذي ما o

اآلخرين؟ توقعات على حتقيق الفريق قادر أو الشخص هل o

للتخطيط االستراتيجي تأهيل اإلعداد في كموجه املنسق دور

الهامة اخلطوات من عدداً االستراتيجي للتخطيط اإلعداد مرحلة تتضمن

تلك اخلطوات، بني من أنه إال للمؤسسة، العليا اإلدارة معظمها تنفيذ على تقوم

تنفيذها على والتي يقوم تأهيل فريق التخطيط تتضمن فعاليات التي اخلطوة

التخطيط. فريق منسق

التخطيط. بتأهيل فريق خاللها املنسق من التي يقوم الفعاليات أهم

االستراتيجي. للتخطيط الرئيسة املفاهيم مضمون بعض على االتفاق ˚

االستراتيجي. التخطيط وخطوات مبراحل التعريف ˚

للمؤسسة. االستراتيجي بالتخطيط املعنيني حتديد ˚

»é«JGÎ°S’G §«£îà∏d á°ù«FôdG º«gÉØŸG ¢†©H ¿ƒª°†e ≈∏Y ¥ÉØJ’G : k’hCG

في التالي: املثال في املفاهيم الرئيسة مضمون على االتفاق أهمية تتضح

في   (Radford University) رادفورد جامعة  مجلس اجتمع  ٢٠٠٣م نوفمبر   ١٠

هيئة التدريس وأعضاء اإلدارة والذي يضم مجلس األمريكية املتحدة الواليات

من؟ أي على تدل هل اجلامعة؟ رؤية عنه تعبر الذي ما واإلداريني.وذلك ملناقشة

اجلامعة. به تقوم الذي الدور ˚

الوالية/اإلقليم/الواليات  مستوى على اجلامعة تتبؤوها  التي املكانة ˚

األمريكية. املتحدة

عن اجلامعة. املتكونة الذهنية والصورة السمعة ˚
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معينة. تعليمية في مجاالت اجلامعة متلكها التي اخلبرات ˚

باجلامعة. يلتحقون الذين للطالب يحدث الذي االرتقاء ˚

خصائصه. وأهم اجلامعة، موقع ˚

اجلامعة مجلس يتوصل  أن دون املناقشات انتهت ساعتني،  من أكثر وبعد

التخطيط مفاهيم به تتسم  ملا نظراً وذلك عليها، متفق توصيات أي إلى

مضمونها. حول االختالف نطاق اتساع من االستراتيجي

املفاهيم الرئيسة بعض عليها تدل التي املعاني تقريب إلى نلجأ سوف لذلك

باعتبار معانيها حول اخلالف في تفاصيل اخلوض دون االستراتيجي للتخطيط

يلي: ما املفاهيم هذه أهم ومن الدليل. هذا أهداف ضمن يدخل ال أن ذلك

Management IQGOE’G

حتقيق في استخدامها أثر تعظيم بغرض وتوجيه املوارد حشد وتعبئة وهي

املؤسسة. رسالة

Strategic Dimension »é«JGÎ°S’G ó©ÑdG

(وليس كلي منظور خالل من جهة أو قضية أو أي موضوع إلى النظر هو

املدى). قصير (وليس املدى طويل مستقبلي جزئي) وعلى بعـد

Strategic Management á«é«JGÎ°S’G IQGOE’G

استخدام أثر  يعظم مبا ككل  املؤسسة موارد وتوجيه وحشد تعبئة هي

يبني والشكل التالي الزمن. مدى على املؤسسة رسالة حتقيق في املوارد تلك

بينها العالقة وطبيعة االستراتيجية اإلدارة تتضمنها التي الرئيسة الفعاليات

.(Strategic Management Cycle
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Strategic Planning »é«JGÎ°S’G §«£îàdG

والذي الزمن على مدى ككل إليه موارد املؤسسة توجه الذي االجتاه هو حتديد

املؤسسة. حتقيق رسالة في املوارد تلك أثر استخدام نعظم خالله من

á«æeõdG IóŸGh §«£îà∏d áØ∏àîŸG äÉjƒà°ùŸG ÚH ábÓ©dG

á°ù°SDƒŸG ‘ πª©dG É¡æe πc ¬Lƒj É¡dÓN øe »àdG

Strategic Implementation »é«JGÎ°S’G iƒà°ùŸG ≈∏Y ò«ØæàdG

مدى ككل على املؤسسة موارد وتوجه وتعبئ حتشد اإلجراءات التي اتخاذ هو

لذلك فإنه، من التي حددتها اخلطة االستراتيجية. االختيارات ضوء في الزمن

يلي: ما االستراتيجي على املستوى التي يتضمنها التنفيذ ااالت أهم

االستراتيجية. اخلطة تنفيذ على تقوم التي القيادات اختيار ˚

االستراتيجية. اخلطة مع يتناسب مبا التنظيمية الهياكل تطوير ˚

االستراتيجية. تنفيذ اخلطة تدعم بيئة العمل التي تنمية ˚

االستراتيجية. اخلطة لتنفيذ والبشرية الالزمة املالية املوارد توفير ˚

§«£îàdG

»é«JGÎ°S’G

§°Sƒàe §«£îJ

ió```````ŸG

§«£îJ

»µ«àµJ

§«£îJ

»∏«¨°ûJ

øeõdG ióe ≈∏Y

äGƒæ°S 5 - 3

äGƒæ°S 3 - 1

IóMGh áæ°S

Medium term
planning

Tactical planning

Operational
planning
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املتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية. آليات وتطوير بناء ˚

Strategic Monitoring á«é«JGÎ°S’G á©HÉàŸG

للخطة وفقــاً يتم االستراتيجي املستوى على التنفيذ من أن التأكد هي

االستراتيجية.

Strategic Evaluation »é«JGÎ°S’G º««≤àdG

ضوء املتغيرات في الزمن مدى على اخلطة االستراتيجية صالحية من التأكد هو

تتضمن: قد والتي التصحيحية. باإلجراءات والتوصية واخلارجية، الداخلية

اخلطة االستراتيجية. تعديل ˚

االستراتيجي. التنفيذ إجراءات في النظر إعادة ˚

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG äGƒ£Nh πMGôÃ ∞jô©àdG :kÉ«fÉK

ما يلي: االستراتيجي للتخطيط الرئيسة تشمل ارجات

االستراتيجية. الرؤية ˚

اتارة. االستراتيجيات ˚

االستراتيجية. املستمر لالختيارات والتصويب التقييم آلية ˚

التالية: األربعة املراحل االستراتيجي التخطيط عملية لذلك تتضمن

االستراتيجي. للتخطيط اإلعداد األولى: املرحلة ˚

املستقبلية. الثانية: بناء الرؤية املرحلة ˚

االستراتيجيات. اختيار الثالثة: املرحلة ˚

والتقييم. الرابعة:  التنفيذ املرحلة ˚
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»`é`«`JGô`à`°S’G §`«`£`î`à`dG π``MGô``e

»é«JGÎ°S’G §«£îà∏d OGóYE’G :¤hC’G á∏MôŸG

مقومات جناحه. وتوفير االستراتيجي للتخطيط بالتأهل وتعنى

á«é«JGÎ°S’G ájDhôdG AÉæH :á«fÉãdG á∏MôŸG

بلوغه إلى املؤسسة ككل تسعى الذي الطموح أو األمل باستشراف وتعنى

األمل مصدر مبثابة تعتبر االستراتيجية  الرؤية فإن لذلك البعيد. املدى على

البعيد. املدى على للمؤسسة واإللهام والتوجيه

äÉ«é«JGÎ°S’G QÉ«àNG :áãdÉãdG á∏MôŸG

والبيئة تتحكم فيها) (التي الداخلية للمؤسسة البيئة بني بالتوفيق وتعنى

دفع للمؤسسة أكبر قوة يحقق مبا إطارها) في تعمل (التي للمؤسسة اخلارجية

االستراتيجية. رؤيتها بلوغ اجتاه في

á«é«JGÎ°S’G á£ÿG º««≤Jh ò«ØæJ :á©HGôdG á∏MôŸG

باآلتي: للمؤسسة العليا اإلدارة وتعنى بقيام

§«£îà∏d OGóYE’G

Preparatory work

á«é«JGÎ°S’G ájDhôdG AÉæH

Establish a vision for the future

á«é«JGÎ°S’G á£ÿG º««≤Jh ò«ØæJ

Implementation and
evaluation of strategic plan

äÉ«é«JGÎ°S’G QÉ«àNG

Developing Strategies

Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV
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تخصيص  أولويات وحتديد العمل في املؤسسة، توجه وضع البرامج التي ˚

اتارة. لالستراتيجيات وفقاً املوارد،

االستراتيجية. اخلطة تنفيذ متابعة ˚

واخلارجية  الداخلية املتغيرات ترصد والتي املستمر التقومي آلية وتفعيل بناء ˚

االستراتيجية االختيارات لتصويب الالزمة التصحيحية اإلجراءات وتقترح

التنفيذ. آليات وتطوير

املؤسسة  في التخطيط فريق الستخدام معد الدليل هذا ألن ونظراً لذلك،

املرحلة الرابعة فقط باعتبار أن األولى الثالثة املراحل على يقتصر فإنه سوف

الدليل. هذا في إطار تدخل ال ثم ومن العليا للمؤسسة اإلدارة بها تختص

á°ù°SDƒª∏d »é«JGÎ°S’G §«£îàdÉH Ú°ù«FôdG Ú«æ©ŸG ójó– :kÉãdÉK

Stakeholders á°ù°SDƒª∏d »é«JGÎ°S’G §«£îàdÉH ¿ƒ«æ©ŸG 

يتأثرون والذين املؤسسة، خارج أو داخل من أو األشخاص أو اجلهات الفئات هم

تؤخذ ثم ومن للمؤسسة، االستراتيجي التخطيط في إيجاباً) أو (سلباً يؤثرون أو

للمؤسسة، االستراتيجي التخطيط عند االعتبار ورغباتهم في احتياجاتهم

والتي قد تتضمن: (Participation) للمشاركة اتلفة الصور خالل من وذلك

الرأي. استطالعات ˚

الشخصية. املقابالت ˚

املناقشة. حلقات ˚

العمل. ورش ˚

.(Simulation) املشابهة ˚

التخطيط من: فريق يتمكن اهتماماتهم وحتليل باملؤسسة املعنيني حتديد عند

املؤسسة. نطاقه في تعمل الذي واتمعي املؤسسي اإلطار تفهم ˚
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سوف  والذي بخطة املؤسسة، يتأثر سوف الذي على من مبكراً الوقوف ˚

والسلبي لهم تصبح محصلة التأثير اإليجابي ميكن أن فيها، وكيف يؤثر

املؤسسة. صالح في جميعاً

االستراتيجي  التخطيط  في  ملشاركتهم الوسائل أفضل حتديد ˚

للمؤسسة.

على األسئلة اإلجابة إلى نحتاج املؤسسة، وخارج داخل من ولتحديد املعنيني

التالية:

للمؤسسة؟ االستراتيجي التخطيط من هم املستفيدون من ˚

للمؤسسة؟ من التخطيط االستراتيجي هم املتضررون من ˚

للمؤسسة؟ االستراتيجي للتخطيط هم املؤيدون من ˚

للمؤسسة؟ االستراتيجي للتخطيط هم املعارضون من ˚

العالقة  تلك وأثر األشخاص؟ أو الفئات أو اجلهات تلك بني العالقة ما هي ˚

للمؤسسة؟ االستراتيجي التخطيط على

Internal Stakeholders á°ù°SDƒŸG πNGO øe ¿ƒ«æ©ŸG

املؤسسة. الذين يخضعون لتحكم األشخاص أو اجلهات أو الفئات هم:

External Stakeholders á°ù°SDƒŸG êQÉN øe ¿ƒ«æ©ŸG

حتكم نطاق ضمن يدخلون  ال  الذين األشخاص أو اجلهات أو الفئات  هم:

املؤسسة.

في تؤخذ التي واجلهات الفئات يوضح األعمال، قطاع من مثال يلي وفيما

للشركة. االستراتيجية اخلطة وضع عند االعتبار
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حتديد إلى نحتاج لذلك للمؤسسة، االستراتيجي عند التخطيط األهمية من

أو تأثراً األكثر املعنيون وهم  ،(Key Stakeholders) باملؤسسة الرئيسني املعنيني 

للمؤسسة. االستراتيجي التخطيط تأثيراً في

األسئلة  عن اإلجابة إلى  نحتاج باملؤسسة الرئيسني  املعنيني ولتحديد

التالية:

للمؤسسة؟ االستراتيجي للتخطيط منهم كل يحملها التي التوقعات ˚ ما

منهم؟ كل يجنيها قد التي الفوائد ما ˚

منهم؟ كل على التي قد تقع األضرار ما ˚

التخطيط  لصالح تعبئتها في منهم كل  ويرغب ميكن التي املوارد ما ˚

للمؤسسة؟ االستراتيجي

منهم؟ كل يحتلها التي املكانة ما ˚

منهم؟ لكل املتوفرة والصالحيات ما السلطات ˚

منهم؟ التي ميتلكها كل االستراتيجية في املوارد التحكم درجة ما ˚

á`````cô````°û``dG

¿ƒ``°ù``aÉ``æ```ŸG

¿ƒ``ª`gÉ``°ù```ŸG

¿hOQƒ`````````````ª`dG

ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH ¿ƒ«æ©ŸG

IQGOE’G ¢ù∏›

ácô°ûdÉH ¿ƒ∏eÉ©dG

ΩÓ``````````````````YE’G

AÓª©dG

»∏ëŸG ™ªàéŸG

á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

∑Ó```````````ŸG
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منهم؟ ميتلكها كل التي العالقات وشبكة التنظيم ما درجة ˚

جناح  على التأثير هذا أهمية وما  منهم، لكل  الرسمي غير التأثير ما ˚

للمؤسسة؟ التخطيط االستراتيجي

االستراتيجي  التخطيط  في منهم كل ملشاركة األفضل  الطريقة ما ˚

للمؤسسة؟

وحتديد باملؤسسة،  املعنيني حصر ميكن (٢) و   (١) منوذجي وباستخدام

الرئيسيني باملؤسسة. املعنيني

á°ù°SDƒŸÉH 
˚

Ú«æ©ŸG ô°üM (1) º``bQ êPƒ``ª`f

Ω
˚

á````°ù```°SDƒ`````ŸG êQÉ```````N ø``````e
˚

á````°ù```°SDƒ`````ŸG π````````NGO ø``````e

1

2

3

4

5

تنتمي إليه. إلى القطاع الذي باإلشارة يكتفى  وال اجلهات ˚  تسمى

á°ù°SDƒŸÉH 
˚

Ú°ù«FôdG Ú«æ©ŸG ó`jó`ë`J (2) º``bQ êPƒ``ª`f

Ω
˚

á````°ù```°SDƒ`````ŸG êQÉ```````N ø``````e
˚

á````°ù```°SDƒ`````ŸG π````````NGO ø``````e

1

2

3

4

5

بشكل مباشر. بها يتأثرون أو املؤسسة على يؤثرون ˚  الذين
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واملعقبـات  األسبـاب ˚ البيـانـات ˚ الشـورى ˚ التقـارب أو التـواؤم ˚ جـمـع

اخلريطة  ˚ واملسؤوليـات األدوار  ˚ واألهميـة  االكتفـاء  ˚ العالقـات   ˚

األهـداف االنسيابية ˚ معايير النجاح ˚ حتديـد
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الشـورى
قال ،(Brain Storming) األفكار توليد مرتفع، بصوت التفكير التشاور، تعني ˚

.[٣٨ اآلية: [الشورى؛ مْ ..} نَهُ بَيْ ورَى شُ مْ رُهُ وَأَمْ ..} اهللا تعالى

الزمن، كما تساعد  من  وجيزة فترة في عديدة ابتكار أفكار ˚ تساعد على 

خالقة. بصورة التدبر على اموعة

من  وتسارع معضلة، جوانب جميع في الفكر إعمال في التوسع ˚ تيسر

حل إلشكالية. إيجاد

iQƒ``°û`dG π```FÉ`°Sh

á`ª¶àæŸG á`≤`jô`£dG

للمجموعة دقائق (١٠  -  ٥) بني تتراوح الوقت فسحة من  املنسق يتيح ˚

صمت. في أفكارهم لتدوين

ورق  باستخدام أفكاره أحد لعرض اموعة في  عضو كل املنسق يدعو ˚

لتسجيلها. (Flip-chart) عرض

جولة  حتى  االنتظار أو دوره عند أفكاره بعرض احلضور من كل يقوم ˚

الحقة،

املشاركة، اخلجولني على حتى ترغم ما عادة الطريقة هذه ˚

في  باإلسهام كل عضو على له داعي ال إلى ضغط تؤدي قد الطريقة هذه ˚

األفكار. طرح

á`«`dÉ`é`JQ’G á``≤`jô`£dG

من لهم يطرأ ما وفق أفكارهم التعبير عن املنسق من األعضاء ˚ يطلب
السكينة. من نوعاً الطريقة هذه وتوفر أفكار،

على السيطرة حملاولة وصخباً جرأة احلضور ألكثر الباب تفسح قد ˚ الطريقة
النقاش.
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iQƒ`°û`∏d á`eÉ`g ó`YGƒb

على احلرص مع العرض ورق  على فكرة كل وكتابة فكرة  أي انتقاد ˚ عدم 
اجلميع. حتى يراها الكلمات بوضوح ظهور

اجلديدة. باألفكار اآلخرين وتذكير الفهم االلتباس في ˚ تالفي

عليها املشورة. جتري التي القضية أو املطروح السؤال على االتفاق الكل ˚ على
عند توضيحية وتوجيه أسئلة العرض ورق املتحدث على عرض وتسجيل

دقيقة. (٥ - ١٠) بني بسرعة ما املهمة إكمال مع اللزوم،

التقارب أو التواؤم

ΩDhGƒ`à`dG hCG ÜQÉ`≤àdG ∫É`µ°TCG

مجموعات إلى العفوية) (االستجابات الكيفية البيانات فرز في تستخدم

لكل أمثل تعريف إلى موضوع يؤشر حتديد ثم رابط طبيعي بينها متجانسة

مجموعة.

∫Éª©à°S’G á«Ø«c

املواءمة. عملية معضلة في أو قضية سؤال أو عن بجالء ˚ عبر

وواضحة. جمل كاملة باستخدام تدوين الصقة أو كارت على كل رد ˚ دون

وهذه رابطة: منها مجموعة كل متوائمة بني مجموعات إلى الكروت إفرز ˚

الفريق. أعضاء فيها يشارك صامتة عملية

الفريق. كل أفراد يتوقف حتى التجميع التجميع وإعادة ˚ تكرار

العنوان حدة: على الكروت من مجموعة لكل وكامل موجز عنوان ˚ حتديد
حتته. الكروت املدرجة كل بني الرابطة ميثل أن يجب

øjôªàdG º«b

العناوين؟ به تخبرنا الذي ˚ ما

إضافية؟ معلومات على للحصول العناوين بني أخرى هناك رابطة ˚ هل
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البيانـات جمـع

äÉ`fÉ«ÑdG ™`ª`L äÉ`«`dBG

لها. التخطيط يجري عملية أي قيمة عن مبعلومات تزودنا ˚ البيانات

للدراسات املتقدمني الطلبة عدد مثل  عددية  قيماً تكون قد البيانات  ˚
فاتورة. في األخطاء العليا أو عدد

متثل ألنها معينة وضع بعينه أو خطة إصالح أي في ˚ البيانات أدوات هامة
الظن. أو اآلراء من بدالً والواقع احلقيقة

äÉ`fÉ«ÑdG ™`ªL ø`e ±ó`¡dG

االعتماد  من بدالً لها التخطيط يجري التي العملية على فهم العمل ˚

الظن والتخمني. على

عن  مستنيرة قرارات اتخاذ على وتساعد احلقيقة تعكس البيانات ˚

العملية.

املتاحة. اإلصالح فرص أولويات وترتيب التعرف هامة في ˚

األسباب اجلذرية. حتليل في تستخدم ˚

العملية. إصالح مراقبة منها تنطلق مرجعية تعطي ˚

¿Gƒ``````æ````Y¿Gƒ``````æ````Y¿Gƒ``````æ````Y
¿Gƒ``````æ````Y



٧٨

»
`̀é

`̀«`̀J
GÎ

`̀°`̀S’
G

§
`̀«`̀£

`̀î
`̀à`̀dG »

`̀≤
`̀°`̀ù`̀æ`̀e

 π
`̀«`̀g

CÉ`̀J
 π

``«``dO

في  واملشاركة العملية في التغير ومراقبة املستقبلية بالسلوكيات التنبؤ ˚

املعلومات.

äÉ``fÉ«ÑdG QOÉ``°üe

العملية. في املشاركون ˚

العملية. في املنافع أصحاب ˚

بالعملية. املتصلة املشاهدات ˚

äÉ`fÉ«ÑdG ™`ªL äGƒ`£N

ستتخذ  التي القرارات هي ما أو عليها اإلجابة يلزم  التي األسئلة حدد  ˚

العملية. بشأن

القرارات. التخاذ أو األسئلة على لإلجابة الالزمة عرف املعلومات ˚

على بيانات. احلصول ميكن العملية مرحلة من أي في حدد ˚

املعلومات منه. على ميكن احلصول العملية في املشاركني من من حدد ˚

البيانات  استخدام تلك املمكن من كان إذا لتحدد املوجودة البيانات حلل ˚

القرارات. التخاذ أو األسئلة لإلجابة على

التحليل. في التي تستخدم الالزمة األدوات نوعية حدد ˚

وعرضها. للنتائج التوصل كيفية حدد ˚

äÉfÉ«ÑdG ™ª÷ á∏¡°S ¥ôW

أوقات  في العملية عن الناجمة النتائج تدوين البسيطة: املشاهدات ˚

تتوفر. عندما أو محددة

بكفاءة  املعلومات جلمع مصممة النتائج بتدوين خاصة مناذج ورق الرصد: ˚

عن عرض املعلومات في الرصد ويستخدم ورق بسيطة ومعروفة. وبصورة

تلقائياً. حتليلها وميكن مباشرة استخدامها ميكن صورة في العملية
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ó`°UQ ábQh πªY äGƒ£N

في مبشكلة  خاصة بيانات تكون ما (عادة  ستجمع التي البيانات حدد  ˚
العملية).

املعلومات من كمية  أكبر جمع توفر بصورة البيانات رصد  ورقة صمم  ˚
بالعملية. املتصلة الالزمة

في العملية. وكيف؟ ومتى؟ وأين؟ عمن؟ وماذا؟ ˚ فتش

وصف. عمود لكل عنوان ˚ استخدم

البيانات. اجمع ˚

اجلدول. في البيانات ارصد ˚

أو فطيرة خطي أو بياني رسم مثل التفسير سهلة النتائج بصورة ˚ اعرض
.(Pareto) باريتو

ó``°UQ á`bQh π`ª©d äÉ`«°UƒJ

االستخدام. قبل الرصد ورقة ˚ اختبار

وأن الرصد ورقة تعبئة لكيفية مدركون البيانات جامعي أن من التأكد  ˚
الطريقة. بنفس البيانات سيرصدون الكل
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عن البيانات جمع ذلك عند البيانات بتعريفات عملية؛ مثال جامعي ˚ تزويد
املكاملة. ماهية حتديد يجب القادمة، التليفونية االتصاالت

البيانات. جامعي من واحد ولكل البيانات، جمع يوم وفق الرصد ورق ˚ فصل

جمعت؟ ومتى وأين جمعت؟ البيانات؟ جامع عمن هو معلومات ˚ تضمني
جمعت؟ عملية وألي

واملعقبـات األسبـاب

ÜÉ`Ñ°SC’G Qhò`L ø`Y å`ëÑdG

الرغبة في الوصول إلى عند األقل، على مرات خمس «ملاذا»؛ بـ السؤال يفضل

يتعمق أن للفريق الفرصة تتاح وبهذا أسبابها اجلذرية؛ وحتديد املشكلة جذور

احللول الوسيطة أو الظاهرية األعراض ويتخطى املشكلة جذور عن البحث في

بهذه تعمل ملاذا أو هذا؟ حدث ملاذا فبسؤال: حقيقتها. املشكلة على له وتتجلى

املشكلة. أو القائم الوضع أسباب حتديد للفريق الطريقة؟ ميكن

حتليلية مثال: تساؤالت

الطلب؟ على املوافقة عملية تأخرت ملاذا السؤال األول: ˚

الطلب. في ناقصة معلومات هناك اجلواب: ألن ˚

ناقصة؟ كانت املعلومات ملاذا الثاني: السؤال ˚

يوفر املعلومات املطلوبة. لم مقدم الطلب ألن اجلواب: ˚

املطلوبة؟ البيانات الطلب يعط مقدم لم ملاذا السؤال الثالث: ˚

باملعلومات. بتزويدنا لطلبنا يستجيبوا لم بالطلب املتقدمني ألن اجلواب: ˚

الطلب لطلبنا؟ مقدم يستجيب لم ملاذا الرابع: السؤال ˚

شبكة  كانت حني في البريد اإللكتروني عن طريق أرسل ألن طلبنا اجلواب: ˚

اليوم. ذلك في معطلة االتصاالت
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معطلة؟ الشبكة كانت ملاذا اخلامس: السؤال ˚

اإللكتروني  البريد طلبات الشبكة نتيجة كبيراً على كان احلمل اجلواب: ألن ˚

والطلبات. واملراسالت

ÜÉ`Ñ°SC’G Qhò`L »°ü≤J

من أربعة: واحداً ملشكلة اجلذري السبب يكون ما ˚ عادة

الناس. o

العملية. o

والتعليمات. الطريقة o

املكان. o

األربعة. األسباب بهذه البدء هو األسباب لتعقب الطرق ˚ أكفأ

العـالقـات

äÉ`bÓ`©`dG π``µ°T

نوعية من األجوبة  أو املواضيع موضوع من أي على التعرف في يستخدم ˚

من التي اتضحت القضايا كل من بني األكبر له التأثير العملية من جزء أو

عليها. احلصول مت التي البيانات

Ö
`∏
``£

``d
G

∫
ƒ

``Ñ
``b

á«∏ª©dG¢SÉ``æ`dG

äÉª«∏©àdGh á≤jô£dG ¿É````µ```ŸG
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املتعددة التي خضم القضايا في األسباب جذور على التركيز على ˚ يساعد
املعلومات. جمع عملية تثيرها

ΩGó`îà°S’G á`«Ø«c

عناوين  من القضية مأخوذاً موضوع يكون قد على كارت: قضية كل ˚ كتابة

البياني بارتو في رسم ترصد التي األجوبة من نوعية من أو املواءمة شكل

موضوعاً. ٥ - ١٥ بني ما دون إلخ، املشورة، .. فكرة متخضت خالل أو

دائرة. في تعبئتها بعد الكروت توضع ˚

األخرى؟  الكروت على يؤثر الكارت على ما كان إن يسأل كارت أي من بداية ˚

الذي الكارت إلى من ذلك الكارت األصلي يرسم سهم هناك تأثير كان لو

تأثر.

على  منهما يؤثر كل كارتان هناك كان ولو الكروت؛ كل العملية مع ˚ تكرر

التأثير األكبر. ميثل سهم يرسم اآلخر،

كارت. كل والداخلة على اخلارجة لألسهم الكلي إحصاء العدد ˚

دافع. أما كثرة  عامل أو جذري سبب إلى يشير اخلارجة األسهم عدد كثرة ˚

األسباب. متأثرة بالعديد من قضية إلى األسهم الداخلة فيشير عدد

على  التركيز ويتم اخلارجة منها األسهم عدد وفق (الكروت) القضايا ترتب ˚

أكبر يتحقق تلك القضايا حل على وبالتركيز في الرتبة؛ املرتفعة القضايا

للعملية. إصالح

مثال:

عناصر. ثمانية لها عملية إصالح ˚ املطلوب:

املشاكل  يسبب الذي هو العناصر قائمة على عنصر أي حتديد الطريقة: ˚

إلى تؤدي التي القليلة القضايا أي حتديد للعملية؛ األخرى العناصر في 
العملية. عديدة في أعطال
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مثال:

باألسهم. املمثلة بني العناصر الثمانية العالقات وحدد ناقش ˚

العملية. في كثيرة ملشاكل ميثالن جذرين ˚ عنصر ١ و ٢

املتصلة بهما. وابحث عن حل للمشاكل العنصرين افحص ˚

للمشكلة. العنصران جذورا هذان يشكل ملاذا مرات خمس نفسك اسأل ˚

األخرى.  العناصر من  بالعديد يتأثر ألنه  لفحص يحتاج ٥ عنصر  كذلك   ˚

اختناق). (نقطة ميثل عنق الزجاجة عن السبب فقد ابحث

واألهمية االكتفاء

á«ªgC’Gh AÉØàc’G πµ°T

عن: عجالة في للتعرف يستخدم ˚

أو  اخلدمات أو املنتجات  مجاالت  من بقائمة العمالء االكتفاء مدى o

العمليات.

من تلك ااالت لديهم. كل أهمية o

ΩGóîà°S’G á«Ø«c

مجموعة  تعني التي اخلدمات أو املنتجات أو العمليات سمات أدرج كل ˚

جدول. في آراءهم استطلعت الذين العمالء

من  عدد على اقصرها تشعب، ودون القائمة في التحكم ميكن حتى ˚

سمة. ٥ - ١٥ بني تتراوح الرئيسة السمات

السمات  كل من األمين هامشها ارصد على كبيرة)، (ورقة صحيفة أعد ˚

من مقياس ميثل منهما كل عمودان القائم ضع ومبقابل العمالء، تهم التي

االكتفاء. فعنوانه الثاني العمود أما األهمية العمود األول عنوان ،(١ - ٥)
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1234512345

(1) º```bQ á`ª``°S .1

¿É`«`Ñà°S’G á`ÄÑ©J

االستبيان. أن يعبئوا قائمة العمالء يسأل العميل رأي استطالع ˚ عند

االستبيان: صحيفة عن بتوضيح العمالء ˚ يزود

أن متثل و(١) للغاية، هامة املناظرة السمة أن األهمية خانة في (٥) متثل  o
األهمية. قليلة املناظرة السمة

للغاية، كبير السمة املناظرة االكتفاء من أن االكتفاء خانة في (٥) متثل  o
ما ميكن. أقل املناظرة السمة من االكتفاء أن (١) وميثل

è`FÉ`à`ædG ó`°UQ

القيام يتم بينما بجمعها املساعد يوكل أو  االستطالع ˚ جتمع صحائف
االستطالع. حتليل بيانات لعملية اموعة بإعداد

من السمات. سمة لكل واالكتفاء باألهمية جميع النتائج اخلاصة ˚ رصد
أقصى فإن من ثمانية مشاركني مجموعة كان هناك املثال: لو على سبيل

.٤٠ على يزيد سمة لن بكل اخلاص االكتفاء أو ألهمية تراكمي مجموع

متقاطعني: محورين ˚ رسم

ميثل األهمية. األفقي احملور o

االكتفاء. ميثل احملور الرأسي o

مشاركني: الثمانية مثال في ˚

 ٨ للدرجات  األدنى باحلد اليسار إلى اليمني من األهمية  محور يبدأ o
.٤٠ باحلد األقصى وينتهي
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للدرجات ٨ وينتهي  األدنى أعلى باحلد إلى أسفل االكتفاء من يبدأ محور o

.٤٠ األقصى باحلد

التقاطع ٢٤. نقطة  o

احلضور. ليراه جميع الكفاية فيه مبا كبيراً اجعل الشكل ˚

كل  لتمثل االستبيانات من جمعت التي التراكمية الدرجات استخدم ˚

واضحة. بسيطة رموز باستخدام البياني الشكل على سمة

الثمانية مجموعة مثال:

التراكمية: الدرجات على حصلت سمة ١ أن ˚ افرض

األهمية: ٣٤. o

االكتفاء: ١٠. o

بينما  املنتج أو اخلدمة أو للعملية األولى راضني عن السمة ليسوا العمالء ˚

.ً جدا هامة السمة تلك اعتبروا

على تلك  الالزمة التعديالت بإدخال لالهتمام املاسة احلاجة إلى يشير هذا ˚

السمة.

اإليضاح  من مزيد عن (Focus Group) االستطالع سؤال مجموعة يلزم لهذا ˚

األولى. السمة على حكمهم بخصوص والتفصيل

á«ªgC’G

AÉØàc’G

8

8

40

40

1 ºbQ áª°S
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AÉØàc’Gh á«ªgCÓd πeÉµdG ÊÉ«ÑdG º°SôdG

´Ó£à°S’G áYƒª› ¿É«Ñà°SG øe áª°S 12 É¡d áeóN øY

áª°S 12 É¡d áeóN øY AÉØàc’Gh á«ªgC’G ¢TÉ≤f

عن  أسئلة بطرح املنسق يقوم االستطالع مجموعة اجتماع خالل ˚

رأيهم فيها: بإبداء التي قاموا للخدمة السمات الهامة

(أ)؟ السمات مجموعة من اكتفاء على هم ملاذا o

(ب)؟ اموعة بسمات مكتفني غير هم o ملاذا

á«ªgC’G

AÉØàc’G

40

40

8

8

(CG) áYƒª›

(Ü) áYƒª›

5
2

11

10

3
7

19

12

4

8

6

á«ªgC’G

40

40

8

(CG) áYƒª›

(Ü) áYƒª›

5
2

11

10

3
7

19

AÉØàc’G
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أو سمة سؤال كل على املشاركني رد ميثل بيانياً رسماً ˚ كلما أمكن ارسم
عنها. من املعلومات تطلب مزيداً

˚ الفائدة:

الردود  جمع أو بحساب املتوسط القيام هامة عند معلومة ضياع عدم o
بعض. مع بعضها

في  الفريق أعضاء يستخدمها التي اتلفة الطرق بني اكتشاف الفروق  o
تعرضها عليهم. التي املعنية للخدمة السمة نفس على أحكامهم

البيانات. جتميع عند املعلومات من العديد ما تفقد ˚ عادة

غير من فرمبا مفيدة، تكون قد احلالة هذه في املستقاة املعلومات ˚ رغم أن
االستطالعية. الفرقة اجتماع في عليها احلصول املمكن

املشاركني. مختلف ردود ملحوظة بني فروق الردود إلى حتليل يشير ˚ رمبا

وتوضيحه. الردود التباين في مناقشة ˚ يجب

املشاركني؟ صغيرة من مجموعة الرد بني في التباين توقع ذلك ˚ هل

الردود؟ التباين في من استنباطه ميكن منط هناك ˚ هل

منها لكل كان االستطالع مجموعة من أفراد بني تكتالت هناك هل  ˚
عليهم؟ التي تعرضها اخلدمة تقييم في طريقة

واملسؤوليات األدوار

á°ù«FôdG äÉ«∏ª©dG ‘ äÉ«dhDƒ°ùŸGh QGhOC’G ójó–

باملشاركة في: االستراتيجي التخطيط في الفريق املشارك ˚ يبدأ

الرئيسة. العمليات تعريف o

عملية رئيسة. لكل بها القيام يلزم التي والفعاليات املهمات حتديد o

على حدة. كل مسؤولياتهم بتحديد اموعة أعضاء ˚ يقوم
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من  به القيام األعضاء من كل ينوي عما البيانات املنسق بتجميع يقوم ˚

جماعي. نقاش في لطرحها أعمال

CGó`Ñ`J ∞`«`c

املؤسسة  أو باملنظمة اخلاصة الرئيسة العمليات بتحديد اموعة تقوم ˚

بها. اخلاصة

بها  القيام على املنظمة يجب التي العملية هي املهام العمليات الرئيسة: ˚

االستراتيجي للتخطيط الالزمة الرئيسة مثل العمليات رسالتها لتحقيق

ملؤسسات التعليم العالي.

وتبويبها. الرئيسة العمليات حتديد جيدة تالئم آلية تعتبر التواؤم طريقة ˚

التي  الفعاليات  أو املهام برصد املعنية املؤسسة في العاملون يقوم ˚

الكبرى. الرئيسة العمليات من كل في يديرونها

رصدها  التي املهام عن املسهبة القوائم بفحص وتبويب اموعة تقوم ˚

املؤسسة. في العاملون

مسميات لكل  تعطى عليها واالتفاق إلى مجموعات املهام تقسيم عقب ˚

كبرى. مجموعة

عمود  إضافة  مع وأقسامها األساس العمليات ترصد مصفوفة ترسم ˚

سيشارك ومن عنه ومن ينوب العملية عن املسؤول يحتوي على اسم املدير

فيها.
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∫hDƒ`°ùŸG ô`jó`ŸG º`°SEG ™`e É`¡`eÉ`°ùbCGh ¢SÉ``°SC’G äÉ`«`∏ª©dG á`aƒ`Ø°üe

É`¡`«`a ∑QÉ`°û`«°S ø`eh ¬`æ`Y Üƒ`æ`j ø`eh á`«∏ª©dG ø`Y

á```©``eÉ```L »```a »``ª``jOÉ```cCG º``°ù``b :∫É``ã```e

á````````````«`∏ª©dG
Ö``MÉ``°U

QGô````≤``dG
ô````jó`````ŸGÖ```FÉ``æ``dG¿ƒ````cQÉ```°û```ŸG

º««≤àdG

¢SQóŸG óYÉ°ùŸ ¢ùjQóàdG áÄ«g º««≤J

¢SQóŸG óYÉ°ùŸ áÑ∏£dG º««≤J

º««≤àdG) ¢SQóŸG óYÉ°ùe ¬©e πª©j …òdG ¢SQóŸG

(ÖjQóàdGh ≥«°ùæàdGh

¢ùjQóàdG OGƒe hCG á«°SGQódG ÖàµdG

ÖJÉµŸG ‘ IOÉY OGƒŸG π°†aCG óLƒJ) OGƒŸG Iôah

GPEG É¡àeÓ°S ¿Éª°V øµÁ ∞«c ¬fCG ÒZ ,á«°üî°ûdG

(áÑàµŸG ‘ â©°Vh

áÑàµŸG º«¶æJ

áÑàµŸG ≈∏Y á¶aÉëŸG

¢SQóŸG OÉ°TQEG Ö«àc ≈∏Yh á«ª∏©dG IOÉŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

(äGó©e hCG §FGô°T hCG Öàc) OGƒŸG Ö∏W

ΩÉ©dG ΩGóîà°SÓd á«ª∏©dG OGƒŸG ï°ùf Ö∏W

‘ ΩÉ©dG ΩGóîà°S’ÉH á°UÉÿG á«ª∏©dG OGƒŸG ï°ùf OƒLh

É¡æ«M ‘ ÖàµŸG

π«dOh ,ΩÉ©dG ΩGóîà°S’G ï°ùfh ,áªFÉ≤dG :ÜÉàµdG äÉÑ∏W

Ú°SQóŸG

áÑàµª∏d Öàc Ö∏W

ÜÓ£dG äÉØ∏e

äGÒ«¨J …CG êGQOEG º¡ŸG øe -ÜÓ£dG äÉØ∏e á©LGôe

äÉfÉ«ÑdG ‘

ÜÓ£dG äÉØ∏e ßØM

á«°SGQódG IÎØdG ∫ÓN á«FÉ¡ædG äÉfÉëàe’G á©HÉàe

iôNCG ¤EG á«°SGQO IÎa øe ÖàµdG á©HÉàe
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التي سيشاركون  لتحديد العمليات يعملون منفردين أعضاء الفريق ˚ كل

إدارتها. يتناوبون أو يديرونها أو فيها

واحدة؛  مصفوفة وجمعها في الفردية املصفوفات بجمع املنسق يقوم  ˚

الفريق. على امعة املصفوفة وتوزع

مسؤوليات  الحتمال وجود املصفوفة ومراجعتها مبناقشة اموعة تقوم ˚

مختلطة أو فجوات أو تضارب.

الالزمة. والتعديالت املطلوبة التغييرات اموعة تقرر ˚

باقي  على وعرضها املسؤوليات ملصفوفة نهائية صورة على االتفاق ˚

املؤسسة.

QGhOC’G ó`jó``–

العملية  إلجراءات القرارات بالنسبة الذي يصدر الشخص القرار: صاحب ˚

من العمليات بعض وفي املدير وصالحيات واألولويات أو تغييرها؛ برمتها

املدير. بدور يقوم

منتظمة؛  بصورة املهمة  أو  بالعمل  القيام  عن  مسؤول  العملية: مدير ˚

محددة، عملية في التصرف بكيفية اخلاصة األسئلة باإلجابة عن ويقوم

يومي. أساس على يديرها التي العملية بإجراءات يصدر القرارات اخلاصة

دراية  على وهو للمدير؛ الطارئ الغياب عند العملية بإدارة يقوم النائب:  ˚

عليها. ومتمرن بالعملية

من  يستفيدون أو العملية في يساهمون الذين األشخاص املشاركون:  ˚

بالعملية أو نتائجها. مخرجاتها أو يتأثرون

االنسيابية اخلريطة

التخطيط  عمليات إصالح  في قوية أداة االنسيابية اخلريطة مازالت

الكبرى. املؤسسات في االستراتيجي
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á«HÉ«°ùf’G á£jôÿG á«ªgCG

عمليات التعليم العالي: ˚

سلسلة من  من جزء هو الكبرى املؤسسات في يتم القيام به عمل أي o

ما. غاية حتقيق منها كل اخلطوات تستهدف

على: تعتمد بالعمل القيام على املقدرة ˚

العمليات. تلك تصميم جودة o

العمليات. الطرق التي تنفذ بها صالحية o

وغير  متخبطة عمليات خالل مهماتنا ننجز ما كثيراً أننا املدهش من  ˚

هنا: لكن التساؤل وغير فعالة؛ متناسقة

ارتكاب  ودون يسر وفي بسرعة تتم أنها ثبت بعمليات إجنازه ماذا ميكن o

األخطاء؟ من اللمم سوى

وهي  السويس قناة إلى جدة من  تبحر  أن  محيطات  لعابرة املمكن من  ˚

متخبطة ستكون الرحلة أن  غير  خلفها؛ من  (الهلب)  املرساة تسحب

مكانها في ووضعها اإلقالع قبل املرساة سحب سبقها برحلة باملقارنة

لها. اصص

أن  إال مهمتها على أداء قادرة غير عملية يتعمد تصميم من هناك ليس ˚

جتعلها الوقت مرور في املؤسسات الكبرى تعتريها تغيرات مع العمليات

بالصورة اإلملام دون املمارسات بعض تبني عند خاصة فعالة معقدة وغير

الكلية. للمهمة الكبرى

عليها. اإلشراف يجر لم إذا الوقت مع تتدهور العمليات كل ˚

االنسيابية:  اخلريطة ˚

العمليات كلها. لتحسني أداة o

اخلطوات والقرارات. تتابع لتظهر اخلطوات صورة تعكس o
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العملية. لتوثيق ممتازة وسيلة o

ببعض.  بعضها اتلفة للعملية اخلطوات عالقات في تتبع تفيد o

á«HÉ«°ùf’G á£jôÿG RƒeQ

خـطــوة. ˚

خيارات. قرار أو نقطة ˚

التدفق. أو اجتاه االنسياب ˚

á«HÉ«°ùf’G á£jôÿG äÉeGóîà°SG

عامة. لغة خالل التمثيل من ˚

مشتركة. مرجعية نقاط إظهار ˚

موجودة. عملية تدوين ˚

مثالية. عملية تدوين ˚

الكشف عن ثغرات. ˚

اختناق. نقط عن الكشف ˚

ضرورية. غير مهام عن الكشف ˚

نفس العمل أو املهمة. الكشف عن مواقع تكرار ˚

فاعلية.  أكثر جعلها ميكن حتسينها أو مهام ميكن مواضع عن الكشف ˚

á«HÉ«°ùf’G §FGôÿG ´GƒfCG

عملية. انسياب ˚

ألسفل. أعلى من ˚

تنفيذية. ˚



٩٣

á
```e

É```Y
ä

É```«```dBG .
 .

 å
dÉãdG

π
°ü

Ø
dG

á`«`∏ªY ÜÉ`«°ùfG á`£`jô`N

النهاية. إلى البداية من العملية خطوات حتدد ˚

فيه. تتم الترتيب الذي اخلطوات وفق تنظم ˚

تظـهـر: ˚

األنشطة الرئيسة. o

القـرارات. نقـاط o

العملية. ومخارج مداخل o

á«∏ª©d á«HÉ«°ùfG á£jôN º°SQ

املثال: سبيل على وما ينهيها، العملية يبدأ حتديد ما (١)

(π````Nó```e) á```jGó````H Iƒ````£````N(êô````î```e) á````jÉ````¡```f Iƒ```£```N

ójÈdG ∫ƒ°UhójÈdG π«°UƒJ ”

ÖàµŸG ¤EG CÉÑ©ŸG êPƒªædG ∫ƒ°UhäÉfÉ«ÑdG âLQOCG

äÉeƒ∏©e Ö∏WêƒdÉàµdG π°SQCG

ÖdÉ£dG ∫ƒÑbΩƒ°SôdG ™aO

إلى ارج. املدخل من العملية كل خطوات رصد (٢)

استكمالها. ترتيب وفق اخلطوات ترتيب (٣)

خطوة. لكل املالئمة البيانية الرموز باستخدام شكل رسم (٤)

أخرى. خطوة إلى من العملية انسياب اجتاه األسهم لتظهر استخدام (٥)

خارج أحداث خطوات نتيجة مت تعليق حيث العملية في النقاط إظهار (٦)

أمثلة: انتظار) النقاط في حالة (تلك العملية؛

إضافية. وثائق انتظار في مخلص املعامالت o

إلخ. املراقب، .. موافقة انتظار في العميل o

رمز. كل على رقم أو اسم وضع (٧)

للخريطة. وتاريخ عنوان كتابة (٨)
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األمر. اقتضى إذا وتعديلها اخلريطة مراجعة (٩)

الواقعية الصورة هذه هي «هل الفريق املشارك: موافقة احلصول على (١٠)
سريانها؟». وكيفية للمهمة

´hô`°û`ª`H ìGô`à`bG ìô``W á`«`∏`ª`Y :∫É`ã``e

ºYód á°UôØH QÉ©°TEG

Oó ∫É› »`a çƒëH

å```ë```H ´hô```°ûe Ö``à```cG

åëÑdG ´hô°ûe Ωób

Ëó≤àdG êOÉ‰ ™e

åëÑdG ´hô°ûe ºbôH ßØàMGh º∏à°SG

Ëó≤àdG êPÉ‰ ™LGQ

´hô°ûe π°SQCG

êPÉ‰ ™e åëÑdG

º°ù≤dG ¤EG Ëó≤àdG

AÉ````°†````eEGh á```©```LGô``e

º°ù≤dG ¢ù«FQ

á``«```fGõ```«```ŸG ø``e á```î°ùf

±Ó```¨````dGh

áî°ùæH ßØàMG

åëÑdG ´hô°ûe ≥FÉKh å©HG

ó«ª©dG ÖàµŸ 1 2

¢ùjQóàdG áÄ«gó`«`ª`©`dG Ö`à`µ`eº`°ù`≤`dG Ö`à``µ`e

åëÑdG ´hô°ûe ™LGQ

ájQÉJôµ°ù∏d ¬∏°SQGh

´hô°ûŸ kÉªbQ §YEG

Úàî°ùf π°SQGh åëÑdG

áî°ùæH ßØàMGh º°ù≤∏d

Úàî°ùf º∏°ùJ

¤EG áî°ùf π°SQCG

´hô°ûe Ωó≤e

åëÑdG

åëÑdG IõFÉ÷ kÉªbQ p§YCG

á````«```dÉ```ŸG á```Ñ````bGô`````ŸG

åëÑdG ájÉ¡f QÉ©°TEG º∏à°SG

1

ó`«`ª`©`dG Ö`à`µ`eº`°ù``≤`dG Ö`à`µ`eá`«``dÉ`ª`dG IQGOE’G

2

º```````````YO á`«`∏`ª``©``dG AÉ¡`````````fEG

’º`©``f

åëÑdG ∞∏e ≥∏ZEG
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πØ°SCG ¤EG ≈∏YCG øe á«HÉ«°ùfG á£jôN

اخلريطة. من األعلى عبر اجلزء في املهمة الرئيسة اخلطوات تنظم ˚

رئيسة. خطوة كل حتت اخلطوات الثانوية ترصد ˚

التخصص. مجال في جديد مقرر اعتماد مهمة مثال: ˚

املقررات. للجنة تقدمي املشروع األولى: اخلطوة o

هيئة  كل «إعالم تكون قد االعتماد عملية في  رئيسة خطوة آخر o
املقرر اجلديد». باعتماد التدريس

πØ°SCG ¤EG ≈∏YCG øe ¿Éjô°S á£jôN 

á`jò`«ØæJ á`£`jô`N º`°SQ

العملية. في املشاركني جمع -١

احلائط. على للرسم مالئمة كبيرة وضع أوراق -٢

األعمدة باسم لتسمية للورقة تستعمل لواصق الطرف األعلى على -٣

رئيس املثال:  سبيل على العملية؛ في املشاركة الوحدات  أو الناس

الطالب. العميد، اللجنة التنفيذية، سكرتير القسم، القسم،

تتذكر رمبا إذ لواصق ملاذا يفضل استخدام سريعاً سيكتشف مالحظة:

مكانها. لوضعها في العودة يحتم مما غابت خطوات

 1 Iƒ```£```N

CG - 1

Ü- 1

ê - 1

 2 Iƒ```£```N

CG - 2

Ü - 2

ê - 2

 3 Iƒ```£```N

CG - 3

Ü - 3

ê - 3

 4 Iƒ```£```N

CG - 4

Ü - 4

ê - 4

O - 2
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بأدائها؛ الذي سيقوم العمود ووضعها في حدة خطوة على كل كتابة -٤
العملية. خطوات كل تكمل حتى ذلك ومواصلة

مناقشة العملية: -٥

اخلطوات والقواعد؟ توضيح في االنسيابية اخلريطة أفادت هل ˚

نغيرها؟ أن نحتاج قواعد أو خطوات هناك هل ˚

نعدلها؟ أن نريد مشاكل أو اختناق نقاط هناك هل ˚

انسيابية؟  خرائط أخرى نريد أن نرسم لها عمليات هناك هل  ˚

األساس. الالعبون أعلى اخلريطة: ˚

عنها. مسؤول هو التي أساس أو العب كل التي يقوم بها اخلطوات ˚

اليسار. إلى اليمني من تسري العملية ˚

á``jò`«`Ø`æà`dG á``£``jô`î``dG

á`∏`jó`H á`≤`jô`W

التنفيذية. من أعلى إلى أسفل واخلريطة بني خريطة جتمع ˚

خطوة. كل الناس مع وأسماء اخلطوات كل يشمل الرسم ˚

اليسار. إلى اليمني من بدالً إلى أسفل أعلى من تنساب تلك اخلرائط ˚

?ø```e

?GPÉ``````eóªMCGQóH∫ÉªL¿GƒjO¿hQÉg

(1) Iƒ£N

(2) Iƒ£N

(3) Iƒ£N
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جديد ملوظف االلكتروني العنوان مثال:

للموظفني  االتصال سبل توفير على حريصون ما كلية إدارة في العاملون

الكتروني عنوان توفير خريطة لعملية اإلدارة صممت لهذا وقت. في أسرع اجلدد

ودليل القسم مراسالت قائمة إلى املوظف اجلديد عن ضم املعلومات وكذلك

املوظفني.

ójóL ∞XƒŸ ÊhÎµdG ¿GƒæY ÒaƒJ

±É````£``ŸG á``jÉ```¡``f

وثائق إلنتاج ممتازة طريقة متثل للعمليات  االنسيابية  اخلرائط مالحظات: 

وترتيب بوضوح لتعطي مقترحة أو قائمة عمليات عن بيانية

اخلاصة بها. واملهام واخلطوات للعملية رؤية

IOÉà©ŸG Ú«©àdG ¥GQhCG ÖfÉL ¤EG ÊhÎµdG ¿GƒæY Ö∏W ójó÷G ∞XƒŸG º∏°ùàj

Ú«©àdG OÉªàYG ¥GQhCG π°Sôj ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T ôjóe

á«©eÉL ájƒg ábÉ£H ójó÷G ∞XƒŸG º∏°ùàj Ú«©àdG OÉªàYG Ö≤Y

ájƒ¡dG ábÉ£H ™e ¬ª∏°ùjh ÊhÎµdE’G ¿Gƒæ©dG Ö∏W A»Ñ©j ójó÷G ∞XƒŸG

ä’É°üJ’ÉH ¢üàîŸG á«∏µdG ÒJôµ°ùd á«©eÉ÷G

ójó÷G ∞Xƒª∏d ÊhÎµdEG ¿GƒæY øeDƒj á«∏µdG ÒJôµ°S

ójó÷G ∞Xƒª∏d ÊhÎµdE’G ¿Gƒæ©dG ∫É°SQEÉH Ωƒ≤j á«∏µdG ÒJôµ°S

ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T ‘ ôNBG ∞Xƒe ¤EGh

¿Gƒæ©dG ¬Lƒj ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T ôjóe

π«dO ô°ûf º°ùb ¤EG ÊhÎµdE’G

á©eÉ÷G

ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T ‘ ôNB’G ∞XƒŸG

∞Xƒª∏d ÊhÎµdE’G ¿Gƒæ©dG ∞«°†j

äÓ°SGôŸG áªFÉb ‘ ójó÷G
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ô```cò```J

البعض. بعضها من متساوية مسافات على الرموز وضع محاولة ˚

وواضحة. بسيطة ومختصرة إشارات وتسميات استخدام ˚

اإلمكان. قدر اخلطوط تالفي تقاطع ˚

األمور. في اخللط احلاجة لتفادى وفق رموز الوثيقة استخدام ˚

ميثل  واحداً  الرمز من  خارجني خطني  ارسم القرارات رموز استخدام عند ˚

«ال». ميثل واآلخر «نعم»

املستخدم. بواسطة اخلريطة مراجعة يجب ˚

ألنها: مفيدة االنسيابية اخلرائط ˚

شرحها. عند عامة بلغة املهمة تصف o

أو مهمة  جماعي مشروع أو في وسط بداية أو نهاية في ميكن استخدامها o
جماعية.

إلجناز العمل. الالزمة واملهام العمل ملسارات املتناسق للفهم o وسيلة

معايير النجاح

?ìÉ`é`ædG ô`«`jÉ`©`e »``g É``e

من  مجموعة لتحقيق تطلعات لها املؤسسات في  الوحدات معظم ˚

األهداف.

تلك  حتقيق في النجاح مدى لقياس معايير األهداف يعوز ما  عادة ˚

األهداف.

حققنا األهداف؟  أننا الذي ينبئنا ما ˚

تغييراً محسوساً  يحدث لم رمبا أم التغيير بعض حتقيق األهداف أحدث هل ˚

اإلطالق؟ على

أفعالنا. تأثير تظهر أنها نعتقد مقاييس هي النجاح معايير إن ˚
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محسوسة وميكن مشاهدتها  أو كمية ولكنها كيفية رمبا كانت املعايير ˚

أخرى. أو بوسيلة

أو  قرارات عليه نبني أساس هناك ليس أعمالنا أجنزته عما بيانات بدون ˚

رأي آخر أي مع أي فرد يتساوى ومن غير بيانات فإن رأي عليها إصالح. ندخل
القرارات. في اتخاذ عليها يعتمد قاعدة العامة ليست فاملعرفة

يلي: أهدافنا مبا عن تخبرنا أن النجاح ميكن معايير ˚

حققت النتائج املطلوبة؟ هل o

لم نريدها؟ أو نتوقعها لم نتائج أدت إلى هل o

يجب أن تتغير؟  هل  o

أم ال؟  تستمر أن هل يجب o

أخرى؟  بسبل فحصها يلزم هل  o

يتطلع  التي واآلمال والرسالة الغرض تعكس: أن ذاتها حد في على املعايير ˚

الوحدة. أو القسم إليها

للنجاح. معايير إلى حتتاج االستراتيجية اخلطة ˚

مخطط.  أي تنفيذ الصعب ماهية النجاح فمن مسبقاً نعرف لم ˚ إذا

معايير جناح  جانب إلى اخلطة الشاملة لنجاح حتدد معايير اخلطط بعض ˚

اخلطة. التي حتتويها لألهداف

مدى  بها تقيس  حتدد معايير  أن املؤسسة أنشطة  كل على يلزم مثالياً ˚

إجنازاتها. جناح

بعينه  شيء موجهة لتحقيق املهام من مجموعة عن عبارة نشاط كل ˚

منتج. أو قرارات أو خدمات أو معلومات مثل

من  العديد على يعتمد املؤسسة عمل أن إدراك  الصعب  من ليس ˚

األنشطة.

األخطاء. خفض معدل إدارية: وحدة جناح مثال ملعيار ˚
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أو  العليا الدراسات بطلبة االحتفاظ ارتفاع أكادميي: جناح قسم ملعيار مثال ˚

مستواهم. في مقبول تقدم

ìÉ`é`ædG ô`«`jÉ`©`e á`ª`¡`e

االفتراضات: اختبار عملية يضاهي للنجاح معايير وضع ˚

ستتحقق. النتيجة (ب) فإن بالعمل (أ) قمنا أننا إذا نفترض o

والنتيجة. السبب بني عالقة أن هناك نفترض أننا أي o

واقعياً  اختباراً يعتبر سيحدث أنه ظننا حدث ملا ما مقارنة ثم معايير وضع ˚

الفتراضنا.

سؤاالً:  جتيب ما؛ هدف لتحقيق بعمل القيام عن الناجمة البيانات ˚

توقعناه،  الذي الهدف العمل يؤد لم إذا  o

الهدف؟ لتحقيق العمل بتغيير نقوم كيف -

الهدف؟ نغير هل أو -

الهدف؟ حتقيق محاولة في نستمر أن هل يلزم أو -

:(Double-loop Learning) للتعلم مزدوجة حلقة ميثل فعل برد تزودنا املعايير ˚

كانت اخلطة  إذا عما املديرون يتساءل حيث مفردة للتعلم بحلقة تبدأ o

األصل؟ عن عدلت أنها قد أم تصورهم األصلي مت تنفيذها وفق قد

كانتالنظريات  إذا يراجعاملديرونافتراضاتهمويتساءلونعما تتمعندما o

الشواهد والدالئل؟ واقع مع تتفق االفتراضات عليها بنيت التي

اختبار. ميكنهم حتى معلومات إلى املديرون يحتاج ˚

استراتيجيتهم  تنفيذ عند بدء وضعوها كانت االفتراضات التي ما إذا o

سليمة. زالت ما

صاحلة؟ ما زالت االستراتيجية اخلطة كانت إذا وفيما o

عامة.  األسس للغة يرسي للنجاح معايير وضع ˚
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مدى  لقياس البيانات وجمع النجاح معايير بوضع عمل مجموعة ˚ قيام
بإيجاد. يتم النجاح

مشتركة. لغة o
املشتركة.  التوقعات من طاقم o

النجاح  عن ما بطريقة جلان في احلديث أو فرق أو تبدأ مجموعات عندما ˚

نفس وعلى  اللغة بنفس  يتخاطب اجلميع كان ما إذا سريعاً يتضح
املستوى.

?ô`«`jÉ`©ŸG π`°ûØJ GPÉ`Ÿ

التالية،  األسباب من أكثر أو واحد  سبب نتيجة  املعايير نظم تفشل قد  

التعليـم في للجـودة  الوطنيـة  بالدريـدج مالكولم جـائـزة  معاييـر   وفـق

:(Malcolm Baldrige National Quality Award)

قيام  من بدالً اإلدارة قبل من بالعمل القائم الفريق على معايير فرض ˚

املعايير بنفسه. بوضع الفريق

. املعايير نظم وضع في أصحاب املهمة إشراك عدم ˚

وعدم املشاطرة  خاصة كبيانات وتغيراتها املعايير معلومات مع التعامل ˚

بالعمل. القائم الفريق مع املعلومات في

بالعمل. الدراية أصحاب اقتراحات عن التغافل ˚

األداء ومكافأته. بتحسن االعتراف في الفشل ˚

اموعة قانعة  ورمبا كانت السيئ، أو اجليد األداء الكشف عن من اخلوف  ˚

املعايير أن رغم طرف أي لشعور اإلساءة ومتحرجة من اجلاري بالوضع 

ال أشخاص. ومنظمات مهمات تقيم التي هي اجليدة

يجري معايرته. الذي أو النظام للمهمة اخلاطئ التعريف ˚

كاف  بوقت السماح دون التقارير في جمع البيانات وحترير الوقت إضاعة ˚

الالزم. بالعمل والقيام للتحليل

االعتبار. في الزبون متطلبات أخذ عن العجز ˚
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:Ωõ∏à°ùj ìÉéædG ÒjÉ©e π°ûa ÖæŒ

االستراتيجية  اخلطة  وضع في  األساسني الالعبني مشاركة وجوب ˚

معهم. التشاور األقل على أو املالئمة وضع معايير النجاح وفي وتنفيذها

أو  إضافة وليس مجرد املهمة النجاح كجزء من معايير وضع على احلرص ˚

باخلطة. ملحقة مسألة

عن  البيانات جمع مسؤولية عمله يقتضي من هناك أن من التأكد ˚ يجب

عليها. املهمة في املشاركني وإطالع النتائج

:∫Éãe

توزيع قبل  قائمة على دورية وتوزيعها إصدار نشرة إلى يهدف النشر ˚ أحد دور

الشهر. في يوم أول أو /

يوم  بتاريخ بختمها النشرة كل من تصله يقوم الهدف ذلك حتقيق لتتبع ˚

استالمها.

سوى  ال يقتضي موعدها أمر وصول النشرة في جناح تقييم يصبح بهذا ˚

الشهر. أول نشرات وصلت بعد عن البحث

ìÉéædG ÒjÉ©e ≈∏Y Oƒ«b

في  األخذ دون كمية بقيم  قياسها ميكن  معايير على فقط ˚ االعتماد

بني انتشارها خلاصية معرفتها  ميكن ال ورمبا معروفة غير قيماً االعتبار 

املؤسسات.

البيانات  لقصور بالنسبة غيرهم  من حساسية  أكثر مجموعة ˚ هناك

األهداف. تنفيذ في تتدخل متغيرة طارئة عوامل مع التعامل خشية

البيانات:  على قيود للتغلب املعايير من خليط يستخدم ˚

املدى. وطويلة املدى قصيرة معايير o
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العمليات  خاصية جانب على عمل معني إلى التأثير على تركز معايير o

أدت إلى التأثير. التي

موضوعية. وأخرى مادية بقيم محددة معايير o

مصداقيتها.  التأكد من ميكن يكون مبعايير النتائج تقييم ˚

األرقام. من التأكد يسهل ˚

أجزاء. ثالثة شملت إذا وصفية معايير استخدام ˚

قاض أو حكم. o

احلكم. يرصدها عوامل o

التوقعات.  من منه التأكد للحكم ميكن وصف o

:∫Éãe

ميكن  العليا الدراسات برنامج في طالبي مجتمع بناء في النجاح معايير ˚

أرقام. من بدالً وصفية معايير على يعتمد أن

إلى  حتويلها يصعب  جمالية مبعايير تقاس  قد اجلامعة  في  حديقة بناء ˚

كميات.

أو  خدمة برنامج أو عن هامة قرارات التخاذ ليس مناسباً واحد رقمي معيار ˚

ملراجعة. هي األخرى حتتاج منتج فاألرقام

األهداف حتديد

منظومة  من مائعة وال مبهمة غير محددة كلمات استخدام يقتضي 

لم أو أجنز  بأنه عليه  احلكم ميكن محسوس بعمل القيام إلى تشير «افعل»

ينجز.



»
`̀é

`̀«`̀J
GÎ

`̀°`̀S’
G

§
`̀«`̀£

`̀î
`̀à`̀dG »

`̀≤
`̀°`̀ù`̀æ`̀e

 π
`̀«`̀g

CÉ`̀J
 π

``«``dO

∫Gƒ`MC’G π`c »`a Ωó`îà°ùJ äÉ`ª`∏`c

ô°üàNGpäOCGÇóàHGπ°üJGQôbró ob

±ô°TG¿QÉbπ¡°S™ªLGORóØf

≈æÑJπª©à°SG´RhπªcCGπ∏b

Ωóîà°SG™°SƒJ™ÑWCGóYÉ°S™LGQ

¥ôa¬Lh™ªLΩóNCGóYCG

ÎNGô°ûfG´OGp∑R∞bƒJ

»°ü≤àdGh å`ëÑdG á`d’O É¡d äÉª∏`c

π∏M∞°ûàcGí°ùeGrÍà°SG

™bƒJπHÉbp≥àdGÚ©e πª©H ºb

ócCÉJäÉjƒdhCG OóM¿ÉµŸG OóM

QhÉ`°ûàdG á`d’O É¡d äÉª∏`c

í°üfGÈNCG¢VhÉØJ∫O

¿ôeπMQhÉ°Tº∏Y

¢SQOìÎbGâÑKGº°ùb

≥«°ùæàdG á`d’O É¡d äÉª∏`c

º¶fπNóJº¶f¬Lh

≥°ùfèeOGQôb(á∏°U øe) rπ°Up

π¡°SÅ°ûfCG(IOÉ«b øe) ró ob
ÚaôW ÚH) í∏°UCG

(Ú°†bÉæàe

ácGô°ûdG á`d’O É¡d äÉª∏`c

π¡°S¬Lhó°TQGóYÉ°S

ºYOG≥ah∑QÉ°Tº¡ØJ

óYÉ°S™é°Tº°SÉ≤JóMh

ºgÉ°S™æbGΩóbr∞l«c

ºFGhºF’∞dCGô°ùj
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AÉ°ûfE’G ád’O É``¡``d äÉ`ª`∏``c

QƒW∫óYÅ°ûfCGøjƒµJ óYCG

ºª°UôµàHGº¶fAÉæH óYCG

πªYG™æ°UCGπ¡°Sº«ª°üJ óYCG

pøHGìÎbGèàfCGOóL

™LGQ´ÎNG¿ƒcíààaG

á``©``eÉ```L :ìÉ``é``f ô`«`jÉ``©`e

AGOCÓd ¢SÉ``````°SCG π````«`````dO∞````````jô``````©``````J

áÑ∏£dG ¥ÉëàdGá©eÉ÷ÉH ¥Éëàd’G äÉÑ∏W OóY

É«∏©dG äÉ°SGQódÉH ¥ÉëàdGÉ«∏©dG äÉ°SGQódÉH ¥Éëàd’G äÉÑ∏W OóY

á«°SGQódG Ωƒ°SôdG øe óFÉ©dGáÑ∏£∏d á«dÉŸG äGóYÉ°ùŸG ∂dP ‘ ÉÃ Ωƒ°SôdG ´ƒª›

êôîàdG ∫ó©eäGƒæ°S 4 ó©H ÚéjôÿG áÑ°ùf

Ú«©àdG ∫ó©eøe áæ°S ó©H É«∏©dG äÉ°SGQódÉH Gƒ≤ëàdG hCG kÓªY GhóLh øjòdG ÚéjôÿG áÑ°ùf

êôîàdG

ÖfÉLC’G ¥ÉëàdGáÑ∏£dG OóY πªéŸ ÖfÉLC’G áÑ∏£dG áÑ°ùf

QGôªà°S’G ∫ó©eº¡FGOCG iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒ¶aÉëjh á°SGQódG ‘ ¿hôªà°ùj øjòdG áÑ∏£dG áÑ°ùf

∫ƒÑ≤dG ∫ó©e¥ÉëàdG äÉÑ∏£H Úeó≤àŸG ¤EG ÚdƒÑ≤ŸG áÑ∏£dG áÑ°ùf

ÚdƒÑ≤ŸG äÉLQO §°Sƒàe‘ ájOGóYE’G áæ°ùdG ‘ ÚdƒÑ≤ŸG áÑ∏£∏d ájƒfÉãdG á∏MôŸG ‘ äÉLQódG §°Sƒàe

á©eÉ÷G

IòJÉ°SCÓd áÑ∏£dG áÑ°ùf¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG OóY ¤EG áÑ∏£dG OóY

º``°ù``b :ìÉ``é``f ô`«`jÉ``©`e

±Gó`````````````````gCGìÉ````````é````f ô`````«`````jÉ`````©````e

»ÁOÉcC’G ¬«LƒàdG ø°ùM
øe %75 áÑ°ùæH RÉà‡ ôjó≤J ≈∏Y π°UÉM »ÁOÉcC’G ¬«LƒàdGh .¬Lƒe ¬d ÖdÉW πc

áÑ∏£dG

¬«LƒàdG π«dO á©LGôe

»ÁOÉcC’G
áÑ∏£dG ¬«LƒJ ‘ ºgóYÉ°ùj ¬fCG ¿hócDƒjh π«dódG Ωóîà°ùJ ¢ùjQóàdG áÄ«g øe %100

‘ áÑ∏£dG QGôªà°SG áÑ°ùf IOÉjR

º¡°ü°üîJ

»àdG á«°SGQódG IÎØdG ájGóH ‘ ∫ƒÑ≤e Ωó≤J ≈∏Y ¿ƒ¶aÉëj øjòdG áÑ∏£dG áÑ°ùf

%100 ¤EG %70 øe ójõJ ¢ü°üîJ  ¤EG É¡«a ¿ƒª°†æj

áÑ∏£∏d á«ª∏Y á«©ªL øjƒµJº¡°ü°üîJ ‘ RÉ«àeG äÉLQO ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj á«©ª÷G AÉ°†YCG
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(á©eÉ÷G ‘ á«ª«∏©J á°ù°SDƒe) ±óg ójó– êPƒ‰

السنوية.  استخدم املصفوفة لتحديد األهداف ˚

عما  لتعبر أسفل إلى أعلى  من األول العمود في األساس املهام ارصد ˚

مهماتها. لتحقيق املؤسسة به تقوم أن يجب

االستراتيجية  اخلطط هي العلوي الصف في االستراتيجية االجتاهات  ˚

العقبات جتاوز أو حول أو االلتفاف التغلب على في التي تساعد للمؤسسة

قوتنا. على معتمدين تقابلنا التي

±ó`````g ó````jó``ë``J êPƒ```ª``f

äÉgÉŒ’G

á«é«JGÎ°S’G

å«M Oƒ¡÷G õcQ

Ωó≤J π°†aCG ≥≤–

ájDhôdGh ádÉ°Sô∏d

á«∏Ñ≤à°ùŸG

ø°ùMh ´óHCG

»àdG ä’É°üJ’G

Ωó≤J »YôJ

ájDhôdGh ádÉ°SôdG

á«∏Ñ≤à°ùŸG

 äGQób AÉæH

≈∏Y øjôNB’G

Ú°ù–h §«£îàdG

AGOC’G

§«£îàdG πãe

∫É©ØdG Ú°ùëàdGh

á«°SÉ°SC’G ΩÉ¡ŸG

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG

äGQÉ°ûà°S’Gh

AGOC’G Ú°ù– äGQÉ°ûà°SG

É¡∏«∏–h äÉfÉ«ÑdG ™ªL

º∏©àdG ¢Uôa ôah

…QGOE’G ºYódG

±ó`````g ó````jó``ë``J êPƒ```ª``f

الهدف:

النجاح: معيار

الهدف: عن املسؤول

á£°ûfCGh äÉjÉZ
¿ƒªFÉ≤dG

á£°ûfC’ÉH
IÎØdGèFÉàædG∞«dÉµàdG

ÒjÉ©e

ìÉéædG
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الـنـجـــاح مــعــايــيــر تــحــديــــد نــمـــوذج

∂````````aó``````g Oó``````````M

محدد. بعمل داللة القيام لها جلية كلمات استخدم

بالهدف؟ سيتأثرون الذين املصلحة أصحاب هم من .١

التدريس. هيئة ˚

املوظفون. ˚

الطلبة. ˚

القسم. رئيس ˚

األخرى. األكادميية األقسام ˚

األخرى. اإلدارية املكاتب ˚

آخرون. ˚

إلى الهدف؟ الوصول من ماذا سيتحقق .٢

حتسني كفاءة األداء. ˚

الفاعلية. حتسني ˚

حتسني اجلودة. ˚

الرقابة. تقدم ˚

أخرى. ˚

في بالنجاح اآلخرين إخبار كيفية عن  بالعمل  القائم بكلمات التعبير .٣
الهدف؟ حتقيق

النجاح: معايير تكون بحيث رقم (٣) صياغة إجابة السؤال ٤. تعاد

فهم املقصود. من الزمالء آخر لشخص ميكن بحيث بوضوح معروفة ˚

الدراسي. العام نهاية في قياسها ميكن ˚
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زمنية. مراحل على مقارنتها ميكن ˚

مختلف. وضع أو أدى إلى اهود قد أثمر كان ما إذا ستخبرك ˚

احملددة) النجاح (معايير (٤) السؤال  عن جتيب ميكن أن التي البيانات هل .٥
اآلن؟ موجودة

اآلن؟  وضعنا هو فكيف نعم؛ اجلواب: إذا كان ˚

ال. اجلواب: كان لو ˚

البيانات؟ على سنحصل كيف o

سيجمع البيانات؟ من o

hCG É¡©ªL Ωõ∏j »àdG äÉfÉ«ÑdG

É¡©«ªŒ …ôéj »àdG
(?¿B’G ÉfDhGOCG ƒg ∞«c) ¢SÉ°SC’G

øe hCG äÉfÉ«ÑdG ™ªéj øe

∞«ch É¡©ªé«°S

أهدافنا: لتحقيق التقدم متابعة نقاط عدد .٦

العام؟  نهاية في اإلجنازات لتقييم نريدها التي البيانات جنمع هل ˚

أننا نريد  أم يرام؟ ما على يسير شيء كل هل اآلن؟ البيانات تنبئنا به ماذا ˚

خطتنا؟ نعدل أن

البيانات؟ تطرحها التي األسئلة هي ما ˚

العام: نهاية في .٧

املتوقع؟  تضاهي النتائج هل ˚

تعلمنا؟ ماذا ˚

احتياجات  من نعرف ماذا والتأثير؟ السبب عن افتراضاتنا تغيير نريد هل  ˚
املستقبل؟ في بالتحديد سنفعل ماذا اآلن؟ املصلحة أصحاب

سيطرأ  أم عليه  هما ما على سيبقيان النجاح ومعايير الهدف  هل  ˚
خبرة العام املاضي؟ عليهما تغيير نتيجة

أسهل. التخطيط لعدة أعوام كان واحدة؛ ورمبا بسنة خاص النموذج
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الناجح ˚ سلوكيات الفريق (اجتماع) ˚ خصائص مجموعة تكوين ˚ مراحل

الكالم̊  تنسيق بغير التعبير ˚ صور اموعة فاعلية على إيجاباً أو سلباً تؤثر

كبيرة مجموعة
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(اجتماع) مجموعة تكوين مراحل

äÉYƒªéŸG øjƒµJ QGƒWCGh ≥°ùæŸG

التجمعات  بها معظم التي متر األطوار بعض بكل أو مير قد مجتمع فريق أي ˚

مرة. ألول بعض مع فريق بعضهم أعضاء يعمل عندما

عليه مهمته. تسهل استيعاب مراحل التجمعات على املنسق مقدرة ˚

ájGóÑdG Ωƒªg

سننجح؟ هل ˚

منفتحني؟ سنكون هل ˚

بصورة مجدية؟  االجتماع على السيطرة ميكن هل ˚

هذا االجتماع؟ في مثل املنسق مبهمة تقوم أن تريد هل ˚

AGOC’G

•ÉÑ°†f’G

äÓØf’G

π«µ°ûàdG

(AóÑdG) π«µ°ûàdG á∏Môe

املنسق. أهمية معرفة الهدف: ˚

مع األوضاع. التكيف بالظروف واملالبسات، املهمة: اإلحاطة ˚

سننجح؟ االهتمام: املشاركة، هل محور ˚

شائعة: سلوكيات ˚

والشعور  والتعارف اجلو مع التكيف على التركيز الدماثة: مرحلة o
بالطمأنينة.

محبوسة. أو معدومة أو بسيطة اخلالفات o

ácQÉ°ûŸGh ,ìÉàØf’Gh ,§HôdGh §Ñ°†dG ±hÉ

ìÉ```é`æ`dG »````a á``Ñ``Zô``dG
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طاغية. واالستحسان لإلطراء احلاجة o

يحاولون السيطرة. األعضاء الصاخبون o

واألهداف  الغايات  على والتركيز اموعة مهمات أداء على املقدرة o
بسيطة.

مستشري. ما يسمع فهم وسوء قليلة اإلصغاء على املقدرة o

الشخصية  واملشاعر نفسه على ومنطوي  ومتحفظ مترقب الكل o
مختلفة.

والبيانات. املعلومات من املزيد عن للتقصي والسعي تساؤالت وإجابات o

اموعة  أعضاء بني والتنافر والتجاذب والتباعد االحتواء قضايا بعض o
ومعارف وغرباء. قدمية مجموعات أعضاء أو اجلديدة

صغيرة. تكون تكتالت o

تساؤالت: ˚

هنا؟ أنا ملاذا o

األشخاص؟ كل هؤالء من o

منا اجنازه؟ املطلوب هو ما o

التحديد؟ على مني املتوقع هو ما o

اجلمع؟ هذا في املالئم السلوك ما هو o

املنسق: دور ˚

الهمم. وشحذ النفوس بتهدئة القيام o

األعضاء. بني التعارف باب استخدام املقدمات مثل تقدمي نفسه وفتح o

غاياتهم. حتديد وترتيب على األعضاء مساعدة o

واستكشاف  املهابة، وإزالة الفكر لشحذ التشاور سبل استخدام  o

احلضور. وتوقعات وتطلعات مخاوف
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اجلماعية. التحاور األساس وطرق القواعد حتديد o

األدوار  ثم تعريف املطلوبة األدوار بتحديد فرد كل يقوم أن إلى السعي o

واملسؤوليات.

واخلالفات  النزاعات وحل للتحاور احلدود وضع على  اموعة  مساعدة o

األفكار. وتقدمي

يصلح. ال وما اموعة مع يصلح الذي ما تتدبر اموعة ترك  o

االجتماع: بدء آليات ˚

ونشاط  بهمة املوضوع في للدخول كحوافز وافتتاحيات مبقدمات القيام o

االجتماع. لبدء كوسيلة

ومعايير. أساس قواعد وضع o

äÉ`«MÉààaGh äÉ`eó`≤e

:(Icebreakers) املقدمات ˚

الطعام. وجبة في املقبالت أو دور املشهيات تلعب o

االستراتيجي. بالتخطيط عالقة لها ليس o

:(Openers) االفتتاحيات ˚

االستراتيجي. أخرى بالتخطيط أو بصورة تتعلق o

االفتتاحيات  أو املقدمات باستخدام سواء االفتتاح في املنسق طريقة ˚

عن: وتنبئ للمجتمعني، واضحة رسالة تقدم

التنسيق. أو التأهيل في فلسفته o

التنسيق. أو التأهيل في أسلوبه o

متعلمني. أو كأعضاء ودورهم املشاركني جتاه مسلكه o

قلقه. مدى o
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على: يعتمد واالفتتاحيات املقدمات تخير ˚

تركيبة اموعة. o

توقعات اموعة. o

تنسيق). أو (تأهيل االجتماع طبيعة وأهداف o

االجتماع. مدة o

املؤسسة. طبيعة o

طبيعة املنسق. o

äÉ`eó`≤`ŸG ó``FGƒ``a

البعض. بعضهم مع للتعامل أعضاء اموعة ارتياح ˚

االجتماع. جو في بالسكينة الشعور ˚

التجربة  من بالقناعة بشعور االجتماع من اموعة تخرج أن على احلرص ˚

مع اموعة. الشراكة واالكتفاء من حاجاتهم إشباع خالل من

املنسق. مع التواصل ˚

اموعة. أعضاء بني التواصل ˚

على: تساعد املقدمات ˚

االجتماع. فعاليات في االنغماس السريع في فرد مساعدة كل o

التلقائي. التجاوب ودعم اموعة استرخاء على العمل o

ووتيرة للمشاركة. جو ونسق توفير o

االجتماع. فعاليات ملباشرة دفعة إعطاء o

اموعة. قدرات على التعرف على املشاركني تساعد o

االجتماع  على  التركيز على األعضاء ومساعدة اموعة همة شحذ o
واألجندة املطروحة.

كمحاضر. معاملته من دور املنسق بدالً طبيعة تثبيت o
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سكينة. حالة في املنسق نفسه إذ يصبح الكل قلق احلد من o

أنفسهم. اموعة أفراد وبني واملنسق بني اموعة الثقة إشاعة  o

äÉ`eó`≤`ŸG á`©`«ÑW

موجزة. تكون ما عادة ˚

أو  بدنية مشاركة الفريق وتتضمن أعضاء الفعالة من املشاركة تقتضي ˚

نفسية.

ومهنية؛  إيجابية بطريقة وطبقت الصحيح باملضمون اقترنت لو ضارة غير ˚

األهم. هي املشاركني وسالمة براحة العناية أن كما

أي موقف. لتالئم تطويعها يسهل ˚

البداية حتى يواصلوا  من حماسهم وشحذ انتباه احلضور لفت في جيدة ˚

االنتباه لفعاليات االجتماع.

إنهائه. مراسم قبل االجتماع لتنهي أيضاً تستخدم أن ميكن ˚

جتمع اموعة غرباء. عندما للغاية مفيدة ˚

≥`°ù`æª∏d äÉ`¡«LƒJ

فيها. البدء قبل ومنافعها املقدمات شرح هدف ˚

وفق احلاجة. أدائها أثناء املقدمات اتارة أداء كيفية عن التعليمات إعداد ˚

اموعة. أعضاء تردد من حتد حتى واعتداد بحماس األنشطة استخدام ˚

اموعة. مع به القيام قبل معه الراحة النشاط وحتسس تفهم ˚

والتيقن من: اموعة تأكد من دراسة املقدمات اختيار ˚ في

واإلثارة. والتسلية للمستحدثات استقبالهم حسن o

املتاحة. الوقت فسحة o

االجتماع. طبيعة o

ببعض. بعضهم اموعة ألفة أفراد مدى o
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äÉ```eó```≤```ŸG º``«`«`≤``J ∫hó```L

ô```°üæ``©```dG¢†```Ø```î``æ``e§```°Sƒ````à````e™```Ø```Jô```e

âbƒdG ∑Ó¡à°SG

iPC’G ∫ÉªàMG

áYƒªéŸG áYÉæb ΩóY ∫ÉªàMG

áKGó◊G

IQÉKEG ΩCG á«∏°ùJ

¬jQÉµàHG IOƒL

iôNCG

äÉeó≤ª∏d á∏ãeCG

افتراضية: رحلة ˚

اثنني  إلى تكاليفها جميع ال تدفع برحلة القيام بجائزة فزت أنك افترض o
املدن الكبرى في العالم (حددها). من

تختار؟ البلدين أي o

االختيار. سبب مناقشة املكان اختاروا نفس الذين على o

ترتيب تاريخ املولد: ˚

تاريخ امليالد. وفق ترتيب ثم تكتل تقسيم جتميع ثم o

أشقاء. له ومن والوحيد واألصغر األكبر o

ليتبادلوا  وثالث  مثنى إلى ينقسمون مشابه أسري وضع لهم الذين o
إلخ. .. وخصائصها، املتشابهة خبرات احلياة

األسماء: الفتات خلط ˚

ولكن  حضور أمام اسمه إشارة ضع االجتماع قاعة فرد عند دخول أي o
اسمه. غير حتمل اسماً الفتة سلمه

التي  الالفتات  على التي األسماء أصحاب عن البحث  منهم اطلب o
بحوزة كل منهم.
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اآلخرين. املشاركني إلى أنفسهم يقدموا أن اطلب منهم o

سنوات التعليم األولى: ˚

صغيرة. مجموعات إلى قسم اموعة o

األولى  الدراسية املرحلة في أيامه يسترجع أن مشارك كل اطلب من o

املرحلة. تلك في ذكرياته عن مجموعته ويحدث

القاعة. الكل في وجمع املرحلة بإنهاء قم o

في  ما أطرف عن باحلديث كلها  اموعة ملشاركة متطوعني اطلب o

ذكرياتهم.

صـامـت: تـقـديـم ˚

مقدمة. ثالثني من أفضل الصامت التقدمي o

مثاني. إلى قسم اموعة o

ما ميكنه من  زميله ويستشف مع صامتاً لقاء صحفياً واحد يعقد كل o

واحدة. النطق بكلمة عدم عنه؛ بشرط معلومات

الكالمي. احلوار من أي نوع أو أو تعليقات بأسئلة مسموح غير o

رفيقه لباقي  رفيق كل إلى ١٠ دقائق يقدم بني ٨ دقائق تتراوح فترة بعد o

يضيف أو يحذف  أو املعلومات  الرفيق يصحح بينما كالمياً اموعة

إليها ما يشاء.

اخلارجية: املشاغل تنحية ˚

هموماً خارجية.مثل: االجتماع إلى يجلبون احلضور أن املفترض من o

مهمة أو مشروع لم يتم أو سيبدأ في العمل. -

مالية. قضايا -

مشاكل عائلية. -
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آخرين. مع العالقات في إشكاليات -

ترفيهية. أو أو اجتماعية رياضية اهتمامات -

التركيز  وبني بينهم سيحول واخلواطر هذه الهموم مبثل احلضور انشغال o
االجتماع. يجري في ما على

رمزيا  تفكيرهم؛ اخلارجية عن املشاغل تلك إقصاء املشاركني من يطلب o
األقل. على

وأقالم رصاص. ومظاريف بأرقام مقسمة كروت احلضور على توزع o

على  خارجية مشاغل ثالثة الكارت على الكتابة احلضور من يطلب o
اللحظة. تلك بالهم تشغل األقل

وكتابة  وإغالقه مظروف في الكارت وضع عليهم مشاغلهم تدوين بعد o
اخلارج. من عليه أسمائهم

يكون  أن  (يفضل صندوق في ووضعها املظاريف بجمع املنسق يقوم o
االجتماع). خارج

الكرة: تلقف نشاط ˚

أن: يشابهها، ويفضل ما أو صغيرة كرات عشر إلى من ست إحضار o

كرات مثل مطاطية تكون مؤذية وأن لينة غير مادة من الكرة تكون -
.(Koosh) كوش

الكرات. من مختلفة وأشكال أحجام استخدام -

الكرات. وتلقف لقذف حلقة تكون اموعة o

الكرة  تداول يتبع  حيث الكرات؛ تبادل عن التعليمات املنسق  يعطي  o
واحدة. مرة شخص بحيث يلتقطها كل محددة، وتيرة

إلى أحمد  بقذفها املنسق يقوم مثالً: الكرة؛ تداول كيفية املنسق يقرر o
وفي يقذفها أحمد إلى إبراهيم ثم من إبراهيم إلى شاكر وهكذا حيث

املنسق. إلى الكرة تعاد النهاية
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اللعبة. احلضور على يتمرن حتى أخرى مرة الكرة تعاد o

أن  الكرة قاذف فعلى الرسائل تبادل تضاهي بأنها الكرة املنسق يصف o
بسهولة. الكرة تلقف للطرف املتلقي ميكن حتى قذفها يحسن

األخرى. الكرات إضافة أخرى؛ مع مرة يبدأ املنسق o

بتفسير  املنسق وقيام تقاذفها منتصف في الكرات تداول وقف يفضل o
يجري. ما

بأحجام وأشكال  ترسل التعبيرية الرسائل أن وكيف يجرى مناقشة ما  o
ميكن حتى االنتباه درجات أقصى تقتضي املشاركة أن مختلفة وكيف

بوضوح. وتلقيها الرسالة بعث

مثل: من املمكن طرح أسئلة o

ال؟ وملاذا ملاذا، واضحة؟ وتستلم ترسل التي الرسائل هل -

املعمعة؟ في الرسالة وتفقد عندما تختلط األمور ماذا يحدث -

للمنسق. تعود كل الكرات حتى واصل o

مثل: الكرات؛ تداول أثناء من املواضيع الكثير استحضار ميكن o

املشاركني. كل بني تواصل بعملية الكرات تقوم حيث التنوع: -

وتختلف اآلخر؛ عن فرد كل يختلف كما األخرى عن تختلف كرة كل -
اآلخر. رأي عن رسالة أو كل

فريدة. ومهارة خبرة للمجموعة يحضر فرد لكل -

ومتتع شارك قد فرد كل بينما  واحدة  ستكون  النهاية  في النتيجة -
باملشاركة.

äÉ`«`MÉààa’G ΩGó`îà°SG

أو  احلوار موضوع في برفق  الدخول على املشاركني تساعد االفتتاحيات ˚

النقاش.

مثمرة  لبداية اجلو وتهيئة املفاجئ البدء تالفي االفتتاحيات من املقصود ˚
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في اموعة. املشاركني الشعور بالسكينة بني إلشاعة وعموماً

االجتماع. مبوضوع اتصال على بكونها املقدمات عن االفتتاحيات تختلف ˚

äÉ`«`MÉ`ààa’G ø`e äÉ`æ«Y

األهـداف الفرديـة: ˚

أهدافهم  عن املشاركون يعلن حيث صغيرة حلقات إلى تقسم اموعة o
عرض. ورقة على األهداف تلك ويكتبون من االجتماع

دقائق. بني ٥ - ١٠ ملدة تتراوح األهداف نقاش يجرى o

احلائط  على بوضعها بقية احلضور على املتفق عليها األهداف عرض يتم o
االجتماع. نهاية حتى اجلميع أمام

طريقة بديلة: o

دقيقتني. فردين ملدة بني األهداف نقاش يبدأ -

دقائق. ٤ ملدة ويتناقشون آخرين فردين إلى الفردان ينضم -

دقائق. ٨ ملدة آخرين ويتناقشون أربعة األربعة إلى ينضم -

أمام احلضور. ويعلقونها عرض ورقة على األهداف الثمانية يسجل -

على باقي احلضور. األهداف بعرض الثمانية ممثل يقوم -

االلتزام: مواصلة ˚

االنضمام  إحجاماً عن حترجاً أو احلضور بعض من املنسق ملس تستخدم إذا o
اموعة. إلى

من ١ إلى ١٠. اخلط ودرج عرض أو ورقة على خريطة أفقياً خطاً ارسم o

فظيع؛ خطر». «ممل؛ اخلط: على ناحية من يكتب o

عظيم». «مثير؛ األخرى: الناحية يكتب على o

مثل: أسئلة، احلاضرين أسأل o

االجتماع؟ حضرت إلى ملاذا -
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حلضور االجتماع؟ متطوع أنت هل -

االجتماع؟ حتتم عليك حضور مسؤوليتك هل -

حضور االجتماع؟ رئيسك طلب منك هل -

مضطر حلضور االجتماع؟ أنت هل -

ينادي  منهم أن كل من واطلب املقياس ورقة وواجه للمجموعة ظهرك أدر ˚

االجتماع. ما يظنه عن املقياس على يحدد الذي بالرقم

عن االجتماع  توقعاتهم به يقيمون الذي الرقم رصد املشاركني من يطلب ˚

ورق. قصاصة على

املقياس. األرقام على وترصد الورق يجمع ˚

أو  االجتماع في الرغبة عدم من عالية درجة إلى تشير النتيجة كانت إذا ˚

وأهمية انعقاده على املتعلقة واآلمال االجتماع توضيح هدف فيتم القلق

في إجناحه. كل مشارك دور

عن  وال توقعاتهم عن ال األجندة عن فقط أن املنسق مسؤول إلى يشار ˚

رجائهم. خيبة

لالفتتاحية: بديلة صورة ˚

عن  املعلقة البيانات ملناقشة ثنائية  مجموعات  إلى  اموعة تقسم o

عموماً. االجتماع أو عن مشاعرهم من حضور االجتماع الرأي في

لبعض. أنفسهم تقدمي مع الرأي لتبادل مجموعتني ثنائيتني كل تضم o

(á©HhõdG) äÓØf’G á∏Môe

ومديرون. رؤساء كلنا الهدف: ˚

النظام. املهمة: ˚

املوقف. على السيطرة محور االهتمام: ˚
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شائعة: سلوكيات ˚

وآرائها. أفكارها وقيمها إمالء إلى تسعى صغيرة وتكتالت شخصيات o

باخلصوصية  االعتراف على واحلصول االنتباه لفت على التصارع o
والسيطرة.

حتزبات. وتكوين االعتزال o

مطلوبة. غير وآراء تعليقات صدور o

واحملاصرة. بالضيق الشعور o

مهمة. عن انطباع خاطئ أو ملهمة انفعال عاطفي o

االجتماع. خارج نوقشت بقضايا التأثر o

التغاضي  أو الظاهرة  باألعراض االهتمام متسرع نتيجة اتخاذ موقف o
الهامة. القضايا عن

على  محتدم نزاع جو في هام دور على للحصول والسعي النفوذ تفاوت  o
األدوار.

املنسق: دور ˚

على  والتخوفات املشروعة والتشجيع اخللفية القضايا إظهار محاولة o
التعبير عن املشاعر.

والتفكير  التشاور مثل املشاركة، تقتضي تدخل وسائل استخدام  o
في الشراكة تدعم تعريف أدوار على االتفاق والعمل وتنمية املشترك

العمل.

التكتالت. حدود تتجاوز عمل فرق تكوين o

كله. الفريق مع الكبرى القضايا على التركيز o

بهذه  التحلي على األعضاء  وتوجيه الهادئ للتفكير منوذجاً يكون أن  o
التفكير. في املهارة

معهم  والتواصل احترام في لآلخرين لالستماع باحلاجة اموعة تذكير  o



١٢٣

á
``Y

ƒ
``ª

``é
``e

≥
``«``°ù

`æ
``J

 .
 .

 ™
H

Gô
dG

π
°ü

Ø
dG

النقاش. أثناء

اخلالفات. توقع o

على  التركيز ثم وقلقهم، عن ضيقهم التعبير على األعضاء تشجيع o

املهام. وتنظيم تعريف

(QGô≤à°S’G) •ÉÑ°†f’G á∏Môe

عن أفكارك. الهدف: عبر ˚

والتواصل. املهمة: احلوار ˚

الصراحة. االهتمام: محور ˚

شائعة: سلوكيات ˚

حلها. ومت والصالحيات نوقشت القيادة قضايا o

ال األشخاص. القضايا مواجهة o

وتفكك  التكتالت تكوين مرحلة وجتاوز اموعة أعضاء بني التالحم بدء  o

البداية. في تكونت تكتالت أي

بعضهم لبعض. األعضاء يصغي o

البديلة. النظر لوجهات واالمتنان الرضا o

جتاوزها. ومت عرضت مخاطرة قد تشكل والعمليات التي القضايا o

بها. القيام اجلاري املهمة على التركيز على املقدرة o

اموعة. جهود في باملساهمة بدأوا الهادئني األشخاص o

للنقاش. وطرحها االفتراضات والقيم الرقمية اكتشاف بدأ o

باملوضوع. املتصلة األسئلة بطرح القيام o

يتولد جو من االسترخاء. قد o

املسؤولية. مرحلة إلى اللوم مرحلة األشخاص يتخطى o
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املنسق: دور ˚

عادات  وضع  أو تقييمها إلى اموعة ودعوة افية العادات حتديد  o

جديدة.

بناء  خالل من للمجموعة إيجابي كيان تكوين على مساعدة اموعة o

متعاونة. فرقة

أعضاء  إضافة أو اموعة عن غرباء بدعوة اموع انغالق ظاهرة حتدي  o

دورية. للمجموعة بصورة جدد

املترقبة. النتائج على الغايات بالتركيز تثبيت أو تعريف إعادة o

تقتضي احلكمة  التي املسائل استخدام طرق حل إلى اموعة توجيه o

والتأني.

واستكشاف  للوفاق على السعي التدخل القائمة عمليات استخدام  o

احلقيقية. اخلالفات مجال

االنغالق. إلى األعضاء مييل عندما املفتوح احلوار تشجيع o

يتجنب  عندما الفعل ردود عن والتعبير  املساهمة  إلى  األعضاء دعوة o

خالفات. إلى تؤدي قد التي القضايا تناول األعضاء

AGOC’G á``∏`Mô`e

املهمة. في النجاح الهدف: ˚

املهمة: الشراكة. ˚

النجاح. االهتمام: محور ˚

شائعة: سلوكيات ˚

جديدة. بأفكار والترحيب جديد بأسلوب التصرف محاولة o

وثقة. واحترام شفافية في األعضاء تواصل o

مبتكرة. الصعبة بسبل والقضايا املعضالت في التداول من االنتهاء o
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به. التنوع والترحيب رسوخ o

اآلخرين. في تنشيط األعضاء عطاء من االستفادة o

بجالء. املستخدمة القرارات اتخاذ فهم عملية o

دورية. بصورة املعروضة القضايا مراجعة o

بعض. مع بعضهم األعضاء عمل وضوح جتربة o

خارجية. إمدادات أو مبساعدات الترحيب o

مت جتاوزها. احلضور الفروق بني o

مشتركة. غاية بالعمل جتاه االلتزام o

املنسق: دور ˚

عمل  لتسهيل التوافق بناء جسر املسائل وعملية حل طرق استخدام o
اموعة.

حميدة. بصورة يدور ما على ويعلق يشارك شيئاً؛ يفعل ال o

حتسني. عمليات وتكشف جماعية تكوينات جتربة o

القيادي. دوره والتقليل من نقد ذاتي إجراء اموعة على مساعدة o

بإجناز الهدف. االحتفال إجراءات ترتيب o

اموعة  في  املشارك تشعر التي اجلماعية األنشطة بعض اقتراح  o
اآلخرين. من القبول بإحساس

(ájÉ¡ædG) ´ÉªàL’G ¢†`a á`∏`Môe

شائعة: سلوكيات ˚

العمل. أداء من باالنتهاء الشعور o

والصداقات  للمجموعة االنتماء هوية فقدان مبقاربة البعض شعر رمبا o
االجتماع. العابرة خالل

اموعة املعلقة. مهام تصفية o

التقارير. وحترير النتائج تقييم o
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املنسق: دور ˚

اموعة. مع االجتماع طرق إلنهاء وضع o
اخلتامية. االحتفاالت تصميم في املساعدة o

على  وتشجيعهم األعضاء  مع املهمة من االنتهاء  مظاهر مناقشة o
مشاعرهم. عن التعبير

لبعض. بعضهم تقدير عن التعبير في للمشاركني وسيلة توفير o
اموعة وأعضائها. لتكرمي باحتفاء االختتام o

مالحظـة

إلى  مرحلة البدء من بسرعة لالنتقال االجتماع التفوق تدفع في الرغبة ˚

األداء. مرحلة

من  اموعة إلى تراجع تؤدي والصراحة واإلدارة باملشاركة ازدياد االهتمام ˚

االنفالت. طور إلى األداء طور

الناجح الفريق خصائص
العمل. أداء ˚

والشراكة. الصراحة ˚

النقاش. يديرون الذين هم األعضاء ˚

الفريق. إلى االنتماء يريدون األعضاء ˚

خالل االجتماع املنسق تدخل مستويات

í«°Vƒà∏d á∏Ä°SCG -      ºYO -      âª°U -      πNóàj ’ -

äGQÉ«N ìGÎbG -      á∏°UGƒª∏d QÉ°ùØà°SG -    Ò«¨à∏d QÉ°ùØà°SG -

πª©H ΩÉ«≤dG ìGÎbG -  QÉµaCG ácGô°T -

IQGOEG -      áYƒªéª∏d äGQÉ«àNÉH ΩÉ«≤dG -     ¬«LƒJ -

QOÉ````f π```Nó````J

≥``«``bQ π``Nó``J

´É```````````æ``````bEG

ô°TÉÑe πNóJ
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فاعلية اموعة إيجاباً على سلباً أو سلوكيات تؤثر
املنسق: واجب ˚

أحسن وجه. على مهمتها تؤدي اموعة أن من التأكد املنسق هو دور o

اموعة  مجهود تعرقل أن ميكن التي السلوكيات فهم املنسق على o
من هممها. أو تشحذ ككل

البشرية  التصرفات مختلف  على التعرف قدرة إلى  املنسق يحتاج o
اجلماعة. ديناميكية على تؤثر كانت إذا ما وحتديد

التشخيص: دور ˚

في اموعة: مشاهدة السلوكيات o

وأمناطها. سلوكيات معينة مراقبة -

العادة. في هامة تعتبر ال مراقبة تصرفات -

من السلوك:  استنباط معنى  o

معروفاً ليس أمر طبيعة عن استنتاج إلى يصل أن املنسق على -
مألوفة. أشياء بواسطة

من للتغيير معرض فهو لهذا املنسق انطباعات على قائم االستنباط -
أخرى. إلى فترة

أم  التدخل املنسق على كان إذا ما يتقرر واالستنباط املشاهدة على بناء  o
ال.

التدخل: دور ˚

التدخل: املنسق قرر إذا o

للمجموعة. السلوك يصف -

السلوك. نفس الحظوا قد كانوا يستفسر إذا ما -

املنسق  استنباطات اختبار في اموعة مع باالشتراك املنسق يقوم o
دقته. مدى ويقررون
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تغيير  وكيفية إمكانية لتقرير اموعة أفراد مع املنسق يتعاون o
فاعلية. أكثر يصبحوا حتى السلوكيات

املتابعة: ˚

التغيير. يقوم املنسق مبتابعة تعديل السلوكيات قرار اتخاذ بعد o

بالتشخيص  القيام للمجموعة االجتماع ميكن خالل اخلطوات بتكرار o

املنسق. على اعتماداً أقل وتصبح والتدخل

سير  تعرقل التي  بالتصرفات قائمة حصر ميكن اخلبرة اكتساب مع o

األداء. في تدنٍ إلى تؤدي أو االجتماع

السلوكيات: من فئات ثالث إلى اختصار القائمة ميكن o

فاعليتها. من يزيد فاعلية اموعة أو على فعال: يحافظ سلوك -

ارتكاب خالل من اموعة فاعلية مستوى من يخفض سلوك مختل: -

جوانب مهمة. حذف أخطاء أو

اتل  السلوك على بالتغلب اموعة من أداء إصالحي: يحسن سلوك o

ملسيرتها. وإعادة اموعة

الكالم بغير التعبير صور
فالتعبير  بالكالم التعبير على تتوقف ال والسلوك  التخاطب  أساليب  ˚

السائدة. واإلشارات تعتبر من وسائل التخاطب البدني

ما  وكثير منها مختلفة بصور ترجمته أو تفسيره ميكن باإلشارة التعبير ˚

الوطنية. أو واألعراف احمللية العادات تعتمد على

متعمدة. أو تلقائية تكون واإلشارات قد البدنية احلركات ˚

بدقة  واملقاصد والدوافع واملزاج العاطفة عن تعبر واإلشارات البدن لغة ˚

دقة الكلمات. تفوق
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ΩÓ```µ``dG ô`«`¨`H ô`«Ñ`©`àdG Qƒ```°U

∑ƒ```∏```°ùdG•É`````Ñ`æ`à``°S’G

áeÉ°ùàH’GáØWÉY ,ìôe ,ájôî°S ,ó«©°S

ÖLÉ◊G ™aQQGô°UEG ,áYÉæ≤dG ΩóY ,≥jó°üàdG ΩóY

Ö«£≤àdG™fÉb ÒZ ,ó«©°S ÒZ ,¢†jôe

ô¶ædG AÉ≤àdG ‘ÓJáZhGôe ,kGô°T §HCÉJ ,¢TÉ≤ædG AÉ¡fEG ójôj ,∫ƒéN ,ÖfòdÉH ¢SÉ°ùMEG

âª°üdG™bƒ≤àe ,Ö°VÉZ ,ôHóàj ,ôµØj ,ΩÉªàg’G ΩóY

±ÉàcC’G õg±ôYCG ’ ,‹ÉHCG ’ ,∫ÉÑe ÒZ

ÚæØ÷G Ö∏b¢†©à‡ ,≥aGƒj ’

≠°SôdG hCG ó«dG á°†Ñb õg∑Gô©∏d OGó©à°S’G ,ójó¡J ,á£∏°S ,ó«cƒJ ,Ö°†Z

ÜDhÉãàdGáMGô∏d âbƒdG ¿ÉM ,¢SÉ©f ,Ö©J ,π∏e

Úeó≤dG hCG ™HÉ°UC’ÉH ´ô≤dG…ôéj Ée ™e ≥aGƒj ’ ,≥∏b ,È°U PÉØf ,ôé°†J

ó¡æàdGAGó©°üdG ¢ùØæàj ,≥aGƒe ,á£Ñ¨dG ,Qhô°ùe ÒZ ,π∏e

áYÉ°ùdG ¤EG ô¶ædG≈¡àfG ,IQOÉ¨ª∏d âbƒdG ¿ÉM ,πéY ≈∏Y ÉfCG ,AÉ≤∏dG hCG åjó◊G AÉ¡fEG ójôj

¬à¡ÑL Ö«£≤J⁄CG ,AÉ¨°UEG ,∫DhÉ°ùJ ,ôHóJ ,ôµØJ

 ô¶ædG ¥óëj
ºà¡j ,ÜODƒe ,AÉ¨°UEG ,çóëàŸG hCG åjó◊ÉH ºà¡e ,¬°ùØæH óà©e ¢üî°ûdG

øjôNB’ÉH

´ÉªàL’G øe hCG ´ÉªàL’G ¤EG π∏°ùàj´ÉªàL’G Ò°S π«£©J ójôj ,IÒÑc á£∏°S ¬d ¿CÉH ¢ùëj ,§ÑJôe ÒZ

á```ª``FÉ```≤``dG ≈````dEG ∞````°VCG

∑ƒ```∏``°ù``dG•É``Ñ``æ```à``°S’G

تنسيق مجموعة كبيرة
إجنازه  املرجو  العمل على التركيز على  سيساعد هذا املطلوب: معرفة ˚

نفسك. على وليس

˚ احلصول علىاملعرفة:مهمةاملنسق قائمة علىخبرتهفيالفعالياتواآلليات
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في خبرة اكتساب (محاولة في مجال أداء املهام اخلبرة من املزيد يبني وهذا
اموعة). من فاعلية تعوق قد االستراتيجي موضوعات التخطيط

وحدوباً. ومنصفاً فرد: لكل خدوماً يكون أن املنسق على ˚

شبه خفي  أن يكون املنسق محاولة ملحوظ: أن يكون غير املنسق على ˚

مهمته في املنسق ينجح (عندما مهمتها أداء على اموعة حتى تركز
ملحوظ). غير وجوده يصبح

حيادياً. املنسق أن يكون يجب ˚

مهارات  تالئم بصورة املهمة ألداء خاصة تنسيق آليات مجموعة جتهيز ˚

وطبيعته. املنسق

لالجتماعات  بالتسهيالت بالقيام التكليف عند خاصة مسبقاً: التخطيط ˚

وهامة. املهمة شاقة فتلك

عدم  أجواء في  النفسي االرتياح من مستوى إلى الوصول على احلرص ˚

والنزاع. الرضا

يريد املنسق. حيث ال من وصلت اموعة حيث من البدء ˚

اموعة  فيه تخبر الذي الوقت وبني باالستفسار القيام  بني التمييز  ˚

العمل من اموعة مع متكني ولكن القيادة في موقع يكون املنسق بأمر؛
بنفسها.

املهمة. على التركيز على املثابرة ˚

يكون دؤوباً ومنظماً. أن ˚

املتاحة. اإلمكانات كل استخدام ˚

 ً لست متأكدا «أنا بقوله: االبتكار على اآلخرين تشجيع مع مبتكراً يكون أن ˚

مقترحات؟» من احلالة؛ هل يصلح في هذه عما

ويوجه  ويدير رسمية وغير رسمية أجواء في يعمل املنسق أن التذكر ˚

ويدرب.
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IÒÑc áYƒª› ≥«°ùæJ ¥ôW

عضو. ٢٠٠٠ األعضاء ٨ - من كبيرة تصلح موعة ˚

لزيادة  املشاركني من كبير نفر من مداخالت الستيعاب مصممة الطرق ˚

النقاش. بقضية املتعلقة املعلومات كمية

اخلروج  بتفاصيلها مع املطروحة القضية لتعريف التزامات بناء تعمل على ˚

لها. عملية بحلول

التنفيذ. االستراتيجي مع التخطيط مراحل تدمج ˚

اخلطط. ووضع وتنفيذ للتفكير املطلوب الوقت تختصر ˚

مؤسسات  تساعد أن ميكن التي واآلليات التصورات والسبل من توفر العديد ˚

كبيرة احلجم.

IÒÑc áYƒª› ≥«°ùæJ ¥ôW OhóM

دميوقراطية  أسس على تقوم فإنها  الشراكة على  قائمة الطرق أن مبا ˚

عملية التخطيط على باإلشراف القائمون كان إذا تصلح إال ال فهي لهذا

اموعة. باقي على استعداد للشراكة مع االستراتيجي

شراكة  يتطلب  وهذا احلقيقية القضايا  على  التركيز تستوجب الطرق ˚

احلقيقيني. املصالح أصحاب

والتنسيق. التخطيط واإلدارة محكمة أن تكون الفعاليات على ˚

املشاركني. لوقت بالنسبة خاصة مكلف الطرق تنفيذ ˚

القرارات  تنفيذ في النجاح هو الهدف أن لو خاصة مكثفة متابعة ˚ تتطلب

إعدادها. مت التي واالستراتيجيات املتخذة
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?IÒÑc áYƒª› ≥«°ùæJ ¥ôW »g Ée

á«àbƒdG »é«JGÎ°S’G Ò«¨àdG á≤jôW

äÉ°VGÎaG

التخطيط  عمليات في بالتغيير واملتأثرين املعنيني مشاركة يجب ˚

والتنفيذ.

السرعة. يلزمه للتغيير االستراتيجي التخطيط ˚

تكون غير  قد االستراتيجي التخطيط في عليها الطرق املتعارف بعض o

إلى جانب أنها جتري ببطء. فعالة

اجلميع. يهم التغيير ˚

ككل. املؤسسة في يجري التغيير ˚

الطبيعية: التداعيات من كلهم الناس مشاركة ˚

التغيير. في واملصلحة لاللتزام o

املؤسسة. لواقع الكبير اإلطار التغيير في عندما يرون o

إلجراء  واملسؤولية السلطة لديهم ومستشاروهم  التغيير فريق قادة  ˚

التغيير.

Iƒ≤dG ¬LhCG

للتطبيق. مفصلة خطوات ˚

عمل. بخطوات واالنتهاء الناس في رؤية التوسع ˚

عمل. وأهداف وخطط عريضة وغايات خطة إلى وضع تؤدي ˚

واخلطة  بالغايات  بااللتزام الناس إلقناع النطاق واسعة شراكة تتضمن ˚

تنفيذ. خطة إلى الوصول بهدف االستراتيجية
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باملهمة. مدرباً للقيام يكون ال عادة الصغيرة اموعة منسق ˚

لهذا  املؤسسة بقيادة يتأثر االستراتيجية للتغيير اخلطة تصميم كان ملا ˚

أعلى. إلى أسفل من بدالً أسفل إلى أعلى يحدث من التغيير فإن

بالتسهيالت. أو باهود كبيراً دعماً تتطلب ˚

منسقني محنكني. تتطلب ˚

á°ù«FôdG ¢üFÉ°üÿG

مشارك. املشاركني: ٥٠ - ٢٠٠٠ عدد ˚

أيام. املدة: ٣ ˚

االجتماع: إدارة ˚

املنسق. o

التصميم. فريق o

والتسهيالت. الدعم فريق o

äÉ«dÉ©ØdG Ö«JôJ

املؤسسات. وتوجهات القائمة مراجعة األحوال ˚

املؤسسة. حالة تشخيص ˚

وقنوعة. وثائرة، حزينة، من اتلفة االنطباعات الشورى: ˚

مراجعة رسالة املنظمة. ˚

املؤسسة. بوضع الرئيسني للمعنيني اإلصغاء ˚

للنجاح. تصور وضع ˚

الرؤية. لتحقيق وسياسات عمليات طرق حتديد ˚

األساسية. القضايا بتداول صغيرة مجموعات قيام ˚

التغييرات. من دعمه ميكن لهم ما بقرار القيادات قيام ˚



١٣٤

»
`̀é

`̀«`̀J
GÎ

`̀°`̀S’
G

§
`̀«`̀£

`̀î
`̀à`̀dG »

`̀≤
`̀°`̀ù`̀æ`̀e

 π
`̀«`̀g

CÉ`̀J
 π

``«``dO

جديدة. مشتركة رؤية وضع ˚

للمؤسسة. الطبيعية األوضاع حتديد ˚

وضع خطط عمل. ˚

å`ë`ÑdG äGô`ª`JDƒ`e á`≤`jô`W

äÉ°VGÎaG

مقبولة. االنطباعات كل العامة: القاعدة ˚

القاعدة. مستوى على االستراتيجي بالتخطيط القيام يجب ˚

الناس: ˚

أهداف. لهم o

يريدون التعلم. o

مستقبلهم. مسؤولية حتمل في يرغبون o

لهم. الهامة املسؤولية عن األشياء يتقبلون ˚

واالبتكار. التعلم الناس في تشغل الشراكة ˚

قرارات  واتخاذ شخصية لفوائد السعي عن الترفع للمشاركني ميكن ˚

تستهدف الصالح العام.

طبيعة  إدراك إلى املستقر في اجلو من التفكير االنتقال عقول الناس على ˚

املضطرب. اجلو

ميكن  بحيث االتفاق نقاط من عدد  حتديد املتنوعة للمجموعات ˚ ميكن
مشتركة. أغراض حتقيق للجميع العمل على

واحلوار. الثقة تبادل اجلميع على يجب ˚

الشفهي. التبادل أساس على مبنية الطريقة ˚

Iƒ≤dG ¬LhCG

مشترك  بعمل والقيام  مشتركة قاعدة عن البحث على الناس  حتفز ˚
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مشترك. مستقبل واستهداف

املشتركة. الوطنية املمارسة توظف ˚

والتخطيط. التعلم على قائمة مجتمعات توجد ˚

اتلفة  التقاليد ذات  الدول من العديد في الطريقة بنجاح استخدمت ˚

الالتينية وآسيا). وأمريكا (أوروبا

املسؤولية. وفق توزيع السلطات تعتمد على التنفيذ عمليات ˚

االجتماعية املنفتحة. الظروف االعتبار في تأخذ ˚

عمل. خطة لوضع كامالً يوماً توفر ˚

العلمية  االجتماعية النظم نظرية معقولة: نظرية أسس على تقوم ˚

التنفيذ. مخططات بحوث ونظرية

واملنظمات  اخلاصة والشركات  العامة املؤسسات في استخدامها ميكن ˚

اخليرية.

∞©°†dG ¬LhCG

تطبيق الطريقة. في عقبات الروتينية تشكل واملؤسسات الفردية ˚

كبيرة. مجموعة في تتم الفعاليات غالبية ˚

عن  (أولئك املسؤولون املعنيني املصالح أصحاب من محدوداً عدداً تتضمن ˚

التنفيذ).

محدد. املؤمتر غير مدير دور ˚

منسق محترف. حتتاج إلى ˚

الطريقة. نتائج عن فاعلية هناك ليس ˚

á°ù«FôdG ¢üFÉ°üÿG

مشارك. املشاركني: ١٥ - ٦٠ عدد ˚

أيام. املدة: ٢ - ٣ ˚
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العاملون: ˚

للمؤمتر. مدير o

املنسقني. من فريق أو محترف منسق o

äÉ«dÉ©ØdG Ö«JôJ

املالبسات. فحص ˚

املالبسات. مع املواءمة ˚

وخطط تنفيذية. استراتيجية خطط بوضع والقيام القيود التعامل مع ˚

التنفيذ. ˚

»∏Ñ≤à°ùŸG åëÑdG äGô“Dƒe á≤jôW

äÉ°VGÎaG

يبتكرون. ما كل الناس سيدعم ˚

املستوى  على بالتنفيذ القيام مع عاملية بصورة التفكير الناس  على ˚

احمللي.

ونفساً. بدناً وعقالً ككل اإلنسان يشمل التغيير ˚

خلبراء). احلاجة (دون واملعضالت املشاكل يحل الكل ˚

رسالة  له إيجاد مجتمع إلى يؤدي للقيام بالتحسني للجميع بتقدمي احلوافز ˚

كله. يقوم بتحسني الوضع فرد كل أن إذ املدى الطويل، على وكرامة

فقط. املشكلة على وليس كله والنظام الوضع على التركيز ˚

مشترك. حوار يجمعها جماعة من تتأتى التنفيذ خطط أفضل ˚

منه. والتحقق التباين تكشف من املهم ˚

واملستقبل. احلاضر تغيير الناس مبقدور ˚

يسعون  والقضايا التي الناس بني املشتركة املصالح بني الفصل يصعب ˚

لها. حل إليجاد
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الرئيسني  املعنيني ذلك في مبا مختلفة نظر أناس لهم وجهات بني جتمع ˚

اخلارج. من

تسعى  التي ال واملنظمات العام والقطاع اخلاص القطاع في  تستخدم ˚

للربح.

وأوروبا  وآسيا  (أمريكا مختلفة تقاليد ذات مجتمعات في ˚ استخدمت 

ناجحة بتعديالت تقوم أن استطاعت اتمعات وبعض وأستراليا)

باستخدام هذه الطريقة.

املعقدة. القضايا مع تصلح ˚

للتدبر. فرصة للمشاركني لتترك الوقت بعض تنقطع قد الفعاليات ˚

لتحسني املستقبل. والنشاط الطاقة من شحنة تولد الشراكة ˚

والطريقة. املضمون من بكل العملية تهتم ˚

مشتركة. قاعدة وحتدد واضحة شاملة صورة إلى التوصل تساعد على ˚

على املبادرة. الطريقة قائمة ˚

املشاركني. ومعرفة قيم املؤمترات تعكس أن إذ مرغوب وقيم التنوع ˚

التركيز على املستقبل. ˚

متباينة. نظر ووجهات جديدة أفكار واختبار تكشف على تساعد ˚

∞©°†dG ¬LhCG

املؤمتر. املشاركة في اموعة تتأتى من البيانات ˚

املؤسسة. تقاليد على تعتمد للمؤمتر املتابعة ˚

ماهر. إلى منسق حتتاج ˚

á°ù«FôdG ¢üFÉ°üÿG

مشارك. املشاركني: ٣٠ - ٨٥ عدد ˚
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موعة  املشاركة باب لفتح الفترة نفس في عدة مؤمترات عقد ميكن o
أكبر.

أيام. املدة: ٣ ˚

العاملون: ˚

منسق ماهر. o

سيدعى  املعنيني من ولتحديد املؤمتر، هدف تخطيط، لتحديد مجموعة o

املؤمتر. توصيات ستنفذ كيف ولتقرير املؤمتر، إلى

äÉ«dÉ©ØdG Ö«JôJ

املاضي. مراجعة ˚

وخارجية. داخلية حتليالت وإجراء عليه هي كما معالم احلاضر حتديد ˚

للمستقبل. مثالية تصورات وضع ˚

للتنفيذ. مخططات وضع ˚

ácQÉ°ûŸG á«æ≤J á≤jôW

äÉ°VGÎaG

في املستقبل. اإلدارة أسلوب هي املشتركة اإلدارة ˚

النظريات. حدود فن يتعدى اإلدارة املشتركة ˚

التعلم. مهارات إلى وحتتاج منظمة عملية املشاركة ˚

التفتح. تستلزم املشاركة ˚

التحيز. توجد املشاركة ˚

مستقبلية. رؤية في ضوء فقط وتفسر أن تفهم ميكن املالبسات ˚

مقدراتهم  ومن نفسها واملؤسسة الناس من تتأتى الطريقة هذه  قوة ˚

والتفتح. والتجديد االبتكار على
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للتعاون. مناخاً توجد ˚

املشاركة. عملية إلدارة طريقة معالم ترسم ˚

املؤسسات. وأحجام أنواع جلميع تصلح ˚

االعتبار  بعني والقيم واملشاعر احلقائق  تأخذ متكاملة: النقاش طريقة ˚

اتخاذ القرارات. عند

التعلم. مواصلة يشجع التحليل ˚

املسؤولية. لتحمل بالصالحية الصغار تزود ˚

واملؤسسات  اخلاصة األعمال في  القارات جميع  في بكثافة  تستخدم  ˚

االجتماعية. واملنظمات العامة

التنفيذ. والتعاون في مشتركة لقاعدة التوصل الناس على تشجع ˚

جلمع وجتميع األفكار. بسيطة تقنية تستخدم ˚

∞©°†dG ¬LhCG

اتلفة املستخدمة. الطرق للجمع بني واضح إطار هناك ليس ˚

تدريباً  يتلقون أنهم ال إال بيانات من لديهم ما بتنظيم يقومون املشاركون ˚

بذلك. الالزمة للقيام املهارة لكسب

ماهراً. منسقاً تتطلب ˚

املشارك. من وقت قدراً كبيراً تشغل ˚

تسهيالت كثيرة. إلى حتتاج ˚

إليهم. هناك حاجة تكون احملتوى عندما في خبراء تستخدم الطريقة ال ˚

á°ù«FôdG ¢üFÉ°üÿG

مشارك. املشاركني: ١٠ - ٢٠٠ عدد ˚

أيام. املدة: ٢ - ٧ ˚
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العاملون: ˚

املنسق. o

الترتيبات. جلنة o

äÉ«dÉ©ØdG Ö«JôJ

وتوجهات املستقبل). للماضي مسح (بعمل عامة صورة ورؤية وضع ˚

واملالبسات. الظروف استيضاح ˚

املهمات. بني تضارب أي تفحص ˚

االستراتيجية. اجتاه وضع ˚

موقوتة. تنفيذ خطة وضع ˚

ìƒàØŸG ÈæŸG á«æ≤J á≤jôW

äÉ°VGÎaG

املطروحة. القضية على االجتماع أن يركز يجب ˚

مفتوحة. الطبيعة شؤون كل ˚

له  فرد كل قضاياهم؛ حول املناقشات وتنسيق حتديد للمشاركني ميكن ˚

البرنامج. على طرحه يريد ما لوضع املسؤولية وعليه احلق

باملبادرات. والقيام حتمل املسؤولية األفراد على ˚

 
البدنية. والقوة واألحاسيس امللكات بجمع كل األداء حتسني ميكن ˚

األهمية. املشاركني بالغة بني التفاعل جودة ˚

املشاركة. على أحد إجبار يجوز ال التطوع؛ الناس على ˚

يأتي بصورة طبيعية. التنظيم فإن كان الغرض واضحاً لو ˚

االبتكار. املقدرة على فرد لديه كل ˚

ألي  الطبيعي ومن حاجاتهم وفق تلقائياً أنفسهم سينظمون الناس ˚

قيادات. تنتج أن مجموعة
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واملستقبل  فيها برامج احلاضر تتحدد التي األوضاع تالئم الطريقة ال هذه ˚

بجالء.

Iƒ≤dG ¬LhCG

االجتماع. برنامج مرونة ˚

التي  األوقات اختيار فبيدهم التحكم وزمام القيادة ميلكون املشاركون ˚

املساهمة. فيها التعلم أو النقاش أو يريدون

والتجانس. االضطرابات وحتتوي تدرك ˚

البشر. أداء من كامالً وتشحذ تغير نظاماً ميكن أن ˚

التنظيمي. والتعلم للحوار مثالية طريقة ˚

ميتلكونها. الذين املشاركني على اآلراء عن املسؤولية تضع ˚

والتجمعات  والشركات اخليرية املنظمات في استخدامها ميكن ˚

الشعبية.

∞©°†dG ¬LhCG

املؤسسة. أو للمجموعة الرسميني القادة لتحكم اخلضوع عدم ˚

ذلك  كل أن حيث متوقعة معقبات وال مسبق زمني محدد برنامج ال يوجد ˚

املشاركني. مسؤولية من

االجتماع. عقب متابعة مسؤولية مشاركتهم وأي حتمل الناس على ˚

التوصل  عن توقعات  لديهم وليس متفتحني  يكونوا أن الناس على ˚

لنتائج.

منطقية. أو تنظيمية لقواعد خاضعة وليست شمولية العملية ˚

برنامج محدد له. إسناد أو املشاركة على إجبار أحد ميكن ˚ ال

من  ملساعدة خبراء مجال وال احلضور ضمن من والقياديون واخلبراء احملللون ˚

اخلارج.
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الطويلة. اخلبرة ذوي مبنسق من االستعانة الضروري من ˚

لتسهيالت كبيرة. حتتاج ˚

املشاركني. من طويالً وقتاً تقتضي ˚

á°ù«FôdG ¢üFÉ°üÿG

مشارك. املشاركني: ٥ - ٥٠٠ عدد ˚

أيام. املدة: ١ - ٣ ˚

العاملون: ˚

منسق. o

äÉ«dÉ©ØdG Ö«JôJ

الفعاليات. ووصف افتتاح ˚

الزمني:  البرنامج ˚ وضع

صور أسئلة. يكون في حتقيقه، ويفضل أن املراد حتديد o

الناس. له أمر يتحمس يهمك أو واقعي شيء o

مفتوح. وقت ˚

صباحية. إشعارات ˚

مسائية. أخبار ˚

االختتام. ˚

رسمية. تقارير ˚
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:äGQGô≤dG PÉîJG

äGQGô≤dG PÉîJ’ áÑFÉ°U äÉ«dBG

قـرار نحو خطوات  ˚ بالتراضي  القرارات اتخاذ  ˚ القرارات  اتخـاذ عملية  ˚

القرارات اتخاذ فعـال ˚ استراتيجيات
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القرارات اتخاذ عملية

اجلماعية. القرارات فيها الصورة التي تصدر يختار أن املنسق على

äGQGô≤dG PÉîJG ¿CÉ°ûH ≥°ùæŸG ¤EG äÉ¡«LƒJ

التي  الطريقة جوانب بكل اإلحاطة تتم بحيث مقدماً خطط  ˚

ستستخدم.

إلتباعه. احملددة التوجيهات إعطاء مع املتبع األسلوب غرض اشرح ˚

اخلطوات. من العديد من كتابة إذا تكون املتبع األسلوب وضح o

املكتوبة. توزيع اإلرشادات إيضاح أو استخدم ورق o

من  وغيرهم بالتسجيل والقائمني الوقت حلفظ املباشرين دور ˚ وضح
محددة. مبهام املكلفني

كل  في اموعة من املتوقع إليضاح توضيحية أو مرئية طرق  استخدم ˚

خطوة.

اتبعت؛ حتى  التي الطريقة أهداف للمجموعة وضح القرار، اتخاذ ˚ عقب 
املشاركون: يدرك

أدوها. التي املهمة o

استخدم. الذي األسلوب من عليهم عادت التي الفائدة o

آخر. أسلوب إلتباع قضت احلاجة إذا الذي اختير، لألسلوب بدائل ضع ˚

äGQGô≤dG PÉîJG

القرار؟ يتخذ من ˚

اتخاذها. في شاركوا القرارات إذا ينفذون الناس o

القرارات: اتخاذ طرق ˚

اخلبرة والكفاءة. على تركز املهنية: o

للمعنيني. املتكافئ التمثيل على تركز الدميوقراطية: o
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النقاش  في املعنيني مشاركة على تركز  اجلماعية: الدميوقراطية o
والقرارات.

äGQGô≤dG PÉîJ’ á«æ¡ŸG á≤jô£dG

والكفاءة. أهل اخلبرة بيد القرار ˚

القرارات. أجنع اتخاذ يد القادرين على في السلطة أن افتراض ˚

اال  املتخصصني في من مجموعة تتكون الكبرى املؤسسات حالة في ˚

القرارات. فيه تتم الذي

äGQGô≤dG PÉîJ’ á«WGôbƒÁódG á≤jô£dG

املتكافئ للمعنيني. التمثيل ˚

اموعة. اهتمامات لتمثل تكوين جلان ˚

دون  استراتيجية خطة اختيار في األغلبية رأي  وفق يصدر عادة القرار ˚

أخرى.

خطوات  لدعم السعي مع اخلطة وضع  بعد  بالتنفيذ السلطة تقوم  ˚

التمثيل. جلان التنفيذ من

äGQGô≤dG PÉîJ’ á«YÉª÷G á«WGôbƒÁódG á≤jô£dG

والقرارات. النقاش في املعنيني مشاركة ˚

القرار اجلماعي. اتخاذ أساس هو املنطقي والتداول النقاش ˚

أساس: على قائمة الطريقة ˚

التراضي. o

فرض رأيها. التي تتيح لألغلبية الظروف تالفي o

بني  وتراض حرة  مناقشات نتيجة تأتي  املشروعة  القرارات أن تفترض o
املشاركني.

اتخاذ القرارات. لعملية الدافعة القوة املعنيون هم ˚
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على االفتراضات التالية: قائمة الطريقة ˚

املشاركة. على املشاركني إرغام يستحيل o

اتخاذ  في صالحياتهم أو لدورهم بالنسبة املشاركني مراوغة ميكن ال o
القرارات.

القرارات. اتخاذ املعنية مشتركة في اجلهات كل o

اتخاذ القرارات. في املساواة قدم على الكل o

املرتبطة  والصالحيات والسلطة  بالنفوذ اخلاصة االعتبارات كل وضع o

باملناصب جانبياً.

استبعاد  أو االعتبارات بعض محاولة التستر على دون علنية القرارات كل o

احلاجات. بعض

مكان اآلخرين  نفسه يضع أن استعداد وعلى قادر من املشاركني فرد كل o

النقاش. أثناء

وجهات  من معقول قرار بأنه على احلكم ميكنه املشاركني من فرد كل o

نظره. وجهة إلى جانب متعددة؛ نظر

النظر  بصرف محتوى مساهمتهم أساس قائم على األشخاص احترام o
شخصية عوامل أي املركز أو أو املالية أو االجتماعية املنزلة أو عن السن

أخرى.

äGQGô≤dG PÉîJ’ (Pareto) ƒàjQÉH á≤jôW

وافقت لو حتى غائباً، أو حاضراً كان، أياً بأحد ضرراً يلحق أن يجوز ال قرار أي

"ال وسلم: عليه اهللا اهللا صلى رسول قال احلاضرون. عليه أجمع أو األغلبية عليه

حسن). بسند مالك األمام (رواه ضرار" وال ضرر

القرار؟ يتخذ كيف ˚

أفضل  اتخاذ على اموعة ملساعدة املالئمة األساليب استخدام o
بسرعة. القرارات
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مالئم. أسلوب لها حالة كل o

مساهمتهم. درجة على تعتمد فاعلية اموعة o

االجتماع. قبل الطريقة اختيار يجب o

مالئمة. غير أنها الطريقة إذا تبني ميكن تغيير o

التراضي. طريق عن القرارات اتخاذ ˚

بالتراضي القرارات اتخاذ

الفرصة لسماع  إلتاحة محاولة مخلصة هناك يعني أن بالتراضي قرار اتخاذ

اجلميع. يدعمه لقرار والتوصل النظر وجهات كل

∞``jô`©`J

هود ودعم اموعة من التفاهم، جو يسود فيها حالة يشير إلى التراضي

فرصة أمامه بأن اموعة في عضو كل إشعار على واحلرص قرار؛ إلى التوصل

وحرصهم للقرار  لألغلبية املعارضني تفهم  مع  القرار، على للتأثير متساوية

دعمه. على

?äGQGô≤dG PÉîJG ‘ »°VGÎdG ƒg Ée

عام. اتفاق ˚

اجلماعة. لبناء الثقة وروح وسيلة ˚

وااللتزام. امللكية لتأمني وسيلة ˚

البدائل. في املتدبر للتفكير طريقة ˚

العدائية. واملشاعر االختالف وتفشي ارب التنازع لتفادي سبيل ˚

مبتكرة. قرارات طريقة التخاذ ˚

بالنفس. الثقة لدعم سبيل ˚
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äGQGô≤dG PÉîJG ‘ »°VGÎdG øe ¢ù«d Ée

اإلجـمـاع. ˚

أخسر). أو (أربح الغالبية حكم ˚

االلتزام. تضمن ال األصوات التصويت: ˚

QGô≤dG PÉîJG ‘ »°VGÎ∏d á«°†b

اثنان  الفضاء؛ بحوث مركز إنشاء تقرر سبعة من مجموعة القضية:  ˚

ما العمل؟ يعارضون. الباقني واخلمسة املشروع يؤيدون تنفيذ

وخمسة  خاسرون) للمشروع: (مروجون املشروع صالح في صوتان األغلبية: ˚

رابحون). (معارضون: ضده

القرار. اتخذ ثم املزايا واملضار وحلل ناقش التراضي: التحدي: ˚

?QGôb PÉîJG óæY áYƒª› ≈°VGÎJ ∞«c

افتراضيات. ˚

اموعة تتعاون بإيجابية. o

الثقة والتفاهم. عملي من إلى مستوى إلى التوصل اموعة تسعى o

قرار. التخاذ اموعة على قضية عرض مت ˚

وتشاور. أفكار وتداول نقاش دار ˚

العملية. غير احللول أقصيت ˚

واملضار. املزايا وتوضيح والنقاش للمداولة احللول طرحت باقي ˚

املشاركني  يقرب مما املداولة خالل رأيهم يغيرون قد اموعة أعضاء بعض ˚

التراضي. إلى

لفكرة  املعارضني يقنع مقترح تعديالت على حل بعض األعضاء يعرض قد ˚

احلل. ذلك
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الوجهة  من األفضل يكون ثالثة أو حلني على تتفق تعمل حتى اموعة ˚

احمليطة. الظروف في العملية

محلفني. لفرقة مثال اموعة ˚

QGôb PÉîJG óæY ¢VGôJ ¤EG π°Uƒà∏d IóYÉ°ùe äGQÉ¡e

مشارك. كل نظر وجهة على احلصول ˚

املصطلحات. تعريف ˚

احللول  أفضل  طرح  من التغيير املثال سبيل على التركيز؛ مسار تغيير ˚

مقبولة. إلى عرض حلول املرغوبة

بوعي. اإلصغاء ˚

راحة. فترة أخذ ˚

ومركبات. متشابهات عن البحث ˚

العموميات. أعلى من إلى مستوى االنتقال ˚

للتفكير. صمت فترة قضاء ˚

QGôb PÉîJG óæY »°VGÎdG ¢üFÉ°üN

وجهد. وصبر، وقت، إلى: يحتاج التراضي ˚

إليه. التوصل في يستحق اجلهد التراضي ˚

املراوغة. من قدر يصاحبه التراضي إلى السعي ˚

القرارات. اتخاذ قبل املشاركني أفكار من أفضل اموعة قرارات ˚

املعنية. األطراف من تنازالت على املبنية التسوية من ليس ضرباً ˚ التراضي

QGôb PÉîJG óæY ¢VGôJ ¤EG π°Uƒà∏d äÉ¡«LƒJ

نظرك. وجهة حول اجلدال تالفي ˚

تراه بجالء واقتضاب. ما اطرح ˚
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نوقشت. التي البدائل وعلى بالتعقيبات االهتمام احرص على ˚

عندما  (التصويت) اخسر أو اكسب حل  إلى باللجوء االستسالم عدم  ˚

حل. إيجاد في اموعة تتعثر

اجلميع. من احلل البديل املقبول إليجاد جهدك قصارى ابذل ˚

اخلالف. سعياً لتفادي هؤالء» إلى وال هؤالء إلى «ال الذبذبة عدم ˚

قناعة. األفضل عن أنها ترى التي للمواقف ارضخ فقط ˚

بسرعة. االتفاق يتم احذر عندما ˚

احلل. املوافقة على املشاركني إلى تشابه دوافع تأكد من ˚

أو  لآلخرين،  مرغم تصويت إجراء إلى اللجوء  طريق عن اخلالف تتفادى ال ˚

بديلني. بني عشوائي اختيار في عملية العمل بقلب أو مقايضات، عمل

QGôb PÉîJG ó©H »°VGÎdG øY ä’DhÉ°ùJ

وجه؟ أكمل رأيك على عرضت هل ˚

نظرك؟ وجهة استوعبوا قد اآلخرين أحسست أن هل ˚

بوعي؟ اآلخرون لك أصغى هل ˚

القرار؟ ستدعم هل ˚

äGQGô≤dG PÉîJG óæY »°VGÎdG ¤EG »©°ùdG óæY πª©à°ùJ äGÒÑ©J

البديلة؟ رصد بعض االحتماالت املمكن من هل ˚

احتمال. كل ومضار مزايا عن األفكار نتبادل دعنا ˚

لهذه القضية. بالنسبة مبوقفك تعرفنا لم إنك ˚

تقول ..........؟ أن تريد هل أوضح. بصورة نظرك وجهة على فهم ساعدني ˚

لدعم  أن تضيفه ميكن هل هناك ما احلل الثاني. توافق على أنك ال أظن ˚

حتبذه؟ الذي البديل

لم  يبدو فيما اآلخرين لكن قوية،  حجج بعدة  نظرك وجهة دعمت لقد ˚
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أصغوا حجج وأنهم من قدمته ما استوعبوا أنهم تعتقد بها. هل يقتنعوا
كاف؟ بوعي قدمته ما إلى

أن  تعتقد وأنك وسعك لعرض رأيك في أنك بذلت ما تذكر سمعتك ˚ لقد
لدعم مستعد اآلن فهل أنت نظرك؛ وجهة إليك وأدرك قد أصغى اجلميع

شخصياً. لك أنه ليس احلل املفضل رغم الثاني، احلل

دعمه  على  نتفق به؟ هل  راضون  كلنا هل  القرار؛ أحتقق من هذا  أن  أريد ˚

تنفيذه؟ على والعمل علناً؟

الكل. يرضي حل وصلنا إلى أننا أعتقد ˚

äGQGô≤dG PÉîJG óæY »°VGÎdG ¤EG »©°ùdG óæY …CGôdG ´Ó£à°SG

اموعة. على مطروح دعم قرار باليد للتعبير عن مدى اإلشارة استخدام ˚

املنسق  يقوم  أعضائها  بني التوجهات وضوح إلى اموعة تشير عندما ˚

في عضو كل أن يقوم ثم يطلب يستوعبه املقترح كما أو بعرض االجتاه
١ إلى ٥. من مقياس على مشروع القرار رأيه في بإبداء اموعة

بينكم  سأحول وإني جيدة فكرة ليست هذه يعني: القبضة استخدام  ˚
(تضاهي التصويت بال). وبني تنفيذها 

لها. أتصدى ال أن أعد ولكنني أتفق ال واحد يعني: استخدام إصبع ˚

أجلها. من أتفق، ولكني سأعمل ال يعني: إصبعني استخدام ˚

حيادي. موقف يعني: أصابع ثالثة استخدام ˚

حتقيقها. أجل وسأعمل من يعني: الفكرة طيبة أربعة أصابع استخدام ˚

من رواد منفذيها. وسأكون عظيمة فكرة استخدام الكف يعني: ˚

املطروح. القرار دعم عن مدى التعبير باليد يعني: اإلشارة استخدام ˚

مع  الكف) (رفع «نعم» إلى (رفع القبضة) «ال» التصويت من عملية متثل ˚

األصابع). (رفع بينها مختلفة درجات
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 ً متوعدا قبضته رفع من إلى املنسق يتوجه رأيهم؛  الكل  يبدي أن  بعد ˚

من عليه تعترض الذي اجلانب هو ما ويسأله: املقترح؛ احلل ضد بالوقوف
املقترح؟

وجهتني: من القبضة هام من رافع االستفسار ˚

عن  تغيب بعينه قرار في اتخاذ إشكالية واحد إلى شخص يتنبه ما ˚ كثيراً

تدرك أن اإلشكالية عسى النظر إلى قبضته يلفت وبرفعه احلضور؛ سائر

احلقيقة. إلى اموعة باقي

عليه  تقع أن من يجب على باملسؤولية تنحي نظره على وجهة التعرف ˚

عما اموعة لباقي اإلفصاح إلى املعترض  يضطر وبهذا  املسؤولية؛

عدم أو املزاج أو االعتراض رد االعتراض بني يحول هذا عليه وملاذا. يعترض

االقتراح. مقدم استلطاف

äGQGô≤dG PÉîJG óæY »°VGÎdG ΩGóîà°S’ äGOÉ°TQEG

≥°ùæŸG ¤EG äGOÉ°TQEG

اموعة،  إلى النقاش محاور قدم منتظمة؛ أي بصورة يجري ما بتلخيص قم ˚

ذلك: في مبا

االتفاق. نقاط o

نقاط اخلالف. o

ااوف املشتركة. o

يتناول القضايا الهامة. و دقيقاً تلخيصك إذا كان استفسر عما ˚

ااوف واألهداف  االعتبار تأخذ في حلوالً أو مقترحات اموعة من أطلب ˚

للمجموعة: املشتركة

أسئلة  إلى فقط أفسحه بل جدال أو حوار إلى اال تفسح  ال o
ونقاش. استيضاحية

البديلة. احللول من عدد أكبر إيجاد حاول o
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املعروضة. على املقترحات تقتصر ال االبتكار وأن على اموعة شجع o

والتعبير عنها: اموعة تلخيص اجتاه حاول ˚

بينها. والربط املقدمة احللول ملزج فرصة o

املقدمة. احللول بني تضارب فرصة لتوضيح أي o

أو  طرق أو  مقترحات  بأي تتعلق  مخاوف أو اعتراضات  أي عن  استفسر   ˚
محددة. اختيارات

احلوار. لفتح الوقت هو هذا o

واالتفاقيات  واالهتمامات  األهداف على اموعة اهتمام تركيز حاول o
النظر. وتعارض وجهات االختالف أهمية من االنتقاص دون املشتركة

وراء  تكمن  التي وااوف واالحتياجات االهتمامات إلى التوصل حاول o
موقف معني.

ااوف  تعالج أن ميكن التي املقترحات أو الوسائل من املزيد عن استفسر ˚

أفضل. بأسلوب والتضارب

اموعة. عليه ما تتراضى توضح قد التي جوانب النقاش خلص أمكن إذا ˚

التي  املقترحات ومختلف النقاش جوانب حتديد املرحلة هذه في يهم o
على اتفاق وجود من  والتحقق العظمى أو اجلماعية باملوافقة تتمتع

النقاط. هذه

اموعة  تتراضى أن دون اخلالف؛ نقاط عن نقاط االتفاق عزل إذا أمكن o
بعض األمور. على التراضي ألنه ميثل تقدم هذا فإن النقاط كل على

اخلالف. مناطق بتلخيص قم ˚

موضع  أنها يبدو التي األساس األفكار أو ااوف  ترصد أن املهم من  o
خالف.

املواصلة. لكيفية بالنسبة الفريق أفكار أفضل عن بوضوح عبر o

املعارضني. موقف عن استفسر ˚
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إليقاف  بالسعي قوى إحساس يخاجله من هناك كان إذا عما استفسر o
أفضل. حل إلى التوصل تعذر إذا حتى املقترح القرار

«ال» اجلواب كان إذا o

اآلن؟ للمواصلة كاف دعم هناك هل -

هل القضية املطروحة؟ في البت الوقت إلرجاء من فسحة هناك هل -
املطروحة؟ القضية تناول مبواصلة يسمح الزمني اجلدول

القرار إرجاء  اموعة تفضل  هل الوقت؛ في  فسحة هناك كان إذا -
قرار نهائي؟ اتخاذ قبل أفضل بدائل إلى الفريق أن يتوصل عسى

القرار: حجب ميكنها بحيث القوة املطروح من للحل املعارضة إذا كانت o

أخرى. مرة االتفاق راجع مواضع -

أخرى. مرة من قرارات مبا صدر اموعة ذكر -

اطلب أو النقاش الحقاً ملزيد من القرار إرجاء املمكن من كان ما إذا قرر -
املعارضة. مع اخلالف نقاط تعالج أخرى ملقترحات إفساح فرصة

ألسباب  القرار حجب بساطة بكل يستطيعون ال املشاركني أن تذكر o
شخصية.

أساس. تقوم على أن املعارضة يجب o

مسبقة. التفاقيات القرار مخالفة عن ناجم وجود خالف -

القيم. على خالف -

األهداف. على خالف -

القضية. معاجلة لطريقة املتوقعة النتائج على اتفاق عدم o

االعتبار: في موقف املعارضني أخذ ˚

حالة: في o

الوقت. ضيق نقاش القضية نتيجة مواصلة تعذر -

أخذ القرار. استحالة تأجيل -
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أوضح على األقل: o

القرار. اتخاذ سيتم كيف -

املعارضة. صوت النتائج ستتضمن كيف -

في التعامل  الطريقة املتبعة وعدالة بضرورة قبول عام وجود من تأكد o

اخلالف. مع

لتنفيذ  اتلفة باملهام  التكليف ووضح اتخاذها مت التي القرارات راجع ˚

القرارات.

كل  يلتزم عدم االتفاق؛ حيث مواضع في املالئم للتداول الوقت هو هذا  o

نظره. كدعم لوجهة مبهمته بالقيام فرد

يتكلم. أن من يريد إتاحة الفرصة لكل من تأكد ˚

كمجموعة  رأيهم عن  بالتعبير ثالثة أو  الثنني السماح بإمكانية  تذكر  ˚

العدد. كثرة عند الوقت املتاح الستغالل

لفترة  لقضية حل بتنفيذ القيام محاولة مبقدورهم بأن املشاركني  ذكر ˚

لم إذا ناجعا، حال يكن لم إذا عنه والعدول صالحيته؛ من للتأكد اختباريه

عقبات قرار من ااوف من كبديل معني قرار بنتائج للجزم البيانات تتوفر

ناقصة. معلومات على بناء يتخذونه

ما  كل طرح على شجع اموعة إلى اتفاق؛ عن التوصل املشاركون عجز ˚ إذا

نظر. وجهات من لديها

ووجهات  ومخاوفهم اهتماماتهم عن التعبير على اموعة أعضاء شجع ˚

نظرهم.

لتفادى  احلاضرين مشهد من على كتابة النقاش زبد  تسجيل من تأكد ˚

والتخبط. التكرار
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ácQÉ°ûŸG ‘ ™°SƒàdG

القضية  لتوضيح حقائق أو اقتراحات تقدمي في  يرغب من هناك هل ˚

املطروحة؟

بادروا  ممن سمعناه قد ما آرائه إلى إضافة يتكلموا بعد لم ممن أحد يريد هل ˚

بالكالم؟

أفكار حتى اآلن؟  من طرح ما بسداد باقي احلاضرين يظن ماذا ˚

املقدم؟  االقتراح من اآلخرين موقف هو ما ˚

ácQÉ°ûŸG øe ó◊G

بعض  من ونستمع قدما نتحرك أن نريد  الكبير ملساهمتك؛  التقدير مع  ˚

ببعض اإلدالء بعد  يتكلموا  لم الذين أولئك من أي يحب  هل  اآلخرين.

مالحظاتهم؟

نقاط؟ غطيناه من ما إلى باإلضافة تعقيبات لديه من هناك هل ˚

هذه النقطة بالتحديد  ناقشنا لقد أفكار. من به ما تفضلت لك على ˚ شكراً

إلى فعالة يلزم االنتقال بطريقة قرار إلى ميكن التوصل فحتى بإسهاب.

... موضوع

ádOC’G ™ªLh ¢TÉ≤ædG ¬«LƒJ

وتأجيل  تعريف املشكلة على النقاش ركزنا لو ماذا اجلدول، إلى دعنا نعود ˚

ملوعده. احملتملة احللول نقاش

اتفقنا عليه. ما استوعبنا أننا لنتأكد من اآلن حتى نلخص ما مت دعنا ˚

أفضل األساليب؟ هو هذا بأن ليقنعك بالتحديد الذي حصل ما ˚

أخرى؟ في مؤسسات جنح احلل هل هذا ˚

على هذه النقاط؟ اتفاق إلى توصلنا أننا أنا محق في هل ˚
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Ωó≤J RGôMEG ⋲∏Y áYƒªéŸG IóYÉ°ùe

ميكن  بحيث املشكلة  من املرحلة هذه لتغطية كافياً وقتاً  قضينا هل ˚

جديدة؟ إلى مرحلة االنتقال

نقاش  إلى واالنتقال للتصويت الكافي إلى احلد القضية هذه نناقش ألم ˚

قضايا أخرى؟

اآلن؟ حتى النقاش من إليه توصلنا ماذا ˚

هي بعض  ما االجتماع، قرارا في هذا أن نتخذ علينا  الصعب من أنه مبا ˚

القادم؟ االجتماع في نتناولها أن علينا النقاط التي

القادمة؟  املرة في جنتمع أن قبل دراستة إلى حتتاج التي هي النقاط ما ˚

áYƒªéª∏d äGOÉ°TQEG

الزمني. اجلدول مدرج على ملتطلبات كل بند استيعابك تأكد من ˚

يجري. ملا وواصل االنتباه يدور، ما على واصل تركيزك جيداً، اصغ ˚

الوقت. لبعض إذا شرد ذهنك نفسك تلم ال o

وتتبع ما  املستطاع قدر يجري على ملا انتبه مشارك أن كل لو املفيد من  o
يقال.

تتكلم: أن قبل احلديث من وهدفك للكالم فكر في دوافعك ˚

جديدة؟ فكرة تقدمي بصدد أنت هل o

املقدمة؟ احللول على تثير حتفظات أن تريد هل o

بالقضية  املتعلقة  الهامة  النقاط بعض على التأكيد  تريد هل o
املعروضة؟

احلقائق؟ بعض إضافة تريد هل o

التكرار: تفادي ˚

عن فهم وجهة  عاجز معك يختلف من كل أن بالضرورة تذكر أنه ليس  o
نظرك.
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أن  األفضل من  كان  رمبا فهمها أسئ قد نظرك وجهة أن ظننت إذا o
تكرار إلى تلجأ من أن بدالً فكرتك صياغة إعادة احلضور أحد تطلب من

نفسك.
معارضتك  عن أو تفضله عما بالتعبير سواء بقوة: رأيك إبداء في تتردد ال ˚

املطروحة. لألفكار
يتماشى  ال قرار اتخاذ حتجب ألن سبباً ليس تفضله بحل قناعتك أن تذكر o

تفضيلك. مع
الرضا». عالمة «الصمت أن تذكر o

أعلنه على املأل. لديك حتفظ كان إذا o
تراضياً  أن هناك أدركت إذا اموعة تراضي عن التعبير من أن حتاول حرج ال ˚

معني. قرار على
للمجموعة  صاحلة بالضرورة ليست  حتملها  التي اجليدة األفكار أن تذكر  ˚

فيها. تشارك التي
بفضل  تظن  مما أفضل حلول إلى  التوصل اموعة  استطاعت رمبا ˚

مساعدتك.
األسئلة. طرح من تتحرج ال ˚

واضحة لآلخرين. أنها ظننت اسأل؛ حتى لو فكرة لك لم تتضح إذا o
آخرون. فهمه لم يفهمه عليك غم احتمال أن ما هناك o

حتى تستوعب  القرارات اتخاذ في الفعالة املساهمة تستطيع لن إنك o
بجالء. يدور ما

فعال نحو قرار خطوات

صعوبة  عاملنا السريع التغير يقدر في يعمل اخلبرة من قدر على شخص أي

يتجزأ من ال جزء القرارات اتخاذ مهمة بينما صائب، قرار التخاذ األولويات فرز

القرارات اتخاذ عند يجعلك متناسقة بطريقة  البيانات واستخدام أعمالنا،
تتفادى:
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ومريحة. ألنها مألوفة قدمية أفكار لتبني التراجع ˚

االختيارات  جميع  االعتبار بعني األخذ دون رائج  قرار  اتخاذ في التسرع  ˚

املتاحة.

معها. يصعب التعامل أفكار كثيرة مواجهة ˚

بديل. بحل املتصلة التفصيالت الشعور بتراكم ˚

الضغوط. زيادة أو الوقت لضيق غير مالئم اتخاذ قرار ˚

بينها. يصعب التوفيق واالختيارات في احللول اختالفات وجود ˚

∫É©ØdG QGô≤dG

دائمة. حلول إلى ويؤدي تريد أينما تريد ما يعطي قرار ˚

بعد أخرى. فيه مرة النظر إلعادة بحاجة لن تكون قرار ˚

ومستدامة قرارات قوية وموفقة اتخاذ أساس تضمن فرصة خطوات وهناك
مجال فيها للتردد). (ال

∫É©a QGô≤d ¢SÉ°SC’G äGƒ£ÿG

التحديات. أو اجلذرية القضايا حتديد األولى: اخلطوة ˚

احلقيقية: التحديات حصر o

السطحية. املشاكل عن والتجاوز احلقيقية حتديد املعضلة -

محددة. مبعطيات املعضلة عن التعبير -

بسؤال. املعضلة عن التعبير -

اخليارات. رصد الثانية: اخلطوة ˚

بوضوح. االحتياجات قائمة رصد o

البيانات. جمع الثالثة: اخلطوة ˚

البدائل. موازنة الرابعة: اخلطوة ˚

البديلة: باحللول قائمة تكوين o
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األخرى؟ باحللول حل كل يقارن كيف -

اختيار؟ كل نتائج هي ما -

احلل. اختيار اخلامسة: اخلطوة ˚

االختيارات. أحد اختيار o

االحتياجات  مع يتوافق االختيار أن من للتحقق الثانية إلى اخلطوة العودة o
املدونة.

التنفيذ. السادسة: اخلطوة ˚

اتار: ينفذ احلل o

االختيار؟ تنفيذ كيفية -

اآلن؟ به ستقوم الذي العمل هو ما -

مؤخراً؟ به قمت الذي العمل هو ما -

التقييم. السابعة: اخلطوة ˚

فاعلية القرار. تقييم خالل من دورياً، االختيارات مراجعة o

∫É©a QGô≤d ¢SÉ°SC’G äÉLQóàdG

º««≤àdG (7)

ò«ØæàdG (6)

QÉ«àNG (5)

π◊G

áfRGƒe (4)

πFGóÑdG

™ªL (3)

äÉfÉ«ÑdG

ó°UQ (2)

äGQÉ«ÿG

ô°üM (1)

äÉjóëàdG

ÉjÉ°†≤dGh
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äGQGô`≤`dG PÉ`îJG äÉ`«``dBG

äGQGô≤dG PÉîJG ‘ ¢ù«jÉ≤ŸG áaƒØ°üe ΩGóîà°SG : k’hCG

عدد في االختيارات حصر هو القرارات اتخاذ مقاييس مصفوفة من الهدف

تصويت عملية باستخدام اخليارات ملقارنة منظمة طريقة  خالل من محدود

موزونة. وترتيب

äGQGô≤dG PÉîJG ¢ù«jÉ≤e áaƒØ°üe

تكون: عندما مفيدة القرارات اتخاذ مقاييس مصفوفة

خيار). (من ١٠ إلى ٢٠ كثيرة االختيارات ˚

بند). (من ٦ إلى ١٥ عديدة املقاييس ˚

السريع. االتفاق تتطلب املواصلة ˚

¢ù«jÉ≤ŸG áaƒØ°üe øjƒμJ

هدفاً واضحاً. ضع األولى: اخلطوة ˚

اختيار املقاييس. في يؤثر الهدف التعبير عن o

مثال:

املكتب. في للعمليات حاسوب جهاز أفضل اختيار هدف: عن للتعبير

من  قائمة باستحضار بالقرار اآلخرين املتأثرين ˚ اخلطوة الثانية: التشاور مع

املقاييس.

من اجلهاز؟ األساس املتطلبات هي ما o

¢ù`«`jÉ`≤``e

.CG

.Ü

.ê

.O
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ووضوح. بإيجاز املقاييس مدلوالت عن التعبير الثالثة: اخلطوة ˚

¢SÉ``«``≤`e π```c ∞```jô``©``J :∫É``ã``e

¢SÉ```«```≤```ŸG∞```jô`````©``à``dG

Ió¡©dG .CG¿RÉîŸG ≈∏Y OQGƒ∏d »FÉ≤∏àdG Ö≤©àdG

áØ∏µàdG .Ü∫ÉjQ ±’BG á°ùªN ió©àJ ’ (øë°ûdGh Ö«cÎdÉH) á«∏µdG áØ∏µàdG

ºé◊G .êôNB’ ¿Éµe øe ¬∏≤f óMGh Oôa ≈∏Y π¡°ùj

ΩGóîà°S’G ádƒ¡°S .O¢UÉN ÖjQóJ ¿hO ¬eGóîà°SG π¡°ùj

األول  الصف في املقاييس ووضع مصفوفة تكوين الرابعة: اخلطوة ˚

األول. العمود في واالختيارات

؟ أي اختيار شركة لديها أي o

äGQÉ``«``ÿGh ¢ù`«`jÉ`≤``ŸG

äGQÉ`````«``î````dG

¢ù````«````jÉ`````≤`````ŸG

.CG 

Ió¡©dG

.Ü 

áØ∏µàdG

.ê 

ºé◊G

.O 

ΩGóîà°S’G ádƒ¡°S 

(Ω’ ácô°T) 1 Üƒ°SÉ◊G

(±Éc ácô°T) 2 Üƒ°SÉ◊G

(¿ƒf ácô°T) 3 Üƒ°SÉ◊G

واستخدام  للمؤسسة أهميته قدر على مقياس كل وزن اخلامسة: اخلطوة ˚

قصوى. أهمية متثل ٥ حيث (٠) إلى (٥) من ميزان

حدة. على مقياس كل أهمية وزن ولكنه ترتيباً ليس الوزن o
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مثال:

¢ù``«``jÉ``≤```ŸG ¿Rh :∫Éãe

¢SÉ````«``≤````ŸG¿Rh

¿RÉîŸG ≈∏Y OQGƒ∏d »FÉ≤∏àdG Ö≤©àdG .CG4

∫ÉjQ ±’BG á°ùªN ió©àJ ’ á«∏µdG áØ∏µàdG .Ü4

ôNB’ ¿Éµe øe ¬∏≤f óMGh Oôa ≈∏Y π¡°ùj .ê1

¢UÉN ÖjQóJ ¿hO ¬eGóîà°SG π¡°ùj .O3

محتمل. اختيار لكل قيم امليزان السادسة: جمع اخلطوة ˚

حسابي: مثال

شراؤه. محتمل حاسوب o لكل

أمكن احلاسوب؛ إذا ذلك بشراء استيفاؤه ميكن مقياس ألي اإلشارة  -
بأي للتذكير كلمتني أو اإلشارة بكلمة يلزم املقياس. (رمبا استيفاء

من األهمية). في الدرجة األولى يعتبر املقاييس

اخلامسة). اخلطوة (من مقياس لكل امليزان املقابل جمع قيم -

األكبر. الوزن ذو احلاسوب خيار: o أفضل

بياني: مثال

äGQÉ«ÿG

¢ù``«```jÉ```≤```ŸG

QÉ«àNG

 1 Üƒ°SÉ◊G

(Ω’ ácô°T)

QÉ«àNG

 2 Üƒ°SÉ◊G 

(±Éc ácô°T)

QÉ«àNG

 3 Üƒ°SÉ◊G

(¿ƒf ácô°T)

QÉ«àNG

 4 Üƒ°SÉ◊G

(? ácô°T)

4 ¿Rh Ió¡©dG .CG ¢SÉ«≤e**

4 ¿Rh áØ∏µàdG .Ü ¢SÉ«≤e*

1 ¿Rh ºé◊G .ê ¢SÉ«≤e**

3 ¿Rh ΩGóîà°S’G ádƒ¡°S .O ¢SÉ«≤e**

¿GRhC’G ´ƒª›875
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الكلي. الوزن ترتيب وفق النتائج رصد السابعة: اخلطوة ˚

ملخص: o

في لكنه وقت الوقت؛ يقتضي بعض التخاذ قرار البيانات استخدام -
تضمن: الطريقة وبهذه موضعه.

القرار. اتخاذ في كل املشاركني موافقة -

القرارات الصائبة. عالية من التوصل لنسبة -

وحتديات هامة. لقضايا مستدامة حلول وضع -

قضايا  تناول من املقاييس التأكد مصفوفة قبل استخدام احلكمة من o

أعمق. إلى قضايا تشير أعراض وليس مجرد حقيقية

äÉjƒdhC’G ójó– :kÉ«fÉK

لنقاش جماعي يختص  مالئمة وسريعة السهولة غاية في طريقة هناك

االختيارات من العديد وجود في االستراتيجي التخطيط أولويات بتحديد

إلى: بالنسبة مثالً، والبدائل؛

قضية؟ معاجلة تبدأ أين من ˚

بتنفيذه؟ ابدأ يفضل مشروع أي ˚

إلخ. .. التخطيط؟ احملورية في عملية القيمة هي ما ˚

äÉ`jƒ`dhC’G ó`jó`– äGƒ`£`N

االحتماالت. حول التشاور األولى: اخلطوة ˚

وجوب  يرون التي باألمور قائمة قدموا املسؤولني من مجموعة أن افترض o

احلالي. العام الدراسي خالل بالبحث تناولها

كل  معاجلة  عليهم يستحيل بأنه يقني على اموعة  أفراد  من  كل o

واحدة. جلسة في القضايا

الغرض: لهذا املرشحة الطريقة o
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علمية. غير -

اختيار إلى عقالنية بصورة تؤدي أن ميكن -

يجب أن والتي أهمية األعظم األمور  

أوالً. للنقاش تطرح

أقل. أو اختيارات لعشرة صاحلة -

االختيارات. بالشورى عن ابدأ o

ورقة عرض. على ترتيب بأي القضايا رصد قائمة o

كل بندين لوضع بني مسافة ترك o

صغيرة. دوائر ملونة على شكل الصقات

لألولويات. فردي اختيار الثانية: اخلطوة ˚

فقط. الصقات اموعة ١٠ في مشارك كل إعطاء o

هامة. غير األلوان لكن مختلفة بألوان الالصقات قد تكون o

أولوياته. منهم كل يختار بأن اموعة تكليف o

أن: منهم كل على o

يستعمل العشر الصقات. -

أربع من أكثر القائمة في املدرجة القضايا من قضية أي أمام يضع ال -
الصقات.

كل حتت الالصقات ويضع بنفسه العرض ورقة إلى مشارك كل يقوم -
وفق اختياره. عنصر

قائمة  رأس على إلى أن القضية يشير أمام أي قضية أربع الصقات وضع o

األولويات.

االختيارات. أمام بعض الصقة أي توضع ال قد o

ميكن: املشاركني من كثير عدد وجود حالة في o
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من كل جنب على واحدة الوقت؛ في لالقتصاد ورقتي عرض استخدام -
القاعة بحيث يراهما الكل بوضوح.

النصف اآلخر. يليها ثم جانب من القاعة في اموعة بنصف يبتدأ -

املنسق. دور الثالثة: اخلطوة ˚

مبا يلي: املنسق الالصقات يقوم بوضع كل مشارك قيام عقب o

العرض. على ورقة مدرج عنصر كل الالصقات أمام عد -

الالصقات. عدد وفق ورقة عرض جديدة على األولويات رصد -

واضحة. أولوية القضايا بعض اكتساب النتيجة: o

مت  التي على األولويات اتفاق هناك كان وإن االختيار حول يجري النقاش  o

التوصل إليها.

املشاركني. االتفاق بني تعذر لو العملية إعادة ميكن o

اجلدول. من القضايا ستحذف أن بقية يعني ال هذا o

املؤسسة رسالة العناصر املكونة لنص على مناقشة للوقوف مثال: تنظيم حلقة

لنص رسالة  املكونة العناصر  على  األعضاء يتفق أن احللقة: من الهدف ˚

املؤسسة.

املستخدمة: األدوات ˚

على  يوزع املؤسسة رسالة لنص املكونة العناصر  مناقشة منوذج o

األعضاء.

األعضاء. على وأقالم سبورة توزع أبيض ورق o

العرض. لوحة على األوراق للصق وأدوات لوحة عرض o

يرى بحيث (U) حرف شكل على جلوس األعضاء: يجلس األعضاء طريقة ˚

اآلخر ويرى لوحة العرض واملنسق. منهم كل
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á°ù°SDƒŸG ádÉ°SQ ¢üæd áfƒµŸG ô°UÉæ©dG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á°ûbÉæe äGƒ£N

التي  األسئلة على دقائق خالل ٥ في اإلجابة األعضاء من املنسق يطلب ˚

مستقلة. ورقة سؤال في كل إجابة تسجل أن النموذج، على يتضمنها

على  بتعليقها ويقوم األولى،  الفقرة عن األعضاء إجابات املنسق يجمع ˚

العرض. لوحة

يدير املنسق  املعلقة، ثم األوراق على لالطالع دقائق لألعضاء فترة ٣ يتاح ˚

غير الصفات التصويت الستبعاد خالل من اتفاق إلى للوصول املناقشة

الصياغة. جلنة إلى عليها، املتفق الصفات وحتال العالقة، ذات

التي  األسئلة  من  األول السؤال على  األعضاء  إجابات  املنسق يجمع ˚

لوحة العرض. على اإلجابات بتعليق ويقوم الثانية، الفقرة تضمنتها

الفقرة  عن إجابات األعضاء مع اتبعت التي اخلطوات السابقة تكرر نفس ˚

إلى وهكذا، الثاني السؤال عن األعضاء إجابات املنسق يجمع ثم األولى،

على واالتفاق األسئلة جميع عن األعضاء إجابات مناقشة تنتهي أن

إجاباتها.

بتسجيل  وتقوم األعضاء عليها اتفق التي اإلجابات الصياغة جلنة تعرض ˚

مالحظاتهم.

ثم  إدراجها، على ضرورة األعضاء يتفق التي التعديالت جلنة الصياغة ˚ تدخل

األعضاء. على جميع تعديلها بعد عليها املتفق اإلجابات توزع

á°ù°SDƒŸG ádÉ°SQ ¢üæd áfƒµŸG ô°UÉæ©dG á°ûbÉæe êPƒ‰

للمؤسسة: معاً الصفات املميزة متثل صفات ٤ - ٦ من أذكر األولى: الفقرة

----------------------- ب) ----------------------- أ)

----------------------- -----------------------  د) ج)

----------------------- و)  ----------------------- هـ)
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الثانية: الفقرة

التالية: األسئلة عن موجزة) عبارات (في أجب

كمؤسسة؟ نحن من أ-

لتلبيتها؟ املؤسسة تسعى التي احلاجات ما ب-

بها؟ املعنيني فئات املؤسسة ألهم تستجيب أن يجب كيف ج-

كمؤسسة؟ األساسية قيمنا ما د-

نفس في العاملة األخرى عن املؤسسات كمؤسسة به نتفرد الذي ما هـ-
اال؟

الواقع؟ في نفسها عن األساس قيمنا كيف تعبر و-

املؤسسة رسالة عمل القتراح ورشة تنظيم مثال:

املؤسسة. رسالة صيغة مبدئية لنص الورشة: الوصول إلى من الهدف ˚

املستخدمة: األدوات ˚

األعضاء.  على املؤسسة يوزع رسالة نص منوذج اقتراح o

األعضاء.  على يوزع املؤسسة رسالة لنص املقترحة الصيغ تقومي منوذج o

العرض.  لوحة على األوراق للصق وأدوات لوحة عرض o

حرف  شكل على جلوس األعضاء: يجلس أعضاء فريق التخطيط طريقة ˚

ولوحة العرض. ويرى املنسق اآلخر، منهم يرى كل بحيث (U)

á°ù°SDƒŸG ádÉ°SQ áZÉ«°U äGƒ£N

لرسالة  نصاً دقيقة  ١٥ خالل  يقترح أن عضو كل من املنسق يطلب ˚

لديه. املتوافر النموذج باستخدام املؤسسة

على  وتعليقها املؤسسة، رسالة لنص املقترحة الصيغ بجمع املنسق يقوم ˚

العرض. لوحـة
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على  واملعلقة املقترحة الصيغ على باإلطالع خالل ١٠ دقائق األعضاء يقوم ˚

أمامهم. العرض لوحة

الصيغ  بتقومي  دقيقة ١٥ خــالل  يقوم أن عضو كل  من املنسق يطلب  ˚

لديه، واقتراح املتوفر النموذج باستخدام املؤسسة لنص رسالة املقترحة

ضوء ذلك. املؤسسة في رسالة لنص مناسبة صيغة

بتعليقها  ويقوم املؤسسة، رسالة لنص املقترحة الصيغ املنسق يجمع ˚

العرض. لوحة على

ثم  املقترحة، على الصيغ لالطالع قدرها ١٥ دقيقة مهلة تتاح لألعضاء ˚

مجموعتني: إلى الصيغ املقترحة يقسم عضو أن كل من املنسق يطلب

مستبعدة. مجموعة o

رسالة  عن للتعبير مناسب نص منها يطور أن ميكن مجموعة o

املؤسسة.

ثالث  إلى املقترحة الصيغ بفرز األعضاء إجابات  ضوء في  املنسق يقوم  ˚

مجموعات:

استبعادها. على األعضاء من ٪ يتفق ٨٠ o مجموعة

إبقائها. األعضاء على من يتفق ٨٠٪ o مجموعة

تبقى. أم تستبعد كانت إذا ما على األعضاء مجموعة يختلف o

قدرها ١٥  مهلة لهم ويتيح الثالثة اموعة األعضاء املنسق على يعرض ˚

حيالها. النظر وجهات وتبادل للمناقشة دقيقة

حدة  على املقترحة الصيغ من صيغة كل على التصويت املنسق يعيد ˚

حتظى بتأييد ال التي ويستبعد الصيغ (مجموعة ج)، اموعة ضمن تلك

األعضاء إلى من ٪٨٠ بتأييد حتظى التي الصيغ وتضم األعضاء، من ٪٨٠

(ب). اموعة
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لهم  ويتيح على األعضاء، اموعة (ب) ضمن املدرجة القيم يعرض املنسق ˚

ما  جتمع جديدة صيغة باقتراح منهم كل ليقوم دقيقة ١٥ قدرها مهلة
اموعة. تلك تشملها التي الصيغ بني أمكن

الذي النص على من األعضاء اخلطوات السابقة حتى يتفق ٨٠٪ نفس تكرر ˚

عن رسالة املؤسسة. يعبر

Iô°ûY ¤EG ôØ°U øe :kÉãdÉK

ô°UÉæ©dG Ö«JÎd ádÉ©a á≤jôW

العشر  القضايا لتحدد الشورى أو التقارب مترينات استخدام افتراض ˚

تزمع اموعة تناولها أو ترغب التي العناصر كل أو املؤسسة تهم التي
قواعد قائمة في أو في االجتماع، مرشد للسلوك في أو وثيقة في تدوينها

أساس.

العشرة: إلى الصفر من طريقة ˚

سهلة. o

كيفية ترتيب  عن من اموعة على استجابات للحصول مرئي أسلوب o
العناصر. تلك

االجتماع سلوكيات مرشد مثال:

مرشداً للسلوكيات. تضع أن اموعة تريد

وضع املقياس. األولى: اخلطوة ˚

يتضمنها أن اموعة ترغب  التي للعناصر  جماعية مناقشة بعد  o
املشروع.

أهم اختيار في األولويات الالصقات لتحديد طريقة استخدام بعد ورمبا o
العناصر.

عرض. ورقة العناصر على ترصد o

صفر إلى عشرة. من مقياس منها حتت كل يوضع o
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إيضاح املقياس. اخلطوة الثانية: ˚

املقياس:  فكرة للحضور تشرح o

األدنى. احلد ميثل الصفر -

إليه. التوصل متثل أقصى ما ميكن عشرة -

مثال:

مهتم بحل  كفريق مشيناً للغاية سلوكاً أن اموعة تسلك يناظر صفر ˚

بال البعض بعضنا نعامل نحن املثال: سبيل على عليه؛ القضايا املطروحة
احترام.

بحل  مهتم كفريق مثالياً للغاية سلوكاً أن اموعة تسلك تعني عشرة ˚

البعض بعضنا نعامل نحن املثال  سبيل على عليه؛ املطروحة القضايا
والتقدير. واالحترام اإلجالل بغاية

التقييم اجلماعي. اخلطوة الثالثة: ˚

اجلميع  أمام املعروضة  العرض ورقة  استخدام  مشارك كل يطلب من o
كل تشير إلى تقييمه عنصر لكل املصاحب املقياس على إشارة ووضع

عنصر.

في الكتمان: حالة الرغبة في o

ما احلاضرون يرى ال بحيث اخللف إلى العرض ورق املنسق بإدارة يقوم -
يحدث.

إشاراته. املشاركني أحد يضع -

مقتضيات (وفق بدأ إشارات من على إشاراته للتعمية املنسق يضع -
احلالة).

درج درجاتهم. احلضور في يتوالى -

وضعها األصلي. إلى العرض تعاد ورقة -

القرار اجلماعي. اخلطوة الرابعة: ˚
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االتفاق؛  مواقع عن واضحة صورة تعطي املقياس على تراكم اإلشارات o
اإلشارات. كتل من صورة في

تترك كلية. بني ٨ إلى ١٠ ما حتظى بدرجات التي العناصر o

ملا  ٤ إلى   ٠ بني  ما درجاتها تتراكم التي العناصر على التركيز يجري o
اهتمام. من تتطلبه

Iô°ûY ¤EG ôØ°üdG øe º««≤àdG á≤jôW äÉeGóîà°SG

توضيح  في عشرة، إلى الصفر من التقييم طريقة املنسق ميكن أن يوظف

نقطة ذاتها حد في وهذه القضايا؛ من العديد  في متباينة اموعة آراء أن

للسيطرة يسعون مشاركون  اموعة بني من كان لو خاصة هامة نقاش

.«... أن الرأي في يخالفني أحداً أن أظن «ال مثل: ألفاظاً ويرددون االجتماع على

عادة: عشرة إلى الصفر طريقة تطبيق تعقب التي وتتضمن اخلطوات

الهامة. القضايا على رأس قائمة التي العناصر عزل ˚

يهدف إلى كيفية: كل عنصر صغيرة بفحص تكليف فرق عمل ˚

قضية. كل معاجلة o

املشروع. إمتام o

للتساؤالت. االستجابة o
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القرارات اتخاذ استراتيجيات

التخاذ  استراتيجيات اختيار في اموعة مع أو يشارك يقترح أن املنسق على

االستراتيجي. التخطيط هدف هو حكيمة قرارات فاتخاذ القرارات

ÜQÉ≤àdG áWQÉN : k’hCG

عن عملية التشاور. املتولدة األفكار وفرز تنظيم في أسرع ˚

مختلفة. حتت فصائل األفكار درج تسعى إلى ˚

منها: أسماء بعدة تعرف االستراتيجية ˚

املتقاربة. الفصائل فرز o

التواؤم. أو التقارب أشكال o

ميكن  بحيث وحصرها التشاور نتائج لتنظيم وفعالة سريعة عملية ˚

بسهولة. استخدامها للمجموعة

ò`«`ØæàdG á`≤`jô`W

لوحة  على التشاور مرحلة خالل األفكار برصد املنسق قيام طريقة ثابتة: ˚

عرض.

أو أوراق  على كارت كبير أفكاره بتدوين مشارك ˚ طريقة متنقلة: قيام كل
ميكن: بحيث الصقة شرائط ظهرها على كبيرة كتابة

اموعة. بني تداولها o

من اجلميع. مرأى لصقها على o

ΩGó`îà°S’G á`«`Ø«c

العيان: أمام وتدوينها األفكار توليد بعد ˚

أو  أبواب على والتعرف بسرعة القائمة مراجعة اموعة من يطلب o
األفكار. متقاربة من مجموعة منها كل حتت يندرج كبيرة فصول

حدود ٥ إلى ٩. في أو الفصول األبواب عدد محاولة حصر o
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إذا اقتضى األمر. فروع إلى فصل ميكن تقسيم كل o

فصل: لكل عناوين واضحة اختيار ˚

العرض. لوحة منفصلة من صفحة عنوان على كل يسجل o

كل مبفردها. متثله الذي الفصل عن معبرة العناوين تكون أن يجب o

املالئمة،  العناوين حتت ووضعها األفكار  بفرز ثالثة أو متطوعني يكلف ˚

تأخذ فترة راحة. أو أخرى مبهمة اموعة تقوم بينما

عن طريق: يتم أن ميكن للفرز o

العرض. املناسب على لوحة العنوان حتت نقل األفكار -

املناسب. العنوان الالصقة حتت الكروت لصق -

العنوان حتت فكرة كل األفكار ولصق على التي حتتوى الورقة  قص -
لها. املناسب

دقائق. ١٠ أكثر من الفرز يستغرق ال أن يجب -

الفرز. وقت يضاعف قد كبيرة بالفرز؛ فهذا مجموعة تكليف تفادى -

اقتضى األمر. إذا املصنفة وتعديلها القوائم مراجعة من اموعة أطلب ˚

كلتا اموعتني. ضعها في مجموعتني إلى تنتمي فكرة أن ظهر إذا o

أو التصنيفات. حتديد الفصائل عقب ˚

األولويات. وفق الفصائل بترتيب القيام o

للنقاش. اموعة برنامج على املبوبة األفكار وضع o

للنقاش. إلعدادها األبواب بدراسة فريق تخويل o

ÜQÉ`≤`à`dG ∫É`µ`°TCG

حتديد قضايا عريضة أو مخططات  يلزم حيث عصيبة أحوال في تستخدم ˚

االستراتيجي. التخطيط خالل كبرى

عملية الفرز. اموعة كلها في تشارك ˚
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منط  باستيعاب كلها للمجموعة تسمح لكنها أطول وقتًا تستغرق ˚

املطروحة. األفكار

بيضاء  سبورة أو حائط على تلصق ثم الشخصية الكروت ˚ تستخدم
كبيرة.

املقاربة ملا  اموعة مع بوضع الكارت اخلاص به يقوم اموعة في فرد كل ˚

دونه.

تتكون اموعات اتلفة. العملية حتى تتواصل ˚

مجموعة. كل على عنوان يوضع ˚

QhÉ```°û`à`dG :kÉ«fÉK

األعضاء. جميع مبشاركة األفكار لتوليد تلقائية جماعية عملية ˚

من  يطرأ عما املنظم غير العفوي والتعبير مرتفع بصوت التفكير تتضمن ˚

أفكار.

حلول جديدة. معروفة وابتكار حلول للتعرف على طريقة شائعة ˚

حلول  وابتكار للقضايا املألوفة احللول على مفضل للتعرف أسلوب التشاور ˚

جديدة.

مبتكرة. أفكار لتوليد مجموعة في أفراد جلمع أسلوب التشاور ˚

يساعد على  من النشاط الفكري وجو من التفاؤل ايجاد روح املنسق على ˚

حدود. االبتكار بال

تكتسب  مبتكرة حلول إلى تتوصل والتي التشاور تستخدم التي اموعة ˚

حتديات. أي مقدرتها على مواجهة في الثقة

ΩGóîà°S’G á«Ø«c

سبقته  ما إذا فاعلية القرارات اتخاذ استراتيجيات أكثر من ˚ التشاور

في الشراكة اموعة  ألعضـاء تهيئ تدريـب  أو نقـاش أو حتليل مرحلة

عن: انطباعاتهم
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وجذورها. القضية o

تغيير. أي تعترض التي احلواجز o

الراهن. الوضع خصوصيات o

املثالي. الوضع رؤية o

مكونات  القضية. o

القضية. حل في تستخدم قد التي رمبا حصيلة املوارد املتاحة o

اتضاح القضية.  مبجرد الدارجة القدمية األفكار من زادا ينتج التشاور ˚

احللول  تبني اموعة في تشرع  عندما فاعليته أوج  في يتجلى التشاور ˚

املبتكرة. القدمية ودمجها مع احللول

االبتكار. إلى اموعة بدفع يسارع أن املنسق على ˚

äÉ`¡`«`Lƒ`J

املنسق: ˚

أو  عرض على الئحة للتشاور املطروح السؤال أو  املوضوع بكتابة يبدأ  o
سبورة.

صغيرة  بجمل شفهياً أفكارهم  عن يعبروا أن املشاركني  من يطلب o
بسرعة. كتابتها من يتمكن بحيث

احلضور: ˚

أو  فكرة  أي في الطعن يجوز أفكار؛ ال به من  يدلي ما على  أحكام ال o
السفاهة. مهما بلغت به اقتراح

مبا في  آراء من به يدلى ما كل تشجيع يفعل: أو يقال أن ميكن شيء أي o
املنطق. مع تتماشى والتي ال والشاذة واخليالية الغريبة ذلك اآلراء

الكمية: على ركز o

رابحة. فكرة إلى فرص التوصل زادت كمية األفكار كلما زادت كلما -

اآلخرين. أفكار على رأي بناء في حرج ال -
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التشاور: أن ينعش عملية املنسق على ˚

وعدد  املوضوع لطبيعة وفقا عادة دقائق حدود ٣ - ١٠ في وقت حتديد o

التوصل لفكرة. احلضور بعد

عملية التشاور. بداية في األمثلة بعض ضرب o

موضعه. في غير اجلارح، كل اللوم الفاحش أو التقريظ غير o

على  بتركيز اهتمامها بدأت اموعة متباينة إذا أمثلة عن االستفسار o

األخرى. البدائل ونسيان واحدة فكرة

عملية التشاور: في الطريقة الدارجة ˚

للجميع  بوضوح تظهر عرض لوحة على بتسجيل األفكار كاتب يقوم o

كبيرة. أو سبورة كبير من ورق كانت سواء

يتناوبان  شخصان العرض لوحة على التسجيل يتولى أن املمكن من o

ميكن: حتى النقاش؛ بنود من بند لكل واحد املهمة

كاتب واحد. حالة في االنتظار تفادي -

كلمات. من يصدر ما مواكبة تسجيل -

للنقاش: مواضيع عدة وجود حالة في ˚

من  أجزاء على أو العرض لوحة من منفصلة ورقة على املواضيع إدراج o

العريضة. السبورة

للمناقشة  املعروض حتت املوضوع األفكار كتابة مشارك كل يطلب من o

منتظمة). أو أنيقة تكون أن الضروري من (ليس همايونية بطريقة

أخذها  في  الرغبة وجدية العملية الوجهة من املطروحة األفكار تناقش ˚

االعتبار. في

األفكار  عدد معقول من إلى اختصارها و األفكار قائمة تركيز السعي إلى ˚

مناقشتها. للمجموعة ميكن املقبولة حتى
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كم  على األفكار للحصول طرح في التوسع على قائمة طريقة التشاور ˚

وتشمل: األفكار، عدد من احلد منها هائل

واألفكار  واقعية. أنها يرى مما أفكار لصالح ٣ بالتصويت مشارك كل o قيام

أوالً. للنقاش تطرح األغلبية حتوز على التي الثالث

إلى ١٠  (األقل) من ١ األفضلية بترتيب األفكار حسب املشاركون o يقوم

أوالً. تناقش درجة أعلى حتصل على التي الثالث واألفكار (األفضل).

املنسق  يقوم من األخرى شعبية أكثر األفكار بعض هناك إذا اتضح أن o

احلضور. من العامة الرغبة وفق بترتيبها

اختصاراً للعدد. لدمجها األفكار بني بعض التشابه عن البحث o

شائعة. طريقة أنها إال التشاور استراتيجية قصور رغم بعض -

التفكير على اموعة مقدرة  عن  واضحة  صورة  يعطي التشاور -
جديدة. آفاق إلى واالجتاه املبتكر

اجلو فيهيئ أفكار اقتراح في باملشاركة للجميع يسمح التشاور  -
التنفيذ. في والتعاون للتراضي

π```FGó``Ñ`dG

اموعة: في عضو كل من يطلب ˚

املوضوع. في نفسه» وبني «بينه إعمال فكره o

ورق. قصاصة على أفكار من له يعن ما كتابة o

اموعة: بقية مع بأفكاره املشاركة o

اموعة. على أفكاره إعالن -

الحقاً. القائمة ضمن وضعها أو -

أو أكثر: تقسم اموعة إلى فريقني ˚

نفس املواضيع. في بالتشاور فريق يقوم كل o
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التفكير  في الشراكة تتضمن أنها إال الفردية متاثل الطريقة الطريقة هذه

التشاور. مزايا من وهذه

Ωóîà°ùj ≈àe

معضلة. أفكار حللول احلصول على في عند الرغبة ˚

االجتماع. وقت استغالل على أفكار عن تريد التعرف عندما ˚

اموعة. تفيد أن ميكن التي املؤسسات حتديد تريد عندما ˚

ô`«`jÉ`©`ŸG ó`°UQ :kÉãdÉK

البديلة،  احللول من وجود العديد عند احللول أفضل الختيار طريقة فعالة ˚

وتتضمن:

األمثل. احلل الختيار رصد معايير o

البديلة. احللول رصد o

باملعايير. البديلة احللول مقارنة o

احللول املوجودة. أفضل من حلول جديدة إلى تؤدي قد ˚

بدائل عدة. بني لالختيار معايير مصفوفة وضع ˚

معايير. بني ٥ إلى ٩ عدداً يختار o

لالختيار. كافية ببيانات يزودك ال ٥ من أقل معايير -

التفضيل. عملية تعقد ٩ من أكثر معايير -

املصفوفة. في وتوضع البدائل حتدد ˚

املعايير. وفق البدائل تقارن ˚

تسهل: املصفوفة o

املعايير. مع البدائل مقارنة -

املعايير. البدائل توافق أغلبية أي وضوح -
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π``FGó`Ñ``dGô``«`jÉ``©``ŸG(CG)(Ü)(ê)(O)(`g)´ƒªéŸG

1

2

3

4

5

6

7

Ωóîà°ùJ ∞«c

قائمة. في املعايير تبدأ برصد ˚

عرض. لوحة على مصفوفة تكون ˚

العلوي. الصف في املعايير رصد o

اليمني. على في عمود البدائل رصد o

حدة. على معيار كل استيفاء لتحديد حدة على بديل كل اختيار ˚

للبديل املقابلة اخلانة في «١» رقم ضع املعيار البديل استوفى إذا   o

واملعيار.

واملعيار. للبديل املقابلة اخلانة في «٠» املعيار ضع البديل يستوف لم إذا  o

أفقياً. الصف يجمع o

العملية. تواصل ˚

èFÉàædG

املفضل. هو مجموع أعلى على يحصل الذي البديل ˚

اموع: نفس على أكثر أو بديالن حصل إذا ˚

كالهما. يستخدم o
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بينهما. يجمع أو o

جديدة. بدائل االختيار إلى ينتهي ما غالباً ˚

äÉ`fÉ`«ÑdG Ö`∏`≤`e :kÉ©HGQ

قضية معينة مبشاركة اجلميع. عن معلومات ممتازة لبناء قاعدة طريقة ˚

من  املشاركني لدى  ما لكل السريع العرض على اموعة تساعد آلية ˚

معني. عن موضوع معلومات

األفراد. بها يدلي البيانات التي على قيود ال ˚

Ωóîà°ùJ ∞«c

عن  بها اإلحاطة الفريق التي يريد املعلومات لتبويب عناوين ترصد سريعاً ˚

املوضوع.

كبيرة  بيضاء ورقة على بها املعلومات املرغوب لكل باب من عنوان يكتب ˚

ورق العرض. من

للمنسق  يراها اجلميع وميكن لكي احلائط على جنب إلى جنباً األوراق تصف ˚

عريضة. سبورة يساعده في التسجيل أو استخدام مبن االستعانة

أبواب  من باب كل عن يعرفونه ما كل إشهار اموعة أفراد  من يطلب ˚

الورق. على املعلومات املرصودة

«رءوس  على معلومة إلى اإلشارة في يقتصروا بأن احلاضرين على ينبه o

مقتضبة». «جمل أو أقالم»

األمر. اقتضى إذا الورق من مزيداً يستخدم o

من  بجعبته ما أفضي قد من املشاركني مشارك كل أن التأكد من يتم ˚

املعلق أمامهم. البيانات» «مقلب في بيانات أو معلومات

املقلب. في املعلومات إفراغ بعد ˚
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إلى  حتتاج العبارات التي الكلمات أو عالمة على وتوضع القائمة تراجع o

ملون). قلم باستخدام بدائرة الكلمة توضيح (حتاط

النقاط  تستعرض في إيضاحها اموعة ترغب التي النقاط تعليم بعد o

بها. ممن أدلى توضيح على للحصول األخرى تلو واحدة

االستيضاح  من املزيد اموعة تتطلب قد التي املعلومات نوعية حتدد  ˚

املفتقدة. املعلومات أو أبواب عنها

تشمل: املعلومات من املزيد ˚

رأس القائمة). على (حتدد بعالمة مستوف غير املعلومات باباً من o

بعالمة). موقع جدال (حتدد عناصر مشكوك فيها أو o

جديدة). ورقة (تستخدم القوائم تشملها لم من املعلومات أبواباً o

زالت مفتقدة ما التي املعلومات هي ما تقرير ˚

π`FGó`ÑdG

حول  احلائط على املطلوبة املعلومات أبواب ترصد التي األوراق ˚ تعلق
الغرفة.

(في  الباب عنوان حتت باب كل في يعرفونه ما من احلضور كتابة يطلب ˚

مثالً). ساعة، نصف

املقلب: في املعلومات إفراغ بعد ˚

إلى  حتتاج العبارات التي الكلمات أو عالمة على وتوضع القائمة تراجع o
ملون). قلم باستخدام بدائرة الكلمة توضيح (حتاط

النقاط  تستعرض في إيضاحها اموعة ترغب التي النقاط تعليم بعد o
بها. ممن أدلي توضيح على للحصول األخرى تلو واحدة

االستيضاح  املزيد من اموعة تتطلب قد التي املعلومات نوعية حتديد ˚

املفتقدة: املعلومات أو أبواب عنها
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القائمة). رأس بعالمة على مستوفٍ (حتدد غير املعلومات من باب o

بعالمة). موقع جدال (حتدد عناصر مشكوك فيها أو o

جديدة). ورقة (تستخدم القوائم تشملها لم املعلومات أبواب من o

مفتقدة. ما زالت التي املعلومات هي تقرير ما ˚

إلى  يشير مبا البيانات مقلب في مساهمتهم تعليم املشاركني من يطلب ˚

«رأي». أو «حقيقة» أنها

من  به يحيطون لدعم ما عينية بيانات تزويد مبقدور الشخص احلقيقة: o

معلومات.

معقول  وقت في عليها  احلصول ميكن أو  متاحة بيانات يوجد ال  رأي: o

املعلومة. لدعم باهظة غير وبتكلفة

لها قيمة  كل حقيقة وليست بالضرورة هادفة معلومة قيمة  ليست كل

على احلقيقة تفضل وال قيمة عالية له معلومات واقعية على املبني فالرأي

الرأي.

á`dÉ`M π`°†`aCGh CGƒ`°SCG Qƒ`°ü`J :kÉ°ùeÉN

معلنة  غير مخاوف نتيجة اتفاق إلى التوصل مجموعة على يصعب ˚ قد
معني. أسلوب عمل من

عن: االستفسار تتطلب االستراتيجية ˚

أفضل حالة. o

أسوأ حالة. o

احلالة املرجحة. o

عمل. أسلوب اختيار إلى التوصل إلى باموعة تدفع ˚
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ΩGóîà°S’G á«Ø«c

لوحة  ورقة  رأس على بالنقاش اموعة تتناولها التي االختيارات  توضع ˚

العرض.

اختيار. ورقة لكل تخصيص o

األمور. تتعقد ال أو أقل حتى ثالثة إلى االختيارات اختصار o

عن:  اموعة من يستفسر ˚

الفكرة؟ تنفيذ هذه عن تنجم قد التي أسوأ العواقب هي ما o

بهذا االختيار. اخلاصة الورقة على التعليقات كل تسجل o

أخرى:  مرة ˚ يستفسر

الفكرة؟ نفذنا هذه لو ستجنى التي أفضل العواقب هي ما o

بهذا االختيار. اخلاصة الورقة على التعليقات كل تسجل o

الورق. من املزيد يستخدم o

ثالثة: مرة يسأل ˚

املرغوبة؟ النتائج أم العواقب األسوأ حدوثه؟ املرجح ما o

جديدة. ورقة على تسجل اآلراء o

اختيار. الكرة بخصوص كل أعد ˚

قرار. اتخاذ ˚

تنفيذه؟ ميكن االختيارات أي o

أخرى؟ خيارات عن أو نبحث بالتنفيذ نقوم هل o

π`FGó`ÑdG

القضايا. ملراجعة كآلية العقبات أسوأ تستخدم قائمة ˚
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فاعليته. حتسني أو مخاطره من للحد اختيار تعديل كل ˚

ثنائي. مقياس على درجة حالة وأفضل أسوأ كل يعطي o

مؤكد. االحتمال: ١ غير محتمل إلى ٥ o

للمؤسسة. تخريب إلى ٥ اخلطورة: ١ منغص o

مؤكد وخطر. احتمال إلى االختيار يؤدي احلل عندما ما هو يقرر ˚

á`eÉ`©`dG á«YÉªé`dG á`≤`jô`£`dG :kÉ°SOÉ°S

األفكار. لتوليد أو القضايا حلل منتظمة استراتيجية ˚

اموعة. أعضاء من األفكار من العديد جلمع فعالة طريقة ˚

املشاركني. جميع مساهمة تضمن ˚

جماعي. إطار في وحدهم األفراد يعمل عندما تتوالى الغزيرة األفكار ˚

العامة. اجلماعية تعريف الطريقة ˚

األفكار. لتوليد أو القضايا حلل منتظمة استراتيجية o

في  لوجه وجهاً اموعة أعضاء أفكار ودمج جلمع فعالة طريقة  o

اموعة. حتديات من مجموعة دون

األفكار. من العديد الستخالص ناجعة وسيلة o

املشاركني. جميع مساهمة تضمن o

التنظيمية. أو الدورية مالئم لالجتماعات أسلوب o

بدقة. الزمني اجلدول متابعة تستلزم ˚

العامة. اجلماعية مزايا الطريقة ˚

حل القضايا. في اموعة حجم مشاركة من تزيد o

املشاركني. مساهمة في التوازن تضمن o
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املشاركني. خبرات ومعرفة االستفادة من تؤكد o

وتوضيحها. األفكار توليد o

بسرعة. إلى تراض التوصل o

األولويات. وضع o

بديلة. تنفيذ سبل بني االختيار o

?(πbCG hCG ∑QÉ°ûe 12) IÒ¨°U áYƒª› ™e á«YÉª÷G á≤jô£dG Ωóîà°ùJ ∞«c

محددة. قضية بخصوص قرار إلى التوصل الهدف: ˚

املنسق. رأسها على مستديرة دائرة نظام اجللوس: ˚

املنسق. القيادة: ˚

كبير. عرض ورق اإليضاح: وسائل ˚

تقدمي احلضور يطلب من املنسق: ˚

جملتني. مقتضبة أو عبارة أنفسهم في

سبيل احلضور: يقدمون أنفسهم على ˚

وخبرتهم. خلفيتهم إلى التعرف

العامة. اجلماعية الطريقة خطوات يشرح املنسق: ˚

اموعة. على املطروحة القضية يعرض املنسق: ˚

(πbCG hCG ∑QÉ°ûe 12) IÒ¨°U áYƒª› ™e áeÉ©dG á«YÉª÷G á≤jô£dG ΩGóîà°SG äGƒ£N

كلمات. عدة في أفكاره صمت في يكتب مشارك كل ˚

نقاشها. دون القائمة من الفكرة األولى يقدم بدوره كل ˚

سبورة. أو عرض لوحة على الفكرة بتسجيل مسجل يقوم ˚
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إلخ. الثانية، .. الفكرة عرض من احلضور يطلب املنسق ˚

احلضور. األفكار سجلت أمام كل ˚

فكرة. كل يقرأ املنسق ˚

من  لدى أحد إذا كان عما ويستفسر رقماً ويعطيها كل فكرة املنسق يقرأ ˚

توضيحات. أو تعليقات أو أسئلة احلضور

بضع  يراها هامة في التي  األفكار شخص كتابة كل من يطلب املنسق ˚

دقائق.

وقد يرى البعض أن كلها  األفكار، من مهما ما يراه على مشارك كل يؤشر ˚

هامة.

الذين  بعدد إشارة تنبئ على لوحة العرض فكرة إلى كل يضيف املنسق ˚

هامة. فكرة يعتبرونها

قمة  في تعتبر التي األفكار من  ١٠ إلى   ٦ عدد  باختيار املنسق  يقوم ˚

األهمية.

على ورقة  املهمة األفكار كقمة اموعة اختارته ما املنسق كتابة ˚ يعيد

ويعلقها. جديدة

األفكار  قمة قائمة من خياراته من األوائل الثالثة بترتيب مشارك يقوم كل ˚

الثاني واخليار األول اخليار إلى ليشير ملونة: أقالم ثالثة باستخدام الهامة

واخليار الثالث.

قمة األفكار الهامة بوضع  قائمة على مشارك إشارات كل املنسق يرصد ˚

فكرة. كل أمام ملونة نقط

أول. خيار حمراء: o
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ثان. خيار أزرق: o

ثالث. خيار أصفر: o

لكل فكرة. لون املعطاة عدد النقاط من كل املنسق يحصي ˚

خيار. لكل وزناً املنسق يستخدم ˚

األول: ٣. اخليار وزن o

الثاني: ٢. اخليار وزن o

الثالث: ١. اخليار وزن o

من  فكرة كل عليه حتوز ما مجموع حسب بترتيب األفكار ˚ يقوم املنسق

الوزن). × (اخليار الدرجات مجموع

لتطبيق  الالزمة واملهام واحللول القضايا على الطريقة نفس تطبيق يجري ˚

احللول.

األعلى. بالقضية ذات الرتبة يبدأ o

األعلى. املرتبة ذا احلل يستخدم o

األعلى. يبدأ باخلطوة ذات الرتبة o

(∑QÉ°ûe 12 øe ÈcCG) IÒÑc áYƒª› ™e áeÉ©dG á«YÉª÷G á≤jô£dG Ωóîà°ùJ ∞«c

أكثر). (أو فريقني إلى اموعة تقسم ˚

قمة  قائمة بتحديد القيام حتى  الصغيرة اموعة  خطوات  نفس يتبع ˚

األفكار الهامة.

من جديد. اموعة في الفرق جتمع ˚

النتائج. بإعالن املنسق يقوم ˚

األفكار  بترتيب فرد كل يقوم املعلومات من اجلماعي  املستوى على بناء ˚
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األهمية. حسب رقمياً

النتائج. بحصر املنسق يقوم ˚

É`jGõ`ŸG

أعضاء  أو عضو  من  ضغوط دون أفكار البتكار فرصة فرد لكل تتيح  ˚

مسيطرين. مجموعة

منهم بأنه  كل إلحساس املشاركة على اموعة أعضاء لكل حوافز توفر ˚

االجتماع. عن الناجتة القرارات نتيجة من سيتأثر

وجيزة. فترة في األفكار من تنتج الكثير ˚

اختالفات  بناء على املتباينة األفكار من واسع مجال لتولد الفرصة تتيح ˚

واالهتمامات. الشخصية في

واخلبرات. اخللفيات مختلفي أفراد من ملساهمات الفرصة تتيح ˚

الفعال. واحلوار تشجع التفكير املبتكر ˚

األفكار. توضيح فرصة تتيح ˚

أفكارهم  وعرض آرائهم عن للتعبير متكافئة فرصاً املشاركني لكل تفسح ˚

محددة. جماعية قرارات إلى التوصل إلى يسعى ودي جو في

QÉ`°†`ŸG

.ً ماهرا منسقاً تتطلب ˚

كبيرة. مجموعة في استخدامها يصعب قد ˚

باملهمة. القيام قبل الصغيرة اموعات منسقي يلزم تدريب ˚

عشرة  إلى ستة عن منها الواحدة تزيد ال فرق إلى تقسيم اموعة يجب ˚

أعضاء.
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جلميع  واحترام كافية مبرونة املنسق يتمتع لم إذا جامدة الطريقة قد تبدو ˚

واالهتمامات. األفكار

اجلماعي. احلوار في قصور أو التعبير وضوح لعدم نظراً رمبا تداخلت األفكار ˚

اخلبرات املطلوبة. ميثلون ال قد في اموعة املعرفة املساهمون ذود ˚ األفراد

منسق  وجود في إال االجتماع على تسيطر قد املتسلطة الشخصيات ˚

قيادية. ملكة لديه

متابعة. وتتطلب للمعلومات كافياً مصدراً تكون ال قد ˚
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االستبيان  مجموعات تنسيق في االستبيان̊  متطلبات املنسق ˚ مجموعات

االستبيان̊  تصميم مجموعات االستبيان̊  استراتيجية مجموعات ˚ أنواع

النتائـج  وتقدمي الدروس من االستبيـان ˚ االستفادة مجموعات واستخدام

استبيان ˚ أمثلة موعات
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االستبيان مجموعات

AÓ`ª`©dG AÉ``≤``d

احتياجات  فهم إلى دائبني نسعى السريعة بالتغيرات يتميز  جو في ˚

وخدماتنا. منتجاتنا إلى حاجتهم وسد العمالء

تنتهي.  وال تتوقف ال رغبات العمالء عملية مستمرة تقصي عملية ˚

عن متطلباتهم.  املعلومات مصادر أفضل هم عمالؤنا ˚

معلومات  جمع في فعاليته أثبت قد معهم والتحاور العمالء اللقاء مع ˚

متطلباتهم. عن محددة

¿É«Ñà°S’G äÉYƒª› øe äÉeƒ∏©ŸG ΩGóîà°SG

على  التعرف طرق عن املنافع بأصحاب املؤسسة تواصل  على تساعد ˚

احتياجاتهم.

منتج. أو خدمة أو عملية عن خلفيات على احلصول ˚

اخلدمات. املنافع بها أصحاب التي يقيم بالطرق الدراية ˚

اخلدمات. مستوى لتحسني توليد أفكار للعمليات ˚

اخلدمات. مستوى حتسني اقتراحات مزايا تقييم ˚

مع العمالء. احلوار مواصلة ˚

لتحسني اجلودة. اجلارية اجلهود تقييم ˚

قبل. من تفسير البيانات املتوفرة ˚

املعلومات. من املزيد جمع تسهيل ˚

¿É«Ñà°S’G äÉYƒª› ó`FGƒ`a

أو  شخصية مقابالت من تتأتى ال معلومات االستبيان تنتج ˚ مجموعات
النطاق. واسعة مسح عملية
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من  بكثير أقل وترتيبات ووقت نفقات  من  الواحد االجتماع متطلبات  ˚

الواسعة النطاق. املسح عمليات أو شخصية املقابالت متطلبات

بالتعقيب  فيها والتوسع واألجوبة االستجابات عن االستيضاح ميكن ˚

مبزيد من االستفسارات. عليها

املمكن تسجيلها  ومن مهمة غير الكالمية تكون االستجابات ما أحياناً ˚

الحقاً. ثم تفسيرها االجتماع في

بصورة  األسئلة عن  اإلجابة في  بحرية التعبير اموعات  أعضاء  مبقدور ˚

استبيان. إجابات في تتوفر ال معان من تفضي به كلماتهم ملا مفيدة

إلى  يفضي بينهم قد بعض والتبادل بعضهم مع اموعة أعضاء تفاعل ˚

فردية. بصورة فيها التفكير كل منهم مبقدور أفكار ليس عن معلومات

للمواضيع  بالنسبة  باملرونة  تتميز االستبيان مجموعات اجتماعات ˚

االجتماعات وترتيب اموعة  في املشاركني واألفراد تناولها ميكن التي 

وفعالياته.

االستبيان. مجموعات اجتماع نتائج استيعاب يسهل ˚

ودقة  بحكمة لها التخطيط مت استبيان مجموعات من املستقاة النتائج ˚

واسعة مسح عمليات من معرفته ما ميكن جيدة بصورة تعكس ما عادة

النطاق.

äÉfÉ«ÑdG ™ª÷ ¿É«Ñà°S’G äÉYƒª› ΩGóîà°SG ‘ Qƒ°ü≤dG ¬LhCG

على  االستبيان مجموعات من املستقاة تعميم البيانات إحصائياً يصعب ˚

صغر حجمها. نتيجة الناس من مجموعة كبيرة

فإن تطوعية بصورة االجتماعات يحضرون االستبيان مجموعات أعضاء كان ˚ ملا

الناس. ميثلونها من التي للشريحة متثيلهم مستوى حول أسئلة ذلك يثير

على  وإرغام بعضهم البعض بقهر االستبيان مجموعات أعضاء أفلح رمبا ˚
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احلقيقية. رؤاهم عن تعبر ال صادقة بأجوبة غير االستجابة

مجموعات  اجتماعات لكون االجتماع نتائج وجتميع  فرز يصعب رمبا ˚

مقيدة. وغير مفتوحة االستبيان

حية  استبيان مجموعة في عضو عن الصادرة اإلجابات أخذت بعض رمبا ˚

األعضاء. باقي عن ومترساً جزماً أكثر لكونه تستحق مما أكثر مبحمل جدي

االستبيان. مجموعات أعضاء جتميع أحياناً يصعب ˚

االستبيان مجموعات تنسيق في متطلبات املنسق
إدارة  في املنسق دور االستبيان يعتمد بدرجة كبيرة على مجموعات جناح ˚

االجتماعات.

منسق  تضمن جناح معينة تعليمية مؤهالت وال ثابتة قواعد هناك ليس ˚

االجتماعات.

املقدرة على: ميلك أن االجتماعات مدير على يجب ˚

حية. مجموعة ديناميكية مع الفوري التفاعل o

موضوع  على التركيز إلى بسالسة  تقود بصورة احلاضرين احتواء o
االجتماع.

االجتماعات: مدير مهارة ˚

باخلبرة. يكتسب بعضها o

كموهبة.  يتأتى كبير جزء  o

äÉYÉªàL’G ôjóe äÉÑ∏£àe

األسئلة. حملتويات االرتياح ˚

متوائم مع اموعة. ˚

متحيز. غير ˚

اموعة. على املشرف شخصية يتقمص ال ˚
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ó«÷G äÉYÉªàL’G ôjóe äÉÑ∏£àe

عن  وتعبيرهم اآلخرين وحديث أفكار إلى باالستماع اهتمامه في صادق ˚

مشاعرهم.

مشاعره. عن التعبير على قادر ˚

مرح. ˚

الغير. ملشاعر ومتفهم متجاوب ˚

الشخصية. بتحيزاته يعترف ˚

للناس. بالنسبة النظرة بعيد ˚

بوضوح. أفكاره عن التعبير على قادر ˚

مـرن. ˚

االستبيان مجموعات أنواع
االستطالعية. االستبيان مجموعات ˚

التأكيدية. االستبيان مجموعات ˚

تسعى  مؤسسة في بالعمالء مستمرة اتصاالت كوسيلة النوعني بني  اجلمع

في أدائها باستمرار. للتحسن

á«YÓ£à°S’G ¿É«Ñà°S’G äÉYƒª›

معينة. إشكالية أو تصور مجموعة لقضية استطالع في تستخدم ˚

ممكنة. حلول إليجاد التشاور في اجلماعي التفكير قدرة تستخدم ˚

أو العمل. الفحص من املزيد مجاالت تتطلب على تتعرف ˚

واسع. نطاق على لتوزيعها استبيانات تصميم في تساعد ˚

الستبيان. أو متناقضة تفسير استجابات مبهمة على تساعد ˚

املشاركة. على للتشجيع مفتوحة أسئلة استخدام إلى متيل ˚
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ájó«cCÉàdG ¿É«Ñà°S’G äÉYƒª›

تنفيذها. مت حلول فحص ˚

مستقبلية. جلهود اقتراحات آراء في على احلصول إلى السعي ˚

أخرى. بيانات أو استبيان عملية نتائج من التحقق ˚

أخرى. بيانات أو استبيان عملية نتائج في التوسع ˚

محددة. إجابات للحصول على محددة استخدام أسئلة إلى متيل ˚

االستبيان مجموعات استراتيجية
االستبيان  ومجموعات االستطالعية  االستبيان  مجموعات بني اجلمع ˚

تسعى مؤسسة في بالعمالء مستمرة اتصاالت كوسيلة التأكيدية 
في أدائها باستمرار. للتحسن

يعتمد  معينة أوقات في مجموعات االستبيان اجتماعات عقد مرات عدد ˚

منهم تستقي أن تريد التي الناس مجموعة أو اتمع تكوين  على 
املعلومات.

هناك  كان  إذا مجموعات عدة مع منفصلة مقابالت إجراء يفضل ˚

عما مختلفة وجهات نظر لهم أن وتعتقد اتمع في متباينة مجموعات
تسأل عنه.

فتكوين  مائة) من (أقل باالستبيان صغيراً املقصود حجم اتمع كان إذا ˚

أخذ ويكفي  ضروري، وغير عملي  غير أمر استبيان  مجموعة من أكثر 
مجموعة عليها من حتصل التي البيانات حتليل عند في االعتبار االختالفات

االستبيان.

توفر  أن  االستبيان مجموعة مع االجتماع فيها  ميكن مالبسات هناك ˚

يلزم التي السليمة احللول الختيار بالنسبة قرار التخاذ معلومات كافية
بها. القيام

العمالء  بني كبيراً جتانساً هناك أن صغيراً أو للعمالء الكلي إذا كان العدد ˚
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بالنسبة اتخاذ قرار في االستبيان مجموعات استجابات على االعتماد ميكن
بها. القيام يلزم التي السليمة احللول الختيار

االستبيان مجموعات واستخدام تصميم

∂`aó`g Oó``M

حول  يتمحور محدد وموجه نقاش عن جتمع حول عبارة االستبيان مجموعة ˚

من عمالئك. معلومات عنها أن تستقي مواضيع تريد

في  استخدامها كيفية وعلى التجمع من املعلومات املطلوبة على ركز ˚

القرارات. اتخاذ

قضية  أي عن احلر للتعبير منتدى ليس االستبيان مجموعة  اجتماع ˚

من اموعة املطلوبة املعلومات نوعية حتديد يلزم لهذا ينتقيها للنقاش؛

املطلوبة. املعلومات تستقي أن يجب ممن وكذلك بجالء

لتوليد  الزم االستبيان مجموعة املطروحة على للقضية الشامل التحديد ˚

االجتماع. األسئلة التي سيطرحها مدير محتويات سلسلة

األسئلة  تنظيم يحدد اجتماع مجموعة االستبيان نتائج كيفية استخدام ˚

ومحتوياتها.

وعملية  االستبيان مجموعة تصميم برنامج طريقة يحدد تعريف القضية ˚

النقاش.

¿É«Ñà°S’G áæ«Y QÉWEG OóM

الناس  من قائمة االستبيان منها: مجموعة اختيار يتم التي إطار العينة ˚

منهم. املعلومات جمع تريد الذين مجموعة العمالء ميثلون

ميثلون اموعة  من أناس متوفرة قائمة أو اموعة كل تشمل قد العينة ˚

كبيرة. مبصداقية كلها

مقبولة. جتدها قائمة متاحة إطار العينة يكون ما عادة ˚
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رمبا  مقابلتهم  في ترغب الذين العمالء متثل التي  القائمة توجد لم إذا ˚

االستبيان. وتصميم مجموعة تغيير عدد ذلك استلزم

¿É«Ñà°S’G äÉYÉªàLG ôjóe OóM

اموعة وفق  مع اللقاء يتطلب االستبيان مجموعة اجتماعات مدير عمل ˚

مالئمة. متابعة أسئلة أجوبة بتوجيه الستقصاء أجندة معينة

بارتياح  جو يستشعر فيه املشاركون احلفاظ على على احلرص على املدير ˚

أفكارهم. عن للتعبير

االستجابة  كيفية على تؤثر التي اتمعني ديناميكية يباشر احلاذق املدير ˚

املطروحة. لألسئلة

√QÉÑàNGh á°ûbÉæŸG π«dO OGóYEG

يسألها  التي األسئلة يتضمن االستبيان مجموعة  مع املناقشة دليل ˚

اللقاء. أثناء االجتماع مدير

وهدفه.  االجتماع تصميم على تعتمد األسئلة نوعية ˚

أن  يجب لكنها أخرى، على تفضل األسئلة من معينة نوعية هناك ليس ˚

اموعة. فائدة من أكبر للحصول على تصمم

مثل:  وعامة مفتوحة أسئلة تتطلب االستطالعية االستبيان مجموعة ˚

الصيف؟ وملاذا؟ عطلة فيها تقضي أن دولة تفضل أي

أن  تفضل هل مثل محددة التأكيدية تتطلب أسئلة مجموعة االستبيان ˚

وملاذا؟ لبنان؟ أم سوريا في الصيف عطلة تقضي

على النوعني من  مجموعة ستحتوي لكل املوجهة األسئلة أن الواقع ˚ في
األسئلة.

مجموعة  أعضاء من عضو على اكتماله عند الدليل يحتويه ما دائماً ˚ يجرب
األسئلة. سيفهمون املشاركني أن من للتأكد االستبيان
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فرمبا  النمطية املفتوحة غير األسئلة من العديد على الدليل احتوى إذا ˚

بحيث االجتماع قبل اموعة في املشاركني إلى  األسئلة إرسال أمكن
ملدير اللقاء نفس الوقت تتيح وفي إعداد أجوبة مكتملة على تساعدهم

االستجابات. في ورد فيما املتفحصة األسئلة باملزيد من املتابعة فرص

اإلجابات  وفق االجتماع في توجه املتابعة املثالية يجب أن أسئلة أن رغم ˚

املتابعة أسئلة بعض على يحتوي قد الدليل أن إال األصلية األسئلة على
بشكل خاص. تهمك مجاالت في التمحيص بهدف

التي  املواضيع حتوي أجندة  مجرد ببساطة يكون أن للدليل  املمكن من ˚

ملما اللقاء مدير كان إذا يصلح األدلة النوع من هذا اهتمام؛ محل هي
القيود. كل من النقاش حترير هناك الرغبة في كانت أو االجتماع مبواضيع

¿É«Ñà°S’G äÉYƒª› ™e AÉ≤∏dG á∏Ä°SCG øY áeÉY äÉ¡«LƒJ

á`∏Ä°SC’G Ö`«JôJ

االستبيان؛  لالجتماع مبجموعة بالنسبة األهم باألسئلة يبدأ النقاش دليل ˚

أهم على احلصول أمكن األسئلة  كل طرح قبل الوقت انتهى  إذا حتى
املعلومات.

املواضيع. أهمية وفق األسئلة ترتب ˚

احملددة. األسئلة ثم العامة باألسئلة بدءاً موضوع كل أسئلة ترتب ˚

á`∏Ä°SC’G Oó``Y

على:  يعتمد عدد األسئلة ˚

موضوع. لكل املتوقع فسحة الوقت o

اللقاء. في أخرى أنشطة وجود o

الفعالة. املناقشات االجتماع في تنسيق منسق خبرة مدى o

وقت  يضاهي وقتاً تستغرق متابعة مثمرة فقد ألسئلة وقت كاف يترك ˚

منه. أطول أو األصلية األسئلة
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سؤال. من ١٢ أقل على يشتمل في العادة اللقاء ˚ دليل

á`∏Ä°SC’G áÑ«côJ

األسئلة املفتوحة: ˚

كيفية  عن توقعاتك إلى االنتباه تلفت ال أن سؤال حاول عند صياغة o

املفتوح هدف السؤال مع فذلك يتنافى بنقاش املوضوع  قيام املشاركني

الطبيعية الطريقة وفق املشاركون فيه برؤيتهم يزودك أن يفترض الذي

األمور. يحكمون بها على التي

ودع  يهمك املوضوع الذي في تفكيرهم أو إحساسهم عن كيفية يسأل o

اللقاء. خالل به يساهمون فيما املتابعة بأسئلة يتعمق املنسق

احملددة: األسئلة ˚

األسئلة  تلك مثل ألن وال بنعم اإلجابة تتطلب  التي األسئلة تالفي o
النقاش. سريان جتمد

عن  املنسق يسأل أن تأكد من لكن لالختيار، بدائل األمر أعط اقتضى إذا  o
البدائل. من الختيار أي الدافع

á∏Ä°SC’G øY ÒÑ©àdG

إنسان. كل يفهمها مما بسيطة استخدام كلمات ˚

رد  إلى مجموعة االستبيان توجه بصورة السؤال عن ال يعبر أن على ˚ احلرص
اجتماعياً. ومقبول مألوف

نقاش  إدارة  في اخلبرة من املزيد  اكتساب بعد احلاذق  للمنسق ميكن ˚

بعض استخدام االستبيان مجموعة استئذان وبعد االستبيان مجموعات
والعالقات، للتواؤم، الرسوم البيانية ذلك: مبا في املتقدمة االستبيان أدوات

واالستكفاء. واألهمية

من  املنظمة املعلومات من املزيد استخالص على تساعد الطرق املتقدمة ˚

اموعة.
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أن  املنسق والفائدة هي حرفية تسهل وفق أو تصعب قد املتقدمة الطرق ˚

اموعة. مع مسبقاً عليها التدريب باإلمكان

¿É«Ñà°S’G äÉYƒª› øjƒµJ

ومريحاً  مناسباً املوعد يكون أن  يجب االجتماع:  ومكان موعد حتديد  ˚

إليه. سهل الوصول واملكان االستبيان مجموعة في للمشاركني

عن: وإخبارهم حتديدها مت التي العينة إطار بأعضاء ˚ االتصال

التركيز). ونقاط الهدف عن سريع (توضيح النقاش موضوع o

االجتماع. ومكان موعد o

بها إجابتهم. ستسجل الطريقة التي o

أن  تتوقع ال وأنت البداية في صغيرة تكون قد اختيرت التي العينة أن مبا ˚

في ترغب الذين األعضاء اختيار النتائج فإن على إحصائية حتليالت جترى
ولهم. لك تسهيل األمور مسألة إال هو ما بهم االتصال

كان  فإذا االجتماع؛  في املشاركة من عليهم العائدة الفائدة  لهم يبني ˚

عادة. يفيد الطعام فتقدمي حلافز حاجة هناك

دعوة ١٠ على  محاولة فمن األفضل بني ٨ و ١٢ يتراوح املثالي العدد أن مبا ˚

حلظة. إذ أن البعض قد يعتذر في آخر األقل

إشعار  للمشاركني يرسل أيام بعدة االستبيان مجموعة اجتماع قبل  ˚

املشاركني بأن الظن وعند مشاركتهم. لتأكيد هاتفيا بهم االتصال أو
نسخة لهم فترسل األسئلة على أجوبة لتحضير وقت سيحتاجون إلى

كتابة. بذلك سيسجل يتم إخبراهم إذا كان اللقاء النقاش. دليل من

¿É«Ñà°S’G äÉYƒª› ™e AÉ≤∏dG ó≤Y

مع  لقاء عقد  عند عليها  والرد املتابعة وأسئلة األجوبة كل تسجل ˚

االستبيان. مجموعة

أنها  تعني املشاركة االستبيان على مجموعة موافقة بأن التذكر يجب ˚
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أن (يجب لتزويد معلومات عام جتمع في املشاركة على مسبقاً وافقت
تذكرهم بذلك).

على  ردودهم تسجيل مت إذا مختلفة أجوبة يعطي املشاركون أن يستبعد ˚

والصورة. بالصوت أو الصوت أو الورق

االستجابات  من واإلقالل األخطاء  من احلد في يفيد الصوتي التسجيل ˚

أتيحت الفرصة. املغلفة كلما

أو  كتابة إليها اإلشارة طريق عن الصوتية غير الردود تدوين يجب ˚

بالتصوير.

الورق. يقال على كل ما إدراج عن مسؤوالً املنسق ال يكون األفضل أن ˚

أي  أن يالحظ اإلمكان بقدر يتفادى أن فعليه الردود بتدوين املنسق قام ˚ إذا
يقولون. ما كل يسجل أنه املشاركني من

طريق: عن يتأتى اللقاء من الفائدة من قدر أكبر على احلصول ˚

أن  للمشاركني ميكن التي املعلومات أفضل على مباشرة احلصول o
يقدموها.

مباشرة. غير بصورة استقرائها o

AÉ`≤`d π`µd á`eÉ`Y ó`YGƒ`b

á`jGó`ÑdG

مداهنة. أو زيف دون املشاركني إلى التقرب يجب ˚

رفق.  في املوضوع إلى بالدخول للنقاش اموعة تعد ˚

بفيض  سيدلون املشاركني فإن األلفة؛ من االجتماع جو يسود أن ˚ احلرص

مواجهة في وليسوا ودي في جو بأنهم إذا أحسوا املفيدة املعلومات من

فيه أو يدان. احلر يبرأ حتقيق؛ بصدد أو امتحان

اموعة.  في هاماً دوراً يحس بأن له مشارك كل أن من التأكد ˚



٢٠٦

»
`̀é

`̀«`̀J
GÎ

`̀°`̀S’
G

§
`̀«`̀£

`̀î
`̀à`̀dG »

`̀≤
`̀°`̀ù`̀æ`̀e

 π
`̀«`̀g

CÉ`̀J
 π

``«``dO

حيث  مشكالت، حلل مهمة بصدد بأنهم اجلميع يشعر  أن  على ˚ احلرص
.ً تقديرا تلقى الشخصية وخبراتهم آراؤهم

العديد  هناك أن كما اجلو؛ ذلك مثل إلى للتوصل عدة ارجتالية هناك طرق ˚

املدروسة املنظمة. الطرق من

á`æàØdG …OÉ`Ø`J

احلضور  بني  تشعل قد  مجاالت إلى النقاش  يتشعب أال على احلرص ˚

تتفادى حتى  بينهم العرقية أو املالية أو االجتماعية بالفروق  إحساساً
بينهم. اخلالف تأجيج مشاعر

اموعة سيستجيبون خالل  أعضاء فإن ذلك وحدث اجلمع زمام أفلت إذا ˚

باملوضوع. مبعلومات تتعلق يدلوا أن من بدالً عاطفية انفجارات

سؤال  آخر بإعادة األمان بر إلى ونقله النقاش دفة في التحكم يجب عندئذ ˚

أسئلة. من يليه ما إلى االنتقال ثم

¢Sƒ`∏`÷G Ö«JôJ

السماحة الالزم للقاء  يؤثر على جو إذ أمر هام للغاية اجللوس مقاعد ترتيب ˚

االستبيان. مجموعة

تعتمد على:  األفراد راحة ˚

مشارك. كل يشغلها التي املساحة o

املشاركني. باقي من موقعه o

إذا أمكن. نظام الدائرة املستديرة استخدام يفضل ˚

ذلك  في مبا الس في موقع سيطرة يوجد ال بحيث االس حاول ترتيب ˚

النقاش. محرك أو املنسق املقعد الذي يشغله

ácQÉ°ûŸG á©«ÑW

أن: تذكر ˚

مؤقت. جتمع مجرد إال هي ما االستبيان مجموعات o
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املشاركني. األعضاء له سلطة على ليس النقاش موجه o

جناح االجتماع. مفتاح هي املرونة o

املشاركة  يتوقعون ال لكنهم رغبة عن يشاركون ما اموعة عادة أعضاء ˚

في:

تعليمية. دورة o

للمداولة. معقدة طرق تعلم أو o

جدال. أو تراهات في الدخول أو o

مواعظ. تلقي أو o

ácQÉ°ûŸG

الوئام. جو من على وجود احلرص ˚

الفعالة. املشاركة على فرد كل تشجيع ˚

املشاركة الدورية  تستخدم طريقة املشاركة عن البعض عزوف لوحظ لو ˚

املطروح قبل  على السؤال دوره مشارك في كل يجيب حيث (Round Robin)

التالي. املوضوع نقاش

äGQÉ`°TE’G

اإلمياءات،  العينية، اإلشارات (لغة الشفهية غير اإلشارات وتسجل ترصد ˚

إلخ). .. النظر، والتقاء

عن: تنبئ قد اإلشارات ˚

االستجابات؟ في تدقق متى o

مشاركة؟ تشجع متى o

مشاركة؟ تنهي متى o

قد أزف  الوقت موضوع وأن في به يدلي أن ميكن ما كل استهلك متى o
لنقاش نقطة أخرى؟

األجندة. على التالي املوضوع إلى لالنتقال قد حان الوقت o
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áª¡ÑŸG äÉHÉLE’G

مبهمة. مشارك عناء في التعبير أو كانت استجابته واجه إذا ˚

شفاه. ليحرك بها بكلمات أفكاره دون الزج عن في التعبير ساعده o

لالستجالء. أسئلة قصيرة املساعدة بطرح ميكن o

املساعدة في فهم  آخر مشارك من يطلب التوضيح أسئلة تنجح لم إذا o

رفيقه. صحة تفسير األول عن املشارك من يستوضح ثم االستجابة

Ö`©`°ûàdG

قضايا جانبية  إلى أو التطرق تشعب بعينه دون موضوع ˚ مواصلة نقاش

للمتابعة. سؤال طرح أو العودة إلى املوضوع يستلزم

السؤال  نفس طرح بإعادة املنسق يقوم أن باحلذق تتسم الطرق التي من ˚

لبعض املشاركة غاب عن مشارك على آخر للمناقشة بأسلوب املطروح

الوقت.

السبل:  أفضل عن قرار اتخاذ عندئذ ˚ يلزم

أم ال؟  املعلومات سيثري مختلف جانب إلى التطرق هل o

أم ال؟  أخرى جوانب لتغطية وقت هل هناك o

â`bƒdG ‘ ºµëàdG

لتغطية األجندة. أمر ضروري الوقت التحكم في ˚

االجتماع. قبل سؤال كل ملناقشة الالزم الوقت يحدد ˚

في وقتها: قرارات اتخاذ يلزم أثناء النقاش؛ ˚

جديد؟  موضوع نقاش إلى التحول يلزم هل  o

إلى  له سيؤدي احملدد الوقت وتعدي موضوع في النقاش مواصلة هل o

الهامة؟ من املعلومات مزيد
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املدلي باإلجابة  أفكار عن تعبر ال أنها االستجابات التي تشعر في التدقيق

عواهنها لكونها على ألقيت أو أنها إجابات عاطفية دوافع إلى إنها تشير بل

في ترغب التي املعلومات تكمن قد الزيف  تلك خلف اجتماعياً مقبولة

استسقائها.

ÉgÒ°ùØJh èFÉàædG π«∏–

مجموعة  مع االجتماع  تخلل وما  لألسئلة االستجابة من لالستفادة ˚

وحتليلها. اإلجابات القيام بفرز املنسق على يجب نقاش من االستبيان

التعرف  في يساعد املتشابهة االستجابات أبواب جتمع األجوبة إلى تقسم ˚

عن والتحري  بينه املشترك  الرئيس  والعامل باب  كل بني العالقات على

تلك األجوبة. أدت إلى اجلذرية التي األسباب

البيانات. لتحليل كأدوات والعالقات التواؤم أشكال استخدام ميكن ˚

حلول. وضع على ميكن العمل البيانات بعد تقييم ˚

النتائج وتقدمي الدروس من االستفادة

بخصوص املطروح السؤال اإلجابة عن النتائج من يتضح لن األحوال غالب في

نتائج النقاش تسجيل يتم حتى االستبيان مجموعة على التي عرضت القضايا

النتائج وتأويلها. رصد إلى القضية منطوق بداية الورق من على

اكتشافه: مت ما تدوين ˚

على  طرح  الذي املنتج أو اخلدمات أو القضية عن عرف ما كل رصد o
االستبيان. مجموعة

اموعة: مع اللقاء أحداث تقييم o

املبذولة؟ السيئة للجهود أو احلميدة هي املعقبات ما -

النقاش؟ لطريقة إدارة واحلسنات املضار هي ما -
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النقاش؟ هو أسوأ حدث وأفضل حدث خالل ما -

القادمة؟ املرة ستفعل في ماذا الكرة؟ أعدت تغييره إذا سيتم ما -

التي  املؤسسة من وأعضاء االستبيان مجموعة في املشاركني ˚ اطالع
تعلمتها. الدروس التي فيها دونت التي على الوثيقة فيها تعمل

ما  بكل علماً بها واملهتمني االستبيان عملية في املشاركني كل  يحاط ˚

ذلك. على املترتبة األعمال وكل تعلمت

من  للغاية هام جزء األمور  سير وعن النتائج عن واضحة وثيقة إصدار ˚

املتواصل. التحسني على قائمة استراتيجية

بأول. أوال حدوثها أثناء والنتائج األحداث تدوين األسهل ˚

على  تساعد فهي وحيطة جهداً يتطلب منتج عن عبارة اجليدة الوثيقة ˚

تقدير جهود على اموعات تساعد كما موضحة بنتائج املهتمني تزويد
البعض. بعضهم

يفضل  ما؛ بوثيقة تزويدهم يتطلب مجموعة أنشطة على املهتمني إطالع ˚

ومجهوداتك نتائجك على التعرف اآلخرين تساعد واضحة وثيقة تكون أن

واضحة: بوضع وثيقة القيام ˚

ومجهودات  نقاشات لسلسة بداية ونقطة عليه متعارف أسلوب  o
مستقبلية. جماعية

إلى  حتتاج ال حتى جهدك عن اجنازات ناجمة على احلفاظ تساعد على  o
القادمة. املرات في جناحه ثبت ما ابتكار إعادة

اموعة. أعمال تقدير على يساعد كل شخص لوثيقة اجليد اإلنتاج ˚

استبيان أمثلة موعات

والية  ماديسون، وسكنسن،  جامعة في االستبيان مجموعات أمثلة

واألهداف. األسئلة تباين توضح األمريكية املتحدة الواليات وسكنسن،
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كلية  في املسائي املاجستير برنامج بداية من دراسي عام أول في نهاية ˚

القضايا الستطالع  الطلبة من  استبيان مجموعات  تكونت األعمال،
لهم. الهامة

الطلبة  انطباعات آلية الستقصاء وضع اموعات في نتائج استخدمت ˚

سنوية. البرنامج بصورة كفايتهم من ومدى

للنقاش: طرحت التي األسئلة لبعض مثال ˚

األعمال  إدارة ماجستير برنامج في  القائمة القوة أوجه هي ما o
املسائي؟

البرنامج؟ في القيام بتحسينه يلزم الذي ما o

البرنامج؟  حتسينه في الذي ميكن ما o

البرنامج؟  من توقعاتك هي ما  o

ويفعله؟  ويفهمه يعلمه أن البرنامج خريج من املتوقع ما o

اآلتية: في ااالت البرنامج حتسينه على الذي ما o

التوظيف)؟ ومركز (املكتبة، األكادميية الدعم خدمات -

أن تراها)؟ حتب (مشاركة االجتماعية األنشطة -

أو اخلدمة)؟ (املساعدة التقنية -

إلخ)؟ .. الساعات املكتبية، الكتب، (اخلبرة، التعلم أو التدريس -

á©eÉ÷G ¿ÉeC’ §«£îàdG ábôa

املباني  لسالمة التخطيط على املشرفة األمان فرقة أعضاء طلب  ˚

استبيان مجموعات تكوين على التدريب وتأمينها اجلامعية واملرفقات
وإدارتها.

على  املشرفني من استبيان مجموعة ١٣ تكوين  مت التدريب تلقي بعد ˚

قضايا األمان فيها. لنقاش وغيرها ومحطة الكهرباء الورش
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الفريق.  من مجموعة منسقان متدربان كل على ˚ أشرف

اموعات:  ناقشتها التي األسئلة من ˚

إليك؟ باألمان اخلاصة املعلومات السبل لتوصيل أجدى هي ما o

¿Gƒ«◊G º°ùb áÑ∏W

في  الطلبة جتارب على للتعرف  سعياً استبيان مجموعات  أربع تكونت ˚

الدراسة بقسم علوم احليوان.

خريجي  ملتابعة املدى طويلة برامج تصميم في البيانات استخدمت ˚

وخمس سنني. سنني وثالث بسنة، التخرج بعد القسم

األسئلة:  شملت ˚

القسم؟  يقدمه ما أفضل هو ما  o

أفضل؟  بصورة أداؤه للقسم ميكن الذي ما o

مقررات  إمتام عقب البناء النقدي التفكير على مقدرتك تقدمت كيف o
احليوان؟ علوم

علم  في مقرر من التعلم أو التدريس تلقيتها خالل خبرة صف أفضل o
اخلبرة؟ تلك من جنيتها التي الفائدة هي وما احليوان

Ö``£``dG á``«``∏`c

فهم  اكتساب بغية للموظفني استبيان كلية الطب مجموعات عقدت ˚

فيها. اإلداري التنظيم جو أعمق لقضايا

املطروحة:  لألسئلة أمثلة ˚

وجدت  التي والطلبة واملوظفني التدريس هيئة مع املعامالت  هي  ما o
كبيرة؟ متعة فيها

لم  التي  والطلبة واملوظفني  التدريس  هيئة  مع املعامالت هي ما o
اإلطالق؟ على تستسغها

من  قدر  أكبر لتحقيق لك مناسباً دعماً توفر الطلبة خدمات هل   o
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في تغيره أن تود الذي األكادميي للجو بالنسبة التحفظ النجاح؟ ما هو

املقبل؟ العام

األوضاع؟ لتحسني تقترح ماذا o

áYÉ`æ°üdÉH á«`©`eÉ`é`dG äÉbÓ`©dG

ومؤسسة  في البحوث الصناعية اجلامعية الشراكة مؤسسة استخدمت ˚

تشجيع كيفية األفكار عن بعض للتوصل إلى استبيان مجموعة اخلريجني

براءات على احلصول بهدف ابتكاراتهم عن على اإلفصاح التدريس هيئة

لها. اختراع

على  حصلوا الذين هيئة التدريس أعضاء العديد من في اموعة شارك ˚

مسبقاً. اختراع براءات

خاص  كتابي  استبيان على باإلجابة املشاركون قام النقاش عقد  قبل ˚

واستخدمت االبتكارات عن املشجعة لإلفصاح وغير املشجعة بالعوامل

أسئلة النقاش. وضع أجوبتهم في
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االجتـمـاع ˚ وقـائـع االجتماع  االجتمـاع ˚ أثـنـاء ˚ االجتمـاعـات ˚ قـبـل
˚ لعبـة ليجـو االستـراتيجـيـة االجتمـاع  ˚ الـرؤيـة ˚ بـعـد
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االجتماعات
اال  في من الوقت يستهلك اليوم العالم في نشاط واحد هناك ليس ˚

االجتماعات. من أكثر األكادميي

قيادية  مهارة يستلزم أهدافها لتحقق وعقدها االجتماعات تخطيط  ˚

تستوجب التدريب عليها.

وبعد. قبل وخالل مراحل: ثالث يشمل أي اجتماع ˚

االجتماع قبل
احلاجة). وفق آخرين من مساهمات (مع الزمني اجلدول يوضع ˚

وفق  خاص ملف له ويوزع ويجهز الزمني  عن اجلدول  اإلعالن من التأكد ˚

املؤسسة. نظام

اجلدول  مع باالجتماع تتصل التي املالئمة املعلومات  توزيع من التأكد ˚

منها. لالستفادة كاف مع توفير وقت االجتماع قبل الزمني

االجتماع. قاعة بغرفة أو اخلاصة جميع الترتيبات إجراء التأكد من ˚

في  يحدث ما  ومجريات مالحظات لتدوين شخص  حلضور الترتيب ˚

االجتماع.

عقب  بهم االتصال في للمساعدة باحلضور قائمة حتضير من التأكد ˚

االجتماع.

äÉ``YÉ`ª`àL’G º«`¶æJ êPƒ`ª``f
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بسني  اخلاص اطط «راجع مثل األفعال؛ داللة لها بكلمة البنود يعبر عن ˚

جيم».

بند. لكل وقتاً يحدد ˚

بند. كل نقاش شخصاً إلدارة يعني ˚

´ÉªàL’G âbh ∫ƒ∏M πÑb

االجتماع. مسؤولية منسق اجلدول الزمني إعداد ˚

املسؤول عن  مع تقابل منسق آخر؛ من بدالً اجتماع تنسيق منك طلب لو ˚

االجتماع ليساعدك.

إذا كان من  تبني لها، منسقاً كونك جانب إلى اموعة؛ عضواً في كنت ˚ لو
االجتماع. قبل الزمني وضع اجلدول حقك

èFÉàædG ∞jô©J .1

االجتماع؟ انتهاء عند في احلصول عليها املرغوب هي النتائج ما ˚

بصورة تسمح  محددة نتائج مع مراعاة كونها فيها املرغوب النتائج تسجل ˚

اآلتية: األسئلة إجابة في االجتماع للمشاركني

انتهينا؟ هل o

اجنازه؟ عزمنا على أجنزنا ما هل o

´ÉªàLÓd »æeõdG QÉWE’G ∞°ûà°SEG .2

التخطيط  بعملية للقيام الوقت من فترة باختيار املؤسسة إدارة تقوم رمبا ˚

عفوياً. الفترة تلك باختيار أنت تقوم أو االستراتيجي؛

في  اآلخذ االجتماعات مع فيها سيجري التي الفترة نهائية بصورة ˚ حتدد
االعتبار:

الفترة. املؤسسة في تلك في ما يدور كل o
اموعة. ألفراد املسموح الوقت o

من النشاط. اجلانب لهذا املتاحة الفسحة o
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äÉjƒàëŸG ó°UQ .3

االجتماع. سيتناولها املواضيع التي أو باحملتويات قائمة تكوين ˚

مثل: للمحتويات؛ بينة غير متطلبات عن البحث ˚

املطلوبة؟ املعلومات على اموعة ستتحصل كيف o

™«°VGƒŸG â«bGƒe ójó– .4

االستراتيجي. التخطيط الجتماعات احملدد الزمني اإلطار يراجع ˚

الزمني. اجلدول يشغلها جانب من أن ميكن التي الوقت مدة تقرير ˚

الزمني. اجلدول موضوع على لكل تتاح أن التي يجب املدة تقرير ˚

´ƒ°Vƒe πc á«£¨àd §«£îàdG .5

يلزم  التي اتلفة املواضيع تغطية في  تساعد قد التي اآلليات هي  ما ˚

االستراتيجي؟ التخطيط عملية في بحثها

احملدد  ضمن الوقت الستخدامها الالزم استيعاب الوقت ميكن اآلليات أي ˚

الزمني؟ لتنفيذ اجلدول

أقل؟  وقتاً استخدامها تستغرق فترة اآللية بحيث تعديل املمكن هل من ˚

توظيف تلك  املمكن من االجتماع؛ هل خالل هامة استخدام آلية تعذر إذا ˚

االجتماع؟ قبل مقدماً العمل من بشطر القيام في اآللية

مثال:

في  جد مبا لتعريف اموعة خالل االجتماع بعقد ندوة خبراء ˚ كلف ثالثة
للنقاش. سيعرضونه مجال

في  معرفته املشاركون يريد ما الستجالء االلكتروني البريد استخدام ˚

الندوة. مجال

الردود. وفق الندوة محاور تنظيم ˚

نقاشها. املطلوب باملواضيع الندوة أعضاء إحاطة ˚
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»æeõdG ∫hóé∏d á©jô°S á©LGôe iôŒ .6

املسموح به؟ الوقت في الزمني اجلدول بنود كل تنفيذ ميكن ˚ هل

خاصة  املرغوبة؟ النتائج للتوصل إلى أكثر الجتماعني أو تخطط أن تريد هل ˚

املطروحة؟ املواضيع لتناول ال يتسع لالجتماع الوقت احملدد كان إذا

مع  املتاح  الوقت في تقضى بحيث التوقعات تقلص أن األفضل من أم ˚

املؤسسة؟ قيود االعتبار في اآلخذ

مثال:

ملؤسسة  املشتركة املستقبلية الرؤية ملراجعة الوقت من ساعة متاح ˚

عليها. العالي واالتفاق التعليم

كل  اجتماعات يتطلب ثالثة قد ذلك أن تبني الزمني اجلدول تخطيط ˚ بعد

ساعتني. يستغرق منها

حلني: أمامك ˚

وإنهاء  هامة نقاط خمس إلى والنقاش املراجعة ضغط باإلمكان o

املوضوع.

من الوقت  فسحة في املوضوع لتناول متوالية اجتماعات ثالثة حتديد o

حقه. الستيفائه

™`bGƒdG á`¡`LGƒe

جدول  له يوضع اجتماع لم بتنسيق فيه يكلف املنسق وضعاً يواجه قد ˚

الظروف: تلك بني مسبق؛ من زمني

القائمني على  مع اللقاء فرصة له تتاح أن دون فجأة التنسيق منه طلب o
االلكتروني. بالبريد بهم حتى االتصال أو االستراتيجي التخطيط

املنسق. لعب دور عليك وأصبح لزاماً مجموعة عضواً في كنت o

الزمني. اجلدول وضع في املالئم لتقدمي العون الوقت تخير ˚
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اموعة. واجه ˚

ميكن  حتى بيضاء صفحة مقروء على ويكتب بخط إيضاح ورق يستخدم ˚

يثق احلاضرون بدوافعه. وحتى وتتبعه؛ مع املنسق تعمل أن للمجموعة

ظروف  في إال املهمة؛ دقائق في هذه أكثر من عشر ال تستغرق أن يجب ˚

خاصة:

طويلة. مدة له مخصص باجتماع يختص الزمني اجلدول o

املفصل. الزمني اجلدول قيمة يتفهمون احلاضرون o

ìÉ°†jE’G ábQh ¢SCGQ ⋲∏Y ÖàcGh ∫CÉ°SG ;èFÉàædG ±ôY .1

االجتماع؟  انتهاء عند نحقق أن نريد ماذا ˚

تقدميه؟ بإمكاننا الذي ما ˚

غايتنا؟ إلى توصلنا أننا سندرك كيف ˚

مهمتنا؟ أننا جنحنا في سندرك كيف ˚

ìÉ°†jE’G ¥Qh ⋲∏Y ¿hOh ,∫CÉ°SG ;´ÉªàLÓd »æeõdG QÉWE’G Oóëj .2

لنا؟ املتاح الوقت ما هو ˚

ΩGóîà°SÉH ìÉ°†jE’G ¥Qh ⋲∏Y •É≤æc ¿hOh ,∫CÉ°SG ;äÉjƒàëŸG ó°UôJ .3

áLÉ◊G óæY É¡Ä∏Ÿ π°UGƒa

النتائج؟ على للحصول سنغطيها التي املواضيع هي ما ˚

سنحتاجها؟ التي املعلومات هي ما ˚

ذلك  أن أم القرارات باتخاذ موكلون نحن هل القرارات؟ سيتخذ الذي ˚ من

أخرى؟ مجموعة مهمة

تنفيذية؟ خطة لوضع بحاجة نحن هل ˚
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´ƒ°VƒŸG ≥ah É¡fhOh ∫CÉ°SG ;™«°VGƒŸG â«bGƒe Oó– .4

أن  ميكن الوقت كم من الوقت؛ من ونصف ساعة اموعة أن أمام ˚ افترضوا

العالي؟ للتعليم القائمة احلالة لعرض نخصصه

القضايا؟ لرصد تخصيصه الوقت ميكن من كم ˚

املعروضة؟ القضايا أولويات لترتيب سنرصد الوقت من كم ˚

º∏μJ ;™«°VGƒŸG á«£¨àd á£N ìÎ≤J .5

فيها؛  ثم القيام بالتشاور االستراتيجية الرؤية مكونات عرض أوالً سيتم ˚

ذلك؟ على يعترض من هناك هل

لكل موضوع. يتم  خطة ورصد وإمعان الفكر التفاصيل ˚ عدم التوغل في

فقط. الكبرى املواضيع تناول

∫CÉ°SCG ;»æeõdG ∫hóé∏d á©jô°S á©LGôe iôŒ .6

املسموح به؟ الوقت في ذلك كل تنفيذ ميكن هل ˚

توقعاتنا؟ من نقلص هل ˚

ذلك؟  ويتحقق كل تستكمل املهمة حتى حتديد اجتماع آخر هل يلزم ˚

الزمني؟ اجلدول بهذا على االلتزام يتفق هل ˚

تسمحون  هل موضوع من لالنتهاء احملدد الوقت سنتخطى بأننا إذا شعرت ˚

أخرى؟ قضايا تناول في واملواصلة لإلسراع بالتدخل لي

بإتباع  يلزمنا أن يخجل وال الوقت؛ ملراقبة  يتطوع  من اموعة  في هل  ˚

الزمني؟ اجلدول
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(áé«àæc

¿É````é```∏dG QhO

أخرى  وجلان اآلتية؛ األساس باملهمات ليقوموا أشخاصاً تكلف اللجان بعض

بالتناوب: األدوار بتلك للقيام مختلفني أعضاء تكلف

عادة  يشارك القرار؛ وال واتخاذ النقاش عمليات توجيه مسؤول عن املنسق: ˚

االجتماع. حيثيات في

إما  الوقت عزوف أو بقرب  املشاركني من فرد كل  يشعر الوقت:  مراقب ˚

الزمني. اجلدول في بند استكمال من أو مداخلة من لالنتهاء

عرض  جهاز أو حاسوب أو عرض ورق على يرسم أو يكتب قد املسجل: ˚

مرئية. بصورة أو قراراته النقاش نقاط ليسجل

¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

البعض. بعضهم وسماع من رؤية واملنسق املشاركون يتمكن يجب أن ˚
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املنسق وأي  على تركيز انتباههم من األعضاء جلوس ترتيب ميكن أن يجب ˚

أو أي أمامهم أو السبورة التوضيح ورق بالكتابة على يقوم شخص آخر

شاشة عرض.

في  االستمرار على يساعدهم العرض ورق على املشاركني انتباه تركيز  o
تشتت الفكر. أو أو ببعض انشغالهم بأنفسهم مهمتهم دون

مواجهتهم  في يكتب شخص أي املنسق أو املشاركني على تركيز انتباه o
عمله. املنسق يسهل على

اموعة  أعضاء باقي  عن متميز مكان في املنسق يجلس ما عادة o
اجلميع. األنظار من يجعله محط

املشاركني. من ألي مكان حتديد عدم يفضل املنسق فيما عدا o

املشاهدين  (مثل املشاركني وغير املشاركني بني مييز أن يجب اجللوس ترتيب ˚

احلكام). أو

مبعلومات  لتزويدهم احلضور آخرين من أعضاء اموعة يطلب ما كثيراً o

رد املراقبة. أو

على  األعضاء أعضاء اموعة يساعد بعيداً عن األعضاء غير جلوس  o

املشاركني. بغير نفسي انشغال دون مهمتهم قضاء على التركيز

بغير  املنسق إلهاء في يتسبب ال األعضاء غير عن  األعضاء عزل o

املشاركني.

يجلس  يستحسن أن اموعة لتأهيل اجتماع في وجود حكام في حالة o

اموعة. أعضاء خلف يقفوا أو احلكام

ملزاولة نشاطهم: لألعضاء كافية مساحة اجللوس يوفر ترتيب يجب أن ˚

للعمل. معاً على جمع الناس قائم التنسيق o

بني  تباعد خالية أماكن أو كبيرة مسافات  يترك الذي اجللوس ترتيب o
. داعٍ املشاركني نفسياً دون
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احلضور  تتبع وجود في صعبة املنسق مهمة خالية جتعل أماكن وجود o
اموعة. من

»°SQóe π°üa :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

كبيرة. أو صغيرة موعة استخدامه ميكن ˚

املشاركني. من كثير رؤية يصعب ˚

املنسق. على التركيز ˚

لنظام  أنها مريحة بالنسبة كما سهلة املالحظات تدوين جتعل الطاوالت ˚

املسرح. جلوس

مساهمة  من قليل  أو مساهمة بدون ندوات أو الجتماعات جيد ترتيب  ˚

احلضور.

(U) ±ôM :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

فقط. خارجية مقاعد في اجللوس ˚

اآلخرين. واملشاركني املنسق مع التواصل على تساعد ˚

بني املشاركني. احلواجز من تقلل ˚

العيون. تالقي على تشجع ˚
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(IÒÑc áYƒª›) á‚ôdG ∑ƒ°T :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

(IÒ¨°U áYƒª›) á‚ôdG ∑ƒ°T :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

الفصل  جلوس بترتيب باملقارنة البعض بعضهم مواجهة من احلضور متكن ˚

املسرح. أو الدراسي

(ácQÉ°ûeh ¢TÉ≤f áYƒª›) á‚ôdG ∑ƒ°T :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

(IÒ¨°U áYƒª›) äÉ≤∏M :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ
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(IÒ¨°U áYƒª›) á≤∏M :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

(IÒ¨°U áYƒª›) á≤∏M ∞°üf :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

من املشاركني. كبيرة مجموعة مع أن تستخدم ميكن ˚

بالتواصل. مائدة على كل للمجموعة تسمح ˚

بالتواصل. ككل للمجموعة تسمح ال ˚

املنسق. إلى النظر توجه ˚

مرئيات أخرى. وأي العرض ورق رؤية ميكن للكل ˚

للمنسق. ظهره احلضور يدير أي من ال على أن احلرص ˚

á∏«£à°ùe ádhÉW :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ
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∞°üàæŸG øe áZQÉa á©Hôe ádhÉW :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

اموعة. ملنسق متميز موقع هناك ليس ˚

األعضاء  رؤية صعب البعض وإن بعضهم ميكنهم مواجهة املشاركني كل ˚

الطاولة. من نفس اجلانب على

. احلوار على ˚ تشجع

كتابة. أو عرض صور استخدام معدات يصعب ˚

AÉª°U á©Hôe ádhÉW :¢Sƒ∏÷G Ö«JôJ

اموعة. ملنسق متميز موقع هناك ليس ˚

األعضاء  رؤية صعب البعض وإن بعضهم ميكنهم مواجهة املشاركني كل ˚

الطاولة. من نفس اجلانب على

احلوار. على تشجع ˚

كتابة. أو عرض صور استخدام معدات يصعب ˚
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كبيرة. مجموعة حالة في األوسع االختيار ˚

األفكار. في واملشاركة احلضور بني التواصل على يشجع ال ˚

إلى املستمعني. املتحدث من واحد عن طريق االتصال ˚

واحملاضرات. للخطب اختيار أفضل ˚

االجتمـاع أثنـاء

á«°SÉ°SC’G óYGƒ≤dG

اموعة. عمل كيفية إلى إرشادات ˚

والفاعلية. الكفاءة األساسية من القواعد أن حتسن يلزم ˚

وحتد من نشوب اخلالفات  واالرتباك والتخبط االضطراب تقلل من يجب أن ˚

مساره. بالعمل احلقيقي عن التي حتيد

اخلاصة  األساسية القواعد على وتتفق تناقش أن مجموعة لكل يحبذ  ˚

بفعاليتها.

عضو  انضم كلما أو سنوياً األساسية القواعد وتطوير مراجعة يجب ˚

للمجموعة. جديد

أحياناً. األساسية قواعدها تخالف اموعات غالبية ˚

معينة. بقواعد أساسية اللجنة يذكر ميكنه أن عضو أي ˚

أساسية إما أن: قاعدة عن لو خرج البعض ˚
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القاعدة.  تغير ثم كمجموعة تناقش األمر مع االف o

تصدر قراراً بتغيير القاعدة. أو o

á«°SÉ°SC’G óYGƒ≤dG øe áæ«Y

(اجلوال). احملمول الهاتف يغلق الكل ˚

الوقت احملدد. في نبدأ وننتهي ˚

من  آخرين مع فيها املشاركة ميكن االجتماع في  تطرح التي املعلومات ˚

املعلومات. كتمان تلك األعضاء أحد طلب إذا إال اموعة خارج

تصويت. أو اتخاذ القرارات؟ اتفاق كيف يتم مقدماً قرر ˚

á«dhDƒ°ùŸG ‘ ∑QÉ°ûj áYƒªéŸG ‘ ƒ°†Y πc

تشتت. بعد مجراه إلى احلوار إعادة ˚

فيه الذين  يفكر أعرف ما املشاركة «إني مهتم بأن اآلخرين على تشجيع ˚

بأفكارهم». يدلوا لم

الوقت. قيود احترام ˚

األساس. القواعد خرق إلى االنتباه ˚

احملدد. الوقت في االجتماع بداية ˚

حد  هناك كان (إذا لالجتماع املطلوب احلاضرين عدد استيفاء من ˚ التأكد
أدنى).

الزمني. يراجع اجلدول ˚

الزمني. حول بنود اجلدول يدور أن محور النقاش احلرص على ˚

تشجيع مشاركة اجلميع. ˚

أو التصويت. باالتفاق إما قرارات إلى التوصل على مساعدة اموعة ˚

االجتماع. آخر في القرارات تلخص ˚
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تنفيذ:  خطوات على االتفاق ˚

عمله؟  يلزم ماذا  o

به؟  سيقوم من  o

سيتم؟ متى o

القادم. لالجتماع الزمني للجدول مسودة توضع ˚

االجتماع:  يقيم ˚

طيبة؟  بصورة مت الذي ما o

حتسينه؟ ميكن الذي ما o

áYƒªéª∏d ácÎ°ûe ájDhQ ™°Vh ≥«°ùæJ

للمجموعة؟ مشتركة رؤية تتكون كيف ˚

صياغة  أو مؤسسة ملدير على أساس «تصريح» تقوم ال املشتركة الرؤية o
بداية اجتماع. عند عواهنها على تطلق خبرية في جملة لهدف

مسبق  توجيه بدافع وتعمل جاهدة وتتعلم وتنجح ليس تبتكر اموعة o
أنفسهم. من نابعة برغبة بل

تركز  عامة موعة رؤية فردية في رؤى يتضمن نسج رؤية مشتركة تنسيق ˚

اهتمامها. جل عليها

للمجموعة. مشتركة رؤية على االتفاق ˚

تشييده؟ نحن بصدد الذي ما o

أن نحقق؟ ماذا نريد o

حتقيقه؟ في جنحنا إذا سنحققه ما هية ما o

املشتركة موعة؟ الرؤية هي ما ˚

التصويب إليه. على كلنا مرمى نحرص o

اموعة. سبب وجود عن يعبر في النفس عميق غرض o
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األمر  ذلك أهمية سبب ويدفعه  هام أمر حول يتمحور  جماعي اجتاه o
الهام.

شعار. أو فكرة على تقتصر وال قوة في قلوب الناس o

يوم. إلى يوم من التي يعيشها الناس القيم مع تتوافق o

مساعدتهم  مبثابة رؤية مشتركة هى على التوصل إلى مجموعة مساعدة ˚

أهميتها أهميتها ودواعي والتعبير عن متفقة  في معان املشاركة على
جماعية. بصورة

املشتركة. الرؤية على اموعة على تركيز احلفاظ على املنسق مما يساعد ˚

مفيدة. نتائج استخالص على معهم االتفاق o

املراده. النتائج تعريف o

الزمني. اجلدول استخدام o

واألعمال. االتفاقيات ذلك في مبا للعمل بسجل االحتفاظ o

املسندة إليهم. األعمال إلمتام املطلوب بالوقت الناس تذكير o

مشتركة. رؤية إلى للتوصل األساس املطلوبة املوارد ˚

الوقت. o

املستقبل. إلى املشتركة التطلعات املهارات: الستخراج o

املعلومات. o

للواقع. رضوخ إال هو ما التزام أنه يظن مما بأن ٩٠٪ االلتزام: علماً o

رؤية  وجود قبل به خاصة رؤية اموعة في فرد يلزم أن يكون لكل الناس: o
مشتركة.

إليه. عما يتطلعون التعبير يؤمن للناس آمن: جو o

áYƒªéª∏d ácÎ°ûe ájDhQ AÉæH ≥«°ùæJ ≈∏Y óYÉ°ùJ á∏Ä°SCG

هي  ما بينها؛ عالقات بناء يتطلب مجموعة بني مشتركة رؤية بناء ˚

البعض؟ بعضكم مع عالقاتكم
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رؤيتهم الشخصية؟ في مشاركة بعضهم لبعض الناس منفتحون هل  o

لبعض؟ بعضهم ويسمع الناس يصغى هل o

حتقيقه؟ يريدون عما احلقيقية ويتحدثون رغباتهم في الناس يتدبر هل o

وشفافية؟ في انفتاح بعض مع الناس بعضهم يتحدث هل o

يلتزمون به؟ ينضمون إليه أو فيما االختيار حرية الناس ميلك هل o

طموحة؟ عليها تتفقون التي الرؤية هل ˚

أفضل؟ مستقبل على رؤيتكم تركز هل o

اموعة؟ عامة أو مشتركة في تتوافق رؤيتكم مع قيم هل o

آمالها؟ وعلى اموعة في القوة جوانب على تتمحور الرؤية هل o

احلماس؟ ويلهب مثير بينكم الرؤية عن احلديث هل o

يتفهمها كل  وكلمات ومجازات وانطباعات صور في الرؤية هل تتجلي  o

فرد؟

مجزية؟ الرؤية لتحقيق السعي عملية هل ˚

للنمو؟ الفرصة لها تتاح فهل تطور دائم؛ في املشتركة الرؤية تذكر أن o

في  عما  التعبير للناس  تتيح الرؤية لتحقيق عمليات  تصمم هل   o

قلوبهم؟

مجموعة؟ مع بناء رؤية في املشاركة في سابقاً جنحت هل o

áYƒªéª∏d ádÉ©a ájDhQh ádÉ°SQ ÚeÉ°†e

مضمون رسالة فعالة. ˚

شعار. مجرد وليست محددة o

اموعة. في فرد كل حتتوي o

عمل. أو أساليب علمية بطالسم مفعمة ليست o
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واضح). لهدف (مصوبة محورية o

املستقبل. إلى تتطلع o

وآثار. نتائج إلى تشير o

مصداقية. ذات o

ومتميزة. فريدة منزلة اموعة على تضفي o

عملية. بصورة فلسفية o

للمجموعة. فريدة وصفية كلمات تتضمن o

مثل. إلى تتطلع o

بسيطة. o

واقعي. توجه على تبنى o

مستقبل متطور. تتطلع إلى o

الرؤية. عن تعبر ومجازيات صور إلى تشير o

πªY êPƒ‰ - áYƒªéª∏d ádÉ°SQ ¿ƒª°†e »`a QhÉ°ûàdG

عملية  أثناء مطروحة أفكار إلى إشارات رصد في أدناه املساحة تستخدم

الرسالة. مضمون في التفكير اجلماعي

كلمات معبرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسالة مضمون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لعام ٢٠٢٠م. مستقبلية رؤية على قائم استراتيجي ˚ تخطيط

معلومات  وأي قيمها ومنطوق املؤسسة، رسالة منطوق احلضور على يوزع ˚

تؤثر بأن املتوقع من معلومات أو مقاالت وأي املؤسسة؛ بخلفيات تتصل

منشورات). ١٠ على (اقتصر على املؤسسة.

للطفل يعبر  كإعالن مهم» طفل «خطاب إلى كتابة من املشاركني يطلب ˚

العام. ذلك املشارك في ورغبات وآمال أحالم أعمق عن

للمشاركة  أشخاص وثالثة شخصني بني صغيرة فرق إلى اموعة تقسم ˚

منهم. مضمون رسالة كل في

أشخاص. وثمانية خمسة بني أكبر فرق اموعة إلى قسم ˚

عام  مستهل ستصدر التي املؤسسة دورية بطريقة مبتكرة فريق كل يحرر ˚

العريضة. بالعناوين مبتدئاً املؤسسة؛ عن اجنازات لتنبئ قراءها ٢٠٢٠م

العريضة؟ العناوين ستقول ماذا o

العناوين؟ القضايا التي تنبئ عنها هي ما o

املؤسسة؟ أحوال ماهي o

املؤسسة؟ في املصالح أصحاب على األخبار تأثير هو ما o

رؤيتهم العملية». عن «تصريحات بإصدار نفس الفرق تقوم ˚

ملموسة سهلة  عن ظروف الصق ورق على الكتابة اموعة من يطلب ˚

مثل مستقبالً حتقق  أن من للتأكد املؤسسة في تقوم أن  يلزم اإلدراك

اموعة. حررتها التي العريضة العناوين في ظهر الذي املستقبل

كتبوها. التي النقاط أولويات ترتيب اموعة يطلب من ˚

بتلك التي  بادئني عليها اتفقوا التي الظروف إلصاق إلى اموعات دعوة ˚

لوحة عرض. على كل مجموعة في باألولوية حظيت
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العرض. لوحة على األفكار لصق مجموعة تواصل كل ترك ˚

أو  إشارة مجرد بعنوان أو مجموعة كل ومتيز مجموعات؛ األفكار على توزع ˚

معنى). للرمز يكون أن الضروري من (ليس رمز

الفرق ثم  بني خالل النقاش األفكار مبراجعة القيام ميكن النقطة هذه من ˚

ككل. اموعة

º¡e πØW ¤EG ÜÉ£N

باستالم حفيدك حفيد أو حفيدك أو ولدك سيقوم حيث  هذا هو عام ٢٠٢٠م

لذلك اخلطاب يتضمن كلمات منك هذا إليه. موجهاً اليوم كتبته وفتح خطاب

في للناس وأحالمك اخلاصة وتطلعاتك العميقة آمالك عن فيها تعبر الطفل

باألحداث وحياة زاخرة طويل نهاية عمر آنذاك إلى وصلت تخيل أنك املستقبل.

أن يكاد حياته، بداية  في عليك عزيز صغير لشخص هامة وصايا  تترك وأنك

له هامة املستقبلية رؤيتك  أن وكيف عائلته في فكر  منك. نسخة يكون

وملستقبلهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم تاريخ

؟؟؟؟؟؟ عزيزي

á°ù°SDƒŸG Iô°ûf

صغير كفريق مؤسستك. دورية التقطت أنك تصور ٢٠٢٠م عام هو هذا

في لكن اليوم؛ عليه ستظهر كما للمؤسسة مبتكرة عريضة عناوين اكتب

رغبت إذا كبير. وخط سميكة بأقالم ورق كبير على العناوين تكتب ٢٠٢٠م. عام

عام مؤسستك تواجه التي القضايا هي ما بالعناوين. تتعلق كلمات أضف

باملؤسسة اخلاصة  وتطلعاتكم وأحالمكم  اجلماعية آمالكم هي ما  ٢٠٢٠م؟

٢٠٢٠م؟ عام
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وبالنسبة  عموماً  للعالم بالنسبة وتطلعاتنا وآمالنا أحالمنا على بناء

امللموسة الظروف  بعض هي  ما ٢٠٢٠م؛ لعام التحديد وجه على ملؤسستنا

والتي العام ذلك منظمتنا في أن نراها تتحقق نريد التى و إدراكها والتي ميكن

إليها. الوصول على سنعمل

مستخدماً  إدراكها؛ السهل امللموسة الظروف كبيرة جريئة تلك بحروف اكتب

كل حالة.  ٥ أو ٦ كلمات لوصف عن يزيد ما ال

?»YÉª÷G ¥ÉØJ’G ƒg Ée

اختيار  على النهاية في تتفق عندما جماعي اتفاق إلى اموعة تصل ˚

يقول: أن فرد لكل محدد وميكن

نظري. وجهة يتفهمون أن اآلخرين أعتقد o

اآلخرين. أنني أتفهم وجهات نظر أعتقد o

استخف به) ألننا  (لن فإني أؤيده ال أو أفضل هذا القرار كنت سواء o

الوقت احلاضر. في حل لنا أفضل أنه كما بانفتاح وعدل توصلنا إليه

البعض  فإن التعريف ووفق لألغلبية: الرأي على أساس أن يقوم التصويت ˚

دواماً. يخسر والبعض دائماً يكسب

¥ÉØJ’G á©LGôe ≥°ùæŸG ≈∏Y

بفعل كذا». سنقوم أننا «االتفاق هو عليه: املتفق األمر صياغة تعاد ˚

ذلك الطريق؟ االستمرار في على متفقون نحن هل ˚

الفكرة؟ يقبل هذه أن يستطيع ال من هناك هل ˚

مقبولة  حد أدنى على تريدها لتصبح املقترحات التي هي التوكيدات ما ˚

لك؟
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القيام  باختيار معني يجب القيام أو قرار اتخاذ على اموعة نية عند انعقاد
سالمة القرار األخير. من للتأكد تستخدم معايير بتحديد

االجتماع وقائع
عادة: يشمل سجل االجتماع ˚

التاريخ. o

الوقت. o

املكان. o

باحلضور. قائمة o

اتخذت. التي والقرارات أثيرت التي األساس النقاط ˚

املوضوع  طرح من ذلك في مبا تصويت، جرى إذا التصويت؛ نتيجة  ˚

للتصويت.

التنفيذ. من انتهائه ووقت متابعة عمل عن مسؤول كل اسم ˚

من كل فرد. قيل ما كل سجل االجتماع يتضمن أن الضروري من ليس ˚

´É`ª`à`L’G ™``FÉ``bh ¢ü``î`∏`e
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االجتماع بعد
حضروا  الذين إلى الفور على وتوزيعها االجتماع وقائع نسخ من التأكد ˚

الضيوف. مبا فيهم االجتماع

الوثائق  وكل االجتماع وقائع ودقائق الزمني االحتفاظ باجلدول من التأكد ˚

املتطلبات. في أرشيف وفق به املتصلة

ما  تنفيذ من للتأكد معينة مبهام املكلفني متابعة االتصال باألشخاص ˚

عليه. اتفق

? kÓ£©e kÉYÉªàLG »«– ∞«c

صياغته. وإعادة االجتماع؛ من الهدف أو املطروح إلى السؤال بالعودة ˚

اجنازه. مت ما عليه أو االتفاق ما مت بتلخيص القيام ˚

النظر اتلفة. كان هناك بيانات لدعم وجهات إذا السؤال عما ˚

دون  كتابة بالتعبير احلضور فيكلف كالمي غير  بنشاط القيام محاولة ˚

طرحت. التي النقاط أهم عن كالم

دقائق. خمس راحة ملدة أخذ ˚

بتحريك  اللجنة أعضاء يقوم بحيث للمداولة جديدة وسيلة عن السؤال  ˚

األمور.

املسببات  فصل محاولة القضايا األخرى؟ تؤثر على القضايا أي السؤال عن ˚

العواقب. عن

واطرح  عالمات  أو الصقات باستخدام اتلفة العناصر أولويات حتديد ˚

للمناقشة. الكبرى األولوية ذات العناصر
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االستراتيجية الرؤية

باملؤسسة،  العمل لتوجه ترسم بالكلمات ميكن أن الرؤية االستراتيجية صورة

الذى  الطموح أو األمل  عن تعبر فهى سنة)؛ ١٠-٣٠) بعيد زمنى مدى على

حتويل هذا على العمل ويتم الفترة. تلك  حتقيقه خالل إلى املؤسسة تسعى

االستراتيجية اخلطط من عدد  خالل من ملموس حقيقى واقع إلى األمل

سنوات). ٣-٥) متوسطة املدى

?á«é«JGÎ°S’G ájDhôdG É¡æe πµ°ûàJ »àdG ô°UÉæ©dG »g Ée

كيان  عن للتعبير ترسم أي صورة شأن االستراتيجية شأنها الرؤية تتضمن

العناصر هما: نوعني من معينة، زمنية فترة في ما

مع  تتغير ال ثابتة عناصر فهي ثم ومن الكيان، هذا هوية عن تعبر عناصر ˚

آخر فإنها وقت إلى من مختلفة بطريقة عنها التعبير مت لو (حتى الزمن،
املضمون). ونفس اجلوهر نفس دائماً حتمل

مدى  على الكيان هذا على يطرأ الذي  التغير  عن تعبر متغيرة عناصر  ˚
الزمن.

?á«é«JGÎ°S’G ájDhôdG ≈æÑf ∞`«c

متالزمتني: عمليتني خالل من مؤسسة اإلستراتيجية ألي الرؤية بناء يتم

الزمن مع تتغير ال والتي من الصورة عن اجلوانب الثابتة بالبحث األولى: تعنى

إلى ابتـكارها واستجالئها وإبرازها وليس اكتشافها إلى تسعى فهي ثم ومن

نشأتها، الباعثة على بالقيم تتحدد مؤسسة أي هوية ونظراً ألن اختراعها. أو

استجابة حتقيقها على تعمل التي والرسالة، األساسية بالقيم تعرف والتي

هذه خالل  من جتليتها  على نعمل التي الثابتة العناصر فإن القيم. لهذه

من: العملية تتضمن كالً
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للمؤسسة. األساسية القيم ˚

املؤسسة. رسالة ˚

في جناحها حالة في املؤسسة عليه تكون الذي احلال بتصور تعنى الثانية:

البعيد الهدف حتديد تتضمن فهي لذلك معني. زمن في  رسالتهـا حتقيق 

لرسالتها، بعد بتحقيقه، استجابة املؤسسة تلتزم أن ينبغي عما  يعبر الذي

تكون عليها  التي للحــالة ووصفـاً (١٠-٣٠ سنة)،  نسبياً بعيدة زمنية فترة

بالرؤية. تعرف والتي الهدف، هذا إجناز املؤسسة عند

أربعة تتضمن للمؤسسة  االستراتيجية الرؤية فإن تقدم ما على وبناء 

هي: مكونات،

Core Values األساسية القيم -١

Mission الرسالة -٢

Long Term Goal الهدف البعيد -٣

Vision الرؤية -٤

في  العمل توجيه في تأثيراً  األربعة  املكونات أكثر هي الرؤية ألن ونظراً  

على توضع الذي واملنطلق األولى الثالثة العناصر نتاج باعتبارها املؤسسة،

العناصر على يطلق فإنه األجل متوسطة االستراتيجية اخلطط أساسه 

على اجلـزء إطـالق اسم باب من االستراتيجية، الرؤية اسم مجتمعة األربعة

الكل.

ôé◊G ™WÉb õ¨d

الهــدف ˚

إظهار الفرق  خالل من طاقاتهم. حتفيز األفراد وإطالق في الرؤية أثر إظهار

الذي للعمل قيمة يعرف ال وهو األولى (احلالة احلالتني احلجر في قاطع أداء بني
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لو حتى دوراً يؤدي أنه يشعر وهو والثانية واإلجهاد، فقط باملشقة ويشعر يؤديه،

كبير). من صرح جزء صغيراً ولكنه كان

األدوات املستخدمة ˚

األعضاء. على يوزع منوذج لغز قاطع احلجر o

األعضاء. على توزع سبورة وأقالم أوراق بيضاء o

العرض. لوحة على للصق األوراق لوحة عرض، وأدوات o

طريقة جلوس األعضاء ˚

كل يرى بحيث (U) حرف شكل  في التخطيط فريق أعضاء يجلس  o
بوضوح. العرض لوحة ويرى اآلخر، منهم

اخلطــوات ˚

التخطيط.  فريق ألعضاء الفقرة خطوات بشرح املنسق يقوم o

احلالتني،  في احلجر قاطع صورة في التأمل من األعضاء يطلب املنسق o
مبتهج. وهو الثانية واحلالة مكتئب، وهو األولى احلالة

ورقة  في  اإلجابة واحدة  دقيقة خالل في  األعضاء من املنسق يطلب o
التالي: السؤال على بيضاء

الشاق؟ العمل يؤدي نفس زال ما أنه رغم احلجر، ملاذا ابتهج قاطع
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لم يتغير العمل) حني في مالمحه تغيرت (ملاذا

األعضاء. األوراق من بجمـع املنسـق يقـوم الـوقـت نهـاية في o

على ورقة منفصلة. إجابة من أكثر يقدم أن ميكن للعضو مالحظة:

إعداده  من ورقة األعضاء من املقدمة األوراق  ضمن املنسق  يضيف o
احلجر أن  أخبره صديقاً ألن  ابتهج أنه وهى الصحيحة اإلجابة  عليها
يؤدي أنه فشعر املدينة .. في جامعة بناء في يستخدم الذي يقطعه
صـرح علمي إقامة في يشترك ولكنه صغيراً كان لو حتى هاماً دوراً 

كبير.

األعضاء  من ويطلب العرض لوحة على األوراق بلصق املنسق يقوم  o
واحدة. دقيقــة عليها خـالل االطالع

لكل  املنسق يوجهه سؤال .. نظرك؟ وجهة من إجابة أفضل هي ما  o
حدة. على عضو

واإلجابات التي  الصحيحة اإلجابة على االتفاق نحو احلوار املنسق o يوجه

املعنى. نفس حتمل

لعبة ليجو

لعبة أن تستخدم ميكن للمؤسسة استراتيجية رؤية بناء أهمية لتوضيح

مجموعة من  تتضمن للعبة التجاري االسم هو (®LEGO) وليجو اجلادة. ليجو

كل وفي  مختلفة، أشكال  ذات البالستيك،  من مصنوعة صغيرة؛ بناء كتل

أشكاالً تأخذ بنايات إلنشاء بعض مع بعضها بتعشيق تسمح وعروق نتوء منها

هيكل أو مستشفي، أو مدرسة، أو نقل، عربة أو حافلة، أو طائرة، مثل مختلفة

إلخ. .. بعد، تتحقق لم لفكرة أو منوذج اتصاالت،

اموعات  لتدريب (LEGO Serious Play) ليجو اجلادة» «لعبة وتستخدم طريقة

استخدام ميكن كما اخلالفات. وحل االستراتيجية، اخلطط وبناء االبتكار، على

ونقاط ما مؤسسة قوة مراكز متثيل في أو رمزية تركيب مناذج في ليجو كتل
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فيك تتولد يدوي؛ شيء تعلم في ترغب  فعندما  قضاياها. وجتسيم ضعفها

يديك استخدام فإن لهذا بالعقل؛ متصلة اليد ألن دفاقة  مشاعر شحنة 

إيجاد خالل تتعلمه وما  أفكار،  من عقلك في يدور عما  التعبير  على يساعد 

أشد ويصبح رأسك أعماق في يتغلغل أربعة حتى أو ثالثة أبعاد ذات مجازيات

األفكار جتسيم إن ثم فحسب. بعدين ذات صور أو كلمات من التعلم رسوخاً من

األكثر الدقيقة التفاصيل من العديد عن التعبير على يساعدك بناية في

على الفهم. واأليسر وضوحاً

IOÉ÷G ƒé«d áÑ©d

النظر وبعد وااللتزام الثقة لبناء وعملية حماسية لعبة هي لعبة ليجو اجلادة

مبتكرة وجتريبية عملية أنها كما العمل. في وخيال ومجازيات مناذج باستخدام

األعمال. في األداء لرفع مستوى مصممة

ذو فهم لتولد والعقل  اليدين  بتوظيف املباشر التعلم تستخدم اللعبة 

ومؤثرة فعالة وعملية  طريقة وهي إمكانيات؛ من فيه وما العالم  عن  معنى

على مهارات للتواصل املشاركون يحصل حيث أي مؤسسة؛ في فرد كل تناسب

وحاضرة بديهية بصورة خيالهم توظيف على ومقدرة فعالة، بصورة اآلخرين مع

النظر. وبعد وااللتزام الثقة من مبزيد أعمالهم ومباشرة

ليجو، بكتل ملشهد مناذج  بناء  أن حيث هدف؛ ذات لعبة  اجلادة ليجو لعبة

القصة تطورات  من عديد وتصور قصة، رواية خالل عليها معان وإضفاء
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القضايا، في  ثاقب ونظر  متعن إلى ويؤدي  األوضاع،  فهم من يعمق احملتملة،

هو اللعبة من الهدف إن ثم اللعب. في تشارك التي اموعة تالحم من ويقوي

ومشاهدة بهم، احمليط والعالم الناس بني  التواصل وسبل العالقات اكتشاف

من العديد وإدراك من التصورات، العديد والداخلية، وتكشف اخلارجية األحداث

االحتماالت.

قضايا مواجهة على يساعد اجلادة ليجو لعبة واالتصال خالل البناء إن ثم

واكتشافها واالحتماالت األفكار عن التعبير ميكن حيث واالندماج، معقدة؛

مباني إنشاء ليجو في كتل استخدام أن كما من اازيات. مشتركة خالل لغة

كيفية إلمعان النظر في فرصة لك يوفر مساحة مالئمة على ثالثة ذات أبعاد

اخلارجي. بالعالم اتصالها وسبل املؤسسة، عمل

فاللعب اللعب؛ إلى  يحتاج العمل أن  أساس  على اجلادة ليجو لعبة تقوم

أو الشخص يرى  إذ والقلب، الرأس في محبوسة أفكار إطالق على يساعد

بصورة األفكار  تتجسد حيث مختلفة، بصورة األمور الالعبني مجموعة

يجري اللعب أثناء النقاش كما أن عنها بكلمات. التعبير مجرد عن ملموسة

عندما يشارك كل فقط تنتعش اموعة أن الواقع متساوي؛ وفي مستوى على

املشاركني والتركيز تآلف االجتماعات من مصاعب التغلب على ميكن وبهذا فرد

واالستكشاف للتجربة  الفرصة يتيح اللعب إن ثم املطروحة. القضية على

في ذلك على يترتب قد ما معقبات من مخاوف دون أفكار تنفيذ في وااطرة

اخليال في االحتماالت املغرقة من إنتاج نطاق واسع مبقدورك أن كما واقع احلياة.

احلضور يتجلى ما فعادة  عمل، اجتماع خالل  تنتجه قد مما أكثر اللعب  خالل 

اللعب. خالل األحسن واألداء على الشراكة واحلماس واحلرص للناس الذهني

Ö©∏dG ìÉ‚ ÜÉÑ°SCG

بصورة رتيبة  تكرر الرتيبة، ولو األعمال من ليس اللعب خاص: حدث اللعب ˚

يعد لعباً. لم
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مكلف  هو وال اللعب على مرغماً مجبراً أو ليس الالعب اللعب تطوعي: ˚

مبهمة.

كل قوانني  تعليق لك ميكن حيث اخليال: آفاق في التحليق يتطلب اللعب ˚

الواقع. عالم

تهم. املباشرة ال املعقبات املألوفة: بالصورة منتج غير ˚ اللعب

عن  قائم بذاته ويختلف نشاط اللعب بحدود: مقيد غير محدود أو ˚ اللعب
العمل.

مكان. أي يجري في ميكن أن ولكن عليه: متفق مكان في يجري اللعب ˚

لقيود العمل. خاضعاً ليس اللعب اخلاصة: قواعده له اللعب ˚

»é«JGÎ°S’G §«£îàdGh IOÉ÷G ƒé«d áÑ©d

واقع اختبار يشمل االستراتيجي التخطيط في اجلادة ليجو لعبة ودور

ميكن االستراتيجية، اخلطة وحتليل مراجعة من االنتهاء فبعد االستراتيجية.

إجراء يسبق ومفهوم مشترك أساس بتوفير اخلبرة ترجمة  اجلادة ليجو للعبة

إجراء عند القرارات أفضل إلى ميكن التوصل حتى مجال األعمال، في التغييرات

ذلك: من املتوقعة والنتائج التعديالت.

املؤسسة. كيان على شاملة نظرة ˚

تتضمنها. التي العالقات وطبيعة األعمال ملشهد عميق حتليل ˚

القرارات. اتخاذ فاعلية لتحسني مبسطة توجيهية أسس ˚

متواصلة. تغيرات في مواجهة متعمدة اتخاذ خطوات عند الثقة زيادة ˚

امللحة. التنفيذ نقاط من مجموعة ˚

á«fB’G ájƒ¡dGh IOÉ÷G ƒé«d áÑ©d

جديد فريق أي تعطي إذ اآلنية، الهوية حتديد في اجلادة ليجو لعبة تستخدم

عالقة تكوين من يحتاجه مبا جديد كل فريق تزود إذ فعالة، لبداية دفعة قوية
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لهوية مشترك مفهوم سبك على تساعد أنها كما وفريدة. قوية اجتماعية

على والعمل األعضاء بني احلواجز كسر  على  وتساعد الفريق، في عضو كل

أداء الفريق حيث القرارت التخاذ جو أفضل توفير ذلك السريع. ونتائج تالحمهم

عمل ثرية حيث خبرة جانب إلى بالنفس، الثقة من ومزيد فعال وكفؤ وناجح،

والثقة وااللتزام. النظر مشحون ببعد اجلو

هي عليها، التعرف اجلادة في تساعد لعبة ليجو التي اآلنية الهوية وضرورة

احلصول على إلى وظيفة لقب التحول من ملكية سبل إلى الفرد ترشد أنها

إلى البداية في التعثر ومن السلطة، متلك إلى املقدرة متلك ومن مجرد هوية،

استغالل إلى املعلومات استخدام ومن التواصل، إلى الثرثرة ومن اغتنام الفرص،

العمل. في التواجد احلقيقي العمل إلى الذهاب إلى ومن مجرد التخيل، موهبة

عالم في فعملك قائم التغيير، مواجهة حسن في تساعد اآلنية الهوية أن كما

يعتمد على بالعمل والقناعة املدى البعيد النجاح فإن ولهذا التقلب، سريع

له. واالستجابة للتغيير التكيف

القيام طريق  عن ليجو كتل من هويتك بناء ميكن اآلنية الهوية خالل من

آمنة أحوال ذلك في كل تغيير. وقوع عند االحتماالت مختلف وجتربة باكتشاف

قدرات من االستفادة وكذلك مباشرة. عواقب من تخوف دون ااطرة ميكن حيث

التخيل: ملكات من ثالث من االستفادة على كتل ليجو تساعد حيث التصور،

والتي تريحك التي امللكة كما ميكن استغالل  القصص. ورواية والتصور، ااز،

إلى للعمل، أداءك كيفية وإدراك ذاتك،  فهم  على ملساعدتك تنميتها ميكنك

فهم اآلخرين. جانب

عملك ميثل منوذج فريد تشييد ميكن ليجو، كتل باستخدام في بناء الهوية

لك؟ حال أحسن هو وما وكيف يراك اآلخرون؟ أنت؟ من: من يتكون الذي

استراتيجية الواقع، وتضع خطة في أنت من ترى ميكن أن هويتك بناء وبعد

من حتسن ثم مصالح املؤسسة، وكذلك مصاحلك الشخصية لنفسك لتخدم
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الدوام على مرناً تكون أن ميكنك كما األفضل اآلن. الشخص وضعك لتصبح

لتقوله. شيئاً قيماً من ينصت إليك استحضر أردت تنكسر، وإذا أن دون

فالهوية لنفسك. الهوية اآلنية قيمة على التعرف تركز على اجلادة ليجو لعبة

العمل، وكلما معترك في شئونك تدير وكيف أنت مبن اكتراثاً جتعلك أكثر اآلنية

التي وبالسبل الناس عنك وبانطباع بالناس بها تتصل بالطرق التي إدراكك زاد

خالل لك املتاحة والفرص نفسك عن  رضاك زاد  كلما حولك ما بكل تربطك

أن لك ميكن ال اآلنية هويتك من تتحقق وعندما العمل. في اليومية حياتك

وكلما التغيير. دائم عالم لهدفك في الثاقبة الرؤية  تفقد أن ميكن تضل، وال

االستدامة، بطابع تتسم شخصية أصبحت كلما هويتك عن معرفتك زادت

حول تدور قيمتك حيث أن نفسك؛ التي تراها في قيمتك الذاتية ازدادت وكلما

اآلن. تكون أن كونك أفضل ما متلك

للمؤسسة؛ حيث اآلنية الهوية على قيمة الضوء تلقي اجلادة ليجو لعبة

في الكل خبرات تثري وعالقته باآلخرين الفرد شخصية عن املشترك اإلدراك أن

بناء عملية وإن بل وااللتزام. والثقة الثاقب بالنظر جواً مفعماً وتولد العمل،

وثقة بالذات اجتماعي تالحم تؤدي إلى اجلادة لعبة ليجو خالل اآلنية الشخصية

جماعية ناجحة اآلن. جهود أي أداء في أساسية اخلصال تلك صائبة ونظرة

á«fB’G á«é«JGÎ°S’Gh IOÉ÷G ƒé«d áÑ©d

أنها حيث االستراتيجي، للتخطيط وسيلة أفضل هي اآلنية االستراتيجية

للعبة الهامة إحدى التطبيقات وهي املؤسسة، في فرد كل وتالئم بسرعة تتم

دورياً يتكرر حدث من االستراتيجية تخطيط عملية تنقل اجلدية؛ حيث  ليجو

كما بها، القيام فرد لكل ميكن متواصلة مصطفاة إلى عملية به فئة ويقوم

جميع في وفاعلية بكفاءة تنفيذها إذ ميكن حتدي حرج، وضع ألي تصلح أنها

وموثوق ومرن وسريع فعال أسلوب اآلنية واالستراتيجية املؤسسة. نظام جوانب

أنها: إذ االستراتيجي، للتخطيط به
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حرج. ظرف كل ملواجهة متعمد عمل على لإلقدام باملرونة املؤسسة ˚ تزود

في حالة  العيش حالة إلى استراتيجية ملكية حالة من املؤسسة تنقل ˚

تخطيط استراتيجي دائم.

االستراتيجي املتواصل. بالتخطيط القيام املؤسسة في عضو كل متكن ˚

في  جميع املستويات على جديدة؛ إمكانيات استكشاف القدرة على توفر ˚

للتحديات العاجلة. اآلنية لالستجابة املؤسسة،

للتنفيذ  املطلوب املشترك لإلدراك سريع مبنفذ املؤسسة في من جميع تزود ˚

اليومية. األعمال املتعمد خالل االستراتيجي

قيم  تعكس التي البسيطة األساسية اإلرشادات من مجموعة  توفر ˚

عملية مفتاح هي األساسية اإلرشادات تلك املؤسسة. وتوجهات
اآلنية. االستراتيجية

في بسيط تبديل أي أن إذ الصغرى.  أو الكبرى االختيارات  الختبار أداة ˚

خالل سلبية نكسة دفعة إيجابية أو يؤدي إلى ميكن أن املؤسسة سياسة
كلها. املؤسسة

ƒé«d áÑ©dh ≥°ùæŸG

التالية: الثالث بني احلاالت الفرق توضيح هو ليجو لعبة الهدف من

نقيمه. أن نريد الذى للبناء واضح تصور لدينا يكون أن بدون نعمل أن ˚

يختلف عن  ولكنه أن نقيمه، نريد الذي تصور للبناء منا ولكل ˚ أن نعمل
اآلخر. عليه يعمل الذى التصور

نقيمه. أن نريد الذى للبناء مشترك واضح واحد تصور ولدينا نعمل أن ˚

áeóîà°ùŸG äGhOC’G

عدة أشكال ميكن تكوينها  التى تتضمن أحد ألعاب ليجو من علبة ٢-٣ عدد

القطع. نفس من
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أفراد   ٥-٧ مجموعة من كل مجموعات إلى التخطيط فريق تقسيم يتم 

اللعب. أثناء األخرى مجموعة كل ترى بحيث اموعات وجتلس

Ö©∏dG äGƒ£N

من اللعبة. الهدف بشرح التخطيط فريق يقوم منسق -١

األشكال على  حتتوي التي ليجو لعبة من علبة مجموعة كل  تعطى -٢

الصور بجمع املنسق مالحظة: يقوم العمل. توجيه فى تستخدم التى والرسوم

على اموعات. توزيعها قبل العلب من واألشكال التوضيحية

باستخدام  لتكوين أفضل بناء ممكن دقائق ٥ مهلة مجموعة كل تعطى -٣

مجموعة لكل تعطى التى الزمنية الفترة مالحظة: العلبة. فى القطع املوجودة

الذى البناء شكل ال تتاح لها فرصة لالتفاق على حتى عن عشر دقائق تزيد ال

على إقامته. تعمل

بجوار اموعات أقامتها التي األبنية املنسق يضع احملدد الوقت نهاية بعد -٤

اموعات. جميع تراه متوسط مكان فى البعض، بعضها

وعشوائيتها. اختالفها مدى مظهراً األبنية، على بالتعليق املنسق يقوم -٥

االختالف هذا عليه ترتب الرئيس الذي عن السبب اموعات املنسق يسأل -٦

نبدأ لم أننا الرئيس هو أن السبب على االتفاق نحو املناقشة ويوجه والعشوائية

نقيمه. أن نريد الذي للبناء واضحة صورة ولدينا العمل

حتتوي ليجو لعبة من علبة مجموعة كل وتعطى اموعات تقسيم يعاد -٧

التي الصورة عن تختلف على إقامته الذي تعمل للبناء صورة على علبة كل

األخرى. اموعات لدى

للصورة وفقاً البناء إلقامة دقائق عشر قدرها مهلة اموعات تعطى -٨

املوجودة فى العلبة.
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بجوار اموعات أقامتها التي األبنية املنسق يضع املهلة نهاية فى  -٩

اموعات. فى مكان متوسط تراه جميع البعض بعضها

من انتظاماً وأكثر عشوائية أقل أنها موضحاً على األبنية املنسق ١٠- يعلق

كبيراً. اختالفاً مختلفة أيضاً فى اجلولة األولى، ولكنها أقيمت التي األبنية

يكفي ال أنه وهى اجلولة هذه املنسق الفكرة املطلوب إبرازها من ١١- يوضح

تكون أن بد أيضاً بل ال إقامته، نريد الذي للبناء صورة مسبقة نبدأ ولدينا أن

جميعاً. إقامتها على نعمل التي الصورة نفس هى الصورة هذه
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اموعات  خالفات التجمعات ˚ املنسق وسلوكيات الفريق ˚ إطار ˚ خالفات

االجتماعات سلوك في مألوفة ˚ إشكاليات مشاكل مع ˚ التعامل
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التجمعات خالفات
التجمعات. غالبية في صحية ظاهرة االختالف عموماً؛ ˚

في  أمناء الفريق  أعضاء أن  على شاهد فريق أي  أعضاء بني ˚ االختالف
األفكار. تداول في الرغبة وصادقوا بأفكارهم قناعاتهم

األوقات،  بعض في مهاترات إلى ثم إلى خالف، يتحول قد احلميد االختالف ˚

بناء. اختالفا كونه عن ويتوقف

اجلماعي: اخلالف أو الرأي في االختالف مسار ˚

اآلراء. الطرق أو في اختالف الصحي: االختالف o

ومتسك باملوقف. خالفات انفعالية التدخل: يتطلب اختالف o

اختالف إشكالي: التشابك البدني. o

املنسق وسلوكيات الفريق
املنسق: على ˚

الفريق. أعضاء تصرفات وفهم إدراك o

هدامة. أو بناءة السلوكيات كون بني سرعة التمييز o

غايته. إلى الفريق يتوصل البناءة حتى بالسلوكيات التحلي o
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تكوين الفريق وأدائه. على تصرفات الفريق تؤثر ˚

أثناء  أو الفريق تكوين خالل الفريق أعضاء سلوكيات طبيعة تتضح  ˚

االجتماعات.

IAÉæH á«YÉªL äÉ«cƒ∏°S

اآلخرين  الفريق أعضاء نظر وجهات على  التعرف في الرغبة الشراكة: ˚

الفريق. لصالح لتبنيها واالستعداد وانطباعاتهم

باالستماع  بوضوح  للمجموعة  القضايا تعريف على العمل  اإليضاح:  ˚

النقاش. محور وتركيز والتلخيص

املشاركة  وتشجيع اموعة في احليوية إشاعة على  املقدرة التفاعل: ˚

إلى اتفاق. بالنقاش والسعي للتقدم

سبيل  على املشترك؛  والعمل مجموعة بني التالحم  تشجيع  التناغم: ˚

طريف. بتعقيب صعبة مناقشة عقب النفوس عن الترويح املثال؛

سبيل  في اإلحراج أو شخصية بخسارة للمخاطرة االستعداد ااطرة: ˚

املشروع. جناح الفريق أو

املتعلقة  القضايا عن  اموعة عن سؤال التواني عدم العملية: متابعة ˚

مواضيع أو لالجتماع، املتاح الوقت أو  اجلدول، مثل االجتماع؛ مبوضوع 
إلخ. املعلومات، .. استخدام إمكانية أو القرار، اتخاذ طرق أو النقاش،

áHô á«YÉªL äÉ«cƒ∏°S

نظر  وجهات عن التعبير في االجتماع  وقت معظم  إضاعة السيطرة:  ˚

السلطة، باستخدام إما االجتماع على ومحاولة السيطرة وآراء؛ شخصية
إلخ. .. الوقت، إشغال أو

مهمة  استكمال قبل مواصلة النقاش تشجيع اموعة على التعجيل: ˚

لآلخرين السماع من امللل وإبداء أخرى؛ مهمة إلى باالنتقال محددة 
الفريق. مع واملشاركة
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املشاركة. ورفض القرارات؛ اتخاذ من املناقشات أو االنسحاب االنسحاب: ˚

الفريق  في عضو أو مقترحات الفريق أو االكتراث بأفكار عدم االستخفاف: ˚

اإلهانة توجيه واالستخفاف سلوك االزدراء ويشمل من أهميتها. والتقليل

استهزاء. أو سخرية صورة في لآلخرين

اموعة  اهتمام لتحويل اجلانبية األحاديث واالستطراد في اإلطناب، الهراء: ˚

الهدف الرئيسي لالجتماع. عن

فكرة  كل على باالعتراض النقاش في التقدم إعاقة على العمل اإلعاقة: ˚

وكذا». تنجح بسبب كذا لن الفكرة «تلك أن: مثال بالقول اقتراح؛ أو

Ö©àe ≥jôa ƒ°†Y ™e hCG áÑ©°U áYƒª› ‘ πNóàdG á«Ø«c

إشكالية  ظهور عند محددة للتدخل أو فرصة محدد وقت من هناك ˚ ليس

بعينه. فرد أو مجموعة مع سواء

األحوال.  كل في سليمة للتدخل مجربة أو طريقة هناك ليس ˚

املنسق  به عمل صامت يقوم أو أو سؤال مقولة عموماً يشمل أي التدخل ˚

ملساعدة اموعة.

دعم  على  والعمل اموعة  استقاللية  على احلفاظ هو تدخل أي ˚ هدف 

البعيد. على املدى فاعليتها

تواجد  على اموعة  اعتماد  من  يقلل أن  يجب املنسق  من التدخل  ˚

املنسق.

واملالبسات. الظروف املالئمة وفق التدخل وسيلة أن يختار املنسق على ˚

للتدخل. املناسب الوقت إدراك املنسق على ˚

أمرين: بني أفضل املقايضة املنسق على ˚

فرد. التدخل مع o

كله. الفريق مع التدخل o
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االستكشاف. ˚

عموميات. من بدالً خصوصيات عن البحث ˚

التركيز على العملية. ˚

التشخيص. ˚

املتاحة. االستجابة وسبل املواجهة ˚

االنتباه. جلذب تغيير املوضوع ˚

اموعة. عمليات إدارة o

اموعة. تنظيم إعادة o

للمضمون. بالنسبة اقتراحات إبداء o

وأفكار. طرق تعليم o

املوضوع. تشكيل إعادة o

πNóàdG πÑb ∂°ùØæd É¡dCÉ°ùJ á∏Ä°SCG

تستفحل؟ قد ظاهرة على التعرف بإمكاني هل ˚

على احملاكاة؟ اموعة في آخر عضواً ذلك سيشجع هل أتدخل؛ لم إذا ˚

التدخل؟ معقبات لهضم اموعة وقت سيسمح هل ˚

لتحسني  وسيلة التدخل من جتعل ومعرفة خبرة كافية اموعة هل لدى ˚

األداء؟ كفاءة

التدخل؟ لتستوعب والتخطيط النقاش مبجريات مثقلة اموعة هل ˚

التدخل؟ تتطلب الدرجة التي إلى هامة جوهرية أو املشكلة هل ˚

الالزمة للتدخل؟ املهارة لدي هل ˚

≥jôØdG ‘ Ú°ùcÉ°ûŸG AÉ°†YC’G ™e πeÉ©àdG ¥ôW

األول). االجتماع (قبل الوقاية ˚
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صمت). التدخل (فترة عدم ˚

األساسية). القواعد (وفق البسيط املستوى على التدخل ˚

لفرد). (فرد الوسط التدخل ˚

كبرى). (مخاطرة القوي التدخل ˚

±ÓÿG ≈∏Y Oƒ©àdG ´É°VhCG ≥«°ùæJ

نتيجة اخلالف طبيعتها  من مجموعة مع العمل للمنسق التحديات  من

اختالف في القيم.

ÇOÉ``Ñ`e

احلقيقية. اهتماماتهم تعريف على األطراف مساعدة كل ˚

مع  للتعامل  أفضل» «طريقة هناك أن على اموعة في الوعي  بث ˚

االختالفات.

بني اموعة. القائمة العالقات عن تختلف عالقات بناء محاولة ˚

التناحر  مواصلة ال اتلفني مسايرة يتطلب اخلالف عن أن التحول إدراك ˚

واجلدل.

جديد. حل عن للبحث جتمع طاقتها أن األطراف كل إدراك أن على ˚

≥«°ùæàdG ¢ù°SCG

األكبر: النفع خلدمة األحداث احتواء ˚

اموعة. الذي تبحث عنه العام اخلير إلى األنظار توجه البداية في o

قطعت  اموعة أن وكيف املشترك العمل فائدة النهاية توصف في o
اخلير األعم. حتقيق جتاه كبيراً شوطاً

البداية: من ˚

القلب. إلى القلب شخص من لكل التحية قدم o

العمل اجلماعي. في إلى املشاركة الكاملة فرد كل ادع o
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موقف  وكل شخص كل إلى تتزعزع؛ أنظر ال إيجابية برؤية حتلى كمنسق ˚

مثالية. بطبيعتها األمور وكأن

في  للمشاركة له الوقت بفسح شخص كل خبرات مصداقية تكرمي ˚

اموعة.

الفريدة. النظر لوجهات واحلاجة نظره بوجهة شخص كل تفرد شجع ˚

ونسق  وقائع من يتجدد مبا وثق احلاجة، وفق لتتابع األحداث مفتوحاً اال ˚ دع

بابتكار ومرونة.

وأشعرهم  واموعة الوضع مع وتواصل الكامل بانتباهك أشبع احلضور ˚

بحضورك.

QGƒ``M AGô``LE’ äÉ`¡«LƒJ

´É``ª`à°S’G

قوله: بسداد الشخص إحساس تفهم يجب

وانتباهك. للمتحدث بكل مشاعرك اإلصغاء ˚

والقيم. واملشاعر املعاني إلى االستماع ˚

يقال؟  مما يعقل الذي ما o

واألحاسيس؟  املشاعر هي ما o

املهم؟ هو ما o

مثل: مداخالت لالستيضاح؛ أو أسئلة استخدام ˚

....؟ أن هو تقوله ما هل o

....؟ بـ تعني ذا ما o

ما تقول. فهم من دعني أتأكد o

هل هذا صحيح؟ .... يبدو أنك تقول o
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عن افتراضاتك مراجعة ˚

إلخ) .. الوجه، وتعبير الشفاه، وحركة (اإلشارة، اجلسد لغة تفسير o

عنها الكلمات. تنبئ التي أو املعتقدات عن األفكار تصوراتك o

مثل: في احلوار. للتوسع أسئلة مفتوحة أسأل ˚

...؟ عن املزيد تضيف أن ميكن هل o

ميكن تصور ذلك؟ كيف o

ذلك؟ يعقل هل o

ذلك؟ حتقيق على سيساعد ماذا o

تعقل ذلك؟ ميكنك كيف o

ذلك؟ عن شعورك هو ما o

الشخص  إلى تتمثل بحيث عنها عبر  أو  وأحكامك انفعاالتك اكتم  ˚

اآلخر.

و  «خطأ»، أو و «صح» يكن من الواجب»؛ «لم «يجب» أو عن تعليقات  o

عند االنفتاح في مزيد من قد يعقب ذلك ما توقف «رديء»؛ أو «جيد»

الكالم. االسترسال في

من  نوع أي أيضاً أن يوقف ميكن حياتك خالل به يذكرك تعليقات عما o

تكتمل. أن قبل املشاركة

á``MGô``°üdG

مثل: قولك، اقتناعك بسداد عن كيفية لآلخر اإلفصاح

الشخصية. خبرتك عن بصدق تكلم ˚

اآلخرين  من تسمع عما ال حياتك الشخصية من جتارب تعرف تكلم عما o

يريدون قوله. اآلخرين تعتقد أن ما أو

ومشاعرك  بأفكارك اازفة، من إليه ترتاح مستوى أي على شارك؛  o
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اآلخرون عليك يرد أن  توقع دون واحتياجاتك؛  ومخاوفك  وتطلعاتك

بطريقة معينة.

والقيم. واملشاعر املعاني إلى استمع ˚

يقال؟  مما يعقل الذي ما o

واألحاسيس؟  املشاعر هي ما o

املهم؟ هو ما o

تكلم عن نفسك. ˚

من جتمع  جزء أو (أنا) كشخص كالمك وميز بني ثقافياً؛ بأي لغة تالئمك o

(نحن).

اموعة لهم  في أن اآلخرين الحتمال مجاالً أفسح كتجمع حتدثت إذا o

أخرى. آراء

الرأي  بني  وفرق آراءك أساسها على بنيت التي باالفتراضات اعترف ˚

واحلقيقة.

لتقصي  وأسئلة موجهة الضمنية باملعاني أسئلة محملة بني التمييز ˚

مركباً أو بسيطاً السؤال كان إذا اختبار عموماً وميكن املعلومات فقط؛

بالتساؤل:

بالسؤال؟ املقصود هو ما o

اخللفيات؟  بها تلك تنبئ التي املشاعر هي السؤال؟ وما خلفيات هي ما o

äÉYƒªéŸG äÉbÓ©d (Iceberg) è∏ãdG πÑL ájô¶f

ماء  فوق (ما ظاهرية أمور حول تتحاور باخلالفات  املثقلة اموعات غالبية 

الواقع وفي عليه؛ املتعارف أو اخلارجي السلوك تعبر عن - الثلج) من جبل احمليط

ما إظهار هو املنسق الثلج). ومهمة جبل من املاء حتت (ما مرئية غير دوافع هناك
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معه. املباشر والتعامل وفهمه خفي ما إدراك يتثنى حتى السطح خفي على

احلقائق الظاهرة: ˚

السلوك. o

املواقف. o

اخلفية: احلقائق ˚

مقاصد. اهتمامات، احتياجات، رؤى، طموحات، o

ثقافة. وجماعية، شخصية خبرة تاريخ، مخاوف، o

والعالم. الدنيا عن تصور مشاعر، افتراضات، معتقدات، o

لم  جماعية أو شخصية  فواجع  تلتئم، لم نفسية  جروح  انطباع،  o

تعالج.

اموعات خالفات إطار

تالفيها  من الصعب كان وملا احلياة. من سنن سنة اموعات بني اخلالفات

بحكمة. معها التعامل املنسق على

الواقع. نفسك في اغمس ˚

املوقف. نفس عن للواقع عديدة صور سماع على تعود o

بنية؟ أم قيم، أو اهتمامات، أو أو عالقات، بيانات، حول اخلالف هل o

اخلالف؟ مسببات هي ما o

املسببة. اختبر االفتراضات ˚

مشاعرهم. عن يعبرون الناس دع o

االختيارات. من العديد وفر ˚

األطراف. مسؤولية كل وهذه للمواصلة بعمل فعال ابدأ ˚
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البيانات: في اخلالفات أسباب ˚

توفر املعلومات. عدم o

خاطئة. معلومات o

باملوضوع. املعلومات املتعلقة حتديد في اختالف o

للبيانات. مختلفة تفسيرات o

مختلفة. تقصي طرق o

تدخالت محتملة: ˚

البيانات املهمة. أي اتفاق على o

البيانات. جمع طرق على اتفاق o

البيانات. لتقصي عامة معايير وضع o

الشمل. جلمع أو برأيهم ثالثة ليدلوا جهة من خبراء استخدام o

العالقات: في أسباب اخلالفات ˚

ملتهبة. عواطف o

á``````jô````¶``æ````dG

¢ù«ØæàdG

(3)

äGQÉ«N ™°Vh

(4)

πªY á£N

(2)

GPÉ``````Ÿ

(äÉ°VGÎaG)

(1)

»g Ée

QƒeC’G ™°Vh)

(√ÒjÉ©e ‘

™````bGƒ`````````dG

øe %30

(4 h 1) âbƒdG

¿ƒµj ¿CG Öéj Ée

™bGƒdG ¬«∏Y
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مسبق. تفكير أو خاطئة انطباعات o

اتصاالت مشوهة.  أو وثيقة غير صلة أو الصلة انعدام o

متكررة. سلبية سلوكيات o

تدخالت محتملة: ˚

وأسس  العامة القواعد إتباع خالل العواطف عن التعبير في التحكم o
إلخ. التفاهم، .. أو االجتماع، في التداول

متفق  طريقة على أساس له بالسماح التعبير العاطفي على شجع  o
عليها.

اإليجابية. االنطباعات وبناء توضيح o

وكمية االتصاالت. كيفية التحسني من o

طريقة  أو االجتماع بنية تغيير خالل متكرر سلبي سلوك أي حاصر o
النقاش.

املعضالت. حلل اإليجابي السلوك شجع o

االهتمام: في أسباب اخلالفات ˚

انطباعي. أو حقيقي تنافس o

كثيرة. محتويات أو اهتمامات o

اهتمامات بالطريقة. o

نفسية. اهتمامات o

تدخالت محتملة: ˚

املواقف. على ال على االهتمامات التركيز o

موضوعية. معايير تلمس o

كلها. األطراف حاجات تخاطب متكاملة ضع حلوال o

املوارد. أو االختيارات في للتوسع سبل عن ابحث o
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األهمية. من متباينة بدرجات لالهتمامات تستجيب مقايضات قدم o

في القيم: اخلالفات أسباب ˚

والسلوكيات. األفكار لتقييم مختلفة معايير o

أهداف خاصة ذات قيمة ذاتية. o

مختلفة. وأديان وعقائد متباينة حياة طرق o

تدخالت محتملة: ˚

قيم. وصف القضايا بداللة حتاشي o

االختالف. على باالتفاق اسمح لألطراف o

غالبة. مجموعة قيم بينها يجمع دوائر نفوذ كون o

األطراف. كل فيه تشارك سام هدف عن ابحث o

البنية: في اخلالفات أسباب ˚

تعامل مدمرة. أو وتيرة سلوك o

متكافئ. موارد غير ملكية أو سلطة أو توزيع o

الشراكة. تعوق عينية أو مناخية أو جغرافية عوامل o

الوقت. قيود o

تدخالت محتملة: ˚

القواعد. وغير وعرف وضح o

املدمرة. السلوك وتيرة بدل o

والتحكم بها. املوارد ملكية توزيع أعد o

األطراف. كل عليها يتفق القرارات اتخاذ لعملية عادلة أسساً ضع o

قائمة  عملية إلى املواقف عملية قائمة على من التفاوض عملية بدل o

االهتمامات. على
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(تقليل املواجهة  اتلفة األطراف التي تستخدمها التأثير سبل عدل o

لإلقناع). وامليل

والبعد). (القرب باألطراف احمليطة واألجواء العينية العالقات غير o

األطراف. على اخلارجي التأثير عدل o

الوقت. قيود غير o

ô`````Hó``à`dG êPƒ`````ª``f

áYÉª÷G äÉaÓN

تدبراتهم  يناقشون وجيزة؛ ثم لفترة هدوء في بتعبئة النموذج األفراد يقوم

اموعة. في البعض بعضهم مع

واضحاً. حيث كان اخلالف فيها أو منسقاً تذكر مجموعة كنت عضواً ˚

اموعة. في حدث الذي ما اشرح o

منسقاً)؟ أو (عضواً فيه الوضع الذي كنت في مشاعرك كانت ماذا o

الفريق؟ في اخلالف لعالج املنسق اتبعها التي ما هي السبل ˚

ملعاجلة  إتباعها على املنسق تقترح التي االستراتيجية ما حدث مبا اعتباراً ˚

اموعة؟ خالفات

تلك  من به تشارك أن حتب الذي  وما الوضع ذلك  من  تعلمته  الذي ما  ˚

التجربة مع اآلخرين؟

مألوفة مشاكل مع التعامل

التصميم  طريق عن للمجموعة  احملتملة املشاكل غالبية مع تعامل

بذخيرة االجتماع خالل وليس التجمع إلى اموعة عودة قبل املتأني والتخطيط

احليل. من
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áÑ©°üdG áYƒªéŸG

É¡gÉÑàfG hCG É¡eÉªàgG ÊóJ hCG áYƒªéŸG ábÉW QƒgóJ

الشواهد: ˚

املشاركة. تدهور o

التخبط. مع والفعاليات املشاركة بطء o

من العواطف واحلماس واحلمية. خال احلديث o

ذلك: مبا في كالمية غير إشارات o

الفكري. االنسحاب -

املقعد. على االضطجاع -

والتثاؤب. التململ -

التحديق في الفضاء. -

عن املتكلم. االلتفات بعيداً -

احلضور. عن بعيدة بأمور تركيز االهتمام -

األسباب: ˚

الضوضاء).  (احلرارة، اجلوية األحوال الوقت، اإلجهاد، فقدان الطاقة: o

شيقة. تعد لم احملتويات o

مواضيع  إلى النقاش ويتشعب املوضوع لب عن يتحولون األعضاء o
شيقة. غير جانبية

النقاش. موضوع عن بعيدا املشاركني انتباه اختالفات تلفت ظهور o

العالج: ˚

احلالة: على اآلتية للتغلب حاول بعض اخليارات

يحدث. عما تساءل o

السبب. عن وتساءل تشاهده؛ ما صف التردي، فعل حلالة كرد o
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بحماس،  حترك واسعة، فخذ خطوات أنت نفسك، البدنية من طاقتك زد o

وتقلباته. صوتك مستوى من غير

قصيرة. راحة فترة اعط اموعة o

مجدٍ  اللحظة تلك اجلاري في النقاش كان ما إذا اموعة من استفسر o

املوضوع. صلب وفي ومفيد

به. القيام ترغب عما اموعة أسأل o

بدنياً، مثل: مجهوداً يقتضي بعمل القيام على احلضور شجع o

املشي. -

احلركة. -

áÑ«éà°ùe ÒZ áYƒªéŸG

الشواهد: ˚

اخلمود. يصيبه النشاط من جانب o

لون  الكلمات السطحية أو من القليل أو األعضاء بالصمت يستجيب o
النشاط. ذلك مبثل القيام لزوم من الشكوى التساؤل أو من

األسباب: ˚

وقائع  على النشاط  من اجلانب بذلك القيام توقيت  حتديد سوء  o
األجندة.

معقد. أو ومحير مالئم تصميم املهمة غير o

أي شيء. إلى طرحها لن يوصل بأن والشعور املهمة من إدراك الهدف عدم  o

لـ.: نتيجة املوضوع ملناقشة معارضة o

املوضوع. حساسية -

السياسي. احلرج -

اخلوف. -

االنتقام. -
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العالج: ˚

مما يلي: أكثر أو طريقة حاول

يحدث. عما تساءل o

السبب. عن وتساءل تشاهده؛ ما صف التردي، فعل حلالة كرد o

النشاط. أو النقاش لبدء مختلفة طريقة حاول o

عدم  أو سبب صمتهم األفراد عن بعض واسأل قصيرة؛ راحة خذ فترة o

النشاط. من رغبتهم في القيام بذلك اجلانب

املطروحة  باملهمة إذا كان هناك حاجة إلى القيام عما اسأل اموعة o

اللحظة. هذه في القيام بها املستحيل من أن أم هي مفيدة وهل

مختلفة  بطريقة  مقترح لديهم كان ما إذا األعضاء من استفسر o

النشاط. من اجلانب للقيام بذلك

به. القيام يريدون عما اموعة شاور o

بالرد. طالب األفراد o

IóæLC’G QÉ°ùe øY êhôÿG π°UGƒJ áYƒªéŸG

األسباب: ˚

موضوع  على مواصلة التركيز في كبيرة جتد صعوبة اموعات بعض o
عدة احتماالت: عن ناجم هذا إتباع األجندة؛ أو بعينه

االنضباط. عدم -

محضاً. شخصياً بعضها يكون قد أخرى أجندات في التفكير -

مختلفون على األجندة. -

بعينها. مهمة من التهرب يريدون -

العالج: ˚

مما يلي: أكثر أو طريقة حاول
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عليهم. وأعد عرضها األجندة إلى احلضور انتباه الفت o

الزماً. أو مفيداً اجلاري النقاش كان ما إذا األعضاء اسأل o

تعديلها. األجندة أو ترتيب إعادة اعرض o

األفضل  كان أو إذا منهم لكل مهم احلديث موضوع كان ما إذا استفسر o

األعضاء من قليل عدد وتكليف االجتماع نهاية حتى تأجيل املوضوع

فيه. للنظر

يجري. عما اموعة استفسر من o

الراحة. عقب األجندة إلى عد ثم راحة فترة خذ o

§≤a áYƒªéŸG øe AõL ácQÉ°ûe

˚ األسباب:

فقط. األعضاء بعض يخص النقاش موضوع o

سليم. غير اموعة تكوين o

أنفسهم؛  التعبير عن البعض من متنع احلضور بني سياسية هناك حواجز o
غير ألفكار بعضهم  انتماء أو الدرجات أو املناصب في الفروق مثل

شعبية.

ويهدده. اآلخر البعض على يتعالى املشاركني بعض كان رمبا o

عن االجتماع. ذهني غياب في األعضاء الهادئون o

يدور. لكل ما ومستوعبون منتبهون األعضاء الهادئون o

˚ العالج:

مما يلي: أكثر أو طريقة حاول

يشاركوا  أن أو معلومات يريدون اآلخرين آراء لدى كان إذا االستفسار عما o

بها.

للكل. فرص الكالم إلفساح املناقشة نظام تغيير o
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النقاش. يتتبعون الصامتون كان إذا عما االستفسار o

احلديث  في يساهمون الذين  هم  فقط البعض  أن  إلى النظر لفت o

ملاذا؟ وأسأل:

مشاركتهم  سبب عدم الهادئني عن األعضاء من استفسر الراحة أثناء o

النقاش. في

األفضل  من أو إذا كان للجميع هام احلديث موضوع كان ما إذا استفسر o

األعضاء من قليل عدد وتكليف االجتماع نهاية حتى تأجيل املوضوع

فيه. للنظر

èLCÉàJ áYƒªéŸG ∞WGƒY

الشواهد: ˚

يستثير  أو املشاركني بني يسبب حساسيات حتى اجلماعي النقاش تطور o

املتوقدة. العواطف

جراح  من واأللم  واخلوف الغضب بشواهد املفتوح العاطفي التعبير o

نفسية.

املتداخلة. األصوات ارتفاع o

زيادة العصبية واحلدة. o

البعض. على الدموع تتغلب قد o

األسباب: ˚

لدى متزايد حماس نتيجة كانت فرمبا بالضرورة سيئة  ليست  ظاهرة  o

نظر. وجهات على معينة أو إصرار بأفكار تعلق مبلكية أو ارتباط أو البعض

هامة. مهمة حول الدائرة املناظرة جزء من o

صراعات شخصية. غائرة، نفسية جراح إثارة على قائمة ظاهرة هدامة o

اموعة وعملها. حدود تتجاوز o
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˚ الـعـالج:

مما يلي: أكثر أو طريقة حاول

احلال؛  مع بالتداول اموعة  كيف تقوم ومراقبة يجري؛ عما التغاضي o

في اموعة تقدم أو مبدى املطروحة باملهمة تتعلق كانت إن وتقصى

املهمة. أداء

ببعض  والعودة االسترخاء احلضور كل من ويطلب  راحة؛ فترة أخذ o

األفكار.

السبب. استفسر عن مرتاحني غير احلضور بعض إذا رأيت o

من  كان إذا الثائرون، فتقصى هم احلضور من فقط قليل عدد كان إذا o

املتطاحنة اموعة بني االحتداد وقت اجلاري بالنقاش القيام  املمكن

يسمعون أم احلضور أن كل الصالح من خاص؛ وهل اجتماع شكل على

ال.

أسلوباً من  مستخدماً تدخل طبيعي حل إلى تصل ولم اخلالف تطور لو ˚

فض النزاعات. أساليب

á©FÉ°ûdG á«YÉª÷G πcÉ°ûŸG á¡LGƒe

ما يجب  لنقاش املشاركني من أشخاص أربعة أو ثالثة من كون مجموعة

الشائعة. اجلماعية السلوكيات من أي مواجهة عند به القيام املنسق على

á```©``FÉ```°T á`∏``µ`°û`eÉ¡H ≈°UƒŸG á«é«JGÎ°S’G

É¡gÉÑàfG hCG É¡eÉªàgG hCG áYƒªéŸG ábÉW QƒgóJ

áÑ«éà°ùe ÒZ áYƒªéŸG

IóæLC’G QÉ°ùe øY êhôÿG π°UGƒJ áYƒªéŸG

§≤a áYƒªéŸG øe AõL ácQÉ°ûe

èLCÉàJ áYƒªéŸG ∞WGƒY
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áÑ©°U ájOGôØfG äÉ«cƒ∏°S

طريق  عن إشكاليات سيسببون احلاضرين  من نفر هناك اجتماع كل في

حتقيق األهداف. نحو قدماً السير على تساعد ال أو الئقة غير سلوكيات

املشكلة  إلى نظرهم لتلفت حدة على كالً معهم تكلم أمكن  كلما ˚

لقاءك اجعل احلالة  هذه في مقبول؛ بأسلوب السلوك إلى وتوجههم
سلطة. كصاحب وليس صديق أو كحليف معهم

محدد. مقبول سلوك على الكالم تركيز ˚

صواب. أو خطأ بأنه أحد سلوك على عدم احلكم ˚

سلوك فرد  االرتباك نتيجة انحراف من اموعة حماية التوازن بني ˚ حفظ
عليه. التهجم اجلماعي الفرد من وحماية

السلوك واستفسر  صف مقبول؛ غير سلوكاً يسلكون الذين ما يفعل ˚ تقبل
عنه.

وعلى  االجتماع في االرتباك  مسببي أحاسيس على شرعية  إضفاء ˚

وحقوقهم. انطباعاتهم

حتى  القضايا تأجيل ككل أو اموع ذلك يخدم عندما قضاياهم معاجلة ˚

اإلرباك. رغم محاوالت مهمتها فيها اموعة تؤدي تسنح فرصة

للمشاركة  عليها متعارف ومقاييس أساس قواعد وضع على احلرص ˚

أن ميكن وبهذا بنفسها، نفسها  مراقبة على اموعة  قدرات لتعضيد
فيها. عضو لوضع حد لتجاوزات للمجموعة تلجأ

االجتماعات سلوكيات في إشكاليات

´ÉªàL’G ¥ÉæîH ∑É°ùeE’G

إذا؟ مـاذا ˚

أثناء كالمهم. اآلخرين يقاطع o

جزافاً. دائرة محادثة في يتدخل o
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عن  االجتماع وقائع مربكة لتحويل أو إشارات لفظية تعبيرات يستخدم o
مسارها.

مـاذا تفعـل؟ ˚

لالجتماع. األساسية بالقواعد متسك o

عن  التعبير املتحدث يتم حتى االنتظار منه وأطلب املقاطع أوقف  o

أفكاره.

أفكار  من لهم يخطر ما كتابة صبرهم نفد الذين أطلب من األعضاء o

من االندفاع. بدالً

التحدث  فرصة طالبني أيديهم احلضور يرفع عندما الكبيرة؛ في اموعات o

بالترتيب. دوره كل يأخذ أن على واحرص أدوارهم بترتيب أخبرهم

¿Gƒ∏¡ÑdG

إذا؟ مـاذا ˚

شيء. كل من يسخر أو يتصرف كاألبله أو يبالغ في التفكه o

نفسه. إلى األنظار لفت يحاول o

االجتماع. سير على التشويش في جنح o

مـاذا تفعـل؟ ˚

عما يفعل. التوقف الشخص أطلب من o

تعطيل  من  ذلك يسببه ما إلى وأشر للمجموعة يحدث ما  صف  o
لالجتماع وإرباك للمتحدث.

الراحة. فترة خالل أو عقب االجتماع الشخص تكلم مع o

عليها. وركز منتظمة بأجندة بعدها عد ثم راحة؛ خذ o

äÉgÉØàdG ∑Gô°T

إذا؟ مـاذا ˚
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كبيرة. بصورة االندفاع من يعاني شخص o

التحليالت. تعقيدات من فكري شلل أصابه o

مـاذا تفعـل؟ ˚

العودة إلى األجندة. o

بعد  معاجلته يريد الذي بالعنصر االنشغال الشخص من يطلب o
االجتماع.

á`°û`≤`dG º`£`

إذا؟ مـاذا ˚

إضافة جديد. دون وتكراراً مراراً النقطة يعيد نفس o

ما. مسألة في ويزيد يعيد o

شخصية. أجندة لديه كانت o

مـاذا تفعـل؟ ˚

يدعو  فيما وحماسه املتحدث يعرضها التي النقطة بأهمية التسليم o
وإصراره. إليه

سجلت. قد عنها يتحدث التي النقطة وأن سمع قد أرى أن املتكلم o

ستؤخذ في االعتبار. التي عرضها كيف أن النقطة شرح o

مؤقتاً لعرض  املوضوع ترك مقدوره في كان إذا مباشرة املتحدث سؤال o
أخرى. نقطة

يقول. ما لعرض محددة بوقت فرصة إعطاؤه o

IóæLC’G ¢UÉæb

إذا؟ مـاذا ˚

املوضوع. خارج يتحدث o

باألجندة. وغير مدرجة اموعة مبهمة تتعلق ال أمور عن يتحدث o
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التزام بالترتيب. دون األجندة في نقاط إلى يقفز o

مـاذا تفعـل؟ ˚

احلالية  واألجندة عنه  يتحدث ما بني العالقة إظهار منه يطلب o

لالجتماع.

على  يعرضها وتدوينها النقطة التي العودة إلى إذا أمكن منه يطلب  o

الراحة. أثناء ورقة

الشخص. عنه يتحدث ملا إضافة في رغبوا إذا اآلخرين سؤال o

يعرض  وأن  اآلن؛  مالئم غير الوقت بأن  وإخباره التوقف؛ منه يطلب o

األجندة. من آخر تتناول اموعة جانباً عندما بعد فيما النقطة

™```eÓdG º```é`æ`dG

إذا؟ مـاذا ˚

في  غل عن معبراً  يكون وقد المع،  سينمائي جنم أنه نفسه يظن  o

نفسه.

اموعة تتجاهله. بأن يشعر قد o

نفوذه فيسئ استغالل  اموعة خالل على سلطة صاحب بأنه يحس قد o

استغالل بدالً من البذيء والكالم من اآلخرين بالقذف للحط سلطته

يفيد. فيما املوقف

مـاذا تفعـل؟ ˚

اآلخرون؟ يظن اموعة بسؤالهم: ماذا إلى األمر إحالة o

يريد  من منكم هل قوية، مدفع طلقة هذه واسأل: املوقف التحكم في o
عليها؟ الرد

من  اجلملة ما في وتصيد اجلملة بصورة حيادية، أو السؤال صياغة إعادة o
...؟ أن هو قوله تريد ما هل الشخص: بسؤال محتوى
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زلت ممتلكاً ألعصابك. كنت ما املزاح إن استخدم o

á`«``ÑfÉ`é`dG å``jOÉ``MC’G

إذا؟ مـاذا ˚

آخر. لشخص بتعليقات خاصة يدلي o

بجواره. من مع مصغر اجتماع يعقد o

مـاذا تفعـل؟ ˚

اجلانبية  التعليقات  أصحاب أو اجلانبية األحاديث  مديري من أطلب o
عنه. يتحدثون فيما اموعة مشاطرة

أن  تنتظر وكأنك املتكلمني  إلى تنظر وأنت وأصمت املناقشة، أوقف  o
يفرغوا من كالمهم.

التوقف. منهم أطلب o

واحداً». جنري حديثاً «دعنا قل: o

لالجتماع. مربك اجلانبي أو احلديث الهمس أن إلى النظر لفت o

äÉ«°üî°ûdG ´Gô°U

إذا؟ مـاذا ˚

أو  اموعة في آخرين أعضاء مع اجلدال التهجم أو أو في االنتقاد يشرع o
املنسق. مع

آخر. شخص مصداقية من احلط يحاول o

سلوك  على التركيز إلى  االجتماع دفة أو النقاش سياق حتويل يحاول o
بعينه. شخص

مـاذا تفعـل؟ ˚

على تصرفاته. احلكم دون الشخص فعلة صف o

االجتماع. بأمر جرى في كان النقد له عالقة إذا استفسر عما o
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في  لتقييده بإيجاز موقفه إبداء جانب  كل من واطلب اجلدال؛ أوقف o
املواقف. نقاش تلك في األعضاء باقي وأشرك االجتماع، سجالت وقائع

على  للرد به القيام اموعة مبقدور عما املهاجم الشخص من استفسر  o
واهتماماته. مخاوفه

º``é`∏``ŸG

إذا؟ مـاذا ˚

االجتماع. طوال التام الصمت التزم o

الكالم. على قادر غير o

يدور. مستعد للمشاركة فيما غير o

يقول. ومبا قد بنفسه مفتقداً للثقة شيء أو من ومتخوفاً خجوالً، o

آخر. االنشغال بعمل أو الذهني االنسحاب o

مـاذا تفعـل؟ ˚

عندما تسنح الفرصة. انفراد التحدث معهم على o

فيما يدور. املشاركة منهم طالباً بأسمائهم عليهم نادي o

ساهموا. ما الشكر إذا لهم قدم o

خبرة  لديهم  أن  تعرف قضية في النقاش يجري عندما إليهم  حتول  o
فيها.

الرد  فرد من كل اطلب بالنقاش أساس قضية تناول البداية، عند من  o

محدد. سؤال على

ΩÓ``µ``dG ô`«`ã`c

إذا؟ مـاذا ˚

الشخصية. أجندته يقحم o

لالهتمام. موضعاً أو جديد بديل أو موضوع أو خالف إقحام على يثابر o
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مهامه. عن باالجتماع مزعجاً ومربكاً وينحي ويصبح يكرر جملة، o

مما  كلمات به تذكره موضوع عن مبداخلة يشرع نفسي، مبرض مصاب o
االجتماع. بوقائع عالقاتها عدم رغم االجتماع في جتري

مـاذا تفعـل؟ ˚

في  يجري وما  يقول ما بني  العالقة توضيح الشخص من يطلب o
النقاش.

استجابة  تفعل أن اموعة من الشخص يريد عما  االستفسار o
ملداخلته.

النقاش. واصل ثم واشكره الشخص مداخلة تدوين o

للمداخلة. وقتاً محدداً الشخص منح o

Å`£`î`ŸG

إذا؟ مـاذا ˚

خاطئة. بصورة تعمد صياغة احلقائق o

مـاذا تفعـل؟ ˚

الواقع  ولكن القضية، في للنظر طريقة «هذه وقل: برقة الشخص واجه  o
«... أن يؤكد ... على القائم

تقول واحلقيقي». ما بني نوفق لكن علينا أن نظرك، أرى وجهة «إني قل: o

ô£«°ùŸG hCG »°UƒdG

إذا؟ مـاذا ˚

باستمرار. يتدخل o

وملدة طويلة. بإسهاب يتكلم o

يتحدث بصوت مرتفع. o

املشاركة. وبني اآلخرين يحول بني o



٢٨١

á
«Y

Éª
÷

G ä
Éa

Ó
àN

’
G

™
e

π
e

É©
àdG

.
.

ø
e

ÉãdG
π

°ü
Ø

dG

مـاذا تفعـل؟ ˚

طرف  إلى االستماع تريد اموعة أن وذكره حده، عند أوقف الشخص o
آخر.

ومواقيتها. األجندة إلى االنتباه الفت o

عنه. تالقي البصر بينك وبينه وأشح النظر بعيداً أوقف o

اقترب منه وقف أمامه. o

من اجلميع. مشاركة يقتضي لكنه باملوضوع متصل بنشاط تداخل o

تظن؟ ماذا عن: من السؤال بدالً للمناقشة بنية تكوين o

اسأل: o

هذا االقتراح؟ في قوة ترى كعامل ماذا -

مخاوفك؟ يثير ماذا -

أغفلناه؟ الذي ما -

اإلعادة. على يشجع عادة ما ال املرئي العرض o

كلما  صغيرة  مجموعات بني مناقشات البرنامج في تدخل أن حاول o
أفكارهم لنقاش للناس سانحة  الفرصة يجعل  هذا الفرصة سنحت

ملشاعرهم. مهددة وغير ضيقة ظروف في

بعد لضيق  جتر مناقشتها لم جديدة مواضيع طرح املشاركني من اطلب o
وقت. تبقى من ما

ترغب  كانت اموعة لو فعالة خاصة الكالم فهي تذاكر فكرة استخدم o
عادلة. الكالم بصورة فرص توزيع في

في   (Smiley Face) الضاحك  الوجه شخصية تصور ملصقات أطبع  o
إلخ .. يضحك، يتبسم،  ممتعض، مكتئب، متضايق، مختلفة: أوضاع
على تنبيه للبعض وكجائزة أو كزجر املتكلم الشخص أمام وألصقها

اآلخر. للبعض بالوقت التزام
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π`ZÉ`°û`àŸG

إذا؟ مـاذا ˚

إنهائه. قبل بتركه ويبادر متأخراً االجتماع يحضر o

النقاش. وسط في االجتماع من الهروب من يكثر o

االجتماعات. عن يتغيب o

مـاذا تفعـل؟ ˚

أو  مبكراً ترك االجتماع أرادوا ما إذا اموعة إخطار املشاركني يطلب من o
والسبب. الوقت حتديد مع التغيب أو املتأخر احلضور

في  يتخذ قرار  أي بدعم يقرون األعضاء هامة: قاعدة عن اإلعالن  o
غيبتهم.

أوقات  أثناء  غيابه في  حدث مبا املتغيب إحاطة األعضاء أحد تكليف o
االجتماع. أثناء األعضاء املتغيبون افتقد ما ملراجعة كبديل الراحة

دون عذر  يستبدل املتغيبون أن على االجتماع في للحضور معيار وضع o
بأعضاء آخرين.

º``FÉ``°û``à`ŸG

إذا؟ مـاذا ˚

أبداً». يتحقق ميكن أن ال «هذا رتيب: يردد بشكل o

عرفهم. في ممكن شيء ال o

وملز. من غمز أو اإلشارة بالكالم يكون قد السلبي التعبير o

مـاذا تفعـل؟ ˚

هي. كما كلماتهم استخدم ولكن رؤيتهم صياغة إعادة o

املطروح. العمل من جزء أي بقبول يحسون كانوا إذا عما االستفسار o

ما  سجل رضاءهم، يلقى مما به القيام يلزم رأيهم فيما عن االستفسار o

الرد. واطلب من اموعة يقولون
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Üô```î```ŸG

إذا؟ مـاذا ˚

املربكة. السلوكيات من بالعديد يقوم o

غلظة. أو سواء برقة املنسق تداخل حتى لو بإصرار يواصل o

مـاذا تفعـل؟ ˚

لوضع استراتيجية. طارئ إلى اجتماع الدعوة o

ارب. الشخص من املشاركة سحب دعوة o

االنضباط. على املساعدة في باقي اموعة االعتماد على o

áHôîŸG äÉ«cƒ∏°ùdG äÉjó– ™e πeÉ©àdG

øjôNB’G ∞bƒe ‘ ∂°ùØf ™°V

بالتخطيط االستراتيجي  القائمة اموعة أن من التأكد هو املنسق دور ˚

عالية. بكفاءة دورها تؤدي

تداعيات  من اموعة أعضاء سلوكيات إليه ستؤدي مبا التكهن الصعب من ˚

اجتماع. االستعداد لتنسيق عند التخطيط اجليد رغم اجتماع على

للتدريب على  دورهم» «يلعب أي اآلخرين» مكان نفسه املنسق «وضع على ˚

سلوكيات مختلفة. عالج سبل إلى والتوصل اتلفة املواقف

øjôNB’G QhO Ö©dG

االستراتيجي  بالتخطيط القائمة اموعة تعكس صورة مجموعة تكوين ˚

في املشاركني سلوكيات مع التعامل على للتدريب مصغرة، بصورة ولكن
اجتماع.

الهدف: ˚

اآلخرين. دور لعب عن طريق اتلفة السلوكيات أنواع عرض o

مجموعة. في مختلفني أفراد املثمر مع التعامل نقاش كيفية o
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األعضاء: تكوين ˚

متطوعون. o

التخطيط االستراتيجي. في مهمة مشاركون o

العدد: ˚

منسق. o

أشخاص). عن ٨ (ال يزيدون أعضاء o

عن عدد األعضاء). عددهم (ال يزيد مراقبون o

ترتيب اجللوس: ˚

املقدمة. في دائرة يشكلون األعضاء o

األعضاء. خلف مقاعد على املراقبون o

تركيبة األعضاء: ˚

عاديون. مشاركون o

مشارك متسلط. o

املواجهة. يحب مشارك o

تكراراً. االجتماع ويدخل ويخرج متأخراً يحضر مشارك o

االجتماع. أثناء جانبية مبحادثات االنشغال مشارك يحب o

مشارك ملتزم الصمت. o

من املنسق. األجندة اختطاف يريد مشارك o

øjôNB’G QhO Ö©dG èeÉfôH

التخطيط  قضايا من قضية تتضمن للنقاش بسيطة مهمة ˚ اختيار
االستراتيجي.

مسبقاً. باملهمة علماً اموعة إحاطة ˚

مالحظاتهم. املراقبني لتدوين اآلخرين على دور لعب منوذج توزيع ˚

تصف مهمته. ورقة عضو إعطاء كل ˚



٢٨٥

á
«Y

Éª
÷

G ä
Éa

Ó
àN

’
G

™
e

π
e

É©
àdG

.
.

ø
e

ÉãdG
π

°ü
Ø

dG

دقائق. لعدة املطروحة القضية ملناقشة النقاش ابدأ ˚

الدور. لعب أوقف ˚

حدث. ما ناقش ˚

دار. عما عن مشاعره املنسق اسأل o

أحسن  مهمته وكيف عن أعضاء اموعة عضو من كل من استفسر o
واألعضاء اآلخرين. املنسق فعل ردود من

واجهت  وكيف اموعة تصرفات من شاهدوا عما املراقبني استفسر من o
األعضاء. بعض وسلوكيات التحديات اموعة

جماعة. في اتلفة السلوكيات عالج حول مع الكل النقاش افتح o

ø``jô``NB’G QhO Ö``©``d êPƒ``ª``f

≥°ùæe

ÚjOÉY ÚcQÉ°ûe

§∏°ùàe ∑QÉ°ûe

á¡LGƒŸG Öëj ∑QÉ°ûe

kGQGôµJ ´ÉªàL’G πNójh êôîjh kGôNCÉàe ô°†ëj ∑QÉ°ûe

´ÉªàL’G AÉæKCG á«ÑfÉL äÉKOÉëÃ ∫É¨°ûf’G Öëj ∑QÉ°ûe

âª°üdG Ωõà∏e ∑QÉ°ûe

≥°ùæŸG øe IóæLC’G ±É£àNG ójôj ∑QÉ°ûe
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