
الفريق تنظيم
طرق وأساليب هيكلة و تنظيم فرق العمل. والثاني يتحدث عن عن يتحدث األول: جزأين عن سنتحدث املوضوع هذا في

بعض األدوار الهامة التي يجب أن توزع على أعضاء الفريق بغض النظر عن نوع املشروع.

مقدمة:
عندما يكون املشروع كبيراً حيث يصعب تنفيذه من قبل شخص واحد ، يتم تكوين فريق (أو فرق) عمل إلجناز هذا

 املشروع ، بحيث يتم جتزئة املشروع إلى عدة أجزاء صغيرة تقسم على الفرق ، أو على أعضاء الفريق الواحد.

:أنواع ثالثة إلى فرق العمل تنقسم
1.Functional team :وهو الفريق الذي ينتمي أعضاؤه إلى نفس القسم ، كالتسويق أو املالية على

 سبيل املثال.
2.Cross-functional team :ينتمي أعضاؤه إلى أقسام مختلفة. الذي الفريق وهو
3.Project teamsوهي التي يتم فيها جمع األعضاء إلنهاء مشروع معني ، وغالباً يكون املشروع معقّد :

قليالً وال ميكن إجنازه من قبل شخص واحد.

في كل األنواع ، يجب أن يحتوي الفريق على هيكل إداري و تنظيمي. وسيتم مناقشة هذه النقطة في بقية املوضوع.

الهيكل التنظيمي للفريق:
:Democratic team - الفريق الدميوقراطي

 الفريق الدميوقراطي:خصائص
 ، وإذا لم يتفق األعضاء يتم اتخاذ القرار بالتصويت.يتم اتخاذ القرارات فيه باالتفاق بني األعضاء●
 ، وبالتالي املهام التي يقومون بها البد أن تكونجميع األعضاء في هذا النوع يعتبرون متساوين●

متساوية أيضاً.
املهام الشائعة و الروتينية في الفريق يتم تدويرها بني األعضاء.●
 ولكن رمبا يظهر قائداً بشكل غير رسمي بسبب شخصيته القيادية أو بسببال يوجد قائد رسمي للفريق.●

مهارته التقنية ، أو ألنه أقدم األعضاء في الفريق أو الشركة.
 ، حتى لو لممن املهم التأكد من أن عضواً واحداً على األقل في الفريق ميلك رؤية للمشروع وللفريق●

يكن ميلك قوة اتخاذ القرار في الفريق.

 الفريق الدميوقراطي:مميزات
الروح املعنوية تكون مرتفعة لدى جميع أعضاء الفريق.●
إنتاجية األعضاء تكون عالية.●

 الفريق الدميوقراطي:عيوب
عندما يصعب االتفاق على قرار معنيّ ، من املمكن أن يتفكك الفريق أو تقل فعاليته بشكل كبير ، وفي هذه●

احلالة يجب البحث عن سلطة خارجية (كاإلدارة العليا) لتحسم املوقف وتساعد على اتخاذ القرار.



:Hierarchical team - الفريق الهرمي

:الهرمي الفريق خصائص
يوجد قائد أو مدير يقوم باتخاذ القرارات ويتحمل بعض مسؤوليات الفريق.●
 ، وهو عادةChief programmerً في حالة مشاريع تطوير البرمجيات ، فإن قائد الفريق يسمى●

الشخص األكثر خبرة من بني األعضاء.
في بعض األفرقة الهرمية ، يكون دور القائد إداري ، فهو ليس بحاجة إلى خبرة تقنية في املشروع.●
الفرق الهرمية تتواجد بكثرة في الشركات الكبيرة ، وقائد الفريق يتم تعيينه من قبل اإلدارة العليا ،●

والقرارات غالباً يتم اتخاذها من قبل اإلدارات العليا.

 وبهذا تقل مخاطرة فشل املسؤولية هنا تكون كلها على القائد هذا الهيكل عن الهيكل الدميوقراطي ، هي أنميزة
الفريق ألن القائد سيكون حريصاً ودقيقاً في دراسة القرارات حتى ال يتحمل نتيجة فشل القرار. بينما في الفرق

الدميوقراطية ، سيقل خوف األعضاء من القرارات التي يجمعون عليها ألن كل عضو يعرف بأنه لن يتضرر في حالة
كان القرار خاطئاً وأن املسؤولية ستكون على الفريق بأكمله.

:ego-less team - الفريق العشوائي

وهو الفريق الذي كل فرد فيه يقوم بعمل كل شيء.

خصائصه:
هذا الفريق اليوجد فيه قائد ، والقرارات يتم اتخاذها باإلجماع.●
يصعب استعمال مثل هذا الهيكل في الواقع ، ألنه عندما ميلك أعضاء الفريق مهارات وخبرات مختلفة●

) ، فإن تطبيق هذا الهيكل لن يستغل هذا االختالف ملصلحة الفريق. (كما يحدث عادةً

ماهو الهيكل التنظيمي األنسب لفريقك؟
بالنسبة لفرق العمل التابعة للمادة ، فإننا سنستبعد نظام الفريق العشوائي ألنه غير مجدي. وننصح باستخدام الهيكل

الدميوقراطي ، باإلضافة إلى بعض األدوار الرئيسية والتي سنتحدث عنها بعد قليل.

أدوار الفريق:
العمل الذي سيقوم به كل عضو ينقسم إلى قسمني:

العمل على املهمة التي مت إعطاؤها للفريق (عن طريق الواجبات)..1
املهام اإلدارية املطلوبة من كل عضو ، حتى تضمن عمل الفريق بشكل فعَّال..2

ولذلك ، يجب على كل فريق أن يتَّفق على من الذي سيعمل وماذا سيعمل. التأكد من أن كل مهمة يقوم بتنفيذها عضو
محدد هو شيء ضروري ورئيسي ، وتتضح أهمية هذا في هذه القصة القصيرة:

. كان هنالك عملٌ هام يجب“ "هذه قصة عن أربعة أشخاص أسماءهم هي "اجلميع" ، "أحدٌ ما"، "أيُّ أحد" ، و "ال أـحــد
أن يقوموا به ، و "اجلميع" كان متأكد بأن "أحدٌ ما" سيقوم بتنفيذه. "أى أحد" كان يستطيع أن ينفذ املهمة ، ولكن "ال

أحد" قام بتنفيذها.  "أحدٌ ما" غضب ألنها كانت مهمة "اجلميع". "اجلميع" اعتقد بأن "أحدٌ ما" يقدر على تنفيذها، ولكن
"ال أحد" انتبه بأن "اجلميع" لن يقوموا بها. وفي النهاية أصبح "اجلميع" يلوم "أحدٌ ما" ألن "ال أحد" قام بتنفيذ

 مايستطيع أن يقوم به "أي أحد"."



ولذلك توجد أربعة أدوار رئيسية يجب أن يقوم بها أعضاء الفريق. األدوار هي: قائد الفريق ، سكرتير االجتماعات ،
مسؤول تنسيق التقارير ، ومتابع تطوّر الفريق. وسيتم اآلن مناقشة هذه األدوار باإلضافة إلى بعض األدوار اإلضافية

التي رمبا يحتاجها الفريق.

:Team leader- -  قائد الفريق1

مسؤولياته:
جتزئة املشروع وتوزيع املهام على باقي األعضاء.●
وشرح أجندة عرض عن مسؤول وهو. االجتماع يكون مسؤوالً في االجتماع عن توضيح أهداف وجدول●

االجتماع وقيادة النقاش حولها ، وفي النهاية يقوم بتلخيص النقاش والقرارات التي مت اتخاذها.
له دور هام في احلفاظ على قوة ومتاسك الفريق.●
.عليها الفريق أعضاء موافقة أخذ بعد اتخاذها يجب التي للقرارات نهائية وضع مواعيد●

:Meeting secretary (Record keeper- - ( سكرتير االجتماعات2

:مسؤولياته
يقوم بتسجيل القرارات التي يتم اتخاذها في االجتماع.●
تسجيل أسماء األعضاء املطالبني بتنفيذ بعض املهام.●
تسجيل تاريخ االجتماع القادم.●
).Meeting minutes (كتابة ملخص لالجتماع في املنتدى●

):Team secretary(Report coordinator- -  مسؤول تنسيق التقارير3

مسؤولياته:
تنسيق املستندات والتقارير التي يتم مناقشتها من قبل األعضاء في املنتدى في مستندات نصية مرتّبة●

حتى يتم تسليمها لإلدارة العليا أو ألستاذ املادة.
ممكن أن يتسلم قائد الفريق هذه املهمة ، ولكنها ستكون شاقّة في حالة كانت النقاشات كثيرة وامللفات●

حتتوي على عدد كبير من املواضيع والكلمات.

:Progress chaser- -  مراقب تطور الفريق4

مسؤولياته:
مهمته هي التأكد من أن الفريق يسير وفق اخلطة الزمنية التي مت االتفاق عليها عن طريق التواصل مع●

أعضاء الفريق للتأكد من أن كل عضو يعمل وفقاً للخطة.

:Timekeeper- -  مراقب الوقت5

مسؤولياته:
يقوم مبراقبة الوقت الذي مت استغراقه في نقاش كل نقطة في أجندة االجتماع.●
يقوم بتنبيه الفريق عندما يتم جتاوز الوقت املحدد لنقاش نقطة معينة في االجتماع.●



:Technical director- -  املشرف التقني6

هذا الدور حتتاجه الفرق التي تعمل على مشاريع تتعلق بالتقنية وحتتاج إلى خبرات تقنية كتطوير منتج جديد على سبيل
املثال. والذي يتولى مثل هذا الدور عادةً يكون أكثر األعضاء خبرةً في املجال التقني.

مسؤولياته:
 - -تقدمي النصائح للفريق وعلى وجه اخلصوص قائد الفريق مبا يتعلق باملشاكل التقنية.●

:Process consultant- -  مستشار العمليّات7

مسؤولياته:
تقدمي نصائح لألعضاء تساعدهم في تطوير أنفسهم وتطوير نقاشات الفريق حتى يساعد في تطوّر الفريق.●

:Client liaison - العمالء مع التواصل مسؤول- 8

خارجية ، يجب أن يتم تعيني مسؤول عن عملية التواصل مع هذه اجلهة جهات مع تواصل على حتتوي التي املشاريع في
للتأكد من متطلباته بدًال من أن يكون التواصل عشوائي بني الفريق والعميل الذي يتعامل معه.

مسؤوليته ببساطة هي التواصل مع العمالء.

بالطبع ال يحتاج كل فريق إلى كل هذه األدوار دائماً ، وبعض األدوار ممكن أن يقوم بها نفس الشخص. والفرق التي
تعمل في هذه املادة يجب أن حتتوي على األقل على هذه األدوار:

 ، ومن املمكن أن يقوم بعدة أدوار إضافية.قائد الفريق.1
 والذي يقوم بتسجيل وحفظ خالصة االجتماعات.سكرتير االجتماعات.2
 والذي يتأكد من أن املشروع يسير وفق اخلطة الزمنية املحددة.مراقب تطور الفريق.3
 ، والذي يقوم بإعداد تقارير الفريق النهائية.مسؤول تنسيق التقارير.4


