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 أدوات وثقنيات الابحكار 
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 جولة اكخساب الخبرة

ّ ٌّّمًّجخمىًّختىّمسخللتّبِئتّفيّجىغمسّأنّحعني الخبرة اكخساب جولة أداةّاسخخدامّئن  ّأوّاإلاىكفّعلىّمباشسةّهؽسةّعلىّالحطى
   بًّاملحُغّالسُاق

 
سّفيّحساعدنّواضحتّهؽسةّوجمىدًّألفيازن،ّأسسّوضعّفيّالخبرةّاهدسابّحىالثّحساعدن اّاإلاسجبعتّألافيازّجعٍى

ً
ّوزًُلاّازجباظ

  معهمّحعملّالرًًّبأولئً
 

ّججازبّعلىّالترهيزّفيّحساعدنّجىحيهُتّمبادبًّىحدّ.اإلاباشسةّججازبًّمًّألافيازّوحمعّالعمُمّللخفىيرّوسُلتّألاداةّهرهّجىفس
ٌّّالرًًّالىاس سّفيّالخًلاّسخدخاحهاّالتيّاإلاىادّوحمعّجفهمهمّأنّجداو  .أفيازنّجعٍى
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 هُفُتّاسخعمالهاّ؟
ّ مّحُدةّوسُلتّهيّالخبرةّاهدسابّحىالثّئن 

 
بّمباشسّبشيلّالىاجحتّالخجازبّمًّللخعل ّّ.هاجحتّغيرّججازبّئلىًّإديّكدّماّوججى 

ً
ّّئلىّوهؽسا ّالخبرةّاهدسابّحىالثّأن 

متّمالخؽاثّهخابتّعلًُّالطعبّمًًّيىّنّكدّمخخلفت،ّأماهًّفيّالخىاحدّحسخىحب
 
ًّزاحعّ.العملّوزكتّعلىّمىؽ ّبجمعّجبدأّأنّكبلّالعملّوزكتّفيّألاسئلتّبخمع 

ًّاسخخدامهاّأوّالخبرة،ّاهدسابّحىلتّفيّوحىدنّأزىاءّالعملّوزكتّحعبئتًّمىىًّ.اإلاخعلباث عتّمالخؽاثّلخدٍو ّ.الخمّوكذّفيّالخفاضُلّوافتّحعبئتّكبلّسَس ّئن 
سّأنّهىّذلًّمًّالهدف

 
اّبالخجازبّجفى ًُّ ٌّّمل ٌّّالخجازبّإلخديّهدُجتّبهّشعسثّماّاسترحعّ.عمُمّبشيلّفهمهاّوجداو سّوخاو

 
تّألاخدارّجره

 
ّوزكتّئهماًٌّمىىًّ.بدك

ّّالىخاةجّوملازهتّبهاّجلىمّحىلتّولّفيّواخدةّعمل
 
ّّ.بُنهاّماّفيّاخخالفاثّأوّازجباظاثّأيّلخددًدّالخلا ًّمىىًّلراّأمثلت،ّهيّالعملّوزكتّفيّاإلاىحىدةّألاسئلتّئن 

 .عملًّظبُعتّمعّأهثرًّخىافمّبماّحعدًلها
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ّوشاطّ  . كدًّبدواّمهًماّفيّالبداًتّئالّاههّغالًباّماًّيىنّالخعىةّألاولىّهدىّخعىةّأعممّبىثيرجعريف املشكلة ئن 
 

دة،ّوحساعدّأًًضاّفيّجددًدّالسُاقّالعامّ لتّجدُذّدزاستهاّمًّشواًاّمخعد  تهدفّهرهّألاداةّئلىّجفطُلّاإلاشيلتّمًّخالٌّعسضهاّبعٍس
مّالعمل. واإلاساةلّألاخسيّذاثّالطلتّباإلاشيلت ّعًّحعلّاإلاشاولّالسةِسُتّمدىزّاهخمامّأفسادّفٍس

ً
ّخاضت

ً
ّذلًّفعاال عد  هرهّألاداةّ. ٌُ

لتّأمثل  .حساعدّفيّجىؽُمّألاوشعتّاملخخلفتّبخدلُلّمشيلتّمعُىتّمماٌّسهمّفيّالاسخفادةّمًّعىطسّالىكذّوالخخعُغّبعٍس

 جعرف علي املشكلة 
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 هُفُتّاسخعمالها
ّ تّبخعٍسفّاإلاشيلتّبشيلّفسديّأوّضمًّمجمىعاثّضغيرة،ّوفىسّبمشيلتّمعُىتّكمذّبخددًدها،ّزم  زاحعّوزكتّالعملّالخاض 

ًّمالخؽاجً ًّوجدٍو ّالهدفّالسةِس يّمًّهراّاليشاطّهىّحعٍسفّمخخلفّوحهاثّالىؽسّ. كمّبدبادٌّأفيازنّمعّآلاخٍس ئن 
لًّلتريّئنّهىخمّكدّ. اإلاسجبعتّبخلًّاإلاشيلت،ّوملازهتهاّومىاكشتها ًمىىًّبعدّذلًّمساحعتّمالخؽاجًّومىاكشتهاّمعّأعضاءّفٍس

لتّهفسها  .وضعخمّالافتراضاثّهفسهاّأوّكمخمّبخعٍسفّألاشُاءّبالعٍس
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 هُفُتّاسخعمالها
فهاّكمذّالتيّاإلاشيلتّفيّالىؽسّئعادةّئلىّاليشاطّهراًّإديّكد ّهبازّئلىّجىؽسّأضبدذّلىّماذاّاإلاثاٌ،ّسبُلّعلىّالبداًت،ّفيّبخعٍس

ّ  ً ّّبلدزاثًّخمخعىّنّوأفسادّالس
ً

ّّاخخُاحاث؟ّمًّبدال لتّبهرهّاإلاشيلتّضُاغتّئعادةّئن  ّالحل ّّبلىزةّهُفُتّعلىّدالةلٌّععًُّالعٍس
ّ ّّ.بهاّالخاص  ّفعلىّ.حدًدةّسُاكاثّاكتراحّفيٌّسهمّأنّشأههّمًّاإلاعىُتّألاظسافّومعّمىفسدّبشيلّاإلاشيلتّحعٍسفّعملّوزكتّئعدادّئن 
ّّاإلاثاٌ،ّسبُل ععيّكدّمخعىعينّأوّمىؼفينّالخدمت،ّمسخخدميّمعّالعملّئن  ّّمخخلًفاّظابًعاّألاداةٌُّ

ً
ّالعملّجم ّّلىّماّفيّظابعهاّعًّكلُال

ادّأوّمدزاءّمع  علىّللحفاػّضُاغتهاّوئعادةّالعملّوزكتّفيّالىازدةّألاسئلتّججسبتّفيّجترددّالّ.أعماٌّزو 
 .خالتّبيلّالىزُمّازجباظها
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ماّواهذّاإلاشيلتّأهبرّشادثّاخخماالثّوحىدّأسبابّ. ماّهىّالسببّالسةِس يّللمشيلت؟ّالًّىحدّحىابّواخدّبسُغّفيّمعؽمّألاخُان
 
فيل

ا. مخعددةّلها
ً
اّشاك

ً
ّئدزاجّوافتّألاسبابّكدًّيىنّوشاظ

 .هماّئن 
ط ألاسباب ٌساعدنّ

ّ
ىفسّلًّوسُلتّمىؽمتّلخدلُلهامخط فهىًّدفعًّئلىّالخفىيرّبجمُعّ. فيّالخفىيرّباإلاشيلتّبشيلّعمُمٍّو

ّمًّخطسّجفىيرنّبخلًّالىاضحتّمنها
ً

غّلخدلُلّمشيلتّحدًدةّأوّ. ألاسبابّاملحخملتّللمشيلتّبدال
 
ًمىىًّاسخخدامّهراّاملخع

ّالالشمتّلحلّاإلاشيلتّ. جددًدّالفجىاثّفيّمشيلتّكاةمت فهىًّفس قّألاسبابّعًّآلازازّأوّالدالةل،ّماًّمىدًّهؽسةّأفضلّعلىّالحلٌى
ساعدنّفيّئًجادّفهمّمشترنّلعملً  .بشيلّداةم،َّو

ط ألاسباب 
ّ
 مخط
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 هُفُتّاسخعمالها
ّخلهاّواهخبهاّعلىّالىزكت واهعالكاّمًّذلً،ّكمّبىخابتّالدالةلّاإلاباشسةّواليامىتّاإلاسجبعتّ. أوال،ّكمّبخددًدّاإلاشيلتّألاساسُتّالتيّجداٌو

ينّباإلاشيلت،ّهؽم،ّمعداث،ّمىاد،ّعىاملّخازحُت،ّوماّئلىّذلً. بهرهّاإلاشيلت  ُ ّ. كدّجيىنّهرهّالدالةلّعبازةّعًّأفسادّمعى خاٌو
 اسخخالصّاللدزّألامىًّمًّالعىاملّاإلاساهمت

لًّوجأهدّمًّ. آلانّكمّبملءّألاسبابّاإلاسجبعتّبهرهّالدالةل عىدّحعبئتّوزكتّالعمل،ّكمّبمساحعتّولّدلُلّوسببّمعّأعضاءّفٍس
اهمّالدزوسّاإلاسخفادةّالتيّكدّحسهمّفيّجىضُذّأهدافً  ً اخسصّعلىّفطلّأسبابّاإلاشيلتّعًّدالةلهاّعىدّ. دكتهما،ّزمّهاكشّوئ

زّالدالةلّعًّألاسبابّهىّأنهاّجؽهسّهدُجتّللمشيلتّالّكبلّوكىعهاّواألسباب. هخابتّالازىين  .فماًّمي 



Presentation Title 
14 



Presentation Title 
15 

 . هىّبمثابتّزسمّمسازًّدددّالخعىاثّالتيّحساعدنّفيّجدلُمّهدفًنظرية الحغيير وضعّ
لتّأخسيًّجبّأنّجأخرهاّ تّالخغُيرّحساعدنّفيّجددًدّماّئذاّوانّعملًٌّسهمّفيّجدلُمّألازسّالريّجيشده،ّّوماّئذاّوانّهىانّظٍس فىؽٍس

 .بعينّالاعخباز
 أهمُتهاّ

تّالخغُيرّحساعدّأداةّ• تّازجباظهّبهدفًّألاهبرّهؽٍس  ُ  فيّالخعبيرّبىضىحّعًّعملًّوهُف
ّالعملّ. حساعدنّأًًضاّفيّزضدّاملخاظسّاملحخملتّفيّخعخًّمًّخالٌّمىاكشتّالافتراضاثّاليامىتّفيّولّخعىة• فيّاإلاإسساثّ،ّخُثًّخم 

 علىّأهثرّمًّمشسوعّفيّالىكذّهفسه،ّ
عّزمّالىؽسّفيّهُفُتّزبعهاّببعضهاّالبعض• ّفيّجددًدّمخخلفّهرهّاإلاشاَز

ً
تّالخغُيرّأوال  . حساعدّهؽٍس

دّوحسهلّعليهمّفهمّأدوازهم• مّهدىّهدفّمىخ   .حساعدّهرهّألاداةّأًًضاّفيّجىحُهّأعضاءّالفٍس

 نظرية الحغيير 
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 هُفُتّاسخعمالها
 ابدأّب

فّاإلاشيلتّالسةِسُتّالتيّجسغبّبدلها،•  حعٍس
لتّألاحلّاإلاسجبعتّبالخغُيرّالريّجسغبّبخدلُلهّ•  . ألاهدافّالعٍى

 

ٌّّوظسّقّالسةِس يّحمهىزنّمثلّألاخسي،ّاإلاسبعاثّامأل• ٌّّئلُهّالىضى ّّجيىّنّأنّخاو
ً
ّّئذّؤلاميانّكدزّمدددا ّوضعّعلىٌّساعدنّذلًّأن 

ّّالّفعالُتّأهثرّئحساءاث لّاإلاديّعلىّآزازهاّئلىّهرلًّاهؽسّبلّفدسب،ّاإلاشيلتّّبخعٍسفّجىخف     العٍى
د• ّّألاهثرّألاشخاصّخد 

ً
ّمجمىعتّجيىّنّأنًّمىًّ- عملًّخالٌّمًّمساعدتهمّجأملّهىذّوالرًًّبخددًدهاّكمذّالتيّاإلاشيلتّمًّجضسزا

   .هبيرةّحهتّأوّاملجخمعّمًّضغيرة
ٌّّ.مىهّجىعلمّماّش يءّأوّشخظّأوّميانّاخخُازّئلىّجدخاجّكدّفاهًّعملً،ّجبدأّأًًّمًّفىسّزم• ّالعملُتّالخعىاثّبعضّفيّالخفىيرّخاو

 .اللاةمتّالعملُاثّعلىّضغيرةّبخغُيراثّاللُامّأوّشساواثّبىاءّمثلّالخغُيراث،ّإلحساءّاجخاذهاًّمىىًّالتي
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ًّلالسخفادةّمنهاوأخيًرا،ّماّهيّالىخاةجّاإلاباشسة؟ّ  . ًمىًّأنّجيىنّهرهّالىخاةجّملمىستّماًّدُذّلًّعسضهاّعلىّآلاخٍس
دّالىخاةجّالسةِسُتّالتيّجيخجّعًّهراّاليشاط  :عد 

عىدماّجلىمّبملءّولّمًّاإلاسبعاثّفيّوزكتّالعمل،ّمًّاإلاهمّأنّجىؽسّأًًضاّئلىّ.هرهّالىخاةجّهيّبمثابتّالشسوطّاإلاسبلتّلخدلُمّزؤٍخً
ع. الافتراضاثّالسةِسُتّالتيّحسدىدّئليهاّفيّعملً  .كدٌّساعدنّذلًّعلىّاهدشافّاملخاظسّاملحخملتّأوّالازجباظاثّبينّمخخلفّاإلاشاَز
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 ديثــــــة للــتـدريبـــركــز اإلدارة الحــــــــــمـ

Modern Management Training Center 

Email   : info@mmtc.edu.sa 

Web    : www.mmtc.edu.sa 

 Tel: +2 011 2340 9443   Hotline: +2 010 9188 2387 
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