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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
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بناء فريق العمل.

أن يتدرب املشارك على مهارات العمل اجلماعي من خالل فرق العمل.

 
في نهاية البرنامج يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 

تقدير أهمية العمل اجلماعي لتحقيق النجاح في احلياة.
توضيح مفهوم فريق العمل واجملموعات.

شرح سمات الفريق الفعال.
حتديد مراحل تكوين وبناء فرق العمل.

تخطيط إجناز مهمة حقيقة عبر فريق عمل.
التعامل بإيجابية مع حتديات ومعوقات فرق العمل.

شباب املرحلة الثانوية – مسار اصنع حياتك.

3 ساعات تدريبية.
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يوظــف البرنامــج التدريبــي العديــد مــن إســتراتيجيات التدريــب النشــط ســواء مــن خــالل 
أنشــطة احلقيبــة أو مــن خــالل آليــة تقــدمي وإدارة عمليــات التدريــب فــي البرنامــج ومــن أبــرز هــذه 

اإلســتراتيجيات مــا يلــي:

فكر – شارك . 1

ورش العمل.. 2

احلوار املفتوح. . 3

التمارين.. 4

األفالم التدريبية.. 5

الصور.. 6

حلقات النقاش.. 7

احملاضرة املعدلة.. 8



8

البرنامــج ميكــن أن ينفــذ بأكثــر مــن طريقــة وأســلوب وبالتالــي تتغيــر املــواد والوســائل حســب 
األســلوب والطريقــة املســتخدمة ومــن أهــم هــذه الوســائل مــا يلــي: 

جهاز احلاسب.. 1

جهاز العرض ) داتاشو (.. 2

السبورة الورقية.. 3

أقالم خط عريضة وكبيرة ملونة.) أربعة ألوان (.. 4
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أخي  املشارك:

حتى حتقق تعلمًا سريعًا ومفيدًا ميكنك االستفادة من األفكار العملية التالية: 

املعلومــات املقدمــة فــي البرنامــج التدريبــي مترابطــة ويســند بعضهــا بعضــاً، فحضــور . 1
ــات. ــا ف ــي الســؤال عم ــذر ينبغ ــد الع ــر هــام، وعن ــج أم ــل البرنام كام

ــة . 2 ــدور نقاشــات ثري ــك مــن تعليقــات وأفــكار .. فالذاكــرة تخــون، و قــد ت ــب مــا ميــر ب اكت
بــني املشــاركني لــم تكتــب فــي املــادة العلميــة للبرنامــج ينبغــي أن ال تفــوت عليــك!  كمــا أن 

كتابتــك تســهم فــي ترســيخ و تثبيــت املعلومــة. 

لديــك خبــرات عديــدة فشــارك مجموعتــك بهــا فــي الــورش واحلــوارات وأدِل مبــا لديــك . 3
فقــد يضيــف عليــه زمــالؤك وقــد يصّوبونــه.

اســأل عمــا ال تعلمــه: واطلــب مــن املــدرب زيــادة توضيــح مــا لــم تفهمــه أو مزيــداً مــن . 4
األمثلــة لتتجلــى لــك الفكــرة وكيفيــة تنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

أنصت باهتمام ملا يدور في قاعة التدريب من شرح املدرب ومداخالت املتدربني.. 5

اختر مكان اجللوس املناسب الذي يسّهل عليك املشاركة والتفاعل والسؤال.. 6

ــة أو . 7 ــى شــكل خريطــة ذهني ــي البرنامــج عل ــاط ف ــرز النق ــاء البرنامــج خّلــص أب ــد انته بع
ــا.  ــوع له ــهل الرج ــات ليس ــي ملف ــا ف ــا و احفظه ــرة وتختصره ــط الفك ــداول تبس ج

ابــدأ مبمارســة املهــارة فــور تعلمهــا فاملعرفــة اجملــردة ال تكفــي الكتســاب املهــارة بــل البــد . 8
مــن التطبيــق العملــي.

احرص على نقل ما تعلمته إلى اآلخرين لتسهم في تثبيت معرفتك واستيعابك.. 9

ــزم . 10 ــة مبــا يل ــل احلقيب ــة ليســهل تعدي ــم بدق ــات التقيي ــي فــي بطاق ــم البرنامــج التدريب قّي
ــع. ــق النف لتحق
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في نهاية اجللسة يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 
تقدير أهمية العمل اجلماعي لتحقيق النجاح في احلياة.. 1

توضيح مفهوم فريق العمل واجملموعات.. 2

شرح سمات الفريق الفعال.. 3
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تتعــدد فوائــد العمــل اجلماعــي علــى فريــق العمــل وعلــى العمــل وعلــى مجتمــع وبيئــة العمــل 
ومــن أبــرز هــذه الفوائــد مــا يلــي:

االستفادة من املواهب املتعددة لألفراد. 	 

زيادة االتصال بني األعضاء. 	 

تنمية الشعور باالحتاد والصداقة. 	 

إيجاد جو من التعاون لزيادة اإلنتاج. 	 

الوصول إلى حلول جماعية. 	 

تخفيف األعباء وتوزيع األدوار. 	 

تبادل املعلومات والتجارب. 	 

الفاعلية في حل املشكالت لتوفر اخلبرة. 	 

حتقيق التوازن بني إنتاجية الفرد واحتياجات األعضاء. 	 

إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في اتخاذ القرار وحتمل مسئولية تنفيذه. 	 

تعزيز قدرة بيئات العمل على جتاوز نقاط الّضعف وسّدها.	 

زيادة الهيبًة في نفوس األعداء واملترّبصني واملنافسني.	 

حتقيق األهداف واختصار املسافات وتوفير الوقت.	 

إجناز العمل بجودة عالية.	 

تنمية املهارات االجتماعّية وتنمية روح العمل ضمن الفريق الواحد.	 
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مباركة الله للعمل مع اجلماعة وفي احلديث إّن يد الله مع اجلماعة.	 

التقليل من الصراعات بني األفراد فى بيئة العمل.	 

خلق بيئة عالية التحفيز ومناخ مناسب للعمل.	 

زيادة فاعليه االتصاالت بني األعضاء.	 
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فريق العمل :
ــرد مــن  ــارات كل ف ــا هــدف مشــترك، تتناســب أعمــال ومه ــراد، له ــق: هــو مجموعــة أف الفري

ــن. ــارات اآلخري ــراده مــع عمــل ومه أف

والبعض يعرف الفريق على أنه:
»مجموعــة مــن األفــراد يتميــزون بوجــود مهــارات متكاملــة فيما بينهــم، وأفراد الفريــق يجمعهم 

أهــداف مشــتركة وغــرض واحــد، باإلضافــة إلــى وجــود مدخــل مشــترك للعمل فيمــا بينهم«.

و تكــون أغلــب اجملموعــات التــي - ال تعتبــر فــرق عمــل - مجــرد جتمــع عــدد مــن األفــراد أو 
الشــخصيات لــكل واحــد منهــم أولوياتــه اخلاصــة والتــي قــد ينظــر إليهــا علــى أنهــا أكثــر أهميــة 
عنــده مــن األولويــات التــي يســعى أغلبيــة أعضــاء اجملموعــة إلــى حتقيقهــا وعليــه ميكــن تعريــف 

ــى أنهــا: اجملموعــة أو اجلماعــة عل

» أّي صــورة مــن صــور التشــكيل اجلماعــي املؤســس علــى اتبــاع دوافــع الشــعور باالنتمــاء إلــى 
جماعــة معينــة، وكــذا دافــع القبــول االجتماعــي ويحمــل نوعــاً مــن االرتبــاط املــادي واملعنــوي بــني 

أعضــاء اجملموعــة ووحــدة أهدافهــا واجتاهاتهــا«.

ومــن هنــا يتضــح أن مــا مييــز فــرق العمــل عــن اجلماعــة هــو أهميــة وجــود املهــارات املتكاملــة 
لــدى الفريــق نظــراً ألنــه مكلــف بــأداء عمــل متكامــل يتطلــب توافــر هــذه اجملموعــة مــن املهــارات 

اخملتلفــة واملتنوعــة.
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في نهاية اجللسة يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 
حتديد مراحل تكوين وبناء فرق العمل.. 1

تخطيط إجناز مهمة حقيقة عبر فريق عمل.. 2

التعامل بإيجابية مع حتديات ومعوقات فرق العمل.. 3
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ميــر تكويــن أي فريــق بخمــس مراحــل أساســية، تتضمــن كل مرحلــة مجموعــة مــن املهــام 
والســمات..  واألدوار 

ــن  ــق مراحــل تكوي ــن فــرق العمــل ســنقوم بتطبي ــة تكوي ــى كيفي ــي عل ــدرب بشــكل عمل ــى نت حت
ــال التالــي: ــى املث ــق العمــل عل فري

الهدف: تنظيم برنامج رياضي ألهل احلي. 

املرحلة األولى: التشكيل.
تتضمن هذه املرحلة املهام واخلطوات التالية: 

حتديد هدف الفريق واملهمة املكلف بها بشكل واضح ودقيق. . 1

اختيار أعضاء الفريق حسب أهدافه ومهامه ومن أهم سمات أعضاء الفريق ما يلي: . 2

املالءمة للعمل.	 

االقتناع بالعمل.	 
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التكامل مع بقية أعضاء الفريق في املهارات والقدرات والتخصص.	 

الرغبة في التعاون والعمل ضمن فريق.	 

حتمل املسؤولية. 	 

اجتماع أعضاء الفريق وتكوين تعارف وجتانس بينهم.. 3
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املرحلة الثانية: حتديد األدوار.
تتضمن هذه املرحلة املهام واخلطوات التالية: 

حتديد قائد الفريق ويتم ذلك من خالل : . 1

تصويت واختيار أعضاء الفريق. ) بناء على قدرته وكفاءته في إدارة الفريق(	 

تعيينه من قبل اجلهة املشرفة.	 

 حتديد مقرر للفريق. ) يتولى كتابة محاضر االجتماعات ومتابعتها(2. 

مناقشة مهمة الفريق وهدفه بشكل موسع ويتضمن حتديد : . 3

املعلومات التي يحتاجها الفريق عن املهمة.	 

 التحديات املتوقعة.	 

األشخاص أو اجلهات التي ميكن التعاون معها.	 

تقسيم األعمال على الفريق وفق طبيعة املهمة.. 4

حتديد جدول زمني لالجتماعات وإنهاء األعمال.. 5



25



26



27

املرحلة الثالثة: إرساء القواعد.
تتضمن هذه املرحلة املهام واخلطوات التالية: 

تلخيص ما مت االتفاق عليه. ) ويقوم به القائد أو املقرر(. 1

حتديد بيانات التواصل وطرقه املفضلة بالنسبة لألعضاء.. 2

حتديد مواعيد االجتماعات القادمة.. 3

ــام . 4 ــرام األعضــاء لبعضهــم ودعمهــم وتشــجيعهم لزمالئهــم وتكاملهــم فــي القي ــد احت تأكي
ــق. ــادرة واملســؤولية نحــو املهمــة والفري ــد املب باألعمــال وتأكي

التذكيــر بأهميــة رعايــة ســمعة اجلهــة املشــرفة علــى املشــروع واحتــرام نظمهــا وإطارهــا . 5
القانونــي.

املرحلة الرابعة: االنطالق بالعمل.
تتضمن هذه املرحلة املهام واخلطوات التالية: 

تقدمي الدعم املعنوي واملادي للفريق. )القائد(. 1

تنفيذ االجتماعات في وقتها ومتابعة إجناز كل عضو ملهامه املكلف بها.. 2

تذليل الصعوبات والتحديات وحل املشكالت التي تعترض عمل الفريق.. 3

تعزيز وتشجيع اإلجناز واإلبداع في العمل.. 4

تقدمي التغذية الراجعة ألعضاء الفريق من بعضهم.. 5

املرحلة اخلامسة: إنهاء العمل
تتضمن هذه املرحلة املهام واخلطوات التالية: 

تنفيذ العمل وتسليم املنتج النهائي لعمل الفريق.. 1
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توثيق إجنازات الفريق وكتابة تقرير عنها. ) ورقي أو إلكتروني - مقروء أو مرئي..(. 2

شكر وتقدير الفريق معنوياً ومادياً. ) القائد - اجلهة املشرفة - األعضاء لبعضهم(.. 3

إقفال الفريق وإنهاء مهامه جميعاً .. 4
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