
osama.almosa@accompleash.com
+962 79 6837186

susan@susansfreeman.com
813-962-0042

أسامة الموسى سوزان فريمان

دراسة حالة كوتشينج الفريق لمجلس إدارة جامعة

تعزيز وحدة الفريق

أثناء التغيير التنظيمي المكثف والسريع
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معلومات أساسية

سياق الفريق والتحديات الرئيسية

اإلعداد لبدء الرحلة

قام فريق القيادة العليا من قطاع التعليم العالي في إحدى الجامعات الرصينة في إفريقيا بإتخاذ إجراءات تغير إدارية مكثفة وسريعة، من بين هذه 
التغيرات :

 
١. التحول في الهيكل التنظيمي من التقليدي إلى االدارة الذاتية (شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي ال يوجد هيكل خطي هرمي)

٢. تشكيل فريق قيادة عليا جديد

٣. العمل عن بعد و اإلنتقال من الحضور شخصيا إلى التعلم عبر اإلنترنت والهجين.

خالل هذا التحول اإلداري داخل الجامعة لالنتقال إلى االدارة الذاتية و بعد فترة وجيزه من إقرار هذة التغييرات قام مجلس إدارة الجامعة بتبني كوتشينج الفرق كوسيلة لتمكين مجلس القيادة 
خالل مرحلة التغيير هذه. حيث تطلع مجلس إدارة الجامعة  في حينه إلى بناء فريق نموذجي للقيادة العليا قائم على الوحدة الجماعية و على خلق جو مميز من السالمة النفسية و الثقة بين 

أعضائه و عضواته , مما يمكن مجلس اإلدارة محليا على أخذ قرارات إستراتيجية مصيرية محليا و بثقة دون الرجوع إلى المجلس األعلى  لمتواجد خارج البالد.   من الجدير ذكره أن الجامعة 
المستهدفة بدراسة الحالة و موضوع البحث هذا تتلقى دعما مميزا من قبل المجلس األعلى إلدارة الجامعة عالميا و المتواجد في الواليات المتحدة, و هذا األخير كان له دورا إيجابيا في دعم 

مهمة و رسالة مجلس اإلدارة المحلي للجامعة  و في قرارها نحو اللجوء إلى كوتشينج الفرق كأداة لتحقيق المزيد من اإلحترام بين الزمالء, تقوية التواصل الجيد فيما بينهم, و تخقيق المزيد من 
تحسين الجو الصحي اإليجابي لمجلس اإلدارة ككل. 

مجلس إدارة الجامعة (الفريق) إتسم بأنه فريقا موهوًبا ومتحمًسا وتعاونًيا و يتمته بدافعية ذاتية كبيرة نحو تحقيق رسالة و مهمة الجامعة. بدأت رحلة كوتشينج الفرق مع مجلس إدارة الجامعة 
من خالل مقابالت فردية، حيث أعرب الفريق خالل تلك المقابالت عن حاجته قوية للمزيد من الوضوح و حاجته للمزيد من التناغم و المواءمة نحو غرض الفريق و رؤيته. حيث تأثر ذلك بشدة 

بالهيكل التنظيمي السابق الذي إعتمد بشكل أساسي على المجلس األعلى إلدارة الجامعة عالميا (المتواجد خارج البالد) بوصفه هيئة رئيسية لصنع القرار حتى على الصعيد المحلي. وبالتالي، 
عانى مجلس إدارة الجامعة المحلي داخل البالد من نقص جذري في الشفافية و إحساس الملكية الحقيقية للقرارات الصادرة و بالتالي إلى اإلحباط لكونه بعيًدا عن مركز صنع القرار. خلق هذا 

تجربة ايقاع وتفاعل متوتر و إنعدام للثقة في قدرات الفريق على صنع القرار. مما أدى إلى أن واجه الفريق و قائده صعوبات في التفويض الفعال و غياب للمساءلة الحقيقية أيًضا.

رأى أصحاب المصلحة أن الفريق قوي في "عزيمته، والئه, سماحته، توازنه و ابداعه، في تعاطفه مع الطالب و اآلخرين، و في إلتزامه نحو المهمة".  لمنه يفتقر إلى إحساس الملكية و يعول على 
االمتثال والمراضاة بسبب االفتقار إلى السلطة  الجمعية و سلطة اتخاذ القرار و المسؤولية نحو تنفيذه.

كانت الفرصة سانحة لنا سوزان و أنا ككوتشيز للفرق للسير معا بالقرب من هذا الفريق و تيسير رحلتهم نحو خلق مناخ صحي من التعاون والتآزر خالل مرحلة إنتقالية و تغييرات إدارية و هيكلية 
جذرية.  شمل عملنا خالل الكوتشينج لهذا الفريق عدة أهداف و من أهمها; تنمية الثقة والتمكين بين أعضاء الفريق، و تعزيز إنطباع أعضاء الفريق بقدرته الفريق الجمعية على الصمود في 
مواجهة التحديات غير العادية و غير المسبوقة، و تحضير الفريق و جاهزيته إلى مرحلة الحكم الذاتي و اإلعتماد عن النفسل بدل اإلستكانة و اإلعتماد على المجلس األعلى إلدارة الجامعة 

المتواجد خارج البالد ليتولى سلطة إتخاذ القرار و اإلدارة الفعلية محليا

تم إجراء كافة أنشطة الكوتشينج بالكامل خالل فترة وباء كورونا العالمي.  بدأت رحلة الكوتشينج بلقاء رئيس مجلس الجامعة و عميدها و الذي هو أحد أعضاء الفريق المستهدف من عملية 
كوتشينج الفرق, و تلى ذلك مقابالت "اسكتشاف" متعددة مع عدد من أصحاب المصلحة.  الهدف الرئيسي من تلك المقابالت اإلستكشافية هو الوصول إلى فهم الفريق بتشكيله الجمعي و 

ليس الفردي, أي فهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق ككل بصورته كجسم واحد متكامل و البعد عن تسليط الضوء على الفرد  عضو الفريق أو لمحاولة تقييم جداراته كشخص. تركزت هذه 
المقابالت لمعرفة الفريق,  أماكن قوة سلوكيات الفريق بشكل مشترك, مواطن التطوير, الجو العام السائد داخل الفريق, مستوى اإلستعداد لرحلة الكوتشينج هذه و أي جوانب عامة أخرى يحب 

أن يشاركها عضو المجلس المشارك بالكوتشينج و التي تتعلق بالفريق . كان لنا أيضا لقاء مع الراعي الداخلي للفريق الذي قدم مدخالت قيمة حول نقاط القوة والتحديات التي يواجهها الفريق في 
بداية المشاركة.

خطوتنا التالية كانت إعداد تفاقية الكوتشينج للفريق التي تم إرسالها و تنسيق إجراءآتها اللوجستية من قبل  قائد الفريق (رئيس مجلس إدارة الجامعة) و تم التوقيع عليها من قبل كافة المشاركين 
أعضاء مجلس إدارة الجامعة و الكوتشيز.   تضمن االتفاق تحديد مواعيد و اوقات جلسات الكوتشينج و متطلبات إعادة الجدولة, و تضمن أيضا بنودا  لتعزيز المشاركة و اإلندماج, رفع مستوى 

الوعي بالكوتشينج و دور الفريق و الفرد المشارك نحو الفريق و دور الكوتشيز, كما و تضمن أيضا بنود لضمان السرية و منها االتفاق المتبادل مع الفريق بعدم تسجيل أي من جلسات الكوتشينج.
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تم إجراء ست (٦) جلسات لكوتشينج الفرق بواقع  تسعين (٩٠) دقيقة للكل جلسة و ذلك خالل على مدى ستة (٦) أشهر. 

شملت مراحل تصميم رحلة كوتشينج الفرق هذه ما يلي:

مرحلة اإلعداد و التحضير:
تنصب هذه المرحلة على فهم ما يعنيه األداء و ما المتوقع في هذا السياق 
و متطلباته و تنصب أيضا في محاولة التعرف على مدى استعداد الفريق و 
نيته نحو رحلة الكوتشينج. تضمنت مرحلة اإلعداد و التحضير إجراء مكالمات 

تمهيدية و إسكتشافية فردية عبر البريد اإللكتروني مع قائد الفريق, مع 
الراعي و جميع أعضاء الفريق المشاركز كما و تم إجراء مكالمة تعاقد و اتفاق 
فردية منفصلة مع قائد الفريق من أجل التجهيز النفسي و الذهني  التمهيد 

لممارسة دور عضو الفريق خالل الكوتشينج بعيدا عن دور المدير الذي يمارسة 
في أوقات العمل اإلعتيادية. 

مرحلة التشكيل و االتفاق:
وذلك من أجل توضيح األهداف و التوقيت. و ركزت هذه المرحلة أيضا على  

كيفية قياس نتائج و أثر الكوتشينج و فهم نقاط قوة الفريق, التحديات 
والحواجز التى يواجهها إضافة إلى التحقق من مدى و مستوى التزام في 

تحقيق ما يتطلع الفريق إليه. 

جلسات الكوتشينج:
على الفريق ككل و بصورته الجمعية الجماعية كوحدة متكاملة (ينظر 
كوتشينج الفرق للفريق على أنه جسم واحد متكامل و ليس علىى أنه 

مجموعة من عدة أعضاء) عالقاتهم, صحة الجو العام, و آليات تعلم الفريق 
الجمعية.

عادة ما توظف الجلسة األولى أو الثانية على أهداف الفريق المرجو تحقيقها 
من عالقة كوتشينج الفريق و بالتالي لمعاونة الفريق للتفكر و التأمل و بصورة 

جمعية إلستخالص هدفين أو ثالثة و التي يعتبرها الفريق أولى أولوياته التي 
يسعى لتحقيقها داخل الفريق و التي بدورها ستحسن من قدرة الفريق على 

أداء المهمات و قيادة المؤسسة بشكل أكثر فعالية لتحقيق رؤيتها.

متابعة أهداف الكوتشينج:
تتم هذه المرحلة بشكل مستمر و على عدة محطات و ذلك من 

خالل المزج داخل جلسات كوتشينج الفريق اإلعتيادية و اإلستماع 
للفريق بشكل جماعي ، أو من خالل أنشطة منفصلة و لقاءآت بينية 

(بين جلسلت الكوتشينج مع الفريق) و متابعة ما يالحظه قائد 
الفريق من مستجدات و تطور (إيجابي أم سلبي). المقصد الرئيسي 

من أنشطة متابعة أهداف الكوتشينج هو إعادة النظر في 
األهداف األولية بعض مضي وقت من بداية جلسات الكوتشينج و 

عادة ما يكون في منتصف الطريق و في نهاية الرحلة. 

اختتام ومراجعة النتائج:
و التي تتمحور حول كيفية مساعدة الفريق بشكله 

الجمعي للحفاظ على أن يقوم بعملية الكوتشينج لنفسه 
و اإلستمرارية بذلك حتى بعد إنتهاء رحلة كوتشنج الفريق 

مع كوتشيز متحصصين. 

متابعة وجمع التغذية الراجعة و اآلراء:
حول رحلة الكوتشينج و التي شملت لقاءآت فردية 

مع قائد وراعي الفريق و تجميع آراء المشاركين.  

 التصميم

كان هناك تقدم ملحوظ لما كان عليه الفريق عند بداية جلسات الكوتشينج بالمقارنة مع إلى ما وصل 
عليه في منتصف الرحلة.  فقد لوحظ بشكل جلي مدى تعزيز ديناميكية الفريق وتفاعله ماأسماه الفريق 

"جو من المشاركة والتواصل الصحي".  كما و أشار قائد الفريق خالل إحدى جلسات المتابعة الفردية 
معه أن "أصبح أعضاء الفريق أكثر حماسا خالل مشاركاتهم داخل إجتماعات العمل, و هم اآل مستعدون 

لمشاركة أفكارهم أكثر من قبل و دون أي تردد". و قال أيضا "وحدتنا قوية جدا في الوقت الحاضر نتيجة 
للثقة.  ونحن نعلم اآلن أن مسؤوليتنا جماعية فيما نقدمه.“

بعد منتصف رحلة الكوتشينج بوقت قصير و عند البدء بجلسة الكوتشينج, فقد الحظنا "سوزان و أنا" أن 
الحالة المزاجية للفريق منخفضة بشكل ملحوظ جدا.  فقد بدى أعضاء الفريق و منذ دخولهم إلى جلسة 

الكوتشينج بشكل جاف, طاقة منخفضة و غير راغبين بالتفاعل.  ما علمناه الحقا خالل تلك الجلسة انه و  
في اليوم السابق لتلك الجلسة فقد كان هناك إعالن إلداري داخل الجامعة عن إعادة هيكلة رئيسية 
شملت تخفيض القوى العاملة، بما في ذلك بعض أعضاء فريق مجلس اإلدارة المشارك في جلسات 

كوتشينج الفرق الحالية.

في ذلك الحين قمنا سوزان و أنا بالتخلي مباشرة عن أي نهج مسبق إلدارة جلسة الكوتشينج و تمت 
مشاركة ذلك مع الفريق بأعلى درجات األنفتاح العاطفي و أعربنا للمشاركين بشفافية عاليه عما نراه و 

نحسه و شاركنا أيضا و بصدق الضعف الذي نحس به ككوتشيز و أننا ال ندري ما أفضل خطوة للقيام بها 
اآلن، ثم احتفظنا بالحرية المطلقة للفريق لتقرير أفضل ما يمكن عمله خالل تلك الجلسة. و إتضح لنا 

الحقا أن األخير كانت هي اللحظة المؤثرة و التي يتذكرها جميع أعضاء الفريق على أنها اللحظة المحورية 
في تجربة كوتشينج الفريق لما كان لها من أثر داعم في نفوسهم.

محطة فاصلة
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تجربة  فريق مجلس اإلدارة المشارك
فيما يلي بعض اإلقتباسات التي تمت مشاركتها من أعضاء الفريق خالل جلسة الكوتشينج األخيرة:

االمتنان للعمل الرائع الذي انجزتموه.  نحن في حالة أفضل بكثير مما كنا عليها.  لقد غيرت 
جلسات الكوتشينج الطريقة التي نعمل بها.  أصبحنا نشارك الجميع عند البدء بأي عمل، 

يتمتع الزمالء و الزميالت أعضاء مجلس اإلدارة اآلن بتوجه ذاتي أكثر من أي وقت مضى 
حيث أننا ال ننتظر أحد ألن يخبرنا بما  علينا فعله.  لدينا مستوا عال من الثقة حيث لم يكن 

لدينا ثقة في السابق فقد إعتدنا على الحفاظ على مسافة فيما بيننا ؛ اآلن نتفاعل بشكل 
قريب مع بعضنا البعض.

كانت تجربة جيدة.  ساعدتنا تجربة كوتشينج الفرق على تحييد ما كان يحدث و التصرف  
كفريق واحد ردا على تسريح العمال وتغيير هيكل االدارة.  كان لدينا الحرية اآلمنة لمشاركة 

عواطفنا ومخاوفنا و أن ال نكون وحدنا. كما و ساعدتنا تلك الجلسات أن نبني السالمة 
النفسية داخل الفريق  و بالتالي أن نطور حلولنا بأيدينا للمضي قدما.

لقد تعلمنا أننا نزدهر عندما نعطي بعضنا البعض حرية لنكون مسؤولين عن أدوارنا الخاصة.  
لدينا ثقة في أنفسنا للقيام بمهامنا.  لقد تمكنا من تسليط الضوء على القضايا التي نواجهها 

بطرق صحية ومحترمة وبناءة.  لقد تعلمت أنه كقائد ،أننا  ال نعرف دائما كل شيء.  هناك 
مجال للتغيير طالما أنك تجهر برأيك. و علمتنا تلك الرحلة أن  األنظمة و القواعد ليست ثابتة 
في الصخر. كان وقتا متوترا للغاية لكننا شعرنا باالمتنان عن مالحظة الكوتشيز أننا متخوفين 

و أن هنالك خطب ما و أ،هم أيضا قاموا بالتحدث عنه بصراحة.  ونتيجة لذلك ، قد أمكننا 
التحدث خالل تلك الفترة الحرجة و بشكل مفيد جدا مع اآلخرين في جميع  أنحاء المنظمة.

في الماضي تفاعلنا نتيجة لمسمياتنا القيادية. لكننا نركز اآلن على رؤيتنا و بإستطاعتنا 
الوصول إلى مستويات أعلى. نحن نركز أكثر اآلن على دمج األفكار داخل المنظمة. كل عضو 

في المنظمة مهم. كل شخص لديه ما يساهم به. فالقادة يتعلمون من مرؤوسيهم 
والعكس صحيح.

خالل رحلة الكوتشينج موضوع البحث و في مرحلة التحضير للجلسة األخيرة, طلبنا 
سوزان و أنا من كل مشارك و مشاركة إحضار شيء ليعبر عن مشاركتهم و تجربتهم 

في رحلة الكوتشينج و بشكل رمزي, و أعطي كل مشارك و مشاركة بضع دقائق 
للحديث عن هذا الشيء و بعده الرمزي لتجربة الكوتشينج, و إليكم بعض التعليقات:

“

قنينة ماء ترمز إلى تجربتي هنا. كل منا يعطي الحياة والماء هو الحياة. جميًعا نستفيد من 
بعضنا البعض إلكمال الحياة وبنائها. نحن نمأل مهارات بعضنا البعض للنمو. دعونا ننعم 

بالمياه ونستفيد من بعضنا البعض.

أحضرت كأس. لقد تغلبنا على الكثير من العقبات. هذه جائزة للجميع. كانت كل جلسة عقبة 
تغلبنا عليها. إنه تذكير لالحتفال بانتصاراتنا، الصغيرة والكبيرة منها على حد سواء, سواءا داخل 

العمل و خارجه. نحن بحاجة إلى أن نسهل األمر على أنفسنا.

أحضرت شجرة. تمثل نمو فريقنا ومرونته طوال جلسات الكوتشينج. أنا ممتن حًقا لعقد هذه 
الجلسات. كنت غير مرتاح للغاية عندما بدأنا الرحلة. لكنني اآلن أرى أزهار هذه الشجرة التي 

زرعناها مًعا.

رمزي هو التعاطف, العمل الجماعي والثقة. كل فضائل القيادة. إذا لم أظهر هذه الرموز و 
الفضائل كقائد، فلن نتمكن من تحقيق أي شيء

أشعر بالتعزيز والنشاط للمضي قدما. أقدر جهود كالالكوتشيز لكونهما صبورين معنا. لقد 
منحتمانا الشعور بالقوة. أشعر وكأنني شخص أفضل اآلن.

تعتبر هذه التجربة والدة جديدة بالنسبة لي، شخصًيا ومهنًيا. نحن قادة أفضل وأكثر فعالية.
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يبدو أن تدريب الفريق قد لعب دورا حيويا و هاما في دعم فريق القيادة العليا (مجلس 
إدارة الجامعة) خالل فترة إنتقالية كانت حرجة و حساسة للمنظمة ككل, و تشير المتابعة 

مع المشاركين إلى أن أعضاء الفريق قدروا عاليا بيئة التعلم الداعمة خالل فترة االضطراب 
تلك. و تشير أيضا إلى أن كفاءات, و عقلية, و سلوكيات الفريق المكتسبة نتيجة لمشاركتهم 

برحلة الكوتشينج قد خلقت جودة عاليا و تفاعالت صحية داخل الفريق للنجاح في إدارة 
الهيكل التنظيمي الجديد.   

يقدر الكوتشيز القيام بالعمل المشترك مع بعضهم البعض و ذلك خالل التحضير و خالل 
تصميم و تنفيذ برامج كوتشينج الفرق و لما لها من أثر إيجابي و فعال عند إدارة الجلسات 

بشكل ثنائي و تشاركي, و كان هذا األثر اإليجابي جليا جدا خالل جلسة الكوتشينج تلك اللتي 
إتسمت بإضطراب الفريق المشارط و التي كانت منعطفا مفصليا في حياة المنظمة. لقد 
إلتقطنا سوزان و أنا قادرين و بسرعة أهمية أن ندعم بعضنا البعض و أن ندعم الفريق معا 
في تلك اللحظة التي حضر فيها الفريق المشارك جلسة الكوتشينج دون أي حافز عاطفي 

للمشاركة و مثقل بالمشاعر السلبية.  

أشار راعي الفريق إلى نقاط القيمة البارزة:

 تعزيز مشاركة الفريق و القرب والثقة

 بناء و تعزيز مستوى أعلى من السالمة النفسية

 عاونتنا جلسات الكوتشينج على تسليط الضوء على القضايا التي كان 
الفريق يواجهها بطرق صحية و محترمة و بناءة

سهلت جلسات الكوتشينج للفريق مساحة تعليمية حيث أدرك الفريق أن هناك 
مجاال للتغيير إذا جهرت برأيك؛ األنظمة أو القواعد ليست ثابتة في الصخر

 ساعدت رحلة الكوتشينج الفريق إلدراك أن عليهم واجب ومسؤولية التحدث 
بدًال من االستسالم للسخرية ؛ و توجيههم نحو األصالة و الشجاعة

 تحول تفاعالت أعضاء الفريق من القيادة الموضعية إلى رؤيتهم المشتركة ؛ 
وبالتالي ، توجيههم للتركيز أكثر على دمج األفكار عبر المنظمة 

الخالصة والرؤى للتحوالت التنظيمية

التعلم
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