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أن نجاح أي فريق في  ال شكفة العمل الجماعي. ال يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمي

 مجتمع فيكرة القدم، أو ل، أو العمل، أو الحياة الشخصية، أو ملعب الوظيفة، سواء في أداء عمله

ال وإذا كان أعضاء الفريق ال يتواصلون بفاعلية، . فيعتمد إلى حد كبير على أعضائه ،ما

 .لن ينجح الفريقف، ي النزاعويستمرون ف، يةيتعاونون، ويفتقرون إلى الحافز

 

هدف واحد، حيث يقدم كل لتحقيق الفريق هو مجموعة من األشخاص الذين يعملون معاً إن 

وينسقها مع اآلخرين من أجل تحقيق  ،فرد معرفته ومهاراته وجهده وطاقته بطريقة مركزة

 .نتيجة مرغوبة

 

مجموعة من األشخاص ذوي  ووفقًا لما قاله باركر وجلين وريتشارد، فإن "الفريق عبارة عن

إنجاز بعض تحقيق بعض األهداف أو على  الذي يركزو ،درجة عالية من االعتماد المتبادل

نشاًطا لبناء الفريق، مطبعة تنمية  05من كتاب )". توافق المجموعة على الهدف وعملية اإلنجازب ،المهام

 (7، ص 1991، 1الموارد البشرية، المجلد 



ستخدم لوصف العمل الفعال يمصطلح  يهفنفسها.  تفسر اعي""العمل الجمإن عبارة 

القدرة على فهم نقاط القوة والقدرات المتنوعة  وهوالتعاوني الذي يقوم به أعضاء الفريق. 

 .حل نهائي واحد للوصول إلىتطبيقها ، والتي يتم والتعرف عليها في المجموعة

 

صاد التنافسي، أصبح تطوير مهارات االقتفي ظل هذا ، واألعمال الحديثفي عالم فاليوم، و

العمل الجماعي الفعال، والذي فمن أجل البقاء. أساسية العمل الجماعي في مكان العمل ضرورة 

يأتي من امتالك المهارات الالزمة، وحل النزاعات، والتحفيز القوي، يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

 .مذهلة

 

جماعي هو القدرة على العمل معا من العمل الإن في هذا الصدد، قال أندرو كارنيجي، "و

وبالتالي القدرة على توجيه اإلنجازات الفردية نحو األهداف التنظيمية.  وهوأجل رؤية مشتركة. 

 ".الوقود الذي يسمح للناس العاديين بتحقيق نتائج غير مألوفة فهو

 

العمل ن إوقال فينس لومباردي، العب كرة القدم األسطوري، ومدرب كرة القدم األمريكي: "

 عمل مجتمع، عمالأو هو ما يجعل عمل شركة، والجماعي هو التزام الفرد بجهد جماعي. 

 ا".حضاري

 

يستغرق األمر الكثير من  ، بلمن المؤكد أن العمل الجماعي الفعال ال يحدث تلقائيًا فقطو

. كما أنه التعاضدالوقت والصبر وااللتزام والشغف والجهد والمهارات والعمل الجاد والتعاون و

، وحل النزاعات، وتقبل حدوثهايتطلب ضبط النفس، والتفاهم المتبادل، واالعتراف باألخطاء 

وااللتزام باألخالق والقواعد، واالستماع إلى اآلخرين، واالمتناع عن الخالفات العقيمة وغير 

 .المبررة

 

جل العمل هناك عوامل متماسكة يجب أن يعتمدها الفريق بجدية من أفضافة إلى ذلك، إ

يجب ، بل ال يمكن فصل هذه العوامل والمكوناتوالمرجوة.  طموحاتهبسالسة وتحقيق أهدافه و

أن تكون في مكانها، وإال فإن الفريق لن يحقق نتائج مقبولة، وسوف يكون وقته وجهده وعمله 

 .بال جدوى

 

ي أن يمتلك قائد ينبغإذ أهم عنصر في العمل الجماعي الرائع هو القيادة الفعالة. ولهذا، فإن 

الفريق المعرفة والمهارات الالزمة إليجاد بيئة عمل إيجابية والحفاظ عليها. كما يجب أن يكون 

قادراً على خلق مستوى مرتفع من الروح المعنوية، وتحفيز وإلهام أعضاء الفريق على اتباع 

 ذوي قيمة.نهج إيجابي للعمل والتزام كبير، وجعلهم يشعرون بأنهم مدعومون و

 

وهي إدارة االهتمام وإدارة المعنى  ،أن يكون على دراية بقدرات القيادة عليه كما يجب 

 :ات التاليةلصفبا يمتلك ويلتزمأن قائد الفريق الفاعل ولهذا فإن على  وإدارة الثقة وإدارة الذات.
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السابق لشركة الهاتف والتلغراف التنفيذي قال هارولد جينين، الرئيس ء هذا، وعلى ضو

ال يمكنك التحكم ببساطة عن إذ  ... (، "إن القيادة هي قلب وروح إدارة األعمالITTالدولية )

أحدث صيغة مدرسة  تطابقأو اللعب باألرقام أو  ،طريق إعادة ترتيب المخطط التنظيمي

نجاح  ةمجال األعمال هو الناس، واتقان هذا هو أهم عنصر في وصفما تديره في فعمال. لأل

 ".األعمال
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