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 أخالقيات املهنة 

Professional Ethics  
 

           

 املحاضرة الحادية عشر واألخيرة 

 قوانين العمل الجماعي 

 )الجزء الثالث( 

 

 قانون جبل ايفرست "كلما زاد التحدي، زادت الحاجة إلى العمل الجماعي" 

 احسب التكلفة ! 

بات في احذيتهم لتساعدهم على 
ا

عندما تزداد الصعاب في عملية التسلق وتستحيل مواصلة التسلق، الحمالون يقومون بوضع الكّل

بات عبارة عن مسامير مقوسة تثبت في أحذية املتسلقين(. لكن أحد خبراء التسلق املعروفين ويدعى "جورج فراي" 
ا

التسلق، )الكّل

بات، ألنه ظن أن خبرته أعلى من ذلك فانزلق من علو  أثناء تسلق جبل ايفرست رفض و 
ا

فالكثيرين  قدم وسقط ميتا.    100ضع الكّل

 من املتسلقين الذين استهانوا بهذا الجبل العظيم فدفعوا الثمن. 

 أوال:  فما هو جبل ايفرست الذي تريد أن تتحداه؟

ول إلى قمة جبل ايفرست، ففي أعماق كل انسان يوجد  قد ال تكون أحد متسلقي الجبال، وربما ال تكون لديك أي رغبة في الوص

في حاجة إلى   حلم يتمنى تحقيقه، وال يستثنى من ذلك األشخاص اللذين لم يكتشفوا أحّلمهم بعد. فإذا كان لديك أي حلم، تكون 

 3أن تسأل نفسك    وأفضل الطرق للبداية هيفريق لتحقيقه. كيف تبدأ العمل في تجميع وتكوين فريق قادر على تحقيق الحلم؟  

 أسئلة:  

 ما هو حلمي؟  -1

كل ش يء يبدأ بهذا السؤال، وإجابتك ستظهر ما يمكن عمله، فّل ش يء يمكن أن يحدث بدون حلم. فلكي يحدث ش يء عظيم فعّل،  

وأنت على هذه يلزم وجود حلم عظيم فعّل. فما هو الذي يحفظه في قلبك؟ ما الذي تراه ممكنا لحياتك؟ ما الذي تريد أن تحققه  

األرض؟ فإذا أردت أن تعمل عمّل عظيما، فّل بد أن يكون لديك حلم. ولكن مجرد حلم ال يكفي. فلكي تحقق هذا الحلم يجب أن  

 تكون عضوا في فريق. 
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 ما هو فريقي؟  -2

لي. لذلك ال بد من أن  قبل أن تجيب على السؤال التالي عليك أن تعرف حالتك، واملوقف الذي أنت فيه، وإمكاناتك في فريقك الحا

 تفحص من الذي سينضم إليك ليرافقك في رحلتك. 

 كيف سيكون الفريق الذي أحلم به؟  -3

 10/10وإال فلن تتمكن من تحقيق حلمك. ببساطة تحقيق حلم درجته    يجب أن يكون فريقك في حجم حلمك،تقول الحقيقة:  

فأنت بحاجة إلى فريق في   "ايفرست"،. فإذا أردت أن تتسلق جبل  ألن هذا ال يمكن أن يحدث أبدا  4/10بفريق لم يحصل إال على  

فمن األفضل أن يكون لديك فريق قوي مع حلم ضعيف من  وليست هناك طريقة اخرى لتحقيق رغبتك.   "ايفرست"،حجم جبل  

 أن يكون لك حلم كبير وفريق ضعيف.

 ثانيا: ركز على الفريق وليس على الحلم 

الناس وبعضهم يكرر الخطأ. إنهن يركزون اهتمامهم على أحّلمهم أكثر من فريقهم، والحقيقة أنك    هناك خطأ يرتكبه عدد كبير من

إذا قمت ببناء الفريق باألسلوب الصحيح فالحلم سيتحقق تلقائيا. كل حلم سيحمل معه تحديات من نفس نوعية الحلم، وستجد  

 ظة هذه األمثلة: أن نوعية التحدي تحدد نوعية الفريق الذي تريد بناءه، مع مّلح 

 نوعية الفريق املطلوب             نوعية التحدي                

 فريق مبتكر وخّلق  تحد جديد 

 فريق متحد  تحد حماس ي 

 فريق سريع ومرن  تحد متغير  

 فريق مدفوع بالحماس  تحد غير سار 

 فريق متكامل  تحد متنوع 

 فريق مصمم  تحد طويل املدى 

 فريق له خبرة ايفرست تحد بحجم جبل  

 

 ثالثا: كيف تنّمي الفريق 

عندما ال يرقى فريقك إلى مستوى احّلمك يكون امامك اختيارين فقط: إما أن تتخلى عن حلمك أو أن تنمي فريقك، ولكي تنمي  

 فريقك عليك أن تقوم بما يلي:  
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 اعمل على تنمية أعضاء الفريق:   -1

ضاء الفريق، كل فرد على حدة. وإذا  الخطوة االولى التي يجب أن تخطوها مع فريق ال يدرك إمكاناته هي أن تساعد على تنمية أع

كنت أنت قائد الفريق فتذكر أن واحدة من املسؤوليات األكثر أهمية أن ترى االمكانات التي ال يراها الناس فيهم، وأن تعمل على 

فريقك،  إخراج هذه االمكانات إلى الوجود. وعندما يتحقق لك ذلك، فإنك تؤدي عملك كقائد فريق، تأمل االشخاص الذين يضمهم  

 وحدد احتياجاتهم على أساس التصنيفات التالية: 

 يحتاج إلى توجيه   عضو مبتدئ بحماس       •

 يحتاج إلى تدريب  عضو تعرض لصدمة     •

 يحتاج إلى تعضيد عضو حذر    •

 يحتاج إلى مسؤولية عضو يعتمد على نفسه في عمله   •

 أضف أعضاء محوريين  -2

ق الفرصة الكافية للتعلم والنمو، وكل واحد منهم أدى ما عليه من متطلبات، فإنك حتى لو أعطيت كل شخص من أعضاء الفري

ستجد نفسك الزلت في حاجة إلى موهبة معينة هي التي سوف تحقق لك حلمك. هنا يحين الوقت للبحث عن عضو جديد تتوفر  

 سيفصل بين النجاح والفشل. لديه املوهبة. فأحيانا كل ما يحتاج إليه الفريق هو العضو املحوري الذي بموهبته 

 غّير القيادة -3

إذا كان فريقك يواجه تحديا كبيرا ولم تظهر أي دالئل على التقدم هنا يكون الوقت قد حان لتغيير القادة، فربما يكون بين أعضاء  

 من هو اكثر قدرة على القيادة في هذا الوقت بالتحديد. 

 استبعد األعضاء غير املؤثرين -4

فريق من الدرجة الثالثة، وقد يرجع السبب في ذلك إما بسبب    ىيستطيع عضو في الفريق تحويل فريق ناجح يحقق بطوالت إلأحيانا  

انعدام املهارة املطلوبة، أو ضعف اتجاه القلب. في كل من الحالتين، عليك أن تضع أمامك مصلحة الفريق أوال وان تعمل التغير  

 يمة الفريق أو حدث تقصير في أداء العمل، فقد يكون االمر في حاجة إلى  عمل تغييرات في الفريق.  الّلزم لصالح الكل. فإذا تكررت هز 

 وفي الختام تذكر دائما أن "حجم حلمك يحدد حجم فريقك"

 مدرس املقرر: د. عبدهللا سمير موسان 


