
دليل البدء الرسيع
ي القيادة وإدارة الفريق

لعبة جّدية �ف

ي أي وقت ، أو التواصل مع المدرب عىل بوابة الدعم الخاصة بنا عىل:
ي صفحة الويب الخاصة بنا �ف

يمكنك زيارة قسم الأسئلة الشائعة �ف
https://gamelearn.zendesk.com/hc/es



 01. لماذا یجب أن تأخذ هذه الدورة؟

 یعّد Pacific دلیًال مفصًال یخولك إدارة فرق عالیة األداء. إنه مصمم للّتكیف مع
 طریقة عمل أي شخص یرید تطویر مهاراته القیادیة.

 باستخدام هذه المحاكاة ، ستكون قادًرا على تطبیق ما تتعلمه من التقنیات والموارد،  ومهارات القیادة . التكوین
 النظري لـ Pacific یشدد على التحفیز والعمل الجماعي وتفویض المهام، تقدیم المراجعات التقیمّیة المستمرة

 لتعزیز التواصل واألداء داخل الفریق.



 02. قد فریقك للفرار من الجزیرة

 في هذه اللعبة ، ستتمكن من اختیار تجسید أنثى أو ذكر ، وتضع نفسك في مكان زعیم المجموعة. هدفك هو قیادة
 الفریق ككل لبناء منطاد الهواء الساخن من أجل الفرار من الجزیرة حیث تقّطعت بكم السبل. على مدار عدة أیام

 افتراضیة ، یجب علیك التغّلب على الصعوبات المرتبطة بالعزلة والمخاطر الطبیعیة، انها بیئة مواتیة لتطویر
 مهاراتك القیادیة وتعزیز روح العمل كفریق واحد.

 بصفتك مدیًرا لألشخاص ، سیكون لدیك مجموعة من األدوات ، مثل شجرة المهام ، وإجراءات المجموعة ،
 ملف بیانات االعضاء والفریق، وخریطة المهارات ، ونموذج نظري حیث سترى تقدمك التعّلمي.

 خالل وجودك على الجزیرة ، سیتعّین علیك القیام بمجموعة إجراءات للحفاظ على الفریق متحفز. یجب علیك
 تحدید األهداف والقواعد ، والقیام بالنشاطات الجماعیة، وحل النزاعات، وتطویر المناهج العملّیة. ستستطیع

 التفاعل مع الشخصیات وتفویض المهام، وتقدیم التقاییم التدریبّیة, وتطویر ومكافأة األشخاص, وطرح األسئلة
 إلبقائهم متحمسین.

 لفتح جمیع هذه اإلجراءات ، یجب علیك إكمال القراءات المختلفة في خریطة المهارات ، والتي یمكنك الوصول
 إلیها باستخدام زر "العقل". ال تقلق, ان الیوم االفتراضي األول عبارة عن دورة تدریبّیة تمنحك نظرة عامة حول

  كیفیة
 عمل اللعبة.

 في األیام التالیة ، سیكون لدیك أیًضا مؤشرات عرضیة لمساعدتك على تعلم كل الوظائف الخاصة باللعبة وكیفیة
 تحقیق هدفك النهائي. بعد األیام القلیلة األولى على الجزیرة ، ستكون قد تعّلمت التنقل بسهولة ، وستتقدم بسرعة

 أكبر.



03. األزرار والمؤشرات

 شریط المؤشرات في الجزء العلوي من الشاشة

 01. الطاقة:  تستهلكها عند تنفیذ المهام, واإلجراءات, وفتح القراءات الجدیدة. یمكنك الحصول على المزید
 من خالل التقدم إلى الیوم التالي.

 02. أیام افتراضیة:  األیقونة في الرزنامة تخبرك بعدد أیام وجودك على الجزیرة. هدفك هو بناء المنطاض
 حائزًا على أكبر عدد ممكن من نقاط القیادة.

 03. مستوى التآزر:  یمكنك زیادة هذا من خالل تنفیذ إجراءات خاصة بالفریق (تحدید األهداف والقواعد،
 والقیام بنشاطات جماعّیة، وحل النزاعات ، وتطویر المناهج). المزید من التآزر یعني أداء أفضل من قبل

 فریقك والمهام منفذة في وقت أقل.

 04. نقاط القیادة:  أیقونة الشعلة. یمكنك كسب نقاط القیادة عن طریق إدارة فریقك بشكل صحیح وتطویر
 مهاراتك من خالل خریطة المهارات (زر "العقل").

 05. تقدم المنطاض:  یشیر إلى تقدمك في بناء المنطاض كنسبة مئویة. تذكر أن هدفك هو بناء منطاد للخروج
 من الجزیرة.

 06. القائمة:  األشرطة الثالثة على الجانب األیمن من الشاشة. تتیح لك هذه عرض القائمة الرئیسیة.

 07. مساعدة [؟]:  على الجانب األیسر لدیك رابط مباشر للمساعدة العامة واألسئلة الشائعة وللتواصل مع
 المدرب الخاص بك.



 شریط المؤشرات في الجزء السفلي من الشاشة

 08. رمز الجمع [+]:  یعرض القائمة الثانویة التي ستجد فیها الترتیب ، و Nautilus (النموذج
 النظري) ، وزر "العقل"  للوصول إلى القراءات ، وخریطة إنشاء المنطاض ، وقائمة إجراءات

 المجموعة.

 09. قائمة بیانات الفریق:  نظرة عامة على الفریق.

 10. الخریطة:  ُتظهر لك أیقونة الجبل خریطًة للجزیرة حیث یمكنك التنقل فیها ومعرفة مكان كل
 عضو من أعضاء الفریق.

 11. نهایة الیوم:  على الیسار ، لدیك رمز غروب الشمس, بالضغط علیه تستطیع انهاء الیوم وثم
 الحصول على مالحظات  شخصیة.



 04. اإلجراءات

 فتح اإلجراءات:  افتح خریطة المهارات عن طریق عرض قائمة "رمز الجمع" والنقر فوق زر "العقل". استثمر
 نقاط الطاقة للوصول إلى القراءات وفتح اإلجراءات.

 01. تفویض المهام:  قم بتفویض مهام إلى كل عضو من فربقك من خالل شجرة المهام. انتبه إلى توافق المهام
 مع الشخصیات.

 02. تنفیذ اجراءات جماعّیة:  في قائمة "رمز الجمع" ، انقر فوق زر "عقد اجتماع" وقم باختیار أحد اإلجراءات
 الجماعّیة المتاحة.

 03. قیادة فریقك:  انقر على كل شخصیة لتفویض مهام، وتقدیم التقاییم التدریبّیة ، وتطویر االشخاص ، ومكافأة
 بعض اإلجراءات ، وطرح األسئلة.

 04. إعادة شحن الطاقة:  استخدم زر نهایة الیوم للتقدم إلى الیوم التالي وإعادة شحن طاقتك.
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