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Leadership Skills for Engineers: مهارات القيادة للمهندسين   

 
The best engineers are often highly effective managers and leaders. If you 

are ambitious and aim to advance your career, obtaining these skills is 

crucial. For small manufacturing businesses, strong inspirational 

leadership and effective management is the surest way to get the very best 

out of your people, your assets and your limited resources. 
نية  ياتك المهزيز حوتهدف إلى تعأفضل المهندسين غالبًا ما يكونون مدراء وقادة فعالين للغاية. إذا كنت طموحاً 

قة ضمن طريأتعد القيادة الملهمة القوية واإلدارة الفعالة هي هذه المهارات أمر حاسم. فإن الحصول على 

 للحصول على أفضل ما لديك من األفراد واألصول والموارد المحدودة الخاصة بك.

Maybe for you it’s more personal. You may have been promoted to a 

management position because of your performance as a technical expert. 

This is great, except lots of your time is now spent managing teams and 

dealing with people issues, with surprising little deep technical work. 

What you now need is the new skills to survive and thrive in this brave 

new world. Well we’ll help you master these 5 essential leadership and 

management skills:  
ء ذا شيربما بالنسبة لك هو أكثر شخصية. ربما تمت ترقيتك إلى منصب إداري بسبب أدائك كخبير فني. ه

ع القليل ص ، موقتك يقضيه اآلن في إدارة الفرق والتعامل مع مشكالت األشخا عظيم ، باستثناء أن الكثير من

ي فاالزدهار ياة ومن العمل التقني العميق المفاجئ. ما تحتاجه اآلن هو المهارات الجديدة للبقاء على قيد الح

 لية:لتاهذا العالم الجديد الشجاع. حسًنا ، سنساعدك في إتقان مهارات القيادة واإلدارة الخمسة ا

• Engineering Leadership القيادة الهندسية   

• People Management إدارة األفراد 

• Networking الشبكات   

• Public Speaking         لخطابة العامة                         

• Project Management  مشروع إدارة  

Considering the above, oddly enough the availability of good quality 

information to help engineering managers lead and succeed, is far less 

obtainable than detailed technical training. But if engineers are to truly 

realise their potential and advance their careers, they need to consider and 

act upon key management skills. What’s more, if engineering is to be 

well represented at all levels of the business, all the way up to the board, 

then engineers need to further their expertise in this area. 
لقيادة اعلى  ساعدة مديري الهندسةالنظر إلى ما ذكر أعاله ، من الغريب أن توفر معلومات جيدة النوعية لم

أن كاناتهم وا إموالنجاح ، هو أقل بكثير من التدريب التقني المفصل. ولكن إذا أراد المهندسون أن يدركوا حقً 

كثر من أا هو يحسنوا حياتهم المهنية ، فيجب عليهم التفكير في مهارات اإلدارة الرئيسية والتصرف فيها. م

 س اإلدارةى مجلجب أن تكون ممثلة تمثيال جيدا في جميع مستويات العمل ، وصوال إلذلك ، إذا كانت الهندسة ي

 ، ثم المهندسين بحاجة إلى تعزيز خبراتهم في هذا المجال.
  

- An Engineer Concept?مفهوم المهندس  

What is Engineering? ما هي الهندسة؟ 
Engineers use science and math to come up with practical solutions to 

problems..يستخدم المهندسون العلوم والرياضيات للتوصل إلى حلول عملية للمشاكل 
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-Engineering is the application of science and math to solve problems. 
 الهندسة هي تطبيق العلوم والرياضيات لحل المشكالت. 

- Engineers figure out how things work and find practical uses for 

scientific discoveries.  يكتشف المهندسون كيفية عمل األشياء وإيجاد استخدامات عملية لالكتشافات

 العلمية.

-Scientists and inventors often get the credit for innovations that advance 

the human condition, but it is engineers who are instrumental in making 

those innovations available to the world. 
م مهندسين هكن اللغالًبا ما يحصل العلماء والمخترعون على الفضل في االبتكارات التي تدفع الحالة البشرية ، 

 م.لالذين يقومون بدور فعال في إتاحة تلك االبتكارات للعا

 

-What is an Engineer Concept?ما هو مفهوم المهندس  

The engineer derives from the engineering profession, which applies 

scientific and mathematical knowledge to solve problems and facilitate 

life. Engineers design materials, buildings, machinery and systems, taking 

into account cost, quality and safety constraints. And the word 

engineering Persian origin, derived from the word Hindas, the Arabic 

word from the Persian August Andaz, and the word engineer in the 

dictionary of the tongue of the Arabs means: 
المهندس اشتق من مهنة الهندسة، وهو الذي يطبق المعرفة العلمية والرياضية لحل المشاكل وتيسير الحياة. 

األمان. و اإلعتبار قيود التكلفة والجودة ويصمم المهندسون المواد والبنايات واآلالت والنظم، آخذين في عين 

المعربة من الكلمة الفارسية آب أْنداْز، وكلمة مهندس كلمة الهندسة فارسية األصل، مشتقة من كلمة الهنداز، 

  في معجم لسان العرب تعنى

- Profession Type: Permission is a profession.  -.نوع المهنة : اذن هي مهنة    

- Activity: means applied science..قطاع النشاط: يعني علم تطبيقي 

- In the sense of the art of creativity..فن : بمعنى فن االبداع 

- From: regular work - نوع من: عمل منتظم  

- The engineer is the person who solves the problems in the work through 

the previous teaching and experience, which manages the work through 

the available elements to reach the most technical advantage ... 

الشخص الذى يقوم بحل المشاكل فى العمل عن طريق تعليمة وخبراتة السابقة وهو الذى يدير  هو المهندس-

  ...العمل من خالل المقومات المتاحة للوصول الى اقصى استفادة فنية
Engineer in general: - is the natural person who has a set of knowledge, 

skills and experience by the specialized engineering education and 

training in accordance with recognized scientific programs. 
المهندس بصفة عامة:- هو ذلك اإلنسان الطبيعي الذي يملك مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات بفعل 

 .التعليم والتدريب الهندسي المتخصص ووفقا لبرامج علمية متعارف بها
- He is also the person who is experienced in his profession, which has 

accumulated great knowledge as a result of his practice of rigorous 

specialized scientific methods. 
مله ته لعلشخص المتمرس في مهنته التي تكونت لديه معرفة تراكمية كبيرة كنتيجة لممارسذلك ا وهو أيضا

 التخصصي الدقيق بالطرق العلمية السليمة. 

** In order to be successful engineer in his work (a real engineer), he 

must: :البد له أن  )مهندسا حقيقيا(, وحتى يكون المهندس ناجحا في عمله التخصصي**   
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1 - has a sense of mind that is capable of comparison, development and 

creativity. يتمتع بقدر من الذهنية المتوقدة القادرة على المقارنة واالستنباط واإلبداع. -  

2 - The real engineer should be skeptical and scrutinized the results that 

arrive during the conduct of studies and engineering designs. 
ات لدراسوينبغي للمهندس الحقيقي أن يكون متشككا ومدققا في النتائج التي يصل إليها أثناء إجراء ا-

 والتصاميم الهندسية. 

3 - to study the references and specialized engineering research. 
 ينكب على دراسة المراجع والبحوث الهندسية المتخصصة. -

4 - uses all the technical possibilities available to reach the results that 

satisfy its geometric curiosity. 
 يستخدم كل اإلمكانيات التقنية المتاحة للوصول إلى نتائج يرضي عنها فضوله الهندسي.  -

5 - Be in close relationship with books, references and engineering 

periodicals, so he does not feel any embarrassment to ask the progress of 

experience. 
ن تقدم سؤال معلى عالقة وثيقة بالكتب والمراجع والدوريات الهندسية، ولذلك فإنه ال يشعر بأي حرج ليكون 

  .عنه خبرة

6 - He also has the grace and civility and good conduct and management 

in emergency situations. 
 .كما أنه يتمتع بالرصانة والكياسة وحسن التصرف والتدبير عند الظروف الطارئة-

- On the moral level: the real engineer is characterized by a set of 

qualities distinguish him from others, and these qualities: 
من هذه فالمهندس الحقيقي يتميز بمجموعة من الصفات تميزه عن غيره، و:  أما على الصعيد األخالقي- 

 : الصفات 

1 - Humility, it is his knowledge and experience accurate knowledge and 

qualifications of higher scientific do not see the arrogant and arrogant and 

not claiming or arrogant, the scientific qualification for him a means and 

not an end, he does not accuse titles titles. 
رورا وال ال مغوالتواضع، فهو على معرفته وخبرته إلمامه الدقيق ومؤهالته العلمية العليا ال تراه متبجحا -

  .تمدعيا وال متكلفا، فالمؤهل العلمي بالنسبة له وسيلة وليس غاية، فهو التهمه ألقاب الشهادا

2. It is also well-listened to both its supporters and opponents. 
 كما أنه يتسم بحسن االستماع لمؤيديه ومعارضيه على حد سواء. -

3-He is characterized by honesty, scientific integrity and self-confidence. 

Therefore, if he assumes an administrative or scientific position that gives 

every person his right, he shall not be exploited by his office or that, and 

he does not claim a right that he does not deserve. 
قه، حكل ذي حق عطى لألمانة والنزاهة العلمية والثقة بالنفس، ولذلك إذا تولى منصبا إداريا أو علميا أيتميز با

 . فال يستغل بفعل منصبه هذا وال ذاك، وال يدعي لنفسه حقا ال يستحقه، وال يحاول طمس زميل له

4 - He does not allow himself to distinguish himself from others in taking 

advantage of his office only in accordance with the legal texts and allow 

the conditions of the job. 
ما تسمح نية وكما أنه ال يسمح لنفسه بأن يتميز عن غيره في االستفادة من منصبه إال وفقا للنصوص القانو-

 به ظروف الوظيفة. 
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Successful Engineer Skills::مهارات المهندس الناجح 

 

There are many skills that must be focused on the engineering profession, 

including the following: 
  :هناك العديد من المهارات التي يجب التركيز عليها لمهنة الهندسة، ومنها ما يأتي

• Technical competence: Emphasis must be placed on the existence of the 

necessary technical skills and the ability to perform them. Engineering 

education provides the basis of knowledge and technology that is 

continuous throughout the professional life. 
ندسي هفالتعليم ال زمة والقدرة على القيام بها،يجب التركيز على وجود المهارات التقنية الال :الكفاءة الفنية

 .يوفر أساس المعرفة والتكنولوجيا المستمرة طوال الحياة المهنية

• Communication skills: A successful engineer must have the ability to 

communicate either orally or in writing, focusing on writing skills and 

developing speaking skills. Good communication has a great impact. 
و شفوياً، أيجب على المهندس الناجح أن يكون لديه قدرة على التواصل سواء في الكتابة  :مهارات االتصال

 .والتركيز على مهارة الكتابة وتطوير مهارات التحدث، فالتواصل الجيد له تأثير كبير

• Leadership skills: One of the most important skills for project 

management involves planning, prioritizing, delegating, making 

decisions, and influencing individuals. 
ويات، تعتبر من أهم المهارات إلدارة المشروع التي تتضمن التخطيط، وتحديد األول :مهارات القيادة

 .القرارات، والتأثير على األفراد والتفويض، واتخاذ

• Teamwork: To be successful, the engineer must be able to work in the 

team environment. Volunteer activities allow the person to gain 

experience from the team, and must be able to think critically, analyze 

options, and create great solutions to the problems he faces. 
طوعية ألنشطة التكي يكون المهندس ناجحاً يجب أن يكون قادراً على العمل في بيئة الفريق، فا :العمل الجماعي

ليل تسمح للشخص باكتساب الخبرة من فريق العمل ، ويجب أن يكون قادراً على التفكير النقدي، وتح

 .كبيرة للمشاكل التي يواجههاالخيارات، وخلق حلول 

• Attention to detail: all phases of the project because any error leads to 

wasting money and human beings. االنتباه للتفاصيل: بكل مراحل المشروع الن أي خطا يؤدي

 الى هدر المال والبشر.
• Understanding mathematics: The engineer must solve the digital 

problems on his own before using the computer. 
 ب.لحاسواالفهم بالرياضيات: يجب على المهندس كيفية حل المشاكل الرقمية من تلقاء نفسه قبل استخدام 

• Computer modeling: use of models and software in the preparation of 

the project in all its stages. 
 النمذجة الحاسوبية: استخدام نماذج وبرامج الحاسوب في اعداد المشروع بكل مراحله.

• Creative thinking: finding new and alternative ways in procedures and 

solving administrative and technical problems. 
 وحل المشاكل االدارية والفنية.التفكير االبداعي: بايجاد طرق جديدة وبديلة في االجراءات 
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Characteristics of Successful Engineer::صفات المهندس الناجح 

 

The successful engineer has many qualities, including: 
 للمهندس الناجح العديد من الصفات, منها:
1- Time management skills. مهارات ادارة الوقت   

2- Mechanical efficiency. الكفاءة الميكانيكية   

3-Good common sense. الحس السليم الجيد   

4. Strong desire for organization and efficiency. الرغبة القوية في التنظيم والكفاءة   

5 - creativity in solving problems. االبداع في حل المشاكل   

6- Quantitative skills. المهارات الكمية   

7 - the power of ploy and diplomacy. سعة الحيلة والدبلوماسية   

8. Listening skills. مهارات االصغاء   

9. Negotiation and maneuvering skills. مهارات التفاوض والمناورة   

10. Patience. الصبر 

11. Ability to adapt to many situations. فالقدرة على التكيف مع العديد من المواق   

12. Interaction with a variety of individuals. التفاعل مع مجموعة متنوعة من االفراد   

13. Ethics. األخالق   

14. Continued desire to learn. الرغبة المستمرة في التعلم   

15. Curious mind. العقل الفضولي   

16. Leadership skills. مهارات القيادة   

 

- Engineer and Problems Solving  المهندس وحل المشاكل 

Now consider a society that is completely free of engineers. What would it look 

like? It's a hard thing to picture because for as long as humans have existed, 

engineers (in some fashion) have also existed. 

بشر ان الكخال تماما من المهندسين. كيف ستبدو؟ من الصعب أن نتخيل ألنه طالما  اآلن النظر في مجتمع 

 موجودين ، فإن المهندسين )بطريقة ما( كانوا موجودين أيًضا.

The closest we can probably think about would be a hunter-gatherer one. This 

society would literally be one of pure survival. There would be no innovation, 

no technology of any kind. As soon as one or other members of that society 

created a trap, a spear or improved on a technique for smashing things an 

engineer will have been "born". 

 . لن يكونالًصااألقرب الذي يمكن أن نفكر فيه ربما سيكون جامع صياد. سيكون هذا المجتمع حرفيًا مجتمعًا خ

ح أو ، رم هناك ابتكار ، تكنولوجيا من أي نوع. بمجرد إنشاء عضو أو غيره من أعضاء هذا المجتمع في فخ

 حسين تقنية لتحطيم األشياء سيكون المهندس قد "ولد".ت

From a  scientific point of view, the entire goal of life is to survive and 

reproduce. Our development of tools over our entire history has been a product 

of those basic "commands". The conception of and development of tools of any 

kind has been to help our species overcome our physical limitations as an 

animal. They have also helped accelerate or amplify our ability to survive and 

thrive. والتكاثر. لقد كان تطوير  من وجهة نظر علمية ، فإن الهدف الكامل للحياة هو البقاء على قيد الحياة

أدواتنا عبر تاريخنا بالكامل نتاًجا لهذه "األوامر" األساسية. لقد كان مفهوم وتطوير أي نوع من األدوات هو 

https://interestingengineering.com/17-of-the-biggest-machines-in-the-world
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مساعدة أجناسنا على التغلب على قيودنا المادية كحيوان. لقد ساعدوا أيًضا في تسريع أو تضخيم قدرتنا على 

 البقاء واالزدهار.

Unless we destroy our species in a nuclear Armageddon, this is a trend that is 

highly unlikely to slow down or cease. With this in mind, engineers are going 

to become ever more important with time. 

مع وضع هذا  ما لم ندمر جنسنا البشري في مدرعة نووية ، فهذا اتجاه من غير المرجح أن يتباطأ أو يتوقف.

 في االعتبار ، سوف يصبح المهندسون أكثر أهمية مع مرور الوقت.

 

- The Need of Engineering   الحاجة الى الهندسة 

Why should I study engineering?لماذا يجب علي دراسة الهندسة؟ 

-Engineering is important. It is also challenging and exciting. Engineers 

use models provided by science combined with innovative thinking to 

solve problems and create new designs that benefit humanity. 

الهندسة مهمة. هو أيضا صعبة ومثيرة. يستخدم المهندسون النماذج التي يوفرها العلم باإلضافة إلى التفكير 

لحل المشكالت وإنشاء تصميمات جديدة تفيد اإلنسانية أالبتكاري  

Albert Einstein said “Scientists investigate that which already is; 

Engineers create that which has never been ”. It is “Science ” to describe 

electromagnetic radiation, but it is “Engineering ” to build a radio or TV. 

Many of the so-called “wonders of modern Science ” are really wonders 

of modern Engineering. For example, it involves engineering to: 

العلم" ". إن "قال ألبرت أينشتاين "العلماء يستكشفون ما هو موجود بالفعل ؛ المهندسون يخلقون ما لم يكن 

سمى ما ي هو وصف اإلشعاع الكهرومغناطيسي ، ولكن "الهندسة" هي بناء راديو أو تلفزيون. إن العديد من

 يلي: سة ماة الحديثة. على سبيل المثال ، تتضمن الهند"عجائب العلوم الحديثة" هي بالفعل عجائب الهندس

 protect the world’s natural resources and enable them to be used more 

efficientlyحماية الموارد الطبيعية في العالم وتمكينها من استخدامها بكفاءة أكبر 

 invent new types of diagnostic medical scanners 

أنواع جديدة من الماسحات الطبية التشخيصيةاختراع   

 design and build safer, faster, quieter, more fuel-efficient aircraft 

 تصميم وبناء طائرات أكثر أمانًا وأسرع وأكثر هدوًءا وأكثر كفاءة في استهالك الوقود

 create smaller smart phones that are easier to use 

الذكية األصغر التي هي أسهل في االستخدامإنشاء الهواتف   

 synthesis biologically compatible materials for artificial limbs 

توليف المواد المتوافقة بيولوجيا لألطراف الصناعية   

Many people are educated in engineering skills and use them in their 

jobs, but few are actually called “engineers ”. The vital importance of 

engineering is thus sometimes difficult to see. 

كثير من الناس يتعلمون في المهارات الهندسية ويستخدمونها في وظائفهم ، لكن قلة منهم تسمى فعالً 

 "مهندسون". وبالتالي فإن األهمية الحيوية للهندسة يصعب أحيانًا رؤيتها

A career in engineering is interesting and fun. It involves a lifetime of 

continuous learning to adapt to changes in society and the natural world. 

https://interestingengineering.com/terrifying-video-visualizes-how-many-people-would-die-in-a-nuclear-war
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It often involves working in multi-disciplinary, multi-cultural, multi-site 

teams. It is a very worthwhile profession, and the results, when you 

succeed, can be incredibly satisfying. 

مهنة في الهندسة مثيرة وممتعة. أنه ينطوي على عمر التعلم المستمر للتكيف مع التغيرات في المجتمع والعالم 

المواقع. إنها مهنة ، متعددة الطبيعي. وغالبًا ما يتضمن العمل في فرق متعددة التخصصات ، متعددة الثقافات 

 جديرة باالهتمام ، ويمكن أن تكون النتائج عندما تنجح مرضية بشكل ال يصدق
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Problems Solving Skills:مهارات حل المشاكل  

 

What are problem-solving skills?  ما هي مهارات حل المشكالت؟ 

Problem-solving skills help you determine the source of a problem and 

find an effective solution. Although problem-solving is often identified as 

its own separate skill, there are other related skills that contribute to this 

ability. حل فعال لها. على الرغم من أن  تساعدك مهارات حل المشكالت في تحديد مصدر المشكلة وإيجاد

حل المشكالت غالًبا ما يتم تحديده على أنه مهارة منفصلة خاصة به ، إال أن هناك مهارات أخرى ذات صلة 

 تساهم في هذه القدرة.

Some key problem-solving skills include: تتضمن بعض مهارات حل المشكالت الرئيسية

 ما يلي:

 Active listening  االستماع الفعال   

 Analysis  تحليل  

 Research أبحاث  

 Creativity االبداع 

 Communication االتصاالت  

 Dependability  االعتمادية  

 Decision making  اتخاذ قرار  

 Team-building   فريق البناء  

Problem-solving skills are important in every career at every level. As a 

result, effective problem solving may also require industry or job-specific 

technical skills. For example, a registered nurse will need active listening 

and communication skills when interacting with patients but will also 

need effective technical knowledge related to diseases and medications. 

In many cases, a nurse will need to know when to consult a doctor 

regarding a patient’s medical needs as part of the solution. 

عال ت الفتعد مهارات حل المشكالت مهمة في كل مهنة على كل مستوى. نتيجة لذلك ، قد يتطلب حل المشكال

رات ى مهاا مهارات تقنية في الصناعة أو الوظيفة. على سبيل المثال ، ستحتاج الممرضة المسجلة إلأيضً 

األمراض علق باستماع وتواصل نشطة عند التفاعل مع المرضى ولكنها ستحتاج أيًضا إلى معرفة تقنية فعالة تت

حتياجات ق باالة الطبيب فيما يتعلواألدوية. في كثير من الحاالت ، ستحتاج الممرضة إلى معرفة موعد استشار

 الطبية للمريض كجزء من الحل.

 

Problem-solving skills examples: أمثلة على مهارات حل المشكالت 

To solve a problem effectively, you will likely use a few different skills. 

Here are a few examples of skills you may use when solving a problem: 
لحل مشكلة بشكل فعال ، من المحتمل أن تستخدم بعض المهارات المختلفة. فيما يلي بعض األمثلة على 

 المهارات التي قد تستخدمها عند حل مشكلة:

Research: البحث 

Researching is an essential skill related to problem solving. As a problem 

solver, you need to be able to identify the cause of the issue and 
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understand it fully. You can begin to gather more information about a 

problem by brainstorming with other team members, consulting more 

experienced colleagues or acquiring knowledge through online research 

or courses. 

بب ديد سالبحث مهارة أساسية متعلقة بحل المشكالت. كحل لحل المشكالت ، يجب أن تكون قادًرا على تح 

فكار مع ل األالمشكلة وفهمها تماًما. يمكنك البدء في جمع مزيد من المعلومات حول مشكلة ما عن طريق تباد

ورات و الدة أو اكتساب المعرفة من خالل األبحاث أأعضاء الفريق اآلخرين ، أو استشارة زمالء أكثر خبر

 التدريبية عبر اإلنترنت.

Analysis: التحليل 

The first step to solving any problem to analyze the situation. Your 

analytical skills will help you understand problems and effectively 

develop solutions. You will also need analytical skills during research to 

help distinguish between effective and ineffective solutions. 

الخطوة األولى لحل أي مشكلة لتحليل الموقف. ستساعدك مهاراتك التحليلية على فهم المشكالت وتطوير  

البحث للمساعدة في التمييز بين الحلول الفعالة وغير الحلول بفعالية. ستحتاج أيًضا إلى مهارات تحليلية أثناء 

 الفعالة.

Decision-making: اتخاذ القرار 

Ultimately, you will need to make a decision about how to solve 

problems that arise. At times (and with industry experience), you may be 

able to make a decision quickly. Solid research and analytical skills can 

help those who have less experience in their field. There may also be 

times when it is appropriate to take some time to craft a solution or 

escalate the issue to someone more capable of solving it. 

خبرة  ن )ومعسوف تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية حل المشاكل التي تنشأ. في بعض األحيافي النهاية ،  

ن ولئك الذيأيلية الصناعة( ، قد تتمكن من اتخاذ قرار بسرعة. يمكن أن تساعد األبحاث الصلبة والمهارات التحل

ياغة صت في قضاء بعض الوق لديهم خبرة أقل في مجالهم. قد يكون هناك أيًضا أوقات يكون فيها من المناسب

 حل أو تصعيد المشكلة لشخص أكثر قدرة على حلها.

Communication: االتصال 

When identifying possible solutions, you will need to know how to 

communicate the problem to others. You will also need to know what 

communication channels are the most appropriate when seeking 

assistance. Once you find a solution, communicating it clearly will help 

reduce any confusion and make implementing a solution easier. 

معرفة  عند تحديد الحلول الممكنة ، ستحتاج إلى معرفة كيفية توصيل المشكلة لآلخرين. ستحتاج أيًضا إلى 

قنوات االتصال األكثر مالءمة عند طلب المساعدة. بمجرد العثور على حل ، سيساعد توصيله بوضوح في 

 تقليل أي لبس وجعل تنفيذ الحل أسهل.

Dependability: الجدارة 

Dependability is one of the most important skills for problem-solvers. 

Solving problems in a timely manner is essential. Employers highly value 

individuals they can trust to both identify and then implement solutions as 

fast and effectively as possible. 
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تعد االعتمادية واحدة من أهم المهارات لحل المشكالت. حل المشاكل في الوقت المناسب أمر ضروري. يقدر 

العمل األفراد الذين يمكنهم الوثوق بهم لتحديد الحلول وتنفيذها بأسرع وقت وفعالية.أصحاب   

 

=How to improve your problem-solving skills: 

 كيفية تحسين مهاراتك في حل المشكالت

There are several methods you can use to improve your problem-solving 

skills. Whether you are searching for a job or currently working, 

improving your problem-solving skills and associated abilities will help 

make you a strong candidate and employee. 

 تعمل هناك عدة طرق يمكنك استخدامها لتحسين مهاراتك في حل المشكالت. سواء كنت تبحث عن وظيفة أو

وظًفا ا ومفإن تحسين مهاراتك في حل المشكالت والقدرات المرتبطة بها سيساعدك على جعلك مرشحً  حالًيا ،

 قويًا.

 Acquire more technical knowledge in your field. Depending on your 

industry, it may be easier to solve problems if you have a strong working 

technical knowledge. You can more technical knowledge through 

additional coursework, training or practice. 

ل حسهل اكتساب المزيد من المعرفة التقنية في مجال عملك. اعتمادًا على مجال عملك ، قد يكون من األ

الدورات  خالل الفنية منالمشكالت إذا كان لديك معرفة تقنية قوية بالعمل. يمكنك معرفة المزيد من المعرفة 

 الدراسية أو التدريب أو الممارسة اإلضافية.

 Seek out opportunities to problem solve. By putting yourself into new 

situations, you are more likely to be exposed to opportunities to problem 

solve. You may find there are opportunities to volunteer for new projects 

in your current role, on another team or outside the workplace for another 

organization. 

البحث عن فرص لحل المشكلة. بوضع نفسك في مواقف جديدة ، فأنت أكثر عرضة للتعرض لفرص حل 

مكان  و خارجدورك الحالي أو في فريق آخر أالمشكالت. قد تجد أن هناك فرًصا للتطوع في مشاريع جديدة في 

 العمل لمؤسسة أخرى.

Do practice problems. Practice and role-play can be useful tools when 

learning to develop your problem-solving skills. You can find 

professional practice books for your industry and problem-solving 

scenarios online. Practice how you might solve those problems and 

determine if your potential solutions are viable. 

هل ممارسة المشاكل. قد تكون الممارسة ولعب األدوار أدوات مفيدة عند تعلم تطوير مهاراتك في حل 

لصناعة وسيناريوهات حل المشكالت عبر اإلنترنت. المشكالت. يمكنك العثور على كتب تدريبات احترافية ل

 تدرب على كيفية حل هذه المشاكل وحدد ما إذا كانت حلولك المحتملة قابلة للتطبيق أم ال.

 

 

  

 

 

 



Management and Leadership Skills---- Management and Leadership Skills---- 

Management and Leadership Skills ---- Management and Leadership Skills  

 

43 
 

Steps to solving a problems: خطوات حل المشاكل 

 

Here are seven-steps for an effective problem-solving process. 

Problem solving with a standardized, disciplined and methodical 

approach is by far the best way of understanding root causes, exploring 

influences and implementing solutions that not only work, but also stay 

effective over time. The best solution to a problem is not always the most 

obvious and only after careful thought and assessment can the most 

suitable and feasible solution or solutions be implemented. The 7 step 

problem solving guide provided below has been created to help solve 

problems where the solution or in some cases the problem itself is not 

obvious. 

ة جذرييعد حل المشكالت باستخدام منهج موحد ومنضبط ومنهجي أفضل طريقة لفهم األسباب ال

لوقت. ارور مواستكشاف التأثيرات وتنفيذ الحلول التي ال تعمل فحسب ، بل تظل أيًضا فعالة مع 

، يمكن  قييموًحا ، وفقط بعد التفكير المتأني والتإن أفضل حل للمشكلة ليس دائًما األكثر وض

طوات خ 7تنفيذ الحل أو الحلول األنسب واألفضل. تم إنشاء دليل حل المشكالت المكون من 

لة لمشكاالموضح أدناه للمساعدة في حل المشكالت التي يكون فيها الحل أو في بعض الحاالت 

 غير واضحة.

STEP 1: The Right Problem to Solve   المشكلة الصحيحة للحل  

STEP 2: Analyse the Problem   تحليل المشكلة  

STEP 3: Define the Problem   تحديد المشكلة  

STEP 4: Develop Opportunities (Possible Solutions تطوير الفرص )الحلول  

 (الممكنة(

STEP 5: Select the Best Solution   حدد الحل األفضل    

STEP 6: Implement the Solution   تنفيذ الحل  

STEP 7: Evaluate and Learn    تقييم وتعلم 

 

STEP 1: The Right Problem to Solve 

Identifying the right problem to solve can be by far the most crucial 

element in the process and it can’t be stressed enough that for this step to 

work to its full potential it is important to remember to focus on the 

problem and not just its symptoms or possible solutions, these parts will 

come shortly.: 

د ، بعي يمكن أن يكون تحديد المشكلة الصحيحة التي يجب حلها أهم عنصر في العملية إلى حد

مهم ن الموال يمكن التأكيد بشكل كاف على أنه حتى تعمل هذه الخطوة إلى أقصى إمكاناتها ، 

 تذكر التركيز على المشكلة وليس فقط أعراضها.:

1-Being as specific as possible what exactly is the problem to be 

solved?أن تكون محددًا قدر اإلمكان ، ما هي المشكلة التي يجب حلها بالضبط؟ 

-A clearly and concisely defined problem avoids confusion. 

o مشكلة محددة بوضوح ودقة تتجنب االلتباس 

2-Can the problem be broken down further? المشكلة أكثر؟هل يمكن تقسيم   

-A problem in its most simple form is in the best state for solving. 

https://structx.com/Article002-7_Step_Problem_Solving.html#step1
https://structx.com/Article002-7_Step_Problem_Solving.html#step2
https://structx.com/Article002-7_Step_Problem_Solving.html#step3
https://structx.com/Article002-7_Step_Problem_Solving.html#step4
https://structx.com/Article002-7_Step_Problem_Solving.html#step4
https://structx.com/Article002-7_Step_Problem_Solving.html#step5
https://structx.com/Article002-7_Step_Problem_Solving.html#step6
https://structx.com/Article002-7_Step_Problem_Solving.html#step7
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o المشكلة في أبسط أشكالها هي في أفضل حالة للحل 

3-Is the problem exactly the same from multiple perspectives? If not, 

can it be reworded so that it is? 
ا ياغتهصالشيء من وجهات نظر متعددة؟ إذا لم يكن كذلك ، فهل يمكن إعادة  هل المشكلة هي بالضبط نفس

 بحيث تكون؟

4-Is there anyone who thinks it is not a problem? Why not? 

 هل هناك أي شخص يعتقد أنها ليست مشكلة؟ لما ال؟

5-Is the problem a symptom of a deeper, underlying condition? 

المشكلة من أعراض حالة أعمق ، الكامنة؟هل   

6-Is the problem one that can be solved? If no, can the problem be 

redefined? شكلة؟هل المشكلة واحدة يمكن حلها؟ إذا كانت اإلجابة ال ، فهل يمكن إعادة تعريف الم  

7-Can the problem be defined as an opportunity? 

المشكلة كفرصة؟ هل يمكن تعريف  

8-Is the problem a beneficial one to solve? Why? 

 هل المشكلة مشكلة مفيدة لحلها؟ لماذا ا؟

9-Are you trying to solve a problem? Or are you confusing cause and 

effect?هل تحاول حل مشكلة؟ أم أنك مربك السبب والنتيجة؟ 

 

STEP 2: Analyse the Problem  

Analysing the problem starts with collecting as much information as 

possible relating to all aspects of the problem. This is where you find out 

what you already know about the situation and what areas need further 

looking into. To help discover all the facts it is a good idea to create a 

number of lists relating to the problem where you in turn list as many 

points as possible. 
كان الذي و المهيبدأ تحليل المشكلة بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بجميع جوانب المشكلة. هذا 

ي فساعدة الموقف وما هي المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من البحث. للمتكتشف فيه ما تعرفه بالفعل عن 

راج أكبر ا بإداكتشاف كل الحقائق ، من المستحسن إنشاء عدد من القوائم المتعلقة بالمشكلة حيث تقوم بدوره

 عدد ممكن من النقاط.

Remember that in this stage writing down anything and everything that 

comes to mind can be a good starting point; irrelevant items can be 

removed at the end. Some of the information you may find valuable may 

stem from the following questions. There are quite a few questions to 

consider, but hopefully they will guide you in the right direction. They 

are based on the "5 W's and 1 H". 
ة ؛ ق جيدتذكر أنه في هذه المرحلة تدوين أي شيء وكل شيء يتبادر إلى الذهن يمكن أن يكون نقطة انطال

 ن األسئلةيمة مقيمكن إزالة العناصر غير ذات الصلة في النهاية. قد تنبع بعض المعلومات التي قد تجدها ذات 

ند . وهي تستلصحيحلية. هناك بعض األسئلة القليلة التي يجب مراعاتها ، ولكن نأمل أن يرشدك في االتجاه االتا

 ".H 1و  W 5إلى "

 

When you ask "What?" you are asking for information specifying 

something - "What are we looking at?" or for things that are used in 
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specifying something - "What we need is?" or even information 

specifying something - "What time is it?". Asking "What?" can also be 

used to find out to what extent - "What does it matter?". 

إليه؟" أو لألشياء التي يتم "ما الذي ننظر  -عندما تسأل "ماذا؟" أنت تطلب معلومات تحدد شيئًا ما 

"ما هو  -"ما نحتاج إليه هو؟" أو حتى المعلومات التي تحدد شيئًا ما  -استخدامها في تحديد شيء ما 

"ماذا يهم؟". -الوقت؟". يسأل "ماذا؟" يمكن أن تستخدم أيضا لمعرفة إلى أي مدى   

 What does the problem currently affect? ؟اماذا تؤثر المشكلة حالي  

o People or yourself? الناس ام نفسك 

o Environment? البيئة 

o Equipments? المعدات 

o Process? العملية 

o Organization? المنظمة   

 What will be the benefits of solving the problem? And by how much? 
 ما هي فوائد حل المشكلة؟ وكم؟

o Credibility? المصداقية 

o Financial?المالية 

o Knowledge?المعرفة 

o Legal?القانونية 

o Marketing? التسويق 

o Productivity? االنتاجية 

o Quality? الجودة 

o Quantity? الكمية 

o Reputation? التقييم 

o Respect? االحترام 

 What influences the problem?ما الذي يؤثر على المشكلة؟ 

o Does anything seem to aggravate or spread the problem? 

 هل يوجد شيء يزيد من حدة المشكلة

o Does anything seem to reduce or delay the problem? 

o ةهل يوجد شيء يقلل من حدة المشكل   

 What would be needed to solve the problem?ما المطلوب لحل المشكلة؟ 

 What would happen if no solution can be found? 
 العثور على حل؟ماذا سيحدث إذا لم يتم 

 
When you ask "Why?" you are asking for a reason or purpose - "Why did 

they do it?" or "Why is it the way it is?" 

"لماذا فعلوا ذلك؟" أو "لماذا هو هكذا؟" -عندما تسأل "لماذا؟" أنت تسأل عن سبب أو هدف   

 Why do you want to achieve a solution? 

 لماذا تريد تحقيق حل؟

 Why did the problem arise in the first place? 

 لماذا نشأت المشكلة في المقام األول؟

 Why was the problem allowed to escalate as far as it has? 
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 لماذا تم السماح للمشكلة بالتصاعد بقدر ما هي؟

 
When you ask "How?" you are asking in what way or manner; by what 

means - "How does it work?" or used to ask about the condition or quality 

of something - How was your time there?" 
حالة  سأل عن"كيف يعمل؟" أو اعتاد أن ي -عندما تسأل "كيف؟" أنت تسأل بأي طريقة أو طريقة ؛ ماذا يعني 

 وقتك هناك؟ " كيف كان -أو نوعية شيء ما 

 How long has the problem been around? 

 منذ متى كانت المشكلة موجودة؟

 How will the situation be different once the problem is solved? 
 كيف سيكون الوضع مختلًفا بمجرد حل المشكلة؟ 

 How relevant is the information available? 
  المتاحة؟ما مدى صلة المعلومات 

 How can I find out more information on the problem and possible 

solutions? 
 كيف يمكنني معرفة المزيد من المعلومات حول المشكلة والحلول الممكنة؟ 

 
when you ask "Where?" you are asking what position something is or 

originates from or the location something is acting on or at - "Where did 

it come from?" or "Where is it affecting?" 

عندما تسأل "أين؟" أنت تسأل عن الموضع الذي ينشأ منه شيء ما أو ينشأ منه أو المكان الذي يتصرف فيه 

"من أين أتت؟" أو "أين تؤثر؟" -أو في مكان ما   

 Where did the problem arise? ظهرت المشكلة؟ أين  

 Where is the problem currently located?أين تقع المشكلة حاليا؟ 

 Is the “where” component to the problem important? If so, why? 
 هل عنصر "أين" للمشكلة مهم؟ إذا كان األمر كذلك لماذا؟

 
When you ask "Who?" you are asking what or which person or people are 

involved - "Who is that?" or "Who was there at the time?" 
 "من هو هذا؟" أو "من -عندما تسأل "من؟" أنت تسأل ماذا أو أي شخص أو أشخاص متورطين 

 كان هناك في ذلك الوقت؟"

 Who are the stakeholders?من هم أصحاب المصلحة؟ 

 How do processes currently work where the problem is occurring? 
 كيف تعمل العمليات حاليًا حيث تحدث المشكلة؟

 
When you ask "When?" you are asking at what time - "When did last 

witness it?" or at or on which time or circumstance - "Is early mornings 

when it happens most?" 
"هل  -"متى شاهد آخر ذلك؟" أو في أو في أي وقت أو ظرف  -تسأل في أي وقت عندما تسأل "متى؟" أنت 

 الصباح مبكر عندما يحدث أكثر؟"
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 When did the problem first appear?متى ظهرت المشكلة ألول مرة؟ 

 When does a solution need to be found?متى يجب إيجاد حل؟ 

 

STEP 3: Define the Problem 

Only after the right problem has been identified and analysed can one be 

sure of the correct definition of the problem. In most cases the definition 

will remain unchanged from STEP 1, but in some cases once other 

available information has been brought to light the problem, the 

opportunity or the desired outcome may have changed to accommodate 

either new information or a new perspective on the problem itself. 

The following definitions should be written down for future reference. If 

there is any hesitation with any of the definitions it can be a sign that you 

don’t fully understand the problem at hand and that the previous step 

should be re-visited. 

 Define exactly what the problem is. 

 Define exactly what needs to be solved. 

 Define your problem as an opportunity. 

 Define the desired outcome. 
  

 STEP 4: Develop Opportunities (Possible Solutions) 

There is always more than one way to solve a problem and in some cases 

simultaneous solutions may be required. As with the previous steps it is 

essential that time is taken to develop plenty of innovative and creative 

ideas. At the end of this step you can be certain you will have the best 

solution if you have explored all possible avenues and generated every 

conceivable option. To help you find the best solution the following 

methods can be used. 

Seek advice; ask an expert 

In today’s day and age there is an expert on pretty much any topic you 

can imagine. Sometimes the best and fastest approach to getting the 

information we need can be simply to ask someone who knows more 

about the subject than we do. Of course finding that someone can be a 

challenge in itself, but the rewards in doing so could far outweigh other 

options. If the expert is unsure about the best approach for your situation 

they will probably be able to point you in the right direction. 
 


