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 معارؼ -دراسة مصطلحات الدراسة : إدارة   األوىل:احملاضرة 

 مقدمة :

إال لذلك   فريقمن خبلؿ عنواف اؼبقياس  يظهر لنا جليا انو يتكوف من كلمتُت أساسيُت : إدارة و  ال
يعد علم اإلدارة من العلـو اغبديثة . دارةظتصطلح  اإلسنقـو يف أوؿ ؿباضرة ابإلؼباـ ابؼبفاىيم األساسية  

نسبيًا والذي ظهر نتيجة للمنافسة والصػراع بػُت اؼبؤسسات الصناعية، ولقد تطور علم اإلدارة من خبلؿ 
و ذلك بتحديد مدلوؽبا من حيث: أوال ربديد   ظهور النظرايت اإلداريػة اؼبختلفػة حىت أصبح علمًا وفناً،

مث استعراض  كل من االدارة  يف ظل ذلك سنقـو ابلتعرؼ على  تطور اؼبصطلحالعوامل اؼبساعدة  لنشاة  
 اؼبفاىيم من ؾبموعة ظهور العشرين القرف حيث شهد هناية ، اثنيا ربديد ماىيتو. نشاة ادارة اؼبعارؼ

 مثل :  اإلدارة يف ؾباؿ اعبديدة والنظم واؼبداخل

 الشاملة ) اعبودة إدارة مثلTotal Quality Management(، )le management 
de la qualité totaleالتسعينيات بداية ( مع 

 اؽبيكلة   إعادة .Re- structure       و اعادة اؽبندسةRe-ingénierie 
 ضافة إُف إدارة اؼبعارؼ إ the knowledge management اليت تعترب من أىم األساليب

ت االقتصادية و ظهور الشركات التجارية و  فمع تطور اؼبعامبلاغبديثة إلحداث التغيَت و التطوير ، 
كرب حجم اؼبؤسسات أدى ذلك زايدة اغباجة إُف التخصصات االدارية عليو بدات اغبكومات 
واؼبنظمات تعطي اىتماما كبَتا للشركات و اؼبنظمات اليت سبتلك مستوى متميز و متوفق يف ؾباؿ 

 اؼبعارؼ لعدة اسباب :
 اي التحوؿ من وسائل تحوؿ من االقتصاد التقليدي كبو إقتصاد اؼبعرفة وال العوؼبة ظاىرة التطورات ىذه .1

عليو ما ىي أقساـ عناصر اإلنتاج أو عوامل االنتاج التقليدية اُف وسائل االنتاج اغبيديثة ،  •
 رأس و ،العمل األرضعناصر:   03الذي يعتمد على عوامل االنتاج التقلدية :بتوفر  )التقليدية 

 نوع ابعتبارىا اظتعرفة يف اؼبتمثل و لبلقتصاد األىم اؼبورد يعترب رابع أصبحنصر ابضافة ع  ( اظتاؿ
االنتقاؿ الواضح إُف اقتصاد اؼبعرفة فضبل  ساىم يف من راس اؼباؿ قائم على اػبربة و اؼبعرفة جديد

رفة و عن ظهور ؾبتمعات اؼبعلومات و اؼبعرفة و ابلتاِف بناء القوة ربوؿ القيمة من اؼبادة إُف اؼبع
انتقاؿ مزااي اؼبنافسة اُف موارد اؼبعرفة و موارد اؼبعرفة و راس اؼباؿ الفكري

1  
 رأس أف اؼبعريف . علماعلى راس اظتاؿ اصتديد . برراس اظتاؿ الفكري او  حيث اصبح يطلق على 

 انه :كما ىو موضح أد   .اؽبيكلي اؼباِف رأس + البشري اؼباؿ رأس + الزبوف ماؿ رأس = الفكري اؼباؿ
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 راس ماؿ ىيكلي أو داخلي: االنظمة و الرباءات و قواعد البياانت 
 راس ماؿ بشري : التعليم ،خربة ،تدريب و مهارة 
 راس اظتاؿ خارجي او سوؽ أو الزبوف: الرحبية و والء اظتستهلك 

 زايدة على ذلك يعترب  عنصر اساسيا لتشكيل اؼبنظمة الذكية
 .القيم + الفكري اظتاؿ رأس + اظتعلومات تقنية =الذكية اظتنظمة

تزايد اؼبنافسة يف االسواؽ و ىذا ما استلـز مهارات ادارية يف التجديد و االبتكار لتحسُت  نوعية  .2
 االنتاج و خفض التكاليف

اؼبتغَتات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية احمليطة ابؼبؤسسة فبا التنبؤ هبذه التغَتات و  .3
 سائدة و الغَت معروفة.  مواجهتها  يف الظروؼ ال

خاصة بفضل  التخطيطوالطريقة اظتستخدمة يف االدارة للتنبؤ هبذه اظتتغَتات ؟ىي  ابلطبع وظيفة 
استعماؿ الوسائل الكمية مثل احملاسبة و اؼبعلوماتية يف ادارة االعماؿ و القواعد اؼبالية يف البنوؾ الستخداـ 

 كلفة امثل للموارد اؼبتاحة أبفضل طريقة و أقل ت
حيث ساىم التطور اإلداري اعتبارًا من منتصف القرف اؼباضي يف الًتكيز على العنصر البشري ودوره يف 
ربقيق النجاح والنمو للمنظمات، وأدت التطورات التقنية واؼبتغَتات العديدة يف البيئة احمليطة ابؼبنظمات إُف 

صر البشري والًتكيز على تنمية واالىتماـ ظهور عدد من األعراض واؼبشكبلت اليت ربتم االىتماـ ابلعن
بنظم اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية ػبلق بيئة ومناخ مبلئم لئلبداع والتطوير سعيًا لتحقيق رضى العمبلء 

 واؼبستهلكُت من أفراد، وؾبتمعات 
و قد ساىم العيديد من الرجاؿ و ىم الذين يطلق عليهم رواد االدارة االوائل اُف ظهور العديد من 
االذباىات الفكرية اليت ربمل كل واحدة منها يف طياهتا فلسفة خاصة هبا و كدا حسب الفًتة اليت تزامنت 
معها حبيث تعترب اؼبدرسة الكبلسيكية من اوؿ اؼبدارس الذين وضعوا االسس االوِف لعلم اؼبنظمات و اليت 

 F.W.TAYLOR , H .FAYOL . MAXارتبطت اعماؽبم مع بداية القرف العشرين : 
WEBER ، بيد اف كل واحد منهم ركز على جانب معُت إال اف مسانبتهم اشًتكت يف العديد من

 2 الفرضيات االساسية أمثاؿ:
حيث يعترب اب االقتصاد اغبديث و ال يزاؿ من اكثر اؼبفكرين و يعترب ايضا من اوؿ  اداـ شتيث .1

 وضع القواعد اضتديثة لبلدارة و التنظيم من حاوؿ 
 ه احملاوالت ابعماؿ اتيلور ابلو ـ أ حوؿ تقسيم العمل و تنظيموو استمرت ىذ .2
 اعماؿ فايوؿ بفرنسا حوؿ االدارة و تنظيم اظتؤسسات و تقسيم الوظائف .3
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فبا كوف عدة اذباىات و مدارس تنظيمية و ادارية كل منها ركزت على جانب اؼبؤسسة و اؼبنظمة بشكل 
 أوسع 

 اوال : تطور مصطلح االدارة :
رئ للغة العربية عدة مصطلحات تعرب كلها عن االدارة : التسيَت و اؼباقبمنت مع العلم اف كل هبد القا

اؼبؤشرات تقوؿ اهنما شيئ واحد هبدر االشارة ايضا اُف اف كلمة مناصبنت مستعملة عموما يف اؼبؤسسات 
ملة حيث نبلحظ ىناؾ اختبلؼ يف التسميات اؼبستع،حيث  3اػباصة مث اخذت مكانتها يف االدارة 

تستعمل كلمة إدارة كما ىو اغباؿ ابلنسبة لغالبية الدوؿ العربية بينما يطغى استعماؿ كلمة تسيَت يف اعبزائر 
 . managementكًتصبة للمصطلح االقبليزي 

اليد و تعٍت ؾبهودات بشرية  manusأصل كلمة االدارة التيٍت حبيث يطلق عليها يف اللبلتينية  .1
فكلمة تسيَت من الكلمات ،5و تقدًن العوف ؽبم  4ليت ىي خدمة االخرينإلقباز أىداؼ ؿبددة و ا

اؼبتداولة يوميا يف حياة االفراد حيث يطلق على ذلك يف اللغة الفرنسية مصطلح : 
GESTION  (latin gestiogestion vient du  ) 6  لذلك تناولت يف ،

مل قضااي اإلدارة والقيادة.  إدارة اظتنظمات. مث  تطورت يف اطتمسينيات لتش االوؿ من طرؼ
  Administrationكما ىناؾ عدة مرادفات عتا يف اللغة الفرنسية : ،

،Management  ،Direction 
اُف اللغة الفرنسية ابلنطق   managementبعد ذلك دخلت عبارة او لفظ اؼبناصبنت  .2

 اليت تعٍت   TO MANAGEحيث اتت مباشرة من االقبليزية  1973الفرنسي يف سنة 
 قاد ، أدار

مستعملة يف االقتصاد و يف اللغة  Ménagerمن انحية االشتقاؽ قبد يف اللغة الفرنسية الفعل  .3
 و اليت تعٍت كلها الفعل أدار. maneggiareااليطالية 

  يقصد هبا الكفاءات و  و7و يف اللغة االقبليزية ىذا اؼبصطلح يعترب امشل لتضمنو اؼبهارات اإلدارية
ة اليت هبب أف تتوفر يف اؼبسَت )اؼبدير( لكن مهما يكن فاف ىناؾ ارتباط بن مهاـ القدرات القيادي

 اؼبسَت و القائد غَت أهنما مفهوماف ـبتلفاف كما ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبشار اليو أدانه :
 جدوؿ رقم : اوجو االختبلؼ بُت اظتسَت) اظتدير( و القائد

 القائد اظتسَت او اظتدير معايَت التفرقة
ىو ذلك الشخص الذي يستطيع  هاـاؼب

القياـ ابعماؿ و اقباز مهاـ من خبلؿ 
االشخاص االخرين دبمارسة الوظائق 

ىو ذلك الشخص الذي يقـو 
بعملية التاثَت يف اؼبرؤسُت فهو 
مدرب ، ؿبفز يستطيع بناء فريق و 
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االساسية لبلدارة فهو ـبطط ، منظم ، 
مراقب و موجو وقبده يف صبيع 
اؼبستوايت االدارية : مدير ، رئيس 
مصلحة ،رئيس مكتب ....اٍف 
للمسَت سلطة معينة الزباذ القرار 

 ُف منفذ و يفقد صفة مسَتيتحوؿ ا
 

ىو ماىر يف االتصاؿ قادر على 
حل اؼبشكبلت و وبب اؼبخاطرة و 

 التجديد
 
 
 
 

 
 وبدد االشياء اليت وبب ربقيقها يسعى اُف ربقيق اىداؼ ؿبددة االىداؼ
 مساعدين  مرؤوسُت عبارة عن اتبع لعاملُتاالفراد ا
أ.د. عبدالرضبن بن , أ.د. أضبد بن عبدالرضبن الشميمريمن اعداد االستاذة ابالعتماد على :  اظتصدر :

 (،2014،)د. بشرى بنت بدير اؼبرسى غناـ, أضبد ىيجاف
 العلمية: وليد اظتعرفة اثنيا ماىية مصطلح االدارة كممارسة و ووليد الفطرة أـ

 
 :التعاريف الشائعة لبلدارة  (1

 و فيما يلي نشَت إُف أىم التعاريف لئلدارة :
 على اإلقباز ابستخداـ اإلمكاانت اؼبتاحة من أجل ربقيق إقباز معُت ىبدـ أىدافاً  على أهنا القدرة

   8معينة.
  ىي ذلك النشاط الذي يعمل من خبللو اإلداري علػى التػأثَت فػي ؾبموعة أشخاص ينتظموف يف

مؤسسة، فيحفزىم ويوجههم ويرشدىم، وينظم أدوارىػم فػي العمل، ويكسب تعاوهنم أبقصػى 
 9ا.هتم مػن أجػل ربقيػق األىػداؼ اؼبخطػط ؽبػإمكانػا

  عملية إدارية متكاملة يقـو هبا شخص يطلق عليو تسػمية اؼبدير، أاًي كاف منصبو اإلداري أو ؾباؿ
عملو، وىذه العملية مكونة من أربع وظائف رئيسػية ىي التخطيط، التنظيم، التوجيو، الرقابة، 

واألسػس اليت ثبت صحتها من خبلؿ التجربة واؼبمارسة،  وتستخدـ ؾبموعة من اؼبفاىيم واؼببػادئ
ابالعتماد وظيفة  التنسيق اليت تشكل ؿبور و أساس قباح العمل اإلداري كبو ربقيق األىداؼ 

 . 10اؼبنشودة.

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3.%D8%AF.+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3.%D8%AF.+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3.%D8%AF.+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3.%D8%AF.+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89+%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89+%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85%22
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  عرفت ابلنظر اؼبيداف أو اجملاؿ اؼبستخدـ فيها اإلدارة ، كقولنا إدارة الصناعة، وإدارة اغبكومة، وإدارة
وإدارة األعماؿ، وإدارة اؼبؤسسات، و عليو فهي تكتسب اسم اجملاؿ  الذي تعاًف مشاكلو التعليم، 
  11اػباصة"

  ،ىي عملية االستفادة الكاملة من اؼبصادر البشػرية وغَت البشرية لتحقيق األىداؼ اؼبرغوب ربقيقها
صر األساسي واحملرؾ وأهنا عملية إنسػانية وسػلوكية ابلدرجػة األوُف، وأف السلوؾ اإلنساين ىو العن

واؼبوجو للعمل اإلداري، ومػن مث فإف اإلدارة ىي علم وفن التعامل مع البشر واستقطاب تعاوهنم 
  12وتنسيق جهودىم مػن أجػل ربقيق أىداؼ معينة"

 
فبا سبق يظهر أف جل التعاريف تتشابو يف تلك اجملموعة من العمليات اؼبنسقة واؼبتكاملة اليت   

األىداؼ وتنسيق جهػػػػػػػػود األفراد  بػػداية من ربديد خطيط، التنظيم، التوجيو، والرقابػػػػػػة.تشمل أساسا: الت
 14 نذكر منها مايلي :13.)وىو جوىر مهمة اؼبسَت( لبلوغها
 ربقيقها إُف ابلوصوؿ يسمح الذي األىداؼ والشكل عن البحث دبواضيع مادة علمية هتتم 
  اآلخرين. بواسطة األىداؼ ربقيق ىو 
 ومنتجة ىادفة إُف ؾبموعة اؼبنظمة غَت اعبماعة وبوؿ النشاط من خاص نوع ىي. 
  أساسا اليت تشمل واؼبتكاملة اؼبنسقة العمليات تنفيذ االشياء عن ىو تلك اجملموعة من: 

 األشخاص جهود وتنسيق األىداؼ ابختصار : ربديد ىو .والرقابة التوجيو التنظيم، التخطيط،
 .اؼبسَت( همةجوىر م )وىو لبلوغها

  : comme un processusمفهـو االدارة كممارسة  (2
ىي عبارة عن االستخداـ الفعاؿ و الكفء للموارد و اؼبعلومات و االفكار و الوقت من خبلؿ العمليات 

 ، و يقصد بػ : 15االدارية بغرض ربقيق االىداؼ
 و يقصد هبا مدى ربقيق أىداؼ اؼبنظمة الفاعلية :  
 : هبا االستخداـ االقتصادي للموارد : أي االقتصاد يف استخداـ اؼبوارد و و يقصد  الكفاءة

 حسن االستفادة منها
 و نقصد هبا : اظتوارد : 
 : الناس الذين يعملوف يف اؼبنظمةاظتوارد البشرية . أ

 :كل ما يوجد يف اؼبنظمة من مباين و أجهزة و االت اظتوارد اظتادية . ب
اليت تستخدـ لتسيَت االعماؿ اعبارية و االستثمارات الطويلة :كل اؼببالغ من اؼباؿ  اظتوارد اظتالية . ت

 .االجل
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 تشمل االرقاـ و اغبقائق و القوانُت و االنظمةاظتعلومات و االفكار :. 
 الزمن اؼبتاح القباز العمل الوقت : 
 الية اؼب: من اؼبنظور التنظيمي لبلدارة ىي عملية استغبلؿ لكافة اؼبوارد اؼبتاحة )  العمليات االدارية

اؼبادية و البشرية( لتحقيق االىداؼ بدقة و فعالية ،و عليو يف ظل اعتبار االدارة كممارسة يبكن ، 
تعريفها كااليت : على اهنا  اقباز االىداؼ من خبلؿ القياـ ابلوظائف االدارية اػبمسة االساسية : 

 التخطيط ، التنظيم، التنسيق، التوجيو ، اؼبراقبة .
 التسيَتية العملية :يوضح طؼتط:  01الشكل رقم 

 
 مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرف اغبادي والعشرين.(،2011،)زكراي الدوري وزمبلؤه من اعداد االستاذة ابالعتماد على :اظتصدر :

و  ابلتخطيط أي األىداؼ بتحديد تبدأ :مستمرة دائرية عملية و ابلتايل ديكن اعتبار االدارة 
 ىذه وتصحيح وجود اكبرافات، عن تكشف أف بد ال فالرقابة .الرقابة عند تنتهي نعتربىا أف هبوز

 .التخطيط إُف جديد من تعود أف الرقابة دبعٌت اػبطط، تعديبلت علىى إجراء يتطلب أف البد االكبرافات
 ابختصار comme un science et un art  :16مفهـو االدارة كعلم  أو فن : (3

 اغبقائق همبف تسمح واليت عليها واؼبتعارؼ واؼبنتظمة اؼبعرفة اؼبًتاكمة من ؾبموعة ىو: االدارة كعلم 
 للوصوؿ الطريق وتقصي الفعالية، لتحسُت وعند دراستها وفهمها والعمل هبا التسيَت، زبص اليت العامة

 )تعريف اؼبشكلة، 17 اؼبشاكل غبل العلمي األسلوب الستعمالو علم االدارة وتعترب .األىداؼ إُف
 ويعتمد .أفضلها اختيار قصدب إتباعها ومقارنتها اؼبمكن الطرؽ أو البدائل حصر دراستها، ربليلها،

 مستمدة تقنيات كانت أو .أو إحصائية رايضية كانت سواءا الكمية، الطرؽ على العلمي األسلوب

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A4%D9%87/-/-%22


 د.نجاة وسيلة بلغنامي * ادارة الفريق 

 

ابختصار ديكن . (اآلِف ابغباسب االستعانة مع اػبطية الربؾبة تقنيات مالية، أو العمليات، حبوث من
غتموعة من اظتعارؼ مت  إدارية دبعٌت اهنا الننا ندرس يف اعبامعات نظرايت و مبادئ و أفكارالقوؿ : 

 .18اضتصوؿ عليها بطريقة منجية منتظمة و حتليل موضوعي
 يف العاـ الطابع ذات تطبيق ىذه النظرايت يتطلبها اليت اإلبداعية الطبيعة يف يتمثل: االدارة كفن 

 من ذبريده يعٍت ال الفن صفة اؼبدير  إعطاء أف كما.واإلبداع اليقظة إلتزاـ منو خاصة،تتطلب ظروؼ
واؼبسَت الناجح ىو  ابلواقع واحتكاكو وتقديراتو ذبربتو يف الصفة ىذه تطعيم ىو يعٍت بل العلمية صفتو

مهارة  ابختصار ايضا ديكن القوؿ على أنو ذلك الذي يتمكن من اؼبعاين العلمية وتطبيقاهتا ابلواقع.
دارية بطريقة ذكية تعكس اػبربة و التجربة و تعتمد على تطبيق ىذه االفكار و النظرايت و اؼببادء اال

 19 اؼبمارسة و االبداع و الثبات يف مواجهة اؼبواقف
  ضرورايف، نبا شيئاف جهة من الفنية واؼبمارسة جهة من العلمية اؼبعرفة أف ىذا من نستنتجعليو 

اف االدارة علم  و ابلتايل ديكن القوؿ.حبسن اؼبمارسة يبدان الفن قإف ابؼبعرفة يبدان العلم كاف فإف
حبيث أهنا تعتمد على فن استخداـ العلم و اؼبنهج العلمي يف البحث و تستند اُف مبادئ و  و فن

و عليو اظتهارات قواعد و البد لبلداري من استخداـ مهاراتو الشخصية يف تطبيق معارفو اإلدارية ،
لية و الكفاءة يف أعمالو على تتوقف مدى قدرة اؼبدير على إقباز أىدافو و ربقيق الفاع االدارية :

 . 20االفراد عن غَتىم داخل اؼبنشأة   اليت سبيز مدى توافر اؼبهارات اإلدارية 
 وسرعة متناىية وبدقة ؿبددة بكيفية مهمة اقباز من التمكن وىي ، مهارة صبع : اصطبلحا يقصد دبهارات

ت اإلدارية، و اليت يبكن تلخيصها كما ف أنبية ىذه اؼبهارات زبتلف ابختبلؼ اؼبستوايكما أ  . 21التنفيذ يف
 يلي :
 22 .للعمل والعمودي األفقي للتقسيم العمل االداري  ىبضع :اظتسيَتين مستوايت 1.3)
 نشاط من ـبتلف االقساـ واجملاالت على ليشرفوا اؼبديرين توزيع يف يتمثل: األفقي التقسيم . أ

 23التسويق،...( البشرية، اؼبوارد والتطوير،  البحث اؼببيعات، )اإلنتاج، اؼبؤسسة
 )اإلدارة قيادي مستوى :ثبلث مستوايت حسب اؼبسَتين توزيع يف يتمثل: العمودي التقسيم . ب

 24 .القاعدية( )اإلدارة القاعدي اؼبستوى )اإلدارة الوسطى(، تنظيمي مستوى العليا(،
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 التقسيم العمودي و االفقي لبلدارة :يوضح ؼتطط:  02الشكل رقم 

 
, Jonathan WintertonEmma  ,Le Deist -Françoise Delamare من اعداد االستاذة ابالعتماد على :اظتصدر :

 Stringfellow 
 

 تقسم اُف ثبلث انواع رئيسية:  اظتسيَتين أنواع2.3)
هبرى انتقاؤىم عادة ابلنظر ػبربهتم ومهارهتم  :االقاعديوف على مستوى االدارة الدني اظتسَتوف . أ

  :25تتلخص مهامهم فيمايلي   التقنية.
 التنظيمية أدىن اؼبستوايت يف اؼبوارد استعماؿ وعلى اؼبستخدمُت على ابإلشراؼ يقوموف. 
 األداء حسن حيث من زمبلئهم على ىبتلفوف. 
 والتوقيت والكيف الكم حيث من سباؼبنا تنفذ ابلشكل ؼبرؤوسيهم اؼبوكلة اؼبهاـ أف من التأكد. 

 جهة من القاعديُت اؼبسَتين بُت الوسطاء دور يلعبوف الوسطى(: )اإلدارة األواسط اظتسَتوف . ب
 .26أخرى جهة العليا من واإلدارة

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonathan+Winterton%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emma+Stringfellow%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emma+Stringfellow%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7oise+Delamare-+Le+Deist%22
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 التنظيم سَت حسن من للتأكد اؼبوارد ومراقبة استعماؿ بتنظيم يقوموف. 
 اغبصوؿ وأتمُت االتصاالت وإجراء جتماعاتاال وحضور التقارير كتابة يقضوف معطم أوقاهتم يف 

 واإليضاح. الشرح تقدًن مع اؼبعنية على اعبهات وتوزيعها الضرورية اؼبعلومات على
 27 ويقوموف: التنظيمي، اؽبـر قمة يف مهامهم ىنا اؼبديرين يبارس :العليا اإلدارة . ت
 للمنشأة العاـ برسم اؼبسار. 
 اإلدارة أنشطة العامة وتنسيق السياسات ورسم التخطيط، يف فيتمثل األساسي عملهم أما 

 .القاعدة مستوى يف اؼبخرجات النهائية سبلمة من والتأكد الوسطى،
 والتمويل اإلنتاج أي األساسية من التخصصات وخاصة الوسطى، اإلدارة من اؼبديرين ىؤالء ترقية هبرى
 .والبيع
 28 ؼبهارات يبكن ربديدىا كما يلي :حبيث تتطلب ىذه الفئة التمتع اب اإلدارية: اظتهارات3.3)
 29:  مهارات فكرية . أ

ىذه اؼبهارة مطلوبة أكثر يف االدارة العليا كالقدرة على الرؤية الشمولية للمنظمة ككل و ربط اجزاء اؼبوضوع 
رؤساء االدارة ، اعضاء ؾبلس االدارة ، اؼبدراء العامُت، نواب اؼبدراء  الفئة اظتستهدفة :ببعضها البعض . 

يعٍت كافة العاملُت اظتقبلُت على الًتقية لشغل وظيفة قيادية و اشرافية مُت ، اؼبدراء و رؤساء االقساـ العا
 وكذا .التنظيم داخل واألنشطة اؼبصاٌف ـبتلف بُت وربقيق التكامل والتنسيق التخطيط على القدرة يف

 :والوحدات والدوائر األقساـ ـبتلف متطلبات بُت اؼبوازنة القدرة على
 30 :هارات انسانيةم . ب

 وتتوزع بشكل متساوي يف صبيع اؼبستوايت االدارية و تعٍت ابختصار القدرة على التعامل مع االخرين، 
 اإلنسانية العبلقات يف اؼبهارة ىذه .والتحفيز وقيادة األفراد واجملموعات اإلتصاؿ على القدرة يف تتمثل
 وأف .ـبتلفة مصاٌف ذات بُت جهات يوازف أف عليو تبيًت  الذي األواسط، للمسَتين ابلنسبة األنبية كبَتة
 .مهمتو لنجاح وضروراي حيواي معو تعاونو يكوف من كل مع والتفاوض والتنسيق اإلقناع على قادرا يكوف
 .بو اؼبكلف الرظبي الدور ؾبرد أداء على ال العمل نتيجة على يركز أف منو تتطلب اليت اؼبهمة تلك

 31:  مهارات فنية أو تقنية . ت
ىي مطلوبة اكثر يف اؼبستوايت االدارية الدنيا كاكتساب مهارة اللغة و احملاسبة و استخداـ اغباسوب و 

 العمل أداء على قادرا يكوف أف يشًتط فيو الذي القاعدي للمسَت ابلنسبة أنبية األكثر ىي اؼبهارة ىذه
 يف معرض تعًتضهم ليتا اؼبشكبلت وحل مرؤوسيو توجيو عليو ذلك سيصعب بدوف إذ .عالية بكفاية
 .أبعماؽبم قيامهم

 مبلحظة : 
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 القمة؛ مستوى على للمدير ابلنسبة التنظَتية اؼبهارة أنبية تزداد  
 اإلداري ؛ اؼبستوى ارتفاع مع تتناقص التقنية اؼبهارة أنبية أف كما 
 اؼبستوى االداري؛ ارتفع كلما التنظَتية واؼبهارة اإلنسانية اؼبهارة أنبية تزداد بينما 
 مواضيع بُت االىتمامات لتوزيع عالية وقدرة واسعة، رؤية يتطلب القمة مستوى اؼبدير على عمل إف 

 ـبتلفة؛
 العمليات؛ من معُت ؾباؿ خبصوص الكثَت يعرؼ تقنيا، القاعدي اؼبسَت قبد بينما 
 األنشطة ـبتلف من كل عن قليبل يعرؼ متخصص(  عموميا )غَت القمة مستوى اؼبدير على يصبح 

نظيمية؛ لذلك هبب االىتماـ ابالفراد العاملُت على اؼبستوى التشغيلي اكثر الهنم ركيزة بناء فريق الت
 او وحدة او ادارة او مؤسسة او منظمة

 : مهارة تشخيصيةىناؾ ايضا 
يقصد هبا قدرة اؼبدراء و العاملُت على وصف موقف اداري معُت و من مث ربديد االسباب و اؼبكوانت 

تربز انبية ىذه اؼبهارة يف تشكيل و بلورة الرؤية للمدراء من خبلؿ مقومات اغبدس و  ؽبذا اؼبوقف و
 . التخمُت و التنبوء

 و فيما يلي يوضح توزيع اؼبهارات بشكل تلسلي :
 يوضح : تسلسل اظتهارات يف اظتستوايت االدارية : 01جدوؿ رقم 

ترتيب توزيع اظتهارة يف 
 اظتستوى االداري 

 االدارة الدنيا االدارة الوسطى االدارة العليا

 اؼبهارة الفنية اؼبهارة االنسانية اؼبهارة التشخيصية اظتركز االوؿ
 اؼبهارة االنسانية اؼبهارة الفكرية اؼبهارة الفكرية اظتركز الثاٍل

 اؼبهارة الفكرية اؼبهارة التشخيصية اؼبهارة االنسانية اظتركز الثالث
 اؼبهارة التشخيصية اؼبهارة الفنية اؼبهارة الفنية اظتركز الرابع

 .(2010،)بلؤهزكراي الدوري وزم اظتصدر :
  
 
 
 
 
 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A4%D9%87/-/-%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A4%D9%87/-/-%22
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 تطور مفهـو االدارة يف ظل تطور مدارس الفكراحملاضرة الثانية :
 اظتدرسة الكبلسيكية و مدرسة العبلقات االنسانية و اظتدارس اضتديثة  () 

خاصة منذ مطلع القرف العشرين،   ظهرت العديد من االذباىات الفكرية اليت اىتمت دبواضيع: مقدمة
اقتصاد تزامنت مع ـبتلف اؼبراحل اليت مر هبا النشاط االقتصادي وما ميزىا يف كل مرحلة منها، بدء من 

حديثة  مفاىيم أين برزت اؼبدرسة الكبلسيكية ومدرسة العبلقات اإلنسانية إُف ما توصلنا إليو من اإلنتاج
 .اقتصاد اظتعرفةوأساليب جديدة يف ظل 

 :  اتريخ الفكر االداري 03الشكل رقم 

اؼبدير: اؼببادئ واؼبمارسات يف إدارة األعماؿ ،دار النشر  ،وظائف(،2010)موفق حديد دمحم اظتصدر :
 اؼبنهل.

 32 اظتدرسة الكبلسيكية :ال:أو 
اقًتنت اؼبدرسة الكبلسيكية أبظباء الباحثُت الذين وضعوا األسس األوُف لعلم اؼبنظمات واليت ارتبطت 

اشًتكت    F.taylor. –H. Fayol –Max weberأعماؽبم مع بداية القرف العشرين أمثاؿ
 33: مسانبتهم يف العديد من الفرضيات األساسية وىي

  تكوف للدرجة العليا يف اؽبـر   طبقا للمفهـو السلمي:34من األعلى إىل األسفلدتارس السلطة
 على الدرجة اليت تليها و ىذا ما ينجر عنها : السلطة

 اؼبطالبة ابالمتثاؿ و االلتزاـ ابػبضوع .1
 القدرة على العقاب و اعبزاء .2
 اػبربة و القدوة  .3

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=26620
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=26620
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 مبدأ التخصص التنظيميe):(Spécialisation organisationnell  أي أف كل
فكل ، متخصص يف نشاط معُت من خبلؿ تنظيم ووصف مناصب العملفرد يف اؼبؤسسة 

 .معُت وأببسط حركة فبكنة يف ظل اإلنتاج على شكل سلسلة واحد مكلف بتنفيذ عمل
  نطاؽ اإلشراؼ(l'éventail subordination):  ليس من الفعالية أف يقود مسئوؿ

 أفقيتوو عمق اعتيكل التنظيمياؽ اإلشراؼ لو أتثَت على العديد من اؼبرؤوسُت،حبيث اف نط
ويتأثر بعدة عوامل كاؼبعرفة و اؼبهارة لؤلفراد، نظاـ القيم،االتصاؿ، ىذا ما أدى مع مرور الوقت 

 .( واليت تبٌت أساسا على اؼبهاراتبدؿ اعترميةإُف التحوؿ إُف التنظيمات اؼبسطحة )
  وير قدراهتم )تدريب أو تكوين األفراد(االختيار اظتناسب للعماؿ وحتسُت وتط. : 

كما سبق اإلشارة إليو، على الرغم من ىذه الفرضيات اؼبشًتكة بُت رواد اؼبدرسة الكبلسيكية إال أف كل 
 .واحد منهم اىتم دبستوى معُت

 35 :نظرية اإلدارة العلمية (1
لك يف كتابو اإلدارة وذ ـ(1915-ـ 1856اليت اندى هبا وأسسها اؼبهندس األمريكي فريدريك اتيلر)

 عرؼ العمل على شكل سلسلةوالذي  مؤسس التنظيم العلمي للعملـ، يعد اتيلر  1911العلمية عاـ
و 36، للوصوؿ إىل إؾتاز عمل معُتتتشكل من ؾبموعة من العمليات اؼبنتظمة خبلؿ العملية اإلنتاجية 
العلمي ،"وقد انطلق من فكرة أساسية اكبصرت أعمالو أساسا حوؿ الفعالية يف العمل ابللجوء اُف اؼبنهج 

عبلقة بُت اإلنتاجية و بذلك حاوؿ اهباد  "وىي أف العمل ال يستغرؽ إال جزءا بسيطا من وقت العامل
بدال  اإلعتماد على اؼبعيار  نظاـ جديد لؤلجور على أساس الكمية اظتنتجةمن خبلؿ  تصميم   والعائد،

وى اإلنتاجية و من خبلؿ مردود العمل من خبلؿ ذباربو توصل ، أي اف اجر العامل يتوافق مع مستالزمٍت
و ىو احملفز الوحيد و االساسي ذو طبيعة مالية و ربطها ابغبوافز  إُف ما يسمى ابلطريق األفضل الوحيد

 اؼبادية
 37 :نظرية التقسيمات أو اظتبادئ اإلدارية (2

أحد أشهر رواد  ـ(،  1925 -ـ    1841اليت اندى هبا وأسسها اؼبهندس الفرنسي ىنري فايوؿ )
ربت عنواف "اإلدارة العامة  ـ 1916اؼببادئ اإلدارية ، و من خبلؿ كتابو الصادر ابلفرنسية عاـ 

ديكن التحكم يف السلوؾ االنساٍل من خبلؿ العملية االدارية والصناعية". يف حُت اف فايوؿ بُت انو 
ليست موىبة  الدارة وقد تبٌت وجهة قائلة "أبان ء،مبجموعة من القواعد والضوابط واظتبادئ احملددة لؤلدا

طاؼبا أف اؼببادئ اليت تقـو عليها قد مت استعاهبا ،  مهارات ديكن تعلمهاولكنها  شخصية تولد مع اإلنساف
ويف مقابل ىذه  نتوقع، تنظم, نقود، ننسق ونراقبوقد قدـ فايوؿ طبسة وظائف لئلدارة و ىي أف 
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التقنية، التجارية، اظتالية، األمن ة وظائف للمؤسسة تطبق عليها وىي: الوظيفة الوظيفة االدارية ىناؾ طبس
 .واحملاسبة

وىي: قياـ اظتدراء مبهامهم أبحسن كيفية مبدأ لتحسُت  األربعة عشرقدـ فايوؿ  ولزايدة فعالية االدارة 
ة، أولوية اؼبصاٌف تقسيم العمل والتخصص، السلطة واؼبسؤولية، االنضباط، وحدة القيادة، وحدة اإلدار 

العامة على اؼبصلحة الشخصية، مبدأ اؼبكافأة والتعويض، اؼبركزية، تدرج السلطة، العدالة واإلنصاؼ، 
 . استقرار العماؿ، اؼببادرة، تنمية روح اعبماعة

 38 :النظرية البَتوقراطية (3
َت أعلى حد للفعالية سعيا وراء توف ـ(1920-ـ 1864اليت وضعها واندى هبا العاَف األؼباين ماكس وبَت )

من خبلؿ التدرج يف الوظائف حسب االختصاصات، توزيع العمل بناء على التخصص عدـ التحيز 
، التدوين الكتايب لؤلوامر، السرية يف العمل 39لؤلشخاص إستخداـ األشخاص بناء على مؤىبلهتم وخرباهتم
َتوقراطية إال أهنا أظهرت عيوب أنبها ضعف وااللتزاـ هبا. فبالرغم من اإلهبابيات اليت أتت هبا النظرية الب

 روح اؼببادرة.
فيما يتعلق بنظريتو اػباصة هبياكل السلطة، و اليت قسمها إُف ثبلثة  كما سانبت دراسات ماكس فيرب 

 :أنواع
 السلطة البطولية الكاريزماتية: النوع األوؿ (Charismatic authority يبارس السلطة :)

 يةمن خبلؿ اؼبواصفات الشخص
 السلطة التقليدية :النوع الثاٍل(Traditional authority)  يبارس سلطتو من خبلؿ :

 . موقعو يف التنظيم، ومن خبلؿ العادات والتقاليد اؼبتوارثة
 السلطة القانونية الرشيدة: النوع الثالث(Rational legal authority  تكوف فبارستو:)

  cratic organization form).(Bureauمن خبلؿ الشكل البَتوقراطي للتنظيم
 40 عيوب اظتدرسة الكبلسيكية: (4

اليت تضمنتها ىذه النظرايت و اليت ال توِف  النظرة اظتيكانيكيةمن اىم عيوب اؼبدرسة الكبلسيكية ، 
امهاؿ شخصيتو و اىتماما كافيا اُف العنصر البشري ابعتبار العامل ألة عبمع اؼباؿ فقط من دوف طموح  و 

فبا ادى ذلك اُف  احملفزات اؼبادية ىي الكفيلة لزايدة االنتاجيةو أف اذ القرار و التصرؼ القدرة على اخت
تغيب العمل و ،  إحداث نزاعات و اضراابتاستغبلؿ االفراد حبيث كل ما يتم انتاجو يستهلك ، 

يف ظل و تزامنا مع التغَتات اليت حدثت و  األسلوب  اؼبركزي التسلطي غياب اصتانب اإلتصايل نتيجة
تطور النشاط االقتصادي و ما صاحبها من تنوع كبَت يف اؼبنتجات أصبح النظاـ الكبلسيكي أقل تكيفا 
إلشباع رغبات اؼبستهلك و أف الفرد العامل ليس  حيواف يتقدـ فقط ابحملفزات اؼبادية بل ىو عبارة عن  
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أكده ؾبموعة من علماء النفس كائن حي ربكمو ؾبموعة من الضوابط اإلنسانية هبب مراعاهتا، و ىذا ما 
 .تيار جديد يسمى ابظتدرسة السلوكيةوعلم االجتماع مهدوا لظهور 

 41 : اثنيا :اظتدرسة السلوكية
جاءت اؼبدرسة السلوكية بشكل أساسي ؼبواجهة االنتقادات والنواقص اليت اتسمت هبا نظرايت اؼبدرسة 

لعمل وربقيق أعلى مستوى من اإلنتاج دوف إعطاء أي التقليدية واؼبتمثلة يف الًتكيز على اعبانب العلمي ل
سعيا وراء بدراسة سلوؾ الفرد واصتماعة أثناء العمل اعتبار للعوامل اإلنسانية وقد اىتمت ىذه اؼبدرسة 

 وربسُت العمل وتندرج ربت ىذه اؼبدرسة ؾبموعة من النظرايت واؼبدارس منها: حتقيق الفعالية
 42 :مدرسة العبلقات اإلنسانية (1

 اليت تعترب اؼبرحلة األوُف ؼبدخل العلـو السلوكية، ويشار إُف أف ىذه اؼبدرسة تطورت بفعل ثبلث رواد ىم: 
 يف اإلدارة يتكلم  أوؿ مفكر 1813يف  الباحث األمريكي روبرت أوين الذي وضع اللبنة األوُف

اىتماـ للبشر  عن دور وأنبية الفرد يف ؿبيط العمل وال يعطي االىتماـ األكرب لآللة بل يعطي
  . يفوؽ اآللية اؼبادية ، ويعد ىذا النوع من التفكَت يف ذلك الوقت سابقاً ألوانو بفًتة زمنية طويلة

 .وإلتوف مايو الذي يعترب اؼبنشئ اغبقيقي يف القرف العشرين 
 ،إبدارة األفراد  1920يف  اليت اىتمت ايضا وماري فوليت اليت تعترب أفكارىا امتداد ألفكار مايو

والعبلقات اعبماعية يف العمل وركزت على دور العبلقات اإلنسانية والعمل اعبماعي كأساليب 
  . إدارية تساعد اإلدارة على استغبلؿ طاقات وإمكانيات البشر إِف أقصى درجة فبكنة

 
 إنسانية الفردانطلقت مدرسة العبلقات اإلنسانية من قاعدة أساسية أنبلتها اؼبدرسة الكبلسيكية وىي" 

توفَت حيقق االىتماـ ابلفرد نتائج أحسن و إنتاجية اكربمن  حيث يبكن أف  وكذا عبلقتو ابصتماعة
, كما حثت على اف ال تكوف ىذه  العبلقات يف إطارىا الرظبي عن طريق السلطة و  إمبا الشروط اؼبادية

 مع أىداؼ اظتؤسسة جبعل أىداؼ األفراد تتماشىعلى أساس الثقة اؼبتبادلة والتعاوف اؼبشًتؾ و ذلك 
لذا رأى السلوكيوف يف ىذا اإلطار أف اإلدارة ما ىو إال ربقيق األىداؼ و إقباز األعماؿ بواسطة . 

( )التوجيوىناؾ من يسميها  الدفعومن ىنا برزت إحدى "أىم الوظائف يف االدارة وىي  وظيفة " اآلخرين
تبُت لنا مبط اؼبسَت خاصة يف قيادة)اليت االتصاؿ، التحفيز، والوىي   ثبلث عملياتواليت تشمل على 

اظتدرسة . مث أكدت "، ىذه العمليات اليت ذبعل األفراد يتعاونوف على ربقيق اؽبدؼاختاذ القرار(
ذلك كوف انو اإلنساف بطبعو اجتماعي وال يستطيع أف يعيش دبفرده لذا على اؼبسَت أف أيخذ  االجتماعية

بنوع من اضترية من خبلؿ شكل يسمح ؽبم العمل  اظتهارات بفيقـو تثمُتبعُت االعتبار ىذا البعد 
 مراقبتهم ألنفسهم أثناء أداء مهامهم
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 43 :تنمية التنظيمات (2
ودوافعهم  بدراسة حاجات العاملُتتعترب امتداد ؼبدرسة العبلقات اإلنسانية وأحباث مايو وزمبلئو اىتموا 

أنصار ىذا االذباه أف حاجات اإلنساف يبكن  بطريقة أفضل ، ويرى  لضماف استجاابهتم ظتتطلبات العمل
ربقيقها يف التنظيمات اغبديثة، فبا دفعهم إُف اػبلط بُت اإلنساف ككائن معقد متعدد اغباجات، وبُت كونو 

 ومن النظرايت اليت تندرج حتت ىذا االجتاهموظفا يؤدي دورا وظيفيا ضروراي إلشباع حاجاتو االقتصادية، 
 :regor Theory X.y)(MC G  44نظرية ماكريغور . أ

نظريتُت  اليت كانت ؿبصلة لدراستو التجريبية على ؾبموعة من اؼبسَتين  دوغبلس ماؾ قريقور  حيث وضع
، فتوصل إُف أف الطريقة اليت تدار هبا اؼبؤسسة انذبة مباشرة عن قناعات اؼبسَت حوؿ سلوؾ االفراد يف 

 اؼبؤسسة و فيو ػبص مايلي :
و اليت تستند  .ادة اؼبتسلطة اليت تركز ابإلنتاج واليت هتتم بتصميم العمل وإجراءاتوذات القي:  ( X )نظرية 

 على ثبلثة فرضيات أساسية :
  تفًتض عدـ حب الفرد للعمل  الذي بطبيعتو يقـو ابؼبستحيل لتفادي بذؿ الفرضية االوىل :

 جهد
 وازاة يكوف اؼبدير  مرغما إُف : ابعتبار أف االنساف كسوؿ ال وبب العمل عليو ابؼب الفرضية الثانية

من خبلؿ زايدة االدارة اؼبراقبة ، االجبار و التهديد و اؼبراقبة   استعماؿ النظاـ لضبط سَت العمل
 عن قرب وعن كثب.

 عليو الفرد يفضل أف يكوف مقاد)مسَت( يشرح لو و يوجهو من خبلؿ تعليمات  :الفرضية الثالثة
تخويف والعقاب واػبصم من األجر أو اغبرماف من الًتقية خبلؿ اساليب الرظبية ماذا يعمل  من 

لدفعو على العمل خوفا من العقاب و ليس حبا يف العمل وعدـ الرغبة يف ربمل  .او اغبوافز
 اؼبسئولية ويفضلوف التحفيز اؼبادي فقط، وتعكس ىذه النظرية النظرة الكبلسيكية للعمل.

فهي تؤكد على اؼبفاىيم التالية : اؼبشاركة ، اؼبسؤولية ،  xية معاكسة سباما لنظر  yتعتترب نظرية  :yنظرية 
 التحفيز أبخذ بعُت االعتبار اعبوانب اؼبعنوية و فرضيتها االساسية مفادىها :

  فاعلية االدارة انذبة عن استعداد اؼبدير ػبلق جو عمل يسمح الفراد اؼبنظمة ابالنفتاح و تنمية
ناسبة ربررىم من الرقابة الصارمة و تعتمد على التوجيو و معارفهم من خبلؿ توفَت بيئة العمل م

الراقبة الذاتية للعامل بشكل هبعلو يعمل بصورة ابداعية و أكثر دافعية لتحقيق الرضا الشخصي و 
 اىداؼ اؼبنظمة من خبلؿ زايدة االستعداد لتحمل اؼبسؤولية.
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 45 نظرية ماسلو للحاجات )أو ىـر اضتاجات(
لى عدة افًتاضات مؤداىا أف لكل إنساف عدد من اغباجات وقد افًتض ماسلو طبسة حيث تقـو نظريتو ع

حاجات رئيسية ربكم سلوؾ األفراد نستعرضها يف ىـر اغباجات اليت ربرؾ سلوؾ الفرد مرتبة وفق أولوايهتا 
  :من القاعدة حىت قمة اؽبـر

  : وتشمل الطعاـ، الشراء ،  ترتبط بضرورات بقاء الفرد على قيد اغبياةاضتاجات الفسيولوجية ،
  .اؼبلبس ، اؼبسكن ، اؼبأكل .... اٍف

   التأمينات اؼبختلفة غبماية الفرد اقتصادايً واالستقرار النفسيحاجات األماف :.  
   : ويتم إشباعها ابالتصاؿ ابآلخرين كاغباجة إُف االنتماء ، الصداقة وإُف اضتاجات االجتماعية

  .لرظبيةصباعات العمل الرظبية وغَت ا
  : اغباجة إُف اؼبركز واؼبكانة والقوة والنفوذحاجات التقدير.  
   : السعي لتحقيق ما يتفق مع قدرات الفرد ويسعى إُف ربقيق أقصى حاجات إثبات الذات

  .درجات اإلقباز والنجاح
 f.Hersberg   :46) , نظرية ذات العامليُت )  . ب

مهندس  200ؼبعرفة الدوافع وإشباع اغباجػات لدى تشكلت ىذه النظرية من خبلؿ حبث ميداين أجراه 
ىارزبورغ" إُف حقيقة مؤداىا، أف عدـ رضا ".وقػد توصػل  1959وؿباسب، وضمنو فػي كتػاب نشػره سػنة 

الفرد يف غالب األحياف إمبا ىو انتج عػن عدـ توفر بيئة العمل اؼبناسبة، كما أف شعور الفرد ابلرضى عن 
حيث رأى "ىرزبرغ" أف العوامل اؼبؤثرة يف بيئة العمل  "إُف العمل يف حد ذاتو) 21) عملو، إمبا يعود أساسػا

 تتوزع ربت ؾبموعتُت نبا:
  :فوجودىا ال وبفز األفراد  ىذه العوامل ليست ؿبفزاتأواًل/ العوامل الوقائية أو الصحية 

عكس لكن نقصها يعترب عامل تثبيط ومصدر إحباط و عدـ خلق احساس بعدـ الرضا وابل
فإف توفَتىا هبعل العامل راضًيا وليس ؿبفزًا. أي أهنا أشياء البد من تلبيتها ولكنها وحدىا 
غَت كافية للتحفيز. وتتمثل يف: سياسات اؼبنظمة وإدارهتا، ومبط اإلشراؼ، والعبلقات بُت 

 47األفراد، وظروؼ العمل اؼبادية، والراتب، واؼبركز االجتماعي، واألمن الوظيفي.
 /ىذه العوامل من داخل تكوف ترتبط ببيئة العمل حيث العوامل اضتافزة أو الدافعة:  اثنًيا

العمل نفسو، ، وتعمل يف حالة وجودىا على بناء درجة عالية من الرضا عند األفراد، ولكنها 
ال تسبب الكثَت من عدـ الرضا عند عدـ توافرىا. وتتمثل يف الشعور ابإلقباز يف العمل، 

لقيمة العمل، وطبيعة الوظيفة وؿبتواىا، واؼبسؤولية، وفرص التقدـ  واإلدراؾ الشخصي
 .48 والتنمية، ومبو الشخصية وتطورىا.
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 Blake et Mouton  :49)(الشبكة اإلدارية  . ت
 :  امناط القيادة حسب مصفوفة الشبكة االارية04الشكل رقم 

 
 Blake et Moutonاظتصدر : 
 ( ( اإلدارة السلبية )اظتتساىلة1/1النمط ):  القادة اإلداريُت يولوف اىتمامًا ضئيبًل جدًا لؤلفراد

واإلنتاج والنتيجة اؼبتوقعة عدـ ربقيقهم ألي أىداؼ إنتاجية وعدـ ربقيق أي درجة معقولة من 
 .الرضا الوظيفي

  ( 9/1النمط)اىتماـ كبَت ابإلنتاج على حساب العاملُت  :( اإلدارة العلمية )السلطوية
 .اؼبرؤوسُت إلقباز العمل وأنبية فرض أساليب الرقابة الدقيقة على أعماؽبمابستخداـ السلطة مع 

  ( اإلدارة االجتماعية:1/9النمط )   يعكس ىذا النمط اىتمامًا كبَتاً ابلعنصر اإلنساين حىت ولو
 .كاف ذلك على حساب اإلنتاج

  ( اإلدارة اظتتأرجحة5/5النمط )أبسلوب : يعتمد على التأرجح وال يثبت عند وضع معُت ،
 .منتصف الطريق

  ( ( اإلدارة اصتماعية )إدارة الفريق9/9النمط ):  يولوف عناية فائقة واىتمامًا كبَتًا لكل من
 بعدي اإلنتاج والعاملُت.
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 50 : اثلثا:اظتدارس اضتديثة
سة صنع القرارات، مدرسة علم اإلدارة، مدرسة النظم واظتدر نشأت ىذه اؼبدارس مؤخرا من بينها مدرسة 

 ومدارس أخرى.اظتوقفية أو الظرفية 
 51 مدرسة صنع القرارات: (1

 ىربرت سيموف الذي أعطى تعريفا لبلدارة ـ إُف  1950تنسب ىذه اؼبدرسة اليت ظهرت تقريبا يف سنة
وأف  عوف الختاذ القرار، فحسب ىذه اؼبدرسة فإف اؼبدير  ىو يف كونو عملية "اختاذ القرارات"يتمثل 

فيي  ازباذ القرار"، وعلى اؼبدير أف يصدر القرارات الرشيدة اليت تساعد على ربقيق  "جوىراالدارة يكمن
 األىداؼ، وقد ذىب أنصار ىذه اؼبدرسة أمثاؿ:

March james et  Herbertsimon, Richard cyrt, 
 ىو ذلك الذي : فالقرار اصتيد، آلية اختاذ القرارإُف دراسة 
 ذلك الذي حيوز على موافقة أغلبية اظتعنيُتبل ىو  ليس الذي يؤدي إىل قدر أكرب للكفاءة 

 ابلقرار عن طريق استخداـ أسلوب التفاوض واإلقناع
 إلختيار  اضتل األمثليف ظل الظروؼ السائدة اؼبعروفة و اؼبتغَتة  ىي اختيار البديل األمثل. 
 52 :مدرسة علم اإلدارة (2

الثانية تعتمد على األساليب الكمية  من خبلؿ  اؼبعروفة ابسم حبوث العمليات  أنشأت بعد اغبرب العاؼبية
حل مشاكل االدارة يف شكل مبوذج رايضي من خبلؿ عبلقات رايضية بتطبيق حبوث العمليات 

 اإلنتاج السليم وكفاءة األفراد والتنظيمكما تعترب ىذه اؼبدرسة أف : .واستخدامها يف ميادين األعماؿ
 :تقسيمات رئيسية  ويبكن تقسيمو إُف . .خدـ النماذج الرايضيةانبعا من التخطيط السليم الذي يست إؾتاز

والغرض منو تنمية عدد من النماذج الرايضية. مثاؿ نفًتض أف شوكة صناعية  : حبوث العمليات (3
وابلتاِف  ( x2 )و عشرين دوالر من اؼبنتج  (x1)دوالر يف الوحدة الواحدة من اؼبنتج ٠١تربح 

 y = 10x1 +20x2 :على النحو التاِف يظهر مبودج الربح هبذه الشركة
وابفًتاض  ( x1 )،  ( x2 )وتسمي ىذه الدالة دالة الرحبية واليت ترتبط بعدد الوحدات اؼبباعة من

 20+(1000)10=Y(2000)،   (x2 )وألفي وحدة من  ( x1 )أهنا ابعت ألف وحدة من
والعمليات اليت تتعلق  ربتوي إدارة العمليات على العديد من األنشطة :ب. إدارة العمليات

بتحويل اؼبدخبلت إُف ـبرجات يف شكل سلع أو خدمات ويتم استخداـ العديد من األساليب 
الرايضية مثل الربؾبة اػبطية ومباذج شبكات األعماؿ وكل ىذه األساليب يبكن تطبيقها على 

 .اإلدارة يف ؾباالت اإلنتاج والعمليات
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 53 :مدرسة النظم (4
، حبيث انطلق رواد ىذه اؼبدرسة من  Luduing vonقدمهم لودوينج فوف يت 1965يف سنة كانت 

االدارة من خبلؿ النظر اىل مؤسسة على اهنا نظاـ مفتوح  فرضية انو يبكن حل العديد من مشاكل 
حيث انو أثناء فًتة اقتصاد اإلنتاج   .يتكوف من غتموعة من العناصر اظتتفاعلة فيما بينها )أنظمة فرعية(

 .للمؤسسة كنظاـ مغلق ال يتأثر بتغَتات احمليطكاف ينظر 
 54اظتدرسة اظتوقفية )الظرفية(:  (5

أف  ارتكازا على نظرية النظم وينطلق من فرضية أساسية مفادىا  (Fiedler)تبٌت ىذه النظرية العاَف فيدلر
تبٌت على أساس أي أف الوصفة  كل موقف تتعرض لو اظتؤسسة يتطلب اختاذ إجراءات وحلوؿ تناسبو،

ابلتقنيات أو  العاملُت فالعوامل اظترتبطة ابألفراد، الوضعية عندما تتغَت الوضعية تتغَت الوصفة
 ، دتلي اضتلوؿ للمشكبلت اليت جتاهبهاىي اليت  والعوامل البيئية السائدة اظتستخدمة

 55 :اإلدارة الياابنية (6
اؽبائلة اليت  حيث آف النجاحات عمل الشركة بشكل غتموعة وليس بعمل فردي.ىي أف يكوف 

حققتها منظمات األعماؿ الياابنية ترتكز على جودة إنتاجية األفراد فبا يؤدي إُف زايدة قدرهتا دبا 
 يعكس :

•عمل الفريقاسلوب  يف اؼبنظمات الياابنية يعتمد على األسلوب اظتميز يف إدارة العنصر البشري. 
•واؼبشاركة يف استخدامها بُت صبيع افراد اؼبعلومات توفر  أي .أسلوب اظتشاركة يف اختاذ القرار

 .اؼبنظمة
•الشعور اصتماعي ابظتسؤولية.  
 56: اإلدارة ابألىداؼ (7

 على قائما سيكوف النموذجي العمل أبف"  اُف جانب قولو  بيًت دركربداايت ىذه التقنية ترجع إُف " 
ف وضع األىداؼ للمنظمة أمهية اظتعرفة ا معرفة اكد على  صناع من ستتكوف اؼبؤسسات وأبف اؼبعرفة

  والفرد معاً 
  اضاؼ "أوديـوodiome "  نظاـ حتدد بو اظتنظمة  الذي يعترب من أىم مسانبيها أبف اإلدارة

 . طريقها وما تريد أف تصل إليو  من خبلؿ قياس النتائج اليت حتققها
  حيدد من اإلدارة أفضل وأقوى إدارة إدارية ؛ وما يبيز اإلدارة ابألىداؼ عن غَتىا أف ىذا النمط

حتديدا واضحا جملاالت اظتسؤولية الرئيسية لكل فرد يف التنظيم على ضوء النتائج اظتتوقعة ؛ 
  .واستعماؿ ىذه اظتقاييس كمعايَت لتنظيم سَت العملية اإلدارية
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  خادتة
عنصر اليت ركزت على اظتدرسة الكبلسيكية يبكن القوؿ اف بداية تطور مفهـو االدارة كاف ابتدءا من 

على العامل أكثر .حيث اىتمت كل منهما  اظتدرسة اإلنسانية والسلوكيةوبعد ذلك ظهور  العمل
حاولت بدورىا تكميل النقائص والسلبيات اليت  مث ظهور عدة مداس حديثة.منو على العمل

 .وكل ىذا من اجل تنظيم وسَت حسن لئلدارة واظتؤسسات.النظرايت واظتدارس السابقة 
 :  يوضح النظرايت االدارية الرئيسية اضتديثة و مؤسسيها، 04الشكل رقم 

 
 اؼبدير: اؼببادئ واؼبمارسات يف إدارة األعماؿ ،دار النشر اؼبنهل. ،وظائف(،2010)موفق حديد دمحم اظتصدر :
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 القيادة *

ليس فقط إشرايف أو رائسي  إف الدور الذي يؤديو القائد يف فريق العمل أو يف أي ؾبموعة عمل      
كمسؤوؿ يف أعلى اؽبـر أو يف درجة مثلى و إمبا يعٍت بتقدًن اؼبساعدة كفرد من أعضائو ،عليو يف اؼبطلب 
ربديد  ماىية و تطور  القيادة  ابلتعرض إُف جل اؼبقارابت التنظَتية اليت تناولت مصطلح القيادة إُف أف 

ز لتشكل إحدى أىم الوظائف اإلدارية أال و ىي التوجيو، مث إرتقت إُف جانب وظيفيت اإلتصاؿ و التحفي
 نقـو بتحديد أمباطها مع اإلشارة إُف صفات و مقومات القيادة الفعالة .

 ظل تطور مدارس الفكر. تطور مفهـو القيادة يفأوال: 
بل ظهور اغبديث عن القيادة قدًن قدـ التاريخ ، إف التطور التارىبي ؼبفهـو القيادة كاف متناوال ق 

مدارس الفكر، حيث إرتبط مفهومها أوال دبصطلح القوة و السلطة )فرض أمباط سلوكية لدى شخص ما( 
منذ العصور األوُف من تكوين اإلنساف جملتمعو، كتعبَت لئلنصياع وىي مناقضة ؼببدأ التعاوف مث تناولت 

جذرية تزامنت مع التغَتات يف  جرت عليها تغَتات اؼبذاىب الفكرية تطور مفهـو القيادة اإلدارية اليت
الفكر اإلنساين السياسي و اإلجتماعي و اإلقتصادي، و لقد سانبت العديد من النظرايت  اإلدارية يف 

 تطوير ىذا  اؼبصطلح .
من أىم نظرايت اؼبدرسة الكبلسيكية النظرية  القيادة حسب اسهامات اظتدرسة الكبلسيكية:( 1

، 57عتمدت على السلطة الشرعية للمدير يف ذبنيد اعبهود مستخدما الرشدالبَتوقراطية ؼباكس ويرب اليت إ
أما يف نظرية اإلدارة العلمية اليت اندى هبا فردريك اتيلر فهي تركز على حث العامل على اإلنتاج من أجل 
 األجور العالية مستخدمة اغبافز اؼبادي اؼبربوط ابألساليب العلمية، لتحقيق الكفاءة  أو االنتاجية ،

،مث  إسهامات ىنري فايوؿ ابعتبار أف السلطة واغبكم مبدأ 58للوصوؿ ألفضل الطرؽ لعمل القيادة اإلدارية
أساسي يف اإلدارة معتمدا على مبدأ تقسيم العمل و ػبص مفهـو القيادة إبصدار األوامر و التعليمات ، 

إعطاء أوامر و تعليمات ؿبددة فبا ىذه األخَتة اليت تعرب عن إرادة القائد يف كيفية ربقيق األىداؼ بفضل 
ينجر على ذلك على  الدرجة العليا السلطة للدرجة اليت أدانه الرئيس اؼبطالبة ابإلخضاع و على اؼبرؤوس 

 .59اإللتزاـ ابإلمتثاؿ و يف كبل اغبالتُت بتنفيذ أو رفض األوامر  يًتجم من خبلؿ عملييت اعبزاء و العقاب
تطورت القيادة لتشكل دافع و وسيلة من خبلؿ  سة السلوكية:القيادة حسب إسهامات اظتدر (  2

وظيفة التوجيو مع بداية الستينات بعد أف أصبح التيار الكبلسيكي أقل تكيفا و على أنقاضو اؼبذىب 
االنسػػػػانية ، كاف إلنتقاد نظرية العبلقات اإلنسانية مدخبل  السلوكي ابلتحديد مع بروز مدرسة العبلقػػػػػات

دور القيادة إذ ركزت على القيمة الذاتية للرد ،مركزه االجتماعي و رضػػػاه النفسي كونو يكافح من رئيسا ل
اجل حفظ ماء وجهو و ليس إشباع حاجاتو يرى انقدو ىذه النظرية  اليت تعتمد على العبلقػػات اإلنسانية 

عليو بعد ذلك إىتم  هبا علماء النفس  . 60أهنا َف أتيت ابعبديد و ال التغَت يف مفهـو القيادة اإلدارية القديبة



 د.نجاة وسيلة بلغنامي * ادارة الفريق 

 

و االجتماع ابعتبارىا ؿبورا أساسيا من ديناميكية اعبماعة تنبثق من وجود الفرد داخل اعبماعة كمحرؾ 
أساسي يف سباسك اعبماعة و تنظيمها فركزوا رواد اؼبدرسة االجتماعية ابإلتصاؿ الناجح يف اعبماعة ليتغَت 

ة على صباعة إُف ظاىرة إجتماعية تنبع من اعبماعة نفسها و من ىنا قاـ مفهـو القيادة من سلطة  مفروض
الباحث األمريكي إلتوف مايو بتجارب ىاوثورف واليت هتدؼ إُف معرفة أثر البيئة احمليطة ابلعمل على 

. مث أضاؼ إبراىاـ ماسلو أف اغباجات اإلنسانية من أىم ؿبددات السلوؾ اإلنساين، بدءا من 61اإلنتاجية 
اجات الفيسيوعبية مث تتدرج إرتفاعا لتصل لقمة اؽبـر حيث اغباجة لتحقيق الذات ، و ابلتاِف العامل اغب

.مث عززت إسهامات مدرسة التنظيم اإلجتماعي حركة 62ينجز عملو ابلطريقة يشبع من خبلؽبا حاجتو
نتاجو ، من خبلؿ بُت رضى العامل وإ العبلقات اإلنسانية على أف اؼبؤسسة نظاـ اجتماعي وفٍت ، يربط

ؾبموعة من األفراد يعملوف مع بعض لتحقيق أىداؼ شخصية وصباعية ، حيث يرى "ابؾ" أىم رواد ىذه 
 اؼبدرسة أنو يبكن للقيادة أف ربقق التفاعل االجتماعي من خبلؿ التوافق بُت متطلبات الفرد

 يهتم ابلعاملُت ، يف حُت وضح" أرجريس" أهنا عبارة عن األسلوب الذي 63و متطلبات اؼبنظمة
،و اضاؼ "ليكارت" من خبلؿ ربليلو لعملية القيادة 64و مشاكلهم و ىو الذي وبفزىم و وبسن ادائهم

 .65أف النمط القيادي يركز إىتمامو على اؼبوظفُت جبانب اىتمامو ابلعمل  الذي وبقق أعلى إنتاجية
لتوازف التنظيمي اليت خلقت روح ومن التصورات األخرى للمدرسة السلوكية ما تضمنتو اسهامات مدرسة ا

،ربدث بينهم 66عائلة واحدة متفانبة و متعاونة  العمل كفريق واحد مًتابط ومتحد ال كأجزاء منعزلة كأهنم
، اين يرى العاَف اإلجتماعي "شسًت ابرانرد"  67إتصاالت مستمرة و لديهم رغبة يف ربقيق أىداؼ مشًتكة

ة مدى أتثَتىا على سلوؾ األفراد اليت ينتموف إليها و البحث عن أف مهمة القائد ىي فهم اجملموعة و معرف
.أما "سيموف ىَتبرت" فإنو يصور مفهـو التوازف يف التنظيم من خبلؿ 68اؼبشجعات الكافية لتلبية حاجاهتم

 .69إحداث التوازف بُت اإلسهامات اليت يقدمها الفرد   و اؼبغرايت اليت وبصل عليها 
نظرية النظم وىي تتألف من ثبلث اذباىات رئيسية، اذباه  اظتدرسة اضتديثة:القيادة حسب إسهامات ( 3

مدخل النظم يساعد حيث تبٍت . 70تشمل اؼبنظومة بكاملها معتمدة على اؼبقاربة الكلية الشمولية اليت 
 القائد اإلداري على فهم سَت اؼبؤسسة بشكل أفضل و يبكنو من إدراؾ العبلقات 

ؿ يف العملية ككبل متكامبل مكوف من أجزاء تتفاعل مع بعضها البعض و الصبلت عبزيئات األعما
دمتو اؼبدرسة الكمية على اسس . أما االذباه الثاين ق71لتحقيق األىداؼ على أنو شبكة معلومات متدفقة

موضوعية و معيارية سبكن القائد إبزباذ القرارات ابستخداـ أساليب و مباذج رايضية و حبوث العمليات اليت 
. و اخَتا برىنت اإلدارة الياابنية للعاَف أصبع مدى 72ر قاعدة بياانت دقيقة و سريعة بتكلفة مبلئمة توف

قباحها يف إدارة اؼبؤسسة ، و يكمن سر قباحها يف إىتمامها بتنمية اؼبورد البشري و إشراكو يف إزباذ 
. إبعطاء 73ب حلقات اعبودة القرارات من خبلؿ اؼبمارسات اإلدارية اؼبختصة و اؼبتمثلة يف تطبيق أسلو 

"ولياـ أونشي" مبادئها من القائد أنبية كبَتة ودورا ابرزا على أساس اػبربة و اؼبهػػػارة و التدريػب ، مث طور 
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للتكيف مع اؼبؤسسات األمريكية يف تنظيمها على ىيكل تنظيمي المركزي وتدين درجة   zظرية خبلؿ ن
 .74الرظبية

 اثنيا: مفهـو القيادة.
،الذي يتفق مع  "Archein"" مشتقة من الفعل اليوانينLeadershipالقيادة " كلمة  

و يعٍت :يقود ، أو وبرؾ أو وبكم، فالقيادة يف بدايتها انفرادية ، و عمل "  Agere"الفعل البلتيٍت 
ض ، اما يف اللغة العربية فاف القيادة ىي "القود" نقي75يطبقو اآلخروف حسب إرشادات شخصية اؼبنفرد هبا 

"السوؽ"، يقاؿ يقود الدابة من أمامها و يسوقها من خلفها ،وعليو فمكاف القائد يف اؼبقدمة كالدليل و 
،و القيادة مهنة القائد أو اؼبكاف الذي يكوف فيو القائد، و عليو كلمة القائد تعٍت 76القدوة واؼبرشد

 .77الشخص الذي يوجو و يرشد
البد من الفصل بُت مفهـو القيادة و االدارة من جهة     و و لكن قبل ربديد مفهـو القيادة بدقة      

 نوضح الفروقات يف اعبداوؿ اؼبوالية :و فيما يلي  .، القيادة و االشراؼ من جهة أخرى
 ( :اوجو االختبلؼ و التشابو بُت االدارة والقيادة01اصتدوؿ رقم )

 اإلدارة             القيادة            اظتعيار  
 اظتوقف

 التغيَت من
 

وبافظ على الوضع الذي يقـو بو  اؼبدير القائد يعمل على التغيَت.
التنظيم و ليس لو دور يف تغيَته و لو القدرة 
على السيطرة  على االحداث ، لكن على 

 اؼبدى القصَت.
االدارة تركز على اربع عمليات و ىي :  القيادة هتتم ابالشراؼ و التوجيو الوظائف

 م ، التوجيو و الرقابةالتخطيط ، التنظي
تعمل على تشجيع العاملُت و خلق جو  القيم

 مبلئم للعمل، التحفيز.
تعمل يف اوضاع رظبية ومواقف روتينية مستمرة 

 ربددىا اللوائح و القوانُت.
 ابصتزء و التفاصيل  ابلكل غتاؿ االىتماـ

االعتماد على فرؽ 
 العمل

تعتمد يف فبارسة أعماؽبا على فرؽ العمل، 
وتنصب ىذه االعماؿ كبو رؤية واضحة و 

 ؿبددة.

 تعتمد على فرؽ العمل

 اوجو التشابو
كل من اإلدارة و القيادة تشًتكاف يف ربديد ما الذي هبب القياـ بو و خلق اعبو الذي يساعد على ربقيقو و يف األخَت 

 التأكد من ربقيق اؼبطلوب وفقا ؼبعايَت معينة .
(،امباط القيادة االدارية و اتثَتىا يف 2009)قاسم شاىُت بريسم العمري، ، ابالعتماد علىالطالبتُت من اعداداظتصدر :

 .57ػػػػ56البصرة،ص اقباح اؼبنظمات اغبكومية،اطروحة دكتوراه،كلية االدارة و االقتصاد، جامعة
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ـ مسايرة التطور و عليو فاف اؼبنظمة حباجة للقيادة و االدارة معا فاإلدارة لوحدىا تؤدي إُف اعبمود و عد   
القيادة لوحدىا يكوف الًتكيز على الكليات دوف اإلىتماـ ابعبزئيات و ابلتاِف فاؼبنظمة ربتاج إُف قائد يبلك 

 مهارات إدارية.
 (:أوجو اإلختبلؼ و التشابو  بُت القيادة واالشراؼ 01صتدوؿ رقم )ا

 االشراؼ لقيادةا اؼبعيار       
يب الذي يباشره شخص ىي النشاط اإلهبا  اؼبفهـو 

معُت يف ؾباؿ اإلشراؼ اإلداري على 
اآلخرين عن طريق التأثَت و اإلستمالة ، أو 

إبستعماؿ السلطة الرظبية عند الضرورة  
 لتحقيق ىدؼ معُت.

عبارة عن عملية ذىنية و مادية يتم من  
خبلؽبا تكليف األفراد دبهاـ معينة 
 وتوجيههم ورقابتهم لتحقيق أىداؼ ؿبددة.

 أوجو التشابو                                    
 كبل اؼبفهومُت يتفقاف يف عنصر التأثَت على االخرين.

 https:/hrdiscussion.com /hr50471 .html وائل دمحم جربيل،القيادة، من اؼبوقع::من اعداد الطالبتُت ابالعتماد على اظتصدر
 

ادة و بعض اؼبصطلحات اؼبشاهبة ؽبا ، نتطرؽ إُف التعريف بعد ربديد أىم الفروقات بُت القي        
اإلصطبلحي ؼبفهـو القيادة ، على الرغم من إىتماـ الكثَت من الكتاب و الباحثُت بدراسة موضوع القيادة 
إال أنو ال يزاؿ لغزا فبيزا وموضوعا غامضا، إذ ال يوجد تعريف  موحد ؽبذا اؼبفهـو و سنورد بناءا على ما 

 وعة من التعاريف و منها مايلي: تقدـ ؾبم
لقد عرؼ "بيًت دراكر" القيادة أبهنا اإلرتفاع ببصَتة اإلنساف إُف نظرات أعمق،و اإلرتفاع دبستوى      

أدائو إُف أعلى اؼبستوايت ، أما "أرثر" ويبر فيعرفها أبهنا القدرة على التأثَت على اآلخرين و يتفق معو"  
ة على إحداث أتثَت يف األشخاص عن طريق اإلتصاؿ هبم  و توجيههم كبو كونتز" و "أودنل" أبهنا القدر 

 .78ربقيق األىداؼ
  يعرفها "دمحم قاسم القريويت" ابهنا قدرة اتثَت شخص ما على االخرين حيث هبعلهم يقبلوف قيادتو

نو معربا طواعية و دومبا الزاـ قانوين و ذلك العًتافهم التلقائي بقيمة القائد يف ربقيق اىدافهم ،وكو 
 .79عن اماؽبم وطموحاهتم فبا يتيح لو القدرة على قيادهتم اعبماعية ابلشكل الذي يريد

 تيد" يراىا ابهنا ذلك النشاط الذي يبارسو شخص للتاثَت يف الناس و جعلهم يتعاونوف  اما"
لتحقيق ىدؼ يرغبوف يف ربقيقو من أجل كسب تعاوهنم وحفزىم على العمل أبعلى درجة من 

 .80يف سبيل ربقيق األىداؼ اؼبوضوعة  الكفاية
  اتفق كل من "دي امربوسيو" و"كاردوان" على اهنا عبلقة تبادلية للسلطة و اؼبصلحة اؼبشًتكة بُت

 .81اولئك الذين اختاروا اف يقودوا و اولئك الذين قرروا اف يتبعوىم"
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  الفرد يف التأثَت على كما عرفها "ىايباف" و "ىيلجرت "على أف القيادة ىي القدرة اليت يبتلكها
أفكار اآلخرين و إذباىاهتم و سلوكهم وىذا يعٍت أف أي فرد لديو القدرة على التأثَت يف اآلخرين   

 .82و توجيههم كبو ىدؼ مشًتؾ فإنو يقـو دبهمتو كقائد
 

فبا تقدـ يبكن القوؿ اف القيادة ىي عملية رشيدة أحد طرفيها شخص)يبثل القائد( الذي يرشد و 
الطرؼ اآلخر )يبثل اؼبتلقي( ؽبذا التوجيو و االرشاد وتبٌت ىذه العملية على التأثَت الذي وبدثو يوجو، و 

الطرؼ األوؿ يف الطرؼ الثاين ، فالقيادة هبذا اؼبفهـو ىي عبلقة  تعٌت  ابلتكيف و التعامل مع اآلخرين 
الصعوابت اليت تواجههم و  من خبلؿ تطوير رؤية واضحة و توصيلها إُف اؼبتلقُت و ربفيزىم للتغلب على

 .83ربقيق أىداؼ مشًتكة للطرفُت
 أمناط القيادة.اثنيا :
أشارت العديد من الكتب و اؼبراجع اإلدارية والرسائل و البحوث العلمية يف ؾباؿ اإلدارة إُف وجود      

ظرايت القيادة عدد كبَت من اؼبفاىيم واآلراء تفسر األمباط القيادية و مدى كفاءهتا و ىي كما يتضح من ن
" السلوؾ اؼبتكرر اؼبعتمد من طرؼ القائد عند تعاملو مع اآلخرين 84اإلدارية، و يقصد ابلنمط القيادي

 حىت يستطيع كسب تعاوهنم و إقناعهم بتحقيق االىداؼ والذي يشكل مبطا يبزه عن بقية القادة".
 :القيادة الوظيفية (1

خصية و الظروؼ اؼبوقفية  و البيئة احمليطة ،فهي تقـو القيادة على أساس التفاعل الوظيفي بُت الش
تدرس اؼبوقف و تتفاعل مع اجملموعة من خبلؿ وظائف تتمثل يف  دراسة مهاـ و وظائف القيادة و اؼبعايَت 
اؼبتصلة هبا اليت هتتم بتوزيع اؼبسؤوليات االقيادية، اضافة اُف التوجيو، ازباذ القرارات، التخطيط و 

 .85التنسيق
 الظرفية(:اظتوقفية) (2

حسب ىذه النظرية فإف النمط القيادي يتغَت حسب اؼبوقف، فالقيادة وقت اغبرب أو األزمات 
زبتلف عن القيادة وقت السلم و الرخاء ،كما أهنا زبتلف يف نفس اؼبؤسسة من موقف آلخر و من إدارة 

أثَت فيهم و توجيههم كبو ألخرى ، و ىذا حسب اؽبدؼ اؼبطلوب ربقيقو و نوعية األفراد اؼبراد قيادهتم للت
، أي أف القائد الناجح يغَت سلوكو  و يكيفو حسب اؼبوقف الذي ىو فيو و بذلك يعتمد على 86اؽبدؼ 

التفاعل الذ وبدث بينو و بُت ؾبموعتو يف موقف معُت ، و ما ينتج من ردة  فعل من ىذا القائد قد ال 
. من  87نفس اجملموعة يف موقف آخر يصلح ألف يتبع نفس األسلوب مع ؾبموعة أخرى أو حىت مع

 :88خبلؿ ىذه النظرية تظهر أربعة أمباط وىي كما اييت
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يتميز القائد اؼبوجو بدرجة التوجيو عالية جدا، بينما درجة الدعم  )اخباري(: Dالقائد اظتوجو -
منخفضة، يشرؼ على التفاصيل الدقيقة و وبكم الرقابة و السيطرة، يبارس القائد ىذا السلوؾ مع 

 لعاملُت اعبدد ذو اػبربة اؼبنخفضة و االلتزاـ اؼبرتفع.ا
يبدح القائد اؼبساند العاملُت و يعمل على تشجيعهم و يصغي  ) مشارؾ(:Sالقائد اظتساند  -

حيث يقـو بدور اؼبيسر و اؼبساعد لتنفيذ األعماؿ، يبارس ىذا السلوؾ مع ،بشكل جيد ؽبم
 اللتزاـ.العاملُت ذوي الكفاءة العالية و مع متوسطي ا

 يبنح القائد اؼبفوض اغبرية للعاملُت ذوي الكفاءة العالية و )مفوض(:Dالقائد اظتفوض -
o .و االلتزاـ اؼبرتفع ربمل اؼبسؤوليات احملالة اليهم الزباذ القرارات اؼبناسبة 

القائد الرئيس يوجو و يساعد يف نفس الوقت، و يزود اؼبرؤوسُت )استشاري(:Cالقائد الرئيس  -
و يوضحها ؽبم و يساعدىم على تنفيذىا ،يبارس ىذا االسلوب مع ذوي الكفاءة  ابلتعليمات

 اؼبتوسطة و االلتزاـ اؼبنخفض. 
 :89 نظرية النظم االدارية (3

 :أربعة أمباطتعتمد ىذه النظرية على بعدي الثقة ابلعاملُت و قدرة العماؿ و بذلك يبكن التمييز بُت 
 لعاملُت يبكن التفريق بُت االمباط التالية:على اساس الثقة اب ابعتماد البعد األوؿ :

حيث ال توجد ثقة بُت القائد و اتباعو و ابلتاِف فإهنم يقوموف القيادة اظتستغلة) اظتتسلطة( :  (1
القيادة اؼبتسلطة العادلة تكوف الثقة معتدلة بُت الرئيس واؼبرؤوسُت ، مع  ابلعمل خوفا من العقاب،

 ت و مراقبتها ويسمح إبزباذ قرارات بسيطة.اإلحتفاظ بصبلحيات ازباذ القرارا
:الثقة كبَتة مع تفويض إزباذ القرارات التنفيذية ، أما القائد فيقـو إبزباذ القيادة اإلستشارية  (2

 القرارات اؼبتعلقة ابلسياسة العامة للمنظمة.
وسُت صبلحية : تكوف الثقة كاملة وابلتاِف فإف القائد يوزع مع اؼبرؤ القيادة اصتماعية ) اظتشاركة(  (3

 .إزباذ القرارات كل حسب إختصاصو 
على اساس االىتماـ ابلعاملُت ىي االخرى تعتمد على معايَت فرعية تتضمن  ابعتماد البعد الثاٍل :

االىتماـ ابألفراد واإلنتػػػػػاج ، حيث اف القػػػػػػائد الناجػػػػح ىو الذي يركز على األفراد و يهتػم هبم بدرجة عالية 
 :90عن تبلقي اؼبعيارين األمبػػػػػػػػػػاط التالية  ، و ينتج

يكوف اإلىتماـ ابألفراد و اإلنتاج ضعيفا جدا فبا يؤدي إُف عدـ ربقيق القيادة السلبية: (1
 األىداؼ. 

يكوف اإلىتماـ ابإلنتاج بدرجة كبَتة على حساب األفراد فبا يؤدي إُف  القيادة اظتتسلطة: (2
 إلبفػػػاض الروح اؼبعنوية .
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فهي هتتم بشكل أكرب ابألفراد العاملُت فبا يؤدي إُف العبلقات اعبيدة و دة اإلنسانية :القيا (3
 الشعور ابلرضا بُت األفراد. 

:حيث يكوف اإلىتماـ معتدؿ بُت األفراد و اإلنتاج و يبكن أف يوصف ىذا  القيادة اظتعتدلة (4
 األسلوب ابؼبرونة .

: و قبد أف ىناؾ إىتماـ عاؿ ابألفراد      و  ماعيةقيادة الفريق)القيادة اظتثالية( و اإلدارة اصت (5
 اإلنتاج. 

  الثالثة: الفريق احملاضرة 

 الفريق  اظتصطلح الثاٍل :
قبل اإلؼباـ ابؼبفاىيم األساسية لكل من اعبماعة و الفريق ، نتطرؽ يف البداية إُف نشأة مصطلح       

كفريق قدًن جدا ارتبط ابلتجمعات الدينية و األلعاب الفريػػػػػػػػػػػػػػػػػق، حيث أف مفهـو فريق العمل أو العمل  
، بيد أنو  أخذ معٌت جديدا يف اؼبنظمات يف العقود األخَتة ليحقق نتائج جيدة و يصبح كآلية 91الرايضية 

ضرورية غبل اؼبشكبلت و اؼبساعدة للتحرؾ كبو اؼبستقبل. حيث كانت بداية فبارسة اؼبفهـو اعبديد لفريق 
ن خبلؿ ما يسمى دبجموعة التدريب نتيجة اغباجة ؼبراجعة اؼبشاكل اػباصة ابؼبتدربُت العمل يف الغرب م

.أما يف 92يف شكل ؾبموعات حيث مت تصميم ؾبموعات ؼبساعدة اؼبتدربُت الختبار أمباطهم السلوكية
الشرؽ وابلتحديد الياابف ، فقد ظهر يف شكل ما يسمى حلقات اعبودة يف الستينات ، و ابلرغم من أف 
إىتماـ الباحثُت دبجموعات العمل بدأ يف العشرينات من القرف اؼباضي إال أف كلمة" فريق " اؼبستخدمة يف 
عمل اجملموعات َف تستعمل بتوسع حىت السبعينات . و من اىم الباحثُت نذكر " ماكجريقور" ، و 

 .93 "دوجبلس" ، "الرسوف" و "الفستوف" الذين ميزوا بُت فرؽ العمل و ؾبموعات العمل
 أوال : مفهـو الفريق:

 ".94يف اللغة الفريق يف لساف العرب " الطائفة من الشيء اؼبتفرؽ      
 . .الناس من صباعة يعٍت ذلك اطراؼ االتفاؽ ىم  وفروؽ وأفرقة أفرقاء رتع .1
  بنجاعة أي أبحسن نوعية من هبا  معاصتة أي مهمة يكلفوفغتموعة من الناس يستطيعوف

داخلية أو خارجية  اظتوارد اظتتاحة عتم،مع استخداـ  ضمن الوقت اظتتاحا كن القياـ هباألداء دي
 وبشكل كامل واقتصادي.

 أىداؼ ربقيق ألجل بعضهم مع غتموعة صغَتة من األفراد يتكاملوف يف مهاراهتم وقدراهتم 
 ." بينهم فيما للعمل مشًتؾ مدخل وجود اُف ابإلضافة ، واحد وغرض ومشًتكة ػتددة

  لنظرة مشًتكة حوؿ اضتاجة الرتباط األعضاء بشكل ؽتيز.القوؿ اف الفريق: نتاج كنظاـ يبكن  
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 وغالباً  ، متجانسة كوحدة اصتماعي اظتنسجم العمل األفراد من لتمكُت وسيلة ىو النهاية يف 
 عن يكوف اغبديث عندما ولكن اصتماعة ديناميكية عن نتحدث عندما اصتماعة لفظ مايستخدـ
 العمل فريق لفظ نستخدـ فأننا العملية التطبيقات

لفريق العمل من قبل الكتاب و اؼبتخصصُت تعددت بيد أهنا تلتقي يف اػبصائص اليت غَت أف التعاريف  
 :سبيز الفريق عن اعبماعة     و فيما يلي أىم التعاريف اؼبتداولة يف األدبيات اإلدارية لفريق العمل

 وعة صغَتة من األفراد الذين يبلكوف مهارات ؾبم أبنوكاتزنباخ ودوجبلس ظبيث""يعرفو جوف
متكاملة ،و يلتزموف ابلوصوؿ اُف غاية مشًتكة،و بتحقيق اىداؼ االداء و ابعتماد مقاربة  

 .95هبعلوف انفسهم دبوجبها مسؤولُت بشكل متبادؿ
  أما "ؿبمود" فيعرفها على أهنا نوع من أنواع اعبمػاعات تشكل من اجل اقباز مهمة ؿبددة ،  و

 . 96د ربقيػق ىذه اؼبهمػػػػة تزوؿ ىذه الفػرؽ وتتبلشى عن
  سيد مصطفى"يعرفها على شكل نظاـ فرعي من النظاـ الكلي للمنظمة ، لو مدخبلتو )ىيكل"

العضويػػػة،االعضػػػػػاء بشخصياهتم و اذبػػػػاىاهتم و خرباهتم و قدراهتم ،مبط القيػػػػادة األىداؼ 
معلومات و تكنولوجيػػػػا، بيئة عمل ماديػػػػة و معنوية و معاييػػػػر  اؼبخططة ، اؼبوارد اؼبتػػػػاحة:

األداء( ولو ـبرجاتو أو نتائج عملو)مستوى ربقيق األىداؼ( عاليػػػػػة أو منخفضة وفقا ؼبدى 
.كنظاـ 97جودة كل من اؼبدخبلت و عملية استخدامها و جودة التفاعل اعبماعي داخل الفريق

 .98لنظرة مشًتكة حوؿ اغباجة الرتباط األعضاء بشكل فبيزتاج يبكن القوؿ اف الفريق: ن
ؾبموعة من الناس يستطيعوف معاعبة أي مهمة يكلفوف هبا بنجاعة أي أبحسن نوعية من األداء 
يبكن القياـ هبا ضمن الوقت اؼبتاح مع استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة ؽبم، داخلية أو خارجية وبشكل  

 .99كامل واقتصادي
ذكره يبكننا اعتبار فريق العمل على أنو عدد ؿبدود من األعضاء الذين يتمتعوف بكفاءة عليو فبا سبق 

ومهارة و خربة ؽبم القدرة على التعاوف والتكامل فيما بينهم لتحقيق األىداؼ العامة على حساب 
 اأفضل فب األىداؼ اػباصة، وتكوف مسؤولياهتم مشًتكة فبا هبعلهم أكثر التزاما و اصرارا على ربقيق نتائج

يؤدي إُف ربسُت االتصاالت وتداوؿ اؼبعلومات وتناقلها بُت أعضاء الفريق وأيضا بُت الفريق واؼبنظمة. يف  
النهاية ىو وسيلة  لتمكُت األفراد من العمل اعبماعي اؼبنسجم كوحدة متجانسة، وغالبًا ما يستخدـ لفظ 

يكوف اغبديث عن التطبيقات العملية فأننا  اعبماعة عندما نتحدث عن ديناميكية اعبماعة و لكن عندما
 .100نستخدـ لفظ فريق العمل

 اثنيا : مراحل تشكيل الفريق و تصنيفات االدوار فيو.
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إف فريق العمل اؼبتفوؽ ىو الذي ربسن اؼببلءمة بُت أعضائو و األدوار اليت يبكن أف يؤديها كل       
 و.منهم و ىذا بغض النظر عن نوع الفريق الذي مت تشكيل

 .أدوار فريق العمل
لكل عضو يف الفريق أنبية كبَتة بناءا على الدور الذي يقـو بو داخل الفريق ،و ىبتلف توزيع األدوار   

 من ابحث الخر، نذكر من بينها:
  :: يرى أف  توزيع األدوار يكوف كالتاِف101 (تقسيم حسب زتادات1
 :و تتمثل مسؤوليات اؼبشرؼ فيما يلي مسؤوليات اظتشرؼ:  ( أ

 .ينقل اؼبعلومات واؼبعرفة واؼبهارات ألفراد الفريق بتوقيت مدروس 
 .ػيفسرو يطبق السياسات وؿبددات العمل والتعليمات للفرؽ 
  .يقـو بتعليم أعضاء الفريق كيفية إدارة اؼبهمة بفاعلية وتقييم النتائج 
  .يقـو إبنشاء قنوات االتصاؿ بُت الدوائر 
  لفريق.يساعد على تكوين اؼبناخ العاـ ل 
  .تشجيع االنضباط الذايت للفريق 
  تشجيع األعضاء على القياـ ببعض اؼبخاطر. 

 تتمثل صبلحيات اؼبقرر يف :: مسؤوليات مقرر الفريق ( ب
 .تسجيل وقائع االجتماعات 
  اصدار نسخ أصلية من التقرير لتوزيعها على أعضاء الفريق حبيث ترتكز على ىاتو

عامة اؼبثارة، مناقشات الفريق واؼبهاـ اؼبوكل و تدوين الوقائع: مواضيع النقاش والنقاط ال
 .األشخاص اؼبسئولُت عن اقباز اؼبهمات

 من أىم مسؤوليات العضو يف الفريق مايلي:مسؤوليات العضو يف الفريق: ( ت
 .التحضَت قبل االجتماع 
  حضور االجتماعات اؼبقررة يف مواعيدىا،اؼبشاركة يف النقاش وعرض االقًتاحات  . 
 لراي يف اؼبوضوعات اؼبطروحة.إبداء ا 
 إسباـ اؼبهاـ اؼبوكلة إليو من قبل الفريق. 
  .يقـو دبهاـ اؼبوجو واؼبراقبة عند اغباجة 
 يقبل ويدعم القرارات  اعبماعية للفريق. 

 :102: يلخصها يف شبانية أدوار ىيتقسيم حسب عامر (1
 ا.يقـو بتحديد اؼبهمة اليت ستؤدى،ووبث األعضاء على القياـ هب :القائد ( أ
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 يقـو بتحديد األشخاص للعمل يف اؼبهمات ويستخدمهم فيها. :رئيس االجتماع  ( ب
 أواؼبفكر يقـو بتوليد األفكار اؼببتكرة لطرؽ مباشرة اؼبهمة و يقدـ بدائل ـبتلفة. :اظتبدع ( ت
 أواؼببتكر يعمل على إهباد اؼبوارد يف البيئة و وبدد فرص اإلفادة منها و يلتقط االفكار:اجملدد ( ث

 ع وهبددىا و يطورىا.من اؼببد 
 يطور اػبطط لئلفادة من األشخاص وحل النزاعات بينهم. :اظتدير  ( ج
 يقـو بتطوير اػبطط لئلفادة من الوقت واؼباؿ واؼبوارد  اؼبادية و دبا ينجح األفكار. :اظتنظم  ( ح
 يقـو بتحليل اؼبهمات كما يقـو إبصدار األحكاـ على البدائل واػبطط والنتائج. :اظتقيم  ( خ
 .يقـو دبتابعة تنفيذ اػبطط ويعطي اىتماما خاصا ابلتفاصيل حىت إقباز اؼبهمة :زاظتنج  ( د

  تتمثل فيما يلي: اثنيا: مراحل تشكيل الفريق:
 :103ىناؾ اختبلؼ يف تصنيف ىذه اؼبراحل وقد حدد "تكماف و جنسن" طبس مراحل

ل والتعاوف :يقـو أعضاء الفريق يف ىذه اؼبرحلة ابلتعرؼ على بعضهم دوف التفاعالتشكيل (1
الواضح، فهي مرحلة جس نبض، يقـو األفراد خبلؽبا بتحديد السلوكيات اؼبقبولة وغَت اؼبقبولة، 
وما ىي األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها؟ وما ىي طبيعة مهاـ الفريق؟ وما ىي التقنيات لتحقيق 

 رزة.األىداؼ احملددة ؟ و تكوف اإلعتمادية بُت األعضاء يف ىذه اؼبرحلة غَت ظاىرة و اب
، سبتاز ىذه اؼبرحلة بظهور الصراعات واػببلفات اؼبعارضة ألداء اؼبهاـ بُت أعضاء الفريػػػػػػق:العصف (2

ويظهر فيػػػػػػها عداء بُت أعضػػػػػاء الفريق وقائده كأسلػػػػػوب ؼبعارضة بناء الفريق ويزداد عدـ االنسجاـ 
اد سبل إلزالة الصراعات والوقػػػػػػػػػاية منها، وضرورة بُت األعضػػػػػػػاء فبا يدعو إُف تدخل القائد إلهبػػػػػ

 .إهباد التعاوف اؼبتبادؿ
يقـو أعضاء الفريق يف ىذه اؼبرحلة ابعتماد ؾبموعة من اؼبعايَت والقيم التنظيمية لتنظيػػػػم  :اظتعيارية (3

ربكم سلوكيػػػػػػات  عبلقاتػػػػهم لتحقيق اؽبدؼ اؼبطلػػػػػػوب، ويقـو القائد بتوضيح اؼبعػػػػػايَت اليت
األعضػػػػػاء، كما يتبلور وجػػػػػود حس وشعور بزايدة التمػػػػػػػػػػاسك بُت األعضاء فبا يؤدي إُف تقربػػػػهم 

 .بعضهم من بعض، وتظهر الثقة بشكل واضح بُت أعضاء الفريق يف ىذه اؼبرحلة
ومستقرة واألدوار واضحػػػػة لكل  تصبح العبلقات يف ىذه اؼبرحلػػػة بُت أعضاء الفريق اثبتة: األداء (4

واحػػػػد منهم، كذلك اؽبيكل واألىداؼ اليت تسػػػػاعد الفريػػػػق على أداء اؼبهػػػػػػاـ اؼبنوطة بو، ويتم 
 .الًتكيز يف ىذه اؼبرحلة على حل اؼبشكبلت وازباذ القرارات

تحقيق األىداؼ اؼبطلػػػػوبة، وينتهي يتم يف ىذه اؼبرحلة حل الفريق وانتهػػػػػاء مهامو نتيػػػػجة ل:اإلهناء (5
 ..التعاوف بُت األعضاء بعد ربقيق اؽبدؼ أو البدء يف ربقيق ىدؼ آخر جديد
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 :مراحل تشكيل فريق العمل.01الشكل رقم 
 
 

 
 
 

 .بلغنامي بناءا على ما سبق. قباة وسيلةباحثة دمن إعداد الاظتصدر:
 فريق العمل.اثلثا :أمناط القيادة خبلؿ مراحل تشكيل 

تطرقنا فيما سبق إُف ذكر مراحل تكوين أو تطوير فريق العمل ويف ىذا اؼبطلب نستعرض دور القائد      
 :  104يف كل مرحلة من ىذه اؼبراحل 

 
  : السمات اظتشًتكة بُت  اجملموعة والفريق

 .ًالناس يعملوف معا  
 .وجود االلتزاـ بدرجة عالية  
 تتطلب معاعبتها وقتاً زمنياً بشكل مقنع. يتم التعامل مع القضااي اليت  
 .الناس يتفاوضوف  
 .تعطى اؼبعلومات ؼبن وبتاجوهنا  
 .يتم التعايش مع الصراع  
 .ًالتفكَت بطرؽ سياسية سائد كثَتا  
 .يتعاوف الناس ألجل إهناء مهمة العمل  
 .العواطف ال تشكل جزءاً من العمل  
 .يوجد اعتبار للثقة والصراحة 

 صيبل كمايلي:و نشرحها تف
 عند تشكيل الفريق: (1

 التشكيل  

 العصف
 اإلنهاء

اريةالمعي  
 االداء
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يف ىذه الفًتة يكوف أعضاء الفريق يف أمس اغباجة للمعلومات،   على مستوى األعضاء: ( أ
وبتاجوف إُف فهم طبيعة اؼبهمة، و توضيح سبب تشكيل الفريق ،كما وبتاج الفريق إُف التعرؼ 

 على بعضهم البعض و معرفة ؼباذا مت ذبميعهم هبذا الشكل .
إرشادي و السلوؾ القيادي اؼبطلوب ىنا ىو سلوؾ  ابؼبقابل القائد: على مستوى  ( ب

يزود أعضاء الفريق بكافة اؼبعلومات الضرورية البتداء عملو حيث يقـو القائد يف ىذه  توجيهي
اؼبرحلة بنشػر الوعي حوؿ أنبية اؼبهمة اؼبوكلة إُف أعضاء الفريق و كيفية اإلقباز الصحيح ،الذي 

 دافها و رؤيتها.ىبدـ اؼبؤسسة و أى
 عند مرحلة العصف: (2

يف ىده اؼبرحلة يتسم سلوؾ األعضاء ابلصراع وضعف األداء والتجادؿ  على مستوى األعضاء: ( أ
حوؿ الكيفية اليت ينبغي أف يتم  فيها اقباز اؼبهاـ  وكذلك التنافس على ادوار الفريق ووباوؿ 

 و الدفاع عن وجهات نظرىم.  بعض األعضاء يف ىذه اؼبرحلة إقناع اآلخرين جبدوى أفكارىم
و أف ال ،ينبغي على القائد يف ىذه اؼبرحلة أف يكوف لو دور أتثَتي  على مستوى القائد: ( ب

ينزعج من الصراع و وبافظ على اؽبدوء ، و عليو تكوين رؤية مشًتكة تتحدد من خبلؽبا أدوار  
الشخصية خارج كل عضو يف الفريق لتحقيق األىداؼ ، و أف يقـو حبل اؼبشاكل الفردية 

الفريق، ابإلضافة إُف إبداء اإلىتماـ دبخاوؼ وربفظات الفريق والعمل على توحيد السلوؾ 
 اعبماعي.

 مرحلة اظتعيارية: (3
سلوؾ األعضاء يف ىذه اؼبرحلة يتجو كبو تسوية اػببلفات والبدء  على مستوى األعضاء: ( أ

فق األعضاء حوؿ معاير الفريق ببناء عبلقات ضبيمة يسودىا التعاوف واالحًتاـ والثقة حيث يت
  لتحقيق أىداؼ مشًتكة

حيث يتم تزويد األعضاء     تشاركيىنا يكوف األسلوب القيادي اؼبتبع  على مستوى القائد: ( ب
بكافة اؼبعلومات والتغذية الراجعة وكذلك الثناء على مشاركتهم وتعاوهنم وىنا يظهر مايسمى 

 .َت األعضاء ابألمور اليت ينبغي الًتكيز عليهاابلتفكَت اؼبوحد ومراجعة خطة العمل والتذك
 مرحلة األداء : (4

تتسم ىذه اؼبرحلة ابعبدية واغبيوية يف أداء الفريق حيث يتعرؼ  على مستوى األعضاء: ( أ
 .األعضاء على نقاط القوة والضعف لديهم ويلتـز األعضاء ابلعمل معا دبعاير وقيم الفريق
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ن طرؼ  القائد تفويضي يف ىذه اؼبرحلة يكوف دور : األسلوب اؼبتبع مب(على مستوى القائد
القائد ؿبدود الف األعضاء بدؤوا بقيادة أنفسهم أبنفسهم ويظهر القائد تشجيعو ومؤزرتو 

 .لؤلعضاء و يثمن جهودىم ومناقشة تقيميو لعمل الفريق مند تكوينو وحىت هناية عمل الفريق

 مرحلة اإلهناء:  (5
حيت يتم الشعور ابالبتهاج يف حالة قباح الفريق  اقباز اؼبهمة على مستوى األعضاء: ( أ

 .وابلسخط  والغضب يف حالة فشل اؼبشروع
  يتم تقييم النتائج النهائية للمشروع.ابخذ بعُت االعتبار وقت انتهاء اؼبهمةعلى مستوى القائد: ( ب
  يتميزوف بوجود مهارات  و غرض واحدابختصار ىي عبارة  عن ؾبموعة او صباعات هبمعهم

 أو ىدؼ )اىداؼ مشًتكة( لتحقيق التنظيمي اعتيكل داخل إنشاؤىا يتم بينهم  ة فيمامتكامل
ابالضافة اُف وجود  ، الفريق أعضاء بُت والتكامل والتفاعل التنسيق تتطلب ػتددة مهمة

 للعمل فيما بينهم  مدخل مشًتؾ
  مدخلو ةاؼبصمم النشاطات من سلسلةالعكسية أو  التغذية نم خليط كنظاـ يعرؼ على انو 

 من السلوكيو اإلنتاجي اصتماعة عمل فاعليةربسُت  إُف يهدؼ الذي اإلجرائية االستشارات
 أداء حتسُت ، هبدؼالشخصية والعبلقات وٕاإجراءات العمل أساليب على الًتكيز خبلؿ

 .األفراد
 مدخبلت سلسلة من النشاطات ـبرجات

 ربقيق ىدؼ ؿبدد
 القياـ دبهمة معينة
 ؼالوصوؿ كبو اىدا

 ازباذ قرارات

  بُت االفراد التنسيق و التكامل 
 والعبلقات وٕاإجراءات العمل أساليب 

 الشخصية
وقد اثبتت الدراسات واالحباث اف قباح  

اؼبؤسسات يعود اُف قباح فريق العمل هبا 
 واالنسجاـ اؼبتناغم بُت اعضاءة

  االستشارات
 االجرئية

 ؾبموعة من االفراد 
 اؼبهارات 

 
 لعمل :مواصفات فريق ا .1
  10إىل   3العدد احملدود: اغبجم االمثل يًتاوح ما بُت 
  وحدة اعتدؼ و والفريق 
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 :ال يوجد فريق من دوف مهمة و ىنا هبب التفرقة بُت : عمل الفريق )تتضافر اعبهود  اظتهمة
 لتحقيق ىدؼ ؿبدود

 (و مشًتؾ ( و عمل اعبماعة )عمل متزامن جملموعة من االفراد كل منهم يقـو بعملو  
 الشعور ابالنتماء و الرضا 
 االلتزاـ الشخصي 
 بساطة التنظيم 
 اظتشاركة و ابداء اظتقًتحات 

 :امهيو فريق العمل ىف اظتؤسسات .2
  سواي ،  والرغبو ىف العملبُت اعضاء الفريق  التعاوف اظتشًتؾمن الفوائد االساسيو لفريق العمل

همو اظتطلوبو منهم وحتقيق اىداؼ اظت القباح وتقليل اظتنافسو الفرديوومساندة بعضهم البعض 
 .اظتؤسسو

 فبا كاف يؤدى اُف  من الطرؽ التقليديو ىف االدارة ىى اختاذ القرارات بطريقو التتابع الوظيفى
اختاذ الذى يبثل احد أىم مقومات العمليو االنتاجيو ، اما ىف فريق العمل فيتم  فقداف عنصر الوقت

 . االؾتازات العمليولتحقيق السرعو ىف القرارات ىف وقت واحد
 والعمل على ذبهيز حلوؿ مسبقة ؽبا توقع حدوث اظتشكبلت قبل وقوعها. 
 عن طريق خلق مناخ مناسب للعمل يكوف فيو عنصر  .التقليل من الصراعات بُت االفراد ىف اؼبؤسسو

 التحفيز اؼبعنوى مرتفع
 مقًتحات وحلوؿ جديدةمن خبلؿ تقدًن  كثرة العطاء و تعظيم النتائج 
 و ليس ابلشخص الفكرةعلى لتقييم يكوف بناءا ا 
 (ميثاؽ عملالعمل اؼبنهجي اؼبنظم ) 
  بُت االعضاء فاعليو االتصاؿزايدة. 
 االحساس اؼبشًتؾ ابؼبسؤليو ذباة اؼبهاـ اؼبطلوب تنفيذىا. 
 للتغَتات الطارئو ىف العمل استجابو اسرع. 
 مستوى مهارات االعضاء سُتحت. 
  ىف اؼبنظمو عمل اصتماعىاليساعد على ترسيخ مفهـو. 
  ونوعيو القراراتربسُت مستوى. 

 : يكوف فريق العمل مثاليا عندما حيقق النقاط التالية 
 اىداؼ واضحة و ؿبددة 
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 اتصاؿ واعي بُت كل االعضاء 
 معرفة جلية جبوانب القوة و الضعف لدى الفريق 
 ربفيز على اساس صباعي 
 مناخ عمل مريح و غَت رظبي 
 ة يف ازباذ القراراتاؼبشاركة اعبماعي 
 فبارسة الرقابة الذاتية 
 التعامل مع اػببلفات عن طريق التعاوف 

 مبقابل مزااي العمل كفريق فاف سلبيات العمل الفردي ديكن تلخيصها يف :
 قليل االثر  و ضئيل الثمرات 
 ؿبدود النتائج 
 احتماالت اػبطاء اكرب 

 :عيوب فريق العمل
 .ا لتحقيق نتائج ملموسووبتاج فريق العمل لوقت طويل نسبي

 اػبروج احياان عن السيطرة وظهور فوضى وعدـ االنضباط.     
  مشاكل ىبلق الفكر اختبلؼ 
 اعبميع فسيخسر الفريق اتفاؽ عدـ 
 مهامو أداء عن يتكاسل البعض هبعل قد 
 أسئلة صيغة يف وطرحها النوااي إخفاء 
  األفكار وليس األشخاص على اغبكم 

 
 :اعة العمل:رت رابعةاحملاضرة ال

 لكل الشخصيات أو االفراد من عدد جتمع بل ىي غترد – عمل فريق التعترب –  اجملموعات أغلب
اجملموعة  أعضاء أغلبية يسعى اليت األولوايت من عنده امهية اكثر يراىااِف  اطتاصة منهم أولوايتو واحد

 :أهنا على اعبماعة أو اجملموعة تعريف يبكن وعليو حتقيقها اىل

  تشًتؾ ابلفطرة بنفس األىداؼ واليت  مع من أشخاص يتواصلوف معاً ظتدة من الزمن.جتىى
تربطهم معاً بطريقة روابط ومصاحل   حتوعتم من غتموعات عشوائية إىل غتموعات متعاونة

 مشًتكة قد تكوف:
  طبقة اجتماعية أو جنس أو مهنة. .1.1.1
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 )ثقافة( االجتماعي القبوؿ دوافع .1.1.2
  اؼبعنويو  اؼبادي االرتباط من نوع .1.1.3

 : ا مواصفات اجملموعة (1
 " فرداً  02-25 بُت يتاروح االفراد من معقوؿ لعدد ذبميع  
 صفات مشًتكة لوجود هبا يقوموف اليت االنشطةأوجو  يف والتناسق التبلحم من نوع بينهم يتوفر 

 ، الوظيفية اضتالة أو ، التعليمية أو الثقافية اػبلفية يف
 للمنظمة الرشتي نظيمالت عن مستقلةبصورة  العمل يكوف . 

يرتبط مفهـو فرؽ العمل دبفهـو صباعة العمل ابعتبارىم صباعة من الناس حيث يعرؼ الباحثوف يف علـو   
اإلجتماع أبهنا كياانت تشمل إثنُت أو أكثر من األفراد اؼبتفاعلُت مع بعضهم البعض و الذين هبمع بينهم 

و .105شًتكة ويعتربوف أنفسهم أعضاء بنفس اعبماعة مبط اثبت من العبلقات و يسعوف لتحقيق أىداؼ م
و 106تعرؼ أيضا أبهنا ؾبموعة ذات عدد ؿبدد من األفراد يف حالة تفاعل لتحقيق ىدؼ متفق على أنبيتو

نقصد ابالنبية لكل عضو منهم أولوايتو اػباصة اليت يراىا اكثر انبية عنده من األولوايت اليت يسعى أغلبية 
 أو يف إطار اػبصائص التالية : 107قيقهاأعضاء اجملموعة اُف رب

 . يتم التفاعل من خبلؿ ادوار ـبتلفة لكنها مرتبطة 
 .يتباين مستوى التفاعل إبختبلؼ األىداؼ و األعضاء 

 و من اىم الباحثُت الذين عرفوا اعبماعة نذكر منهم :
 ينة ،  و "نيوكمب" عرفها على أهنا ذبمع من شخصُت أو أكثر يشًتكوف يف معايَت و حاجات مع

  .108تتحدد أدوارىم و تتكامل داخل ىذه اعبماعة ، دبا وبقق إشباع اغباجات اؼبشًتكة 
  يف حُت يرى "كوراني" أف اعبماعة عبارة عن شخصُت أو أكثر يشًتكوف يف قيم داخلية ،      و

 . 109يتآزر سلوكهم بدرجة تسمح ؽبم ابلعمل وفق ىذه القيم 
 من األفراد اؼبتميزوف ابدراكهم عن صباعات فباثلة يتصلوف  يرى" سليماف" أبهنا عبارة عن عدد

 .110ببعضهم بشكل منتظم  أبسلوب مباشر غالبا ، خبلؿ فًتة من الزمن 
  ألبيوف ظبوؿ و ايوابنك" يعرفاىا على أهنا عدد من األفراد تقـو بينهم عبلقات معينة ربدث أتثَت"

 .111متبادؿ بُت شخصُت أو أكثر خبلؿ اإلتصاؿ العقلي
 

بل ىي ؾبرد ذبمع عدد من االفراد أو  – التعترب فريق عمل – يف النهاية أغلب اجملموعات
تشًتؾ ابلفطرة بنفس األىداؼ واليت ربوؽبم من ؾبموعات  الشخصيات يتواصلوف معًا ؼبدة من الزمن.

 :112عشوائية إُف ؾبموعات متعاونة تربطهم معاً بطريقة روابط ومصاٌف مشًتكة قد تكوف
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 اعية أو جنس أو مهنةطبقة اجتم. 
 )دوافع القبوؿ االجتماعي)ثقافة. 
 نوع من االرتباط اؼبادي واؼبعنوي. 

 
  : السمات اظتشًتكة بُت  اجملموعة والفريق

 .ًالناس يعملوف معا  
 .وجود االلتزاـ بدرجة عالية  
 .يتم التعامل مع القضااي اليت تتطلب معاعبتها وقتاً زمنياً بشكل مقنع  
  ف.الناس يتفاوضو  
 .تعطى اؼبعلومات ؼبن وبتاجوهنا  
 .يتم التعايش مع الصراع  
 .ًالتفكَت بطرؽ سياسية سائد كثَتا  
 .يتعاوف الناس ألجل إهناء مهمة العمل  
 .العواطف ال تشكل جزءاً من العمل  
 .يوجد اعتبار للثقة والصراحة 

 
 النظرايت اظتشكلة للجماعات:
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ريق العمل عن صباعات العمل نستخلص ما ىي فبيزات كل منهما عن بعد التعرض اُف معٌت كل من ف     
 االخر:
 :113من أىم اػبصائص اليت يتميز هبا فريق العمل نذكر ما يلي:مواصفات فريق العمل (1
  العمل معا لتحقيق اؽبدؼ العاـ و نقصد بذلك عدـ وجود منافسة فردية بُت أعضاء الفريق كبو

يعتمد على التنسيق مهاـ أعضاء الفريق حبيث ال تتعارض  ربقيق اؽبدؼ العاـ بل عملهم متكامل
 .114مع بعضها البعض

 .يشكل داخل اؽبيكل التنظيمي 
  10إُف   3العدد احملدود: اغبجم االمثل يًتاوح ما بُت. 
 .وحدة اؽبدؼ و الفريق 
  جوىر تشكيل الفريق اؼبهمة: ال يوجد فريق من دوف مهمة و ىنا هبب التفرقة بُت : عمل الفريق

)تتضافر اعبهود لتحقيق ىدؼ ؿبدود و مشًتؾ ( و عمل اعبماعة )عمل متزامن جملموعة من 
 االفراد كل منهم يقـو بعملو (

 .الشعور ابالنتماء و الرضا 
 .االلتزاـ الشخصي 
 .)بساطة التنظيم ) ىيكل التنظيم احملدد لبلدوار 
 اؼبشاركة و ابداء اؼبقًتحات. 
 :115فات صباعة العمل ما يليمن أىم مواصمواصفات رتاعة العمل. (2
 (.116فرداً  02-25 عضوية فردين أو أكثر.)ذبميع لعدد معقوؿ من االفراد يًتاوح بُت 
 .وجود قيم و ميوؿ و دوافع مشًتكة متفق عليها يؤدي إُف التفاعل بُت األعضاء 
  وجود مبط تفاعل منظم من خبلؿ عمليات فعلية كاإلشًتاؾ و العمل معا لتحقيق أىداؼ

  اعبماعة.
  .تعيُت اؼبعايَت و القيم اليت تنظم العبلقات و التفاعل و تكفل الضبط اإلجتماعي لسلوؾ الفرد 
   وجود ىدؼ أو ؾبموعة من األىداؼ اؼبشًتكة ربقق اإلشباع لبعض حاجات أعضاء اعبمػػػاعة 
 .وجود طريقة لئلتصاؿ و خاصة اللغة سواء كانت مكتوبة أو منطوقة 
 عن التنظيم  الرظبي للمنظمة يتوفر بينهم نوع من التبلحم والتناسق يف  يكوف العمل بصورة مستقلة

أوجو االنشطة اليت يقوموف هبا لوجود صفات مشًتكة يف اػبلفية الثقافية  أو التعليمية،أواغبالة 
 ،117الوظيفية
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 . كما يبكن ربويل صباعة العمل اُف فريق عمل ولكن ال يبكن ربويل فريق العمل اُف صباعة عمل
ىذا لن يتحقق إال من خبلؿ أفراد يتميػػػزوف دبهارات عالية ومتنوعة ، كما ىو موضح يف الشكل أدانه و 

    : 
 :حتويل رتاعة اىل فريق العمل.02ػػػ 01الشكل رقم 

 
(،ؿباضرات مقياس: إدارة الفريق، اؼبركز اعبامعي 2016بلغنامي قباة وسيلة ،)اظتصدر : 

 بتيندوؼ.
ُف أف فريق العمل و صباعة العمل مفهومُت مًتادفُت، و لكنهما من الناحية قد يبدو للوىلة األو 

العملية والسلوكية نبا مفهومُت ـبتلفُت، ويفرؽ حسُت و صبيل بُت فريق العمل و صباعة العمل 
 وفق األسس اؼببينة يف اعبدوؿ  التاِف:

 .(:أسس التمييز بُت رتاعة العمل و فريق العمل02ػػ  02اصتدوؿ )
 فريق العمل رتاعة العمل ائصاطتص
 أكثرمن ؾبموعة من األفراد)عدد ؿبدد( ؾبموعة من األفراد)عدد غَت ؿبدد( العدد

 اؽبدؼ مشًتؾ لكل األعضاء اؽبدؼ مشًتؾ لكل األعضاء وحدة اؽبدؼ
 تعاوين تنافسي  اعبهد 
 أدوار قيادة مشًتكة أدوار قيادة منفردة الدور 
 مسؤولية كفاءة أداء الفريق ككل اء الفرد الشخصية اإلىتماـ بكفاءة أد األداء

 إستخداـ اػبربات إبذباه مصلحة كفاءة اإلستخداـ اإلختياري لئلقباز الشخصي اإلستخداـ
 أداء الفريق 

 الفريق أوال الفرد أوال  األساس
متطلبات أىداؼ الفريق و رغبات  ربقيق رغبات األشخاص الفردية  رغبات الفرد 



 د.نجاة وسيلة بلغنامي * ادارة الفريق 

 

 فردية األشخاص ال
 متبادلة صباعية )غاية الفريق( فردية )غاية الفرد( اؼبسؤولية

 صباعية فردية النتائج
 الفاعلية على أساس العمل اعبماعي الفاعلية على أساس العمل الفردي الفاعلية

 مشاركة األعضاء يف ربديد اؽبدؼ ربدده اإلدارة  ربديد اؽبدؼ
اؼ الكلية إتفاؽ و تعارض مع األىد أىداؼ األعضاء

 للعمل 
 إتفاؽ أىداؼ الفريق مع أىداؼ األعضاء

(،رأس اؼباؿ الفكري و أتثَته على أنواع فرؽ 2009:ليث سعد هللا اغبسُت و رًن سعد اعبميل،)اظتصدر
 .191، ص31،ؾبلد 93العمل ،ؾبلة تنمية الرافدين،العدد 

إال أف ىناؾ ظبات مشًتكة تتمثل ابلرغم من وجود بعض اإلختبلفات بُت فريق العمل و صباعة العمل  
 :118فيما يلي
 .الناس يعملوف معا 
  . وجود االلتزاـ بدرجة عالية 
  . يتم التعامل مع القضااي اليت تتطلب معاعبتها وقتا زمانيا بشكل مقنع 
  . تعطي اؼبعلومات ؼبن وبتاجوهنا 
  . يتم التعايش مع الصراع 
  .يتعاوف الناس من اجل اهناء مهمة العمل 
 اعتبار لثقة والصراحة . يوجد 

 :احملاضرة اطتامسة : انواع فرؽ العمل
عندما 119تعدد أنواع فريق العمل وتصنيفاهتا تبعا ألىدافها اليت تتكوف من أجل ربقيقها،يرى السديري 

تشعر اؼبؤسسة ابغباجة إُف تشكيل وبناء فريق عمل،فإف أوؿ مشكلة تواجهها ىي ربديد نوع الفريق،حيث 
 : أنواع من فرؽ العمل ىبدـ كل منها ىدفا ؿبددا،ويتأثر نوع فريق العمل لعوامل عدة منهاإف ىناؾ عدة 

  درجة االستقبللية اليت يتمتع هبا فريق العمل . 
 الفًتة الزمنية،واستمرارية عمل الفريق،دبعٌت ىل سيكوف الفريق دائم أـ مؤقت؟ 
  نوع اؼبهمة ودرجة تعقدىا . 

 ددىا يف االنواع السبع الشائعة .:  وب120(حسب تقسيم رواف وخضَت1
تتكوف ىذه الفرؽ من مديري اإلدارة العليا ، و اليت تعترب حلقة الوصل فرؽ عمل اإلدارة العليا:  ( أ

بُت اؼبنظمة و البيئة اػبارجية ، و يؤثر أداء ىذه الفرؽ على فعالية اؼبنظمة ألف األعضاء يف ىذه 
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إعتبار أنفسهم أعضاء يف الفريق، و من اؼبهاـ اؼبناطة  الفرؽ يروف أنفسهم فبثلُت لدوائرىم أكثر من
 هبذه الفرؽ :

 . ربديد رؤية و رسالة اؼبنظمة 
 .إزباذ القرارات اإلسًتاتيجية و وضع اإلسًتاتيجيات 
  . تطوير رؤية اؼبؤسسة و السياسات و التوجهات العامة 
 الوحدات من ربديد أىداؼ وواجبات قطاعات اؼبنظمة اؼبختلفة ، لضماف التنسيق بُت  

 جهة و القضاء على تعارض األىداؼ من جهة أخرى .   
يتألػػػػػػػف أعضػػػػػاء ىذه الفرؽ من نفس الوحػػػػدة الوظيفيػػػػػػة أو القسػػػػػم و فرؽ العمل الوظيفية:  ( ب

يكوف القائد معُت بشكل رظبي يف اؼبنظمة و تكوف السلطات و اؼبسؤوليات ؿبددة ، و سبتاز 
و سبل إزباذ القرار و حدود اإلدارة بوضوح ، و ينشأ ىذا النوع من الفرؽ غالبا يف العبلقات 

 اؼبنظمات ذات الصفة اؽبيكلية التقليدية و اليت تتميز بيئتها ابلثبات و االستقرار .
تػػػػػتكوف من ؾبمػػوعة من األفراد ذوي اؼبهػارات و اػبربات ، يتػػػػم  فرؽ العمل متعددة الوظائف: ( ت

رىم من ـبتلف الوظائف و األقساـ هبدؼ تطوير منتج أو حل مشكلة ، ويعملوف ربت إختيا
إشراؼ مدير واحد ، و يبنح الفريق اؼبسؤولية عن أعمالو ، لكي توحد اعبهود و األعماؿ لتحقيق 
األىداؼ الرئيسية ، و عادة ما يستخدـ ىذا النوع يف اؼبنظمات اليت تعمل يف بيئة ذات تغَت 

اإلتصاالت و الكمبيوتر لتحقيق السرعة يف اإلستجابة ؼبتطلبات السوؽ و  سريع كشركات
 إحتياجات العمبلء .

يطلق عليها أيضا مسمى دوائر مراقبة اعبودة أو حلقات اعبودة، يتشكل       فرؽ دوائر اصتودة: ( ث
 أعضاؤىا من نفس الوحدة اإلنتاجية أو الوظيفية يكوف العمل فيها تطوعيا و ليس ؽبا سلطة ،

هبتمع أعضاء ىذه الفرؽ بشكل منتظم و دوري ؼبناقشة اؼبشكبلت و وضع اغبلوؿ اػباصة 
بقضااي اعبودة  و اإلنتاج اليت تؤثر على عملهم ، ومن مث تقدًن التوصيات اؼبطلوبة لتحسُت جودة 
اؼبنتج أو اػبدمة اؼبقدمة ، نشأت ىذه الفرؽ يف الياابف حيث أدت دورا مهما يف خلق القدرة 

 نافسية للشركات الياابنية.الت
عبػػػػػػػػػارة عن ؾبموعة من األفراد لديهػػػػػم القدرة على إدارة و توجيػػػػو فرؽ العمل اظتوجهة ذاتيا: ( ج

نشػػػػػػاطاهتم وأعماؽبم كبو ربقيق األىداؼ اؼبطلوبة ابإلعتماد الذايت ، يتشكل األعضاء من وحدة 
متكاملة ،يشًتط يف االعضاء توفر اؼبهارات الفنية و  وظيفية واحدة و يكونوف مسؤولُت عن عملية

العلمية و اإلنسانية و اؼبواد البلزمة لتحقيق النجاح .يتوُف الفريق ربديد اإلحتياجات التدريبية 
لؤلعضاء مث يتم تدريبهم على اؼبهارات البلزمة للعمل قبل البدء ابؼبهمة ، تكوف القيادة دورية بُت 
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لقرارات ابؼبشاركة ،  و تستخدـ عادة يف اؼبؤسسات اليت تتبٌت مشاركة أعضاء الفريق و تتخذ ا
 اؼبرؤوسُت بدرجة عالية .

كانت بداية ظهور ىذه الفرؽ يف صناعة السيارات ابلسويد )فولفو(، فرؽ العمل اظتدارة ذاتيا: ( ح
ات فقد أعيد تنظيم خط التجميع حبيث يؤدى بواسطة الفرؽ اؼبدارة ذاتيا ، مث إنتشر إُف قطاع

 أخرى.
ىي عبارة عن ؾبموعة من االفراد لديهم مهارات و زبصصات متنوعة ، يتمتع الفريق بدرجة عالية من 
التمكُت فتتعلم ىذه الفرؽ و تشارؾ يف يف الوظائف اليت غالبا ما يؤديها اؼبديروف و تكوف إجتماعاهتا 

 أسبوعية اليت هتدؼ إُف : 
 . ربقيق االبتكار 
  .السرعة ،اعبودة 
  التكلفة . خفض 
   ، إشباع حاجات تقدير الذات و النمو و اغباجات اإلجتماعية لدى العاملُت 

 و تتمتع ابغبرية يف اجملاالت التالية : 
 . وضع جداوؿ العمل مع ربديد مستوايت األداء 
  . حل اؼبشكبلت اليت تواجهها أثناء التنفيذ 
  . تدريب العاملُت على اؼبهارات 
  إختيار االعضاء اعبدد . 
  .الرقابة على اعبودة و تقييم األداء 

ظهر ىذا النوع من الفرؽ نتيجة التطور السريع يف ؾباؿ تكنولوجيا  فرؽ العمل اإلفًتاضية: ( خ
اؼبعلومات و وسائل االتصاالت و انعكاس أتثَتاهتا على فبارسات اؼبنظمات ، و تقـو العبلقة بُت 

اػبربة و تبادؿ اؼبعلومات ، ومن مزااي ىذه  أعضاء الفريق على عناصر أساسية أنبها اؼبعرفة و
 الفرؽ :
 .اؼبشاركة ابؼبعلومات بُت أعضاء الفريق و إزباذ القرارات عرب وسائل اإلتصاؿ اؼبختلفة 
 . يتعدى ىذا النوع من التفاعل و اإلتصاؿ بُت أعضاء الفريق حدود الزماف و اؼبكاف 
 .ربسُت عملية التخطيط و اؼبشاركة و ازباذ القرار 

 امهية العمل كفريق.
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يُعترب أسلوب العمل ضمن الفريق داخل منظمات األعماؿ وغَتىا أحد أىم التقنيات اإلدارية للعمل      
اعبماعي الذي يسعى فيو ؾبموعة من األشخاص لتحقيق أىداؼ مشًتكة من خبلؿ حشد اعبهود وتبادؿ 

 الية.اؼبهارات، واؼبعلومات، واؼبعارؼ اليت تضمن إقباز اؼبهاـ بفع
 اوال: مزااي العمل كفريق.

 :121للعمل كفريق عدة مزااي  من أنبها نذكر ما يلي    
   التعاوف حيث يرغب األفراد يف العمل معا و يف مساندة أحدىم اآلخر ألهنم يتوحدوف مع

الفريق و يريدوف لو أف يكوف انجحا و بذلك تقل اؼبنافسة الفردية ، كما يريد األعضاء 
 تعاوف مع بعضهم من أجل مصلحة الفريق .ماىو أكثر من ال

  تقدًن الدعم و الثقة يبعضهم البعض اؼبعلومات حبرية ،و تبادؿ اؼبعلومات اؼبطلوبة بطريقة
أكثر فاعلية ، وتتدفق اؼبعلومػػػػػػات حبرية من أسفل إُف أعلى )من اؼبوظفيػػػػػن إُف اإلدارة ( و 

 (، وبُت اإلدارات الواحدة ، و بذلك يكوف من أعلى ألسفػػػػل )من اإلدارة إُف اؼبوظفُت
 للتحاور فائدة أخرى .

  . االستخداـ األمثل للموارد و اؼبواىب لدى األعضاء لسد الثغرة يف الفوارؽ 
 .التزاـ قوي كبو الفريق 
 .االىتماـ بتحقيق اعبودة و الدقة ، ألف العاملُت نتيجة تعاوف األعضاء مع بعضهم البعض 

 مل الفردي.اثنيا: سلبيات الع
 :122أىم سلبيات العمل الفردي ما يلي    

 .قليل األثر وضئيل الثمرات 
 . ؿبدود النتائج 
  .احتماالت اػبطأ أكرب 
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 :احملاضرة السادسة : انواع رتاعات  العمل
 

 
 اصتماعات الغَت رشتية إىل: تنقسم وتنقسم اصتماعات الرشتية إىل:

داؼ تنشأ داخل اؼبؤسسة هبدؼ ربقيق أى
معينة للمنظمة, ويكوف ؽبا سلطات 

ومسئوليات وواجبات زبضع للهيكل 

نشأ خارج التنظيم الرظبي وتتم بشكل إختياري من 
األفراد حيث هبمعهم التشابو والتماثل يف القيم 

 :ومن أمناطها, والعقائد أو اإلنتماء ؼبوطن واحد
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التنظيمي اؼبوجود, ومن ىنا فإف العبلقات 
بُت أعضاء ىذه اعبماعات ربددىا اػبريطة 

التنظيمية, حيث يقـو الرئيس يف ىذه 
اعبماعة دبمارسة السلطة والقيادة على ابقي 

 :تتمثل يف األنواع التاليةأعضاء اعبماعة، 
 السيطرة( اعات األوامر )الرساسة،رت .1

 :(السيطرة)
 .تتبع التسلسل الرائسي 
 تتكوف بشكل دائم داخل اؼبنظمة 
 تظهر على اػبريطة  ؽبذا النوع قيادة ت

عطي اآلوامر وتسيطر على  التنظيمية
  ,اآلخرين داخل اعبماعة

 :ومن  ، مثل األقساـ، واإلدارات
 .قسم أتكيد اعبودة: أمثلتها

 هاـ:رتاعات اظت .2
 .تصمم بغرض ربقيق مهمة ؿبددة 
  ؽبم تضم أعضاء من مواقع تنظيمية ـبتلفة

 .خربات يف ؾباؿ معُت
 ،قد تكوف مؤقتة 

، صباعة جودة  .اللجاف، واجملالسمثل  
 .اؼبنتج اعبديد

  :اصتماعات اظتتقاربة .3
  ربدد بشكل رظبي عن طريق اؼبنظمة, و

لكنها  ليست جزءا من التسلسل اؽبرمي 
 للتنظيم,

   وتتكوف من ؾبموعة من اؼبوظفُت يتميزوف
 بصفات وخصائص متشاهبة جدا

 صباعة التطوير :من أمثلتها. 

 
 :رتاعات اظتصاحل .1

لحة مشًتكة، مثل النقاابت، ذبمعهم مص
رتاعات الضغط  اإلربادات، اعبمعيات، النوادي.

، االحتادات اظتهنية   االقتصادية )احتادات التجارة
،  ،  ج( اظتنظمات اظتهنية  العمالية أبنواعها  

 (اظتؤسسات اطتاصة العمبلقة 
 فيتم التمييز بُت أنواع أربعة صتماعات اظتصاحل:

 اعات اظتصاحل رتويسمى  النوع األوؿ
ومن أمثلتها نقاابت العماؿ، الًتابطية 

اصتمعيات اظتهنية، تنظيمات الفبلحُت، 
 الغرؼ التجارية.  

  فيسمى رتاعات اظتصاحل  النوع الثاٌلما
اظتؤسػسػية وعلى سبيل اظتثاؿ عند 

مناقشة اظتيزانية العامة/ العسكرية، 
االحتادات واصتمعيات والنوادي 

ربظتانية والبيوت السياسية والكتل ال
 ( اظتالية واالقتصادية والشركات وغَتىا

 رتاعات فيطلق عليو  النوع الثالث
تتكوف من غتموعة  اظتصاحل غَت الًتابطية 

كبَتة من األفراد الذين يشًتكوف 
االنتماءات والثقافات |أو اظتوقع 

 اصتغراىف
 رتاعات اظتصاحل يسمى  النوع الرابع

فجأة تظهر  وىى رتاعات:  األنومية
 عندما تثور مشكلة

 رتاعات الصداقة: .2
  تربطهم  صداقات بينهم خارج التنظيم
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او ذبمعهم مصلحة مشًتكة   الرظبي
 معنوية،

  ال يشًتط تشابو وظائف أعضاء ىذه
 اعبماعة

   متماثلوف يف بعض الصفاتأفراد 
ينجذبوف )جاذبية مشًتكة( لبعضهم 

 البعض،
  تربطهم  صداقات بينهم خارج التنظيم

 يالرظب
  قياـ اعبماعات  العصبة، والشلة.مثل

للسفر معا أو للعب مبارايت 
 صناديق الزمالة،نقابة العماؿ، .معينة

 
 

 
  اظترجعية اصتماعات تعريف .1

 سلبا أو اجيابيا تؤثر اليت األشخاص ؾبموعة“ أبهنا: اؼبرجعية اعبماعات تعرؼ -
 ”.التقوديي حكمو على و سلوكياتو و اجتاىاتو يف الفرد على

 أو سلبا تؤثر  )ملموسة غَت(أوافًتاضية )مادية(حالية ؾبموعة“ أيضا: هبا قصدي -
 ([2])”.األفراد لدى السلوؾ و الطموح التقييم على اجيابيا

 يف للفرد كمرجع  أو للمقارنة كنقطة تستخدـ صباعة أو شخص أي أبهنا  -
 ([3]) .”خاصة أو عامة كانت  سواء سلوكو و اجتاىاتو و تكوينو

 اعبماعات من النوع ؽبذا لؤلفراد األنبية حيث من امهيتها: .2
 قيمو ربديد يف إليها اظتنتمي الفرد إليها يرجع اليت اصتماعة أبهنا شخصت أهنا عاـ بشكل -

 . وسلوكو ومعتقداتو
 عند الفرد إليها ويرجع ،اظتقبوؿ وغَت اظتقبوؿ السلوؾ وبددوف دبوجبها وقيم أمناط لديهم -

 ـبتلفة أنواع اُف اؼبشًتي يرجع ىنا مثبل ما لسلعة شرائي قرار افك  إذا خاصة قرار أي اختاذه
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 النقاابت، اعبمعيات، العمل، زماؿء األصدقاء، اعبَتاف، كاألسرة،  اؼبرجعية اعبماعات من
 .وغَتىم

 تلعب الشرائية قراراهتم و اظتستهلكُت علي أتثَتاؿ يف مهم جد دورا اؼبرجعية اعبماعات تلعب -
 الشرائية قراراهتم و اؼبستهلكُت علي التأثَت يف مهم جد دورا اؼبرجعية اعبماعات

 :اظترجعية اصتماعات أشكاؿ .3
 أثرىا ربديد ؿباولة و اعبماعات ؽبذه دقة أكثر ربديدا يستدعي اعبماعات لتأثَت الكامل الفهم إف“

 اعبماعات إبحدى األفراد يتأثر ما عادة و ؽبا اؼبنتمُت و األفراد يتأثر ما عادة و ؽبا اؼبنتمُت و األفراد على
 التالية:

 
  لؤلشكاؿ ابلنظر االنواع .4

 ويرغب الفرد نظر يف أمهية ذات اؼبرجعية اعبماعة تكوف عندما وبدث األوؿ: النوع -
 تلك ربسُت على العمل مث ومن لعضويتو اصتماعة قبوؿ إىل للحصوؿ فيسعى ،إليها ابالنضماـ

 يطلق او اؼبستقبلية اعبماعات عن نتحدث اننا لكذ معٌت .انتمائو بعد عليها واغبفاظ العضوية
 اؼبتوقعة. عليها

 اعبماعات يستعمل الفرد أف يبلحظ إذ ؛مقارنة بوظيفة اصتماعة تقـو عندما يظهر الثاٍل: النوع -
 اظتتاحة اظتوارد أو الفرص أو يعيشها اليت اضتياة منط أو الفعلي مركزه ظتقارنة أساًسا اؼبرجعية

 ذلك معٌت .دائم بنحو   اصتماعة تلك عضوية على اضتصوؿ يف رغبة لو تكوف أف دوف أمامو
 يعتربوف العاملُت من كثَت  أف اؼبثاؿ سبيل فعلى اآللية. و/أو العضوية اعبماعات عن نتحدث اننا

 على للتعرؼ جاىدين ويسعوف مرجعية كجماعات اؼبنظمة يف ومشرفيهم رؤسائهم
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 التكيف هبدؼ األخرى وصفاهتم وؽبم،معتقداهتم،قيمهمومبادئهم،رغباهتم,مي اذباىاهتم،آرائهم،
 .تبنيها أو وأتييدىا معها

 رتاعات اظتصلحة:
  أهنا صباعة ذات اذباه مشًتؾ تتقدـ دبطالب معينة “احسن تعريف ىو الذي جا بو  دافيد تروماف

 يف مواجهة اعبماعات األخرى يف اجملتمع
  ” أو االربادات اليت تسعى إُف التأثَت على كل اعبماعات “يعرؼ فاينر صباعات اؼبصلحة ىي

السياسة العامة بطريقتها اػباصة يف الوقت الذي ربجم فيو عن ربمل مسئولية مباشرة يف حكم 
 ” الدولة

  عبارة عن تنظيمات سبثل مصاٌف خاصة لبعض الفئات سبارس ضغط على اغبكاـ من أجل إصدار
 ” تشريعات تراعي اؼبصاٌف اؼبشًتكة لتلك الفئات

  سبثل يف تلك الفئة اليت تسعى للتأثَت على اؼبسؤولُت يف أعلى اؼبستوايت ) صانعي القرار( واليت
تشكل على أساس اؼبنفعة اػباصة وصبع الثروات واكتساب وسائل النفوذ بغض النظر عن طبيعة 

اذ النظاـ القائم وتكوف قريبة جداً من مواقع السلطة وبشكل هبعلها تؤثر يف ؾبرى األمور وازب
القرارات بشكل مباشر ولكن بشكل  غَت  معلن حيث يرتبط أفراد ىذه اعبماعات مع اؼبسئولُت 

 . يف أعلى اؼبستوايت بروابط الصداقة اؼبصلحية وتناوؿ اؼبنافع اػباصة
 وىناؾ خصائص عبماعات اؼبصاٌف : 

 -: ؾبموعة من األفراد / مؤسسات يوحدىم
 . أىداؼ ومصلحة مشًتكة –
 . ي هبمعهمىيكل تنظيم –
يستخدموف وسائل ضغط وأتثَت متنوعة يبارسوهنا على السلطة  حىت يستجاب ؼبطالبها واليت  –

 . عادة تنحصر يف اغبصوؿ على مكاسب مادية
 . سبثل خطراً على اؼبصلحة العامة لكوهنا تقدـ اؼبصلحة اػباصة عليها–
ماماهتا التأثَت يف قرارات ال تستهدؼ الوصوؿ إُف السلطة واالستيبلء عليها وتنحصر اىت –

 السلطة
 
 
 
 



 د.نجاة وسيلة بلغنامي * ادارة الفريق 

 

 :و اسًتاتيجيات حلها يف فريق  احملاضرة السابعة : اظتشكلة
 اظتشكلة يف فريق العمل:

 مقدمة :

ال و قد  تكوف صغَتة أو كبَتةو قد  قضية غامضة تتطلب اضتليبكن القوؿ اف اؼبشكلة ىي كل 
ة أو اصتهل حوؿ قضية أوموضوع معُت أو ىي حالو بعدـ التأكد واضتَت أو  تتكرر إال مرة واحدة
 حدوث ظاىرة معينة.

اظتشكلة أال يستطيع  ليست القضية أف تكوف ىناؾ مشاكل، ألنو من الطبيعي أف وبدث ذلك، لكن
. وىناؾ طرؽ عبلج اظتشاكل ابلصورة اليت تقضي عليها أو تقلل منها على األقلمع الفريق أف يتعامل 

 الة بدال من حلها ، ومن ىذه الطرؽ:ال ػت تفاقم اظتشاكلتؤدي إىل 
اإلشارة أبصابع االهتاـ إُف شخص بعينو، بداًل من الًتكيز على اؼبشكلة وحلها، األمر الذي  .1

يؤدي إُف غضب الشخص اؼبتهم ابلتسبب يف اؼبشكلة، وحدوث توتر داخل فريق العمل، بل 
 واحتماؿ حدوث انشقاؽ بُت مؤيد ومعارض.

يمها وعدـ الرغبة يف االنتقاؿ إُف اػبطوة التالية، وىي البحث عن تكرار ذكر اؼبشكلة وتضخ .2
حل، بل اعتبار أف اؼبشكلة ىي هناية العاَف، وأنو ال أمل يف ذباوزىا، وأف من تسبب فيها 

 تسبب يف كارثة.
اللجوء لؤلسلوب العدواين واؼبنفِّر يف اغبديث، فبا هبعل الطرؼ اآلخر، يركز على الدفاع عن  .3

 من اقًتاح اغبلوؿ نفسو، بدال
إنكار وجود مشكلة، أمبًل يف أف تنتهي من تلقاء نفسها، كأف َف تكن، فبا يؤدي إُف حَتة  .4

 وفوضى يف عمل الفريق.
البحث عن حل، دوف فهم اؼبشكلة، فبا يؤدي إُف تفاقمها، ألف العبلج اؼبقًتح ال عبلقة لو  .5

 ابؼبشكلة.
 خر أو التوصل معو إُف حل وسط.التشبث ابلرأي، وعدـ االستعداد لبلستماع لآل .6
 اللجوء إُف السب والشتم والتجريح الشخصي. .7
 التهديد والتوعد والتخويف والتخوين. .8
 الًتكيز على الدفاع عن النفس وعن الرأي، وإقامة حاجز نفسي مع اآلخر. .9

 التعامي عن اؼبشكلة وانتظار أف زبتفي من الوجود من تلقاء نفسها. .10
 لف والدوراف حوؿ اؼبشكلة، دوف تناوؿ جوىرىا.اغبديث ابستخداـ أسلوب ال .11
 التحدث مع اآلخرين عن الشخص اؼبتسبب يف اؼبشكلة، بدال من مواجهتو مباشرة. .12
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 البعد عن اغبقائق والوقائع، والًتكيز على استنباطات وتوقعات وانطباعات. .13
 حل اظتشكلة:أما السلوؾ الذي يسهم يف 

 نفس،فإنو يعتمد على التحلي ابلصرب وضبط ال  .1
 والعمل بصورة منتظمة ومرتبة، واإلنصات اصتيد لآلخرين،   .2
 التعرؼ أوال على اظتشكلة والًتكيز على اضتل وليس على اظتشكلة،  .3
طلب مشاركة اآلخرين يف اظتناقشة، واإلصرار على االستمرار يف العمل حىت يتم حل  .4

 اظتشكلة.
 : تعريف اظتشكلة

 
 تقاؿ من مرحلة إُف أخرى؛ وىي إّما سبنع الوصوؿ أو تؤخره ىي الصعوابت اليت تواجهنا عند االن

 .أو تؤثر يف نوعيتو
  و ىو اؼبعٌت اؼبرادؼ للمشكلة عند الصينيُت و لكن ؼباذا  :!اظتشكلة فرصة ذتينةىناؾ من يعرؼ

 ؟
 .إهباد حل جديد وعدة حلوؿ أخرى بديلة لكل مشكلة .1
 اكتشاؼ قدرات فكرية وطاقات عملية  .2
 ث عن برامج وآليات جديدة وإبداعيةاستمرارية البح  .3

  .ربافظ على وحدة اجملموعة وتزيد من ثباهتا فبا يعزز روح الفريق الواحد
 كيف تدرؾ اظتشكلة ؟

 .ابؼبقارنة مع التاريخ السابق .1
 .ابؼبقارنة مع ؾبموعات متشاهبة  .2
 .من خبلؿ النقد اػبارجي  .3
 .ابلرجوع ألىداؼ اػبطة وبراؾبها  .4
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  :مكوانت اظتشكلة

  .: الوضع اؼبوجود وصفاً وأسباابً  شكلةاظت .1
 الوضع اؼبنشود مع تصوره وحصر منافعو  اضتل :  .2
  .: آليات التنفيذ الطريق من اظتشكلة للحل  .3

 :أنواع اظتشاكل
  .وىي االكبراؼ عن اؼبعايَت احملددة بزايدة أو نقص  :مشكبلت يف التنفيذ .1
  .ضع أفضلوىي ما يبنع من الوصوؿ إُف و   :مشكبلت يف اإلؾتاز .2
 :تقسيمات أخرى .3
   اثبتة –متبلشية  –متفاقمة. 
   متوقعة –مفاجئة 
   اندرة –متكررة . 
  فردية –صباعية 
   قديبة –حديثة . 
 ـبفية،كامنة ، ظاىرة 

 . وتكمن أمهية التقسيم يف حتديد اسًتاتيجية التعامل مع اظتشكلة

 حل اظتشكبلت واختاذ القرارات داخل فريق العمل:

لفوائد اليت يتصف هبا القرار اعبماعي داخل فرؽ العمل من زايدة الفهم العميق للمشكلة، كلنا يعلم ا
وزايدة نسبة التأييد للقرار وما ينتج عنو من التزاـ وتعاطف مع القرار اؼبتخذ.كما أف للقرار اعبماعي فوائد 

ار.اف ىذه الفوائد جزء يف زايدة كفاءة أعضاء الفريق من خبلؿ اػبربات اليت ربصلت يف عملية صنع القر 
بسيط من االهبابيات اؼبتحصلة من تكوين فرؽ العمل الفعالة، ولكي نصل اُف ذلك القرار اعبماعي الذي 

 سنجٍت منو تلك الفوائد وأكثر فاننا ينبغي اف نعرؼ الشروط اليت يتطلبها حل مشكلة بفعالية.

 : تعريف حل اظتشكبلت
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 مل :شروط مهمة ضتل اظتشكبلت يف فرؽ الع

 االعتماد على الطرؽ العلمية يف صبع اؼبعلومات )الكافية(. -1
 رغبة وقدرة االعضاء على االستماع الفعاؿ لبعضهم. -2
 رفض استخداـ القوة بشىت اشكاؽبا كوسيلة غبل اؼبشكبلت.-3
 قبوؿ االختبلؼ واعتبارة اهبايب وديناميكي لصنع القرار اعبيد. -4
 بُت االعضاء عن طريق اغبديث عنها وعن التجارب اليت مروا هبا.الرغبة يف تناقل اػبربات  -5

 :أسئلة مهمة عند حتديد اظتشكبلت
 ما مدى حّدة اؼبشكلة   .1
 ما مدى صعوبة حلها ؟ .2
 ما مدى أنبّية اؼبشكلة ؟  .3

 : ماذا عن تكرار حدوث اؼبشكلة ؟ سؤاؿ رابع  تقديري و تنبؤيابالضافة اُف 
 . سئلة ربدد طريقة التعامل مع اؼبشكبلتوابإلجابة الصروبة على ىذه األ

 :األساليب اظتتبعة للتعامل مع اظتشكبلت 
  : ال تفعل شيئاً  *

 . إذا كانت اؼبشكلة ستحل تلقائياً  .1
 . إذا كانت آاثرىا ضعيفة .2
  .إذا كانت تكلفة اغبل أعلى من تكلفة اؼبشكلة .3

 : معاصتة اآلاثر
 . عندما نتوقع زواؿ السبب .1
 . ما تكوف تكلفة معاعبة السبب كبَتةعند .2
 . عندما يكوف السبب خارج السيطرة .3

 
 : مراقبة الوضع فقط

 . إذا كانت غَت ملحة .1
 . إذا بدأت ابلتبلشي .2
 . إذا كانت األسباب غَت واضحة .3

 

 :معاصتة اظتشكلة
 . إذا كانت خطَتة .1
 . إذا كانت متفاقمة .2
 .ة علياإذا جاء أمر بعبلجها من جه .3
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  :من أسباب عدـ مواجهة اظتشكلة 
 .اعبهل حبدوثها .1
 .االرتياح .2
  . كوهنا تتعلق بشخص ؿببوب أو مكروه .3
 . إذا كانت .......؟ انظر أساليب التعامل مع اؼبشكبلت .4
 ىي العمل قيادة يف رر ا الق اختاذ خطوات يف القوة نقاط ابرز

 اتـ بوضوح خذاؼبت ابلقرار اؼبتعلقة اؼبشكلة وبدد .1
 القائمة اؼبشكلة حوؿ البلزمة اؼبعلومات جبمع يقـو .2
 القرار ؿبل للمشكلة أنبيتها حسب اؼبعلومات يصنف .3

 اسًتاتيجيات حل اظتشكلة  و طرؽ اختاذ القرار:
I. : مناىج حل اظتشكبلت 

 ىناؾ العديد من اؼبناىج اؼبتبعة يف حل اؼبشاكل، على رأسها ما يلي:
 ويعتمد على: االقًتاحات(: -اعتدؼ  -منهج )الوضع الراىن  (1

 اظترحلة االوىل : يطرح أعضاء الفريق رؤاىم عن كيفية االنتقاؿ من اظتشكلة إىل اعتدؼ 1.1
  ،عرض كل عضو يف الفريق لتصوره للوضع الراىن من حيث عبلقتو ابؼبشكلة أو اػببلؼ القائم 
 ،يقدـ اغبقائق من جانبو، وما يشعر بو أعضاء الفريق من جانب آخر  
وبعد أف يدِف كل فرد دبا يراه، اظترحلة الثانية : يتفق اصتميع على بعض اطتطوات اظتقًتحة : 1.2

 يتضح أف ىناؾ زوااي متعددة لرؤية اؼبشكلة وانعكاساهتا، مث يقـو الفريق :
  ،ابلبحث عن رؤية مشًتكة للمشكلة، وما هبب إصبلحو 
 اؼبرجو يف صبلة واحدة،  مث يطلب اؼبشرؼ على الفريق من كل فرد، أف وبدد اؽبدؼ 
 وبعد انتهاء اعبميع من ربديد اؽبدؼ، : اظترحلة الثالثة: اطتطة اظتشًتكة اليت وقع عليها اإلرتاع 1.3
 .هبرى االتفاؽ على دمج كل ىذه اعبمل يف ىدؼ مشًتؾ، بدوف تناوؿ التفاصيل 

 وىو الذي يناسب اؼبشاكل األكثر تعقيدا، وىذه اػبطوات ىي: منهج الست خطوات: (2
 اؼبشكلة، من خبلؿ ذكر مفردات ـبتصرة ودقيقة يف وصف اؼبشكلة. حتديد .1
اؼبشكلة ؼبعرفة مىت بدأت، وما السبب يف حدوثها، ومدى تكرر حدوثها، وما أتثَتىا على حتليل  .2

 األوضاع.
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(، وىو ما Brainstorming -اغبل من خبلؿ ما يعرؼ دبصطلح )العصف الذىٍت  حبث بدائل .3
لفريق بطرح أفكارىم، إما الواحد تلو اآلخر حسب ترتيب اعبلوس، أو أف يتحدث يعٍت مشاركة أفراد ا

 من زبطر على ابلو فكرة بدوف مراعاة الًتتيب، 
نقصد بذلك البدء يف التعليق غبُت انتهاء  حبث موضوعية البدائل اظتقًتحة، ومدى واقعية تطبيقها: .4

 دائل.العصف الذىٍت، وبعد ذلك هبرى االنتقاء من بُت ىذه الب
ألكثر من  االتفاؽ على اضتل، الذي يكوف يف الغالب عبارة عن توليفة من العديد من اظتقًتحات، .5

شخص، وبشرط أف يوافق اعبميع على ىذا اغبل، وربديد مهمة كل فرد يف اؼبسانبة يف تطبيق ما 
الفريق،  جرى االتفاؽ عليو من حلوؿ، ومن اؼبفضل تسجيل االتفاؽ كتابيا، وتوزيعو على كل أفراد

 ؼبنع حدوث أي سوء تفاىم، أو نسياف اؼبهمة اؼبكلف هبا كل شخص.
، إُف كل من يعنيو األمر، خارج الفريق، حبيث ال يشعر ابلتجاىل، ويعارض إببلغ ما مت التوصل إليو .6

 أو حىت يعمد إُف عرقلة جهود الفريق وعملو.
باع اؼبراحل او اػبطوات ابتاظتنهج التحليلي : و يعتمد على وضع خطة لتحليل اظتشكلة  (3

 :التالية 
 . تعريف اؼبشكلة فمعرفة اؼبشكللة  نصف حلها  .1
 .. ربليل اؼبشكلة: أسباهبا ؛ماذا نريد ؟ىل تؤثر على أىدافنا ؟  .2
  . ( إعداد قائمة ابغبلوؿ ) طريقة العصف الذىٍت .3

رض األفكار دوف نقد تقـو على مبادىء : اغبرية يف طرح األفكار ؛ يبكن البناء على فكرة مطروحة ؛ ع
؛ الكم الكثَت يولد الكيف اؼبتميز . مث سبحص األفكار ووبذؼ اؼبكرر و ىبتار اؼبناسب منها ويقارف 

 . بينها
 تقييم اغبلوؿ )حسب اؼبعايَت( من حيث  اؼببلئمة واؼبوارد اؼبطلوبة ، التكلفة ، اؼبخاطر   .4
 ربديد اػبيار األفضل وازباذ القرار . "   .5

 ػػطػػػػػػة للتػػنػػػػفػػػيػػػذ وضػػػع خػػػ  .6
اؼبتابعة والتقييم : . " اتبع التنفيذ والحظ مؤشرات النجاح أو الفشل ،اف التـز االمر االعًتؼ ابلقرار   .7

 السيء وازبذ خطوات وقائية ؼبنع تكرارىا ،
حيث قدـ تصورا واضحا غبل اؼبشكبلت  "جوف ديويقدمو " اظتنهج اظتتسلسل اظتنظم : (4

مراحل  05خطوات متسلسلة يف إطار منهجي ومنظم تظهر يف يقة تتضمن ووضع ؽبا طر 
 : مًتابطة

  .الشعور ابؼبشكلة وربديدىا .1
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 صياغة الفروض .2
 .صبع البياانت واؼبعلومات ذات الصلة ابؼبشكلة .3
 اختبار الفرض وذبريبو   .4
 .التحقق من صحة اغبل  . .5

فمثبل   W 4 &1Hيتم استخداـ فيها  اػبطةمن خبلؿ تنفيذ   W 4 &1Hطريقة  (5
شركة تويوات تقـو بتنظيم اغبلوؿ اؼبقًتحة ضمن خطة عمل وللتأكد من تنفيذ اػبطة ابستخداـ 

 ىذا الطريقة و نقصد بذلك :
1. why )ؼباذا )ؼبعرفة السبب 
2. what )ماذا )ؼبعرفة اغبل اؼبقًتح 
3. Who )من  للتعرؼ على الشخص اؼبسؤوؿ. 
4.  where ؼبكاف( أين )و ذلك ؼبعرفة نطاؽ االشراؼ او ا 

5.  how much )ما ىو السعر ، كم الثمن او كم يكلفنا ذلك ،)الطريقة اليت سينفذ هبا اغبل 
مبلحظة : اغلب ىذه اظتناىج تركز على اضتل اصتماعي لكن ىذا ال يعٌت على انو األلية اظتثلى فللحل 

 اصتماعي اجيابيات كما انو يتضمن بعض السلبيات يف اظتقابل :
 : اإلجيابيات

 . األفكار وتبلقحهاتنوع  .1

بسبب مشاركة عدة  . تعدد مصادر اؼبعلومات  .2
 . عقوؿ يف اغبل واالختيار

  الدواعي الشخصية نفيأقل ربيزاً . حيث رب .3

مشاركة عدة مستوايت إدارية . فتشارؾ اإلدارة   .4
العليا اليت هتتم ابلتخطيط واإلدارة الوسطى 
 . فيذاؼبهتمة ابإلشراؼ واإلدارة الدنيا اؼبعنية ابلتن

 : السلبيات

 . إغفاؿ تسجيل األفكار  .1
 . التنافس اؼبنفر  .2
اؼبواكبة واجملاراة . بسبب الركوف إُف خربة أو  . .3

سيطرة طريقة تفكَت  . مكانة أحد اؼبشاركُت
  . الرئيس

 االفتقار إُف التوجيو اؼبوضوعي .  .4
خوفا من التجديد ومن تبادؿ  مقاومة التغيَت .5

 . األفكار

 
II. ضتل اظتشكبلت أمهية اظتعلومات:  

 اؼبعلومات مهمة غبل اؼبشاكل إذ اؼبعلومة قوة . 
  ال بد أف يكوف للمعلومة صلة ابؼبوضوع  
  توقيت اغبصوؿ على اؼبعلومة مهم . 
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  هبب أف تكوف اؼبعلومات دقيقة ومفصلة وكاملة . 
  شرعية طريقة اغبصوؿ على اؼبعلومة  
  البد من التعامل بكفاءة مع اؼبعلومة .  

  يكوف القرار اؼبتخذ عبارة عن حل امثل هبب :و حىت .
  اوال :يتم ربديد اؼبشكلة 
   اثنيا :يتم صبع اؼبعلومات الكافية حوؿ اؼبشكلة 
  اثلثا:يتم ربديد بدائل او حلوؿ للمشكلة 
 رابعا :يتم اؼبقارنة بُت البدائل واختيار االفضل 

III. طرؽ نلخصها يف مايلي :األساليب اظتعتمدة  الستصدار القرار داخل الفريق: بعض ال 
: اي اتثَت األغلبية ابستخداـ االمتثاؿ اي ؿباولة االغلبية الوصوؿ اُف التصويت ابألغلبية .1

 امتثاؿ االقلية 
طريقة األقلية: اتثَت االقلية ىو نوع من التاثَت االجتماعي ايضا وبدث عندما يؤثر افراد اقلية  .2

 كَت االقلية ) االبتكار(على االغلبية و ذلك بتحويل االغلبية لتبٍت تف
الطريقة الفردية: لباطب افراد معنيُت او اصدار ربكيم شخصي بناءا على خربات سابقة او  .3

 مكتسبة
 طريقة عدـ ازباذ القرار. .4
 طريقة االصباع. .5

 و لكن خطوات ازباذ القرار تركز على منهجيتُت :
 الطريقة القددية الختاذ القرارات :

 اػبطوة االوُف:حدد اؽبدؼ .1
 طوة الثانية :صبع اؼبعلومات ذات الصلةاػب .2
 اػبطوة الثالثة : أوجد خيارات فبكنة .3
 اػبطوة الرابعة :ازبذ القرار .4
  اػبطوة اػبامسة : نفذ و قيم .5

 طريقتُت : الطرؽ اضتديثة : تعتمد على 
 ربديد اؼبشكلة  .1
 االتفاؽ على صاحب سلطة ازباذ القرار .2
 ار.االتفاؽ على االجراءات النقاش وازباذ القر  .3
 ربديد السلطة اليت يتمتمع هبا الفريق. .4

 ربديد اؼبشكلة  .1
 صبع البياانت و اؼبعلومات اؼبتصلة ابؼبشكلة .2
 اقًتاح اغبلوؿ اؼبؤقتة للمشكلة .3
 تنفيذ اغبل و ذبربتو .4
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 توفَت اؼبعلومات البلزمة والكاملة قدر االمكاف .5
 اغبصوؿ على التزاـ األعضاء واقتناعهم .6

 اغبلتقييم اغبل : التحقق من صحة  .5
 

 يبكن اف قبملها فيما يلي :

 
 
IV. أسباب الفشل يف حل اظتشكبلت:  

 عدـ اتباع اؼبنهجية يف ربديد وحل اؼبشكبلت .  

 وضع اؼبشكلة خارج نطاقها اغبقيقي . 

  نقص اؼبعلومات أو التحليل السيئ للمشكلة.  

  غياب أو ربجيم مشاركة األطراؼ اؼبعنية . 
  تبادؿ األفكار اػبوؼ من الفشل ومن التجديد ومن . 
  مقاومة التغيَت . 
  التوقف عن التنفيذ أو ترؾ اؼبتابعة والتقوًن . 
 )استخداـ نوع واحد من التفكَت )طريقة القبعات الست 

 ) تفكَت موضوعي(  القبعة البيضاء = نظرة موضوعية لؤلمور .1

  القبعة اغبمراء = االنفعاؿ واغبدس والتفكَت الفطري .2

  والتشاـؤ والتفكَت السليبلقبعة السوداء = اغبذر  .3
  القبعة الصفراء = اؼبمكن واؼبنطق اإلهبايب .4
  القبعة اػبضراء = األفكار اعبديدة والتفكَت اػببلؽ .5



 د.نجاة وسيلة بلغنامي * ادارة الفريق 

 

 القبعة الزرقاء = ضبط عملية التفكَت .6

 
 1999و ىنا جاء اؼبفكر إدوارد دي بونو ابغبل يف كتابو نظرية القبعات الست الذي أصدر عاـ 

اليت ترتكز على تنمية االبداع يف ربسُت التفكَت اإلبداعي ، حيث تساعد قبعات  حيث قدـ يف نظرية
التفكَت الست على منح عملة التفكَت قدرىا من الوقت و اعبهد كما أهنا ترتكز على مبط التفكَت عند 

ى عتمد ىذا اؼبفهـو علحيث  االنساف و أسلوب تعاملو العقلي و الفكري مع ؾبرايت األحداث اؼبختلفة.
أمباط لتحقيق أفضل تفكَت إبداعي، خاصة أف كل إنساف إبمكانو اكتساب اؼبهارات  6تقسيم التفكَت إُف 

والقدرات اليت سبكنو من أف يكوف مبدًعا إذا نظم تفكَته، خاصة إذا ما نظران إُف أف كل إنساف مبدع 
  .الفطرة، وتطوير ىذا اإلبداع ىو عملية تنظيمية للتفكَت ال أكثر
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 ادتة :خ
اتيت اؼبشكبلت يف صورتُت رئيسيتُت : اؼبشكبلت اليت تعد دبثابة العوائق اليت تظهر عرب مسارؾ و 
مشكبلت تظهر يف النظاـ . غَت اف صبيع انواع اؼبشكبلت و ازباذ القرارات اثبت يف كلتا اغبالتُت و يبكننا 

 اف نشبهو  يف بناء جسر فوؽ هنر على ثبلثة أعمدة : 
 لةربديد اؼبشك .1

 إهباد خيارات فبكنة .2
 اختيار اؼبسار/اغبل األمثل .3

 توصيات :
  يف إطار البحث عن حلوؿ للمشاكل، البد من الًتكيز على اغبل، وليس على اؼبشكلة، فتنصب

 اعبهود على اؼبستقبل، وليس على اؼباضي، 
 فيز ال تتجو السهاـ كبو شخص بعينو، ومن الضروري أيضا أف يتمكن اؼبشرؼ على الفريق من رب

صبيع األفراد على اؼبشاركة، حىت الشخص اؽبادئ اػبجوؿ، ألنو ردبا يكوف صاحب أفضل 
 األفكار، إذا أتيحت لو الفرصة للحديث، دوف أف يزاضبو آخر أو يقاطعو.

وجدير ابلذكر أيًضا أف بعض الدراسات اغبديثة تنتقد أسلوب )العصف الذىٍت(، ألهنا توصلت إُف أف 
ف أبفكار من يسبقهم يف اغبديث، وتتسبب األفكار السابقة العرض يف الشوشرة على أفراد الفريق يتأثرو 

آرائهم األصلية، وترى أف اإلنساف اؼببدع، يستطيع أف يتوصل دبفرده إُف فكرة متكاملة وانضجة، بصورة 
تفوؽ بكثَت ىذه التوليفة من آراء العديد من األشخاص، ولذلك تطالب ىذه الدراسات أبف يقـو كل 
شخص بتسجيل آرائو كتابيا، قبل أف يبدأ اآلخروف يف التعبَت عن آرائهم، حبيث ال يتأثر بذلك، لكن 
أصحاب ىذه الدراسات ال ينكروف أف ىناؾ فوائد من وراء ىذه الطريقة، تًتكز على كسب عدد أكرب من 

 األشخاص، لئلسهاـ يف التنفيذ، بعد شعورىم دبشاركتهم يف صناعة القرارات.
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 :اضرة الثامنة :  أساليب تفعيل فرؽ العملاحمل
نعنٍت بزايدة فعالية الفريق انو قد حقق درجة مثلى من  سباسكو  دبا يزيد من وحدتو و تفاعلو و اندماجو و 
الرغبة يف العمل سواي بُت اعضائو فبا يزيد من تعاوهنم الهناء مهاـ العمل و عجم تفكك الفريق  . حيث 

حة يف ؾبملها على اهنا صبيعها تتميز بقيادات قوية متميزة ، اىداؼ قياسية واضحة تشًتؾ فرؽ العمل الناج
، امتبلؾ االمكاانت اللزمة و حرية االفكار و قوة التواصل و مق التعاوف و سرعة التصرؼ احًتاـ القرارات 

ريق اؼببلئم و العمل دبوجبها  تكوف ادوار االفراد داخل الفريق متوازنة و ؿبددة بشكل جيد و حجم الف
 للمهمة و قدرة الفريق على العمل اعبماعي لذلك سنتاوؿ كل عنصر ابلتفصيل الكثر ايضاح

 ػتددات فعالية فرؽ العمل : 
 يبكن اختصار ؿبددات فعالية فرؽ العمل يف ؿبصلتُت هنائيتُت :

 أي نسبة تنفيذ اىداؼ الفريق  اظتخرجات اظتلموسة:  .1
قدرة األعضاء على إقامة عبلقات طيبة مع بعضهم  : أي الرضا الشخصي العضاء الفريق .2

 البعض و ربقيق مستوى مرتفع من االلتزاـ
 العوامل اظتؤثرة على فعالية فرؽ العمل : 

 لتحقيق الفعالية  وجب توفر ؾبموعة من العوامل اؼبؤثرة على فعالية الفريق نلخصها فيمايلي :
اسًتاتيجية اؼبنظمة ، الثقافة التنظيمية ،نظم مثل اؽبيكل التنظيمي ،  عوامل خاصة ببئية العمل: .1

 اؼبكافآت
 مثل : حجم الفريق ، نوعو ، ىيكل الفريق و ادوار الفريق عوامل خاصة ابلفريق .2
 مهمة فبكنة و ربمل شيء من التحدي و ليست مستحيلة طبيعة اظتهمة احملددة للفريق : .3
سك الفريق ، الصراعات ، السلوؾ : مثل :مراحل تطوره ، سبا العوامل التشغيلية داخل الفريق .4

 السائد بو ، التزاـ االعضاء ابلعمل و التفاعل االجتماعي بُت اعضائو
 أساليب حتقيق فعالية فرؽ العمل :

  :التالية العناصر على الًتكيز خبلؿ يكوف من
هبب اف يتشكل فريق عمل من العدد الصحيح و ليس من قبل العدد اؼبوجود العدد الصحيح :  .1

ؿ كل فرد بدوف معايَت و قدرات و ادوار فعلية كضيف شرؼ و ادا زادت فرؽ العمل عن او قبو 
 حجمها الصحيح فقدت ظبات النجاج و العمل اؼبنظم

القدرات و  يف يتفقوف حبيث واحد عمل فريق يف يعملوف الذين لؤلعضاء السليم االختيار .2
 يتوافر ولذلك واؼبعلومات واؼبيوؿ جاتواغبا والدوافع والطموح والقيم واألىداؼ اؼبهارات واػبربات

أعضاء الفريق؛فاختيار أفراد الفريق هبب اف يكوف دبعايَت دقيقة منطقية تصب يف  بُت االنسجاـ
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مصلحة الفريق ألذلك من االىم اختيار األفراد اؼبؤمنوف ابلفكرة اليت سينفذىا الفريق  ربت مبدأ " 
ى على قائد الفريق أف يقـو بتوزيع اؼبهاـ بُت "لذلك علدع العواطف جانبا ؿتن ىنا يف العمل

  أفراد الفريق كل حسب خربتو ومهارتو اليت مت اختياره بسببها.
: هبب أف تكوف خطة عمل الفريق واضحة و مفهومة عبميع أعضاء فريق  وضوح خطة العمل .3

تم من العمل و أف يوكل لكل فرد يف فريق العمل ما يتقنو حسب علمو و معرفة ، على أف ال ي
 قبلو منفرداً إصدار أي نتائج ، بل تصدر النتائج يف النهاية إبسم فريق العمل .

 ومعارفهم معلوماهتم وزايدة العمل صباعة أعضاء سلوؾ وتنمية وتطوير لتعديل السليم التدريب .4
 وفعاليتهم؛ أدائهم وربسُت وخرباهتم وذبارهبم

 الفريق؟(  قيم ىي ما معا؟ سنتعامل )كيف األخبلقيات من غتموعة تطوير .5
 األولوايت( حيث : السلطة، األدوار)الوظائف، حتديد - .6

 
تبعا ؼبا سبق يقـو القائد الناجح إبشراؾ فريقو يف عملية ربديد أىداؼ الفريق، وكذلك يف تقرير 
اإلسًتاتيجية وخطة العمل من أجل ربقيق االىداؼ اليت تسعى اؼبنظمة اُف ربقيقها، وىذا من 

الفاعلة من العاملُت يف فريق العمل، فإذا ما شارؾ أعضاء الفريق يف ربديد أىداؼ  خبلؿ اؼبشاركة
 .الفريق فإف ذلك سوؼ يزيد من قوة الفريق وقدرتو على ربقيق تلك األىداؼ

 
 نشاط وٕارشاد توجيو يف مهما ر ا دو الفعالة اإلدارية القيادات تلعب :اإلدارية القيادات حتديد .7

 الفعالة اؼبشاركة على اإلدارية القيادات قدرة على يعتمد وىذا مهمتو اءألد فريق العمل وسلوؾ
 السلطات وتفويض العمل لفريق

كما على كل اعضاء الفريق اف   .اظترجوة النتائج إىل العمل بفريق للوصوؿ القادة استعدادات .8
 يكونوا واعيُت أبف قباح الفريق يعتمد على كل أعضاء الفريق، وليس على شخص ما فقط،
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 يف وٕاشراكهم هبا واالقتناع األىداؼ ؽبذه الكامل والتفهم أىدافها حتديد على اصتماعة مساعدة .9
 األىداؼ؛ ىذه لتحقيق الطرؽ وأفضل وربديد أنسب اختبار

 خبلؿ من صباعي بشكل فالتعاوف العمل صباعة أعضاء بُت اطتبلفات وحل التعاوف روح تنمية .10
مبٍت  رتيعاً عقولة ، لذلك هبب اف يكوف دافع صبيع أفراد الفريق اؼب اغبلوؿ للوصوؿ إُف بناءة مناقشات

على التعاوف إلقباح الفريق ما يزيد من قّوة الفريق و على قائد الفريق أف وبرص على التواصل اعبيد 
بينو وبُت أفراد فريقو وبُت أفراد الفريق أنفسهم، فبا يساعدىم أكثر يف التعاوف والتواصل فيما بينهم 

 .يد من فعالية ربقيق أىداؼ الفريقوىذا يز 
 والعماؿ؛ اؼبوظفُت بُت والتكافؤ واألماف الوظيفي العدؿ فيها يتوفر عمل بيئة توفَت .11
: فقد وبتاج فريق العمل لوسيلة النقل اليومية  توفر كافة االمكاانت و اظتعدات اللبلزمة .12

شرين و غَتىا من لوـز االداء ، االعاشة ، اؼببلبس الواقية : معدات و ادوات و كتب معينة ، مست
 الفعاؿ

 مع التعامل يتطلب االهبايب العمل فريق بناء أف حيث األفراد على اإلدارة انفتاح .13
 أعضائو؛ بُت ومواجهة صروبة مفتوحة عبلقات

 اعبماعة أعضاء بُت اإلجيابية اظتفاىيم ونشر والصراحة واالنسجاـ واظتودة الثقة بناء .14
والتطوير؛مع  اغبرص على حسن اؼبعاملة  والتقدـ األداء وجودة ملالع واالنضباط يف كاإلخبلص

  و لذلك على قائد الفريق معاملة اعبميع سواسية دوف سبييز أو ربيز ألحد،
 .اإلصباع تشكيل النجاح، معايَت ربديد خبلؿ من :بنجاح الصراع اظترونة و إدارة .15

حىت اف لـز االمر  و اإلضافات اعبديدةابإلضافة اُف القدرة على اإلبداع و اػبروج ابالبتكارات 
 تطوير معارفهم خارج إطار العمل و أثناء أوقات فراغهم

 أف أـ ربقيقو اؼبراد اؽبدؼ إُف توصل قد العمل فريق كاف إذا عما للتعرؼ النهائي التقييم .16
 .أخرى إُف خطوات وبتاج األمر

صروؼ من الوقت اؼبقدر : على اؼبدير مراقبة األداء و مقارنة الوقت اؼب مراعاة الوقت .17
إلسباـ اؼبهمة مع نسبة إقباز اؼبهمة ، و تصويب أي خلل قد ينشأ عن عدـ إلتزاـ الفريق ابلوقت 

  .اؼبناسب سواء ابلنقص أو الزايدة
 التحفيزات اظتعنوية و اظتادية : .18

 : و النقاش اظهار الشكر والتقدير واحملبة عبميع أفراد الفريق، تبادؿ اآلراء التحفيزات اظتعنوية
بكل ود مع بعضهم البعض و االعًتاؼ ابلتمكُت  و التقدير و إف  لـز األمر  مكافأة 

منجزي اؼبهمة : فالتقدير و الشكر ؽبما قوة روحية و نفسية كبَتة جدا خصوصا إذا كاف انبعا 
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من قلبك إبخبلص و صدؽ ، أشكر كل شخص بعد اإلنتهاء من مهمتو أو بعد هناية اليـو 
ُف منزلو و ىو سعيد و قد نسي أيضا تعب العمل و اؼبشاكل اليت واجهها يف كي يعود إ

 يومو.
 : يف حالة ربقيق فريق العمل قفزة نوعية او حل مشكل متفاقم تزداد فيو  التحفيزات اظتادية

العوائد كإضافة مكافأة مادية لكل واحد منهم على األجرة اليت وبصل عليها شهراي ،دبا 
 . لكي ال يفكر أي يف اإلنتقاؿ لشركة منافسة بسبب الراتب  يضمن والئو للتنظيم

 يف والوضوح الشفافية من مزيد إُف يؤدي فبا  اظتنظمة أجزاء بُت اظتفتوح االتصاؿ توفَت .19
 اؼبنظمة؛ أجزاء بُت اؼبعلومات تدفق واؼبشكبلت؛ مع زايدة القضااي مواجهة

 

 
 فرؽ العمل  او حىت بُت فرؽ العمل متكاملة يف يظهر من الشكل أف عبلقة اؼبعلومات و االتصاالت يف

 النقاط التالية  :
 اؼبتبادؿ والدعم اؼبتبادلة الثقة وتوفَت النظر ووجهات واضتقائق لتبادؿ األفكار ا توفر فرصة 

 األداء لتحسُت فعالة خطط ووضع اؼبشًتكة وحل اؼبشاكل رسة ا لد السبل وهتيئة اػببلفات وضبط
 .اؼبقدمة اؼبعلوماتية اػبدمة جودة عاليةوف بكفاءة واالرتقاء

  يقدمها اليت اؼبسانبة تتضح تقدـ ما على فاعتمادا للمجموع اصتماعية النتائجتسمح بقياس 
 ما وىذا االؾتاز يف والسرعة التفاعل والتكامل يف تتمثل واليت اؼبعلومات إدارة يف العمل فريق
 الفعالة العمل فرؽ توفره

 ؛األداء كفاءة حيقق ومبا اظتتاحة واإلمكاانت اردللمو  األمثل االستخداـ 
: فبا وبقق ميزة لؤلعضاء  توطيد مهارة االتصاؿ لزايدة دتاسك األعضاء و قوة الفريق .20

 و الفريق
 نلخصها يف النقاط التالية : 

 لؤلعضاء ابلنسبة
 الفريق؛ لديناميكية أعمق فهم  
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 وأفكارىم اآلخرين ظرن وجهات على اإلطبلع البدائل و  دبنطق التفكَت تعلم 
 منو؛ اؼبتوقعة ابجملهودات العضو يسهم لكي اؼبهارات  وزايدة التنافس  
 والعبلقات؛ العمل أبمور اؼبعرفة وتعميق اؼبعلومات تبادؿ  
 و أعضاء القائد بُت واؼبكانة العبلقة التقدير حاجة وٕاإشباع الصدقات وتكوين العبلقات حسن 

 الناجح يق العملفر  لبناء األساس حجر ىي الفريق
  
 للفريق ابلنسبة
 والتعاوف؛ اعبهود تضافر خبلؿ من اؽبدؼ إُف الوصوؿ طرؽ ربسُت  
 ابتكارية؛ وأفكار بدائل توليد  
 الفريق؛ ووحدة سباسك ربقيق 
 :يف تتمثل ؾبموعها، يف للمنظمة إهبابية آاثر وبدث ذلك الفريق بناء ينجح :عندما للمنظمة ابلنسبة
 التنظيم؛ سباسك مث ومن األخرى الفرؽ مع قالفري روابط تقوية  
 للمنظمة؛ الكلية لؤلىداؼ الوصوؿ تعزيز 
 الكلية اعبودة ربسُت. 

 التالية : اصتوانب يف تتمثل واليت الفعالية معايَت على تعرفنا إذا فعاؿ الفريق أف القوؿ ديكننا
 توافر ظل يف واؼبرحلية ةالكبَت  وأىدافو الفريق ؼبهاـ اعبيد التعريف تظم اليت :الفنية اصتوانب .1

 .وأنواعها اؼبشكبلت جبميع اإلحاطة مع اإلمكاانت البلزمة
تقييم  معايَت ربديد اؼبسبق؛ التخطيط اعبيد؛ اإلعداد تشمل واليت :التنظيمية أو اإلدارية اصتوانب .2

 .ابالتفاؽ القرارات وازباذ للفريق اعبيدة والقيادة اؼبتابعة أساليب تطبيق خبلؿ من النتائج
 واؼبشاركة ابؼبشكبلت و ٕاؼبامهم األعضاء وعي على ترتكز اليت :االجتماعية أو السلوكية اصتوانب .1

 .والتآلف التماسك يسوده مناخ ظل يف غبلها بدائل ووضع يف مناقشتها
يعمل صبيع أعضاء الفريق سواي من أجل تعظيم مستوى أداء الفريق ، وذلك من خبلؿ منح األفراد 

لة عن وظائفهم وسبكينهم منها ابلشكل الذي وبسن من نوعية األعماؿ اليت يئودوهنا ، فبا اؼبسئولية الكام
 يسهم يف تعظيم اإلسهامات اؼبقدمة للفريق ككل.
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عندما تكوف درجة سباسك  إجيابيا ومتناسقاومن الشكل السابق يتضح أف أداء أعضاء الفريق يكوف 

وىذه أفضل حالة لكل من اؼبدير واؼبنظمة. ويعمل  تاجيةينعكس إجيابيا على اإلناألعضاء عالية فبا 
أعضاء الفريق جبديػة من أجل اشباع حاجات الفريق وإرضا ئو ولكن عندما يدخل أعضاء الفريق ىف اؼبرحلة 
السلبية من سباسك الفريػق فاف التجانس العاُف داخل الفريق يؤدى اُف نتائج غَت مرغوبو وىذه أسوء حالة 

وحىت ىذا يتطلب أف يتحلى اؼبدراء دبجموعة من اؼبهارات  . إلنتاجية من جهػود عمل ؿبددةعندما تعاىن ا
 الىت تؤثر على األعضاء وسباسك الفريػق دبػا يسمح أبدائهم ابلشكل اإلهبايب

 العوامل اظتؤثرة على فعالية فرؽ العمل:عليو ديكن تلخيص ذلك أف 
 مسح  خبلؿ الفريق من على فاعلية اؼبؤثرة العوامل معرفة إُف ىدفت اليت دراستو يف )بور يلي( ذكر      
 عدة أف ىناؾ اؼبتحدة أظهرت اؼبملكة يف اػباص والعاـ القطاع من كل يف الصناعات صبيع يف العمل
 :123الفريق وىي  فعالية على تؤثر ظبات
 أفراد لعبهاي واؼبهمات اليت واألدوار التوترات حل على الفريق قدرة على وتعتمد :الفريق توازف (1

 .الفريق داخل الفريق
 الذايت وتشجيع التطوير اؼبعنويػػػػػات ورفع االلتزاـ تشجيػػػع على القائد قدرة دبدى وتعلق :القيادة (2

 واؼبسؤوليات. األدوار وربديد لؤلفراد
 :124و يتلخص دور القائد يف   

شراؾ فريقو يف عملية تبعا ؼبا سبق يقـو القائد الناجح إبحتديد االدوار و االىداؼ كما يلي: ( أ
ربديد أىداؼ الفريق، وكذلك يف تقرير اإلسًتاتيجية وخطة العمل من أجل ربقيق االىداؼ 
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اليت تسعى اؼبنظمة اُف ربقيقها، وىذا من خبلؿ اؼبشاركة الفاعلة من العاملُت يف فريق العمل، 
قوة الفريق  فإذا ما شارؾ أعضاء الفريق يف ربديد أىداؼ الفريق فإف ذلك سوؼ يزيد من

 .وقدرتو على ربقيق تلك األىداؼ
تلعب القيادات اإلدارية الفعالة دوار مهما يف توجيو وٕارشاد نشاط  :حتديد القيادات اإلدارية ( ب

وسلوؾ فريق العمل ألداء مهمتو و ىذا يعتمد على قدرة القيادات اإلدارية على اؼبشاركة 
 الفعالة لفريق العمل وتفويض السلطات.

:كما على كل أعضاء الفريق القادة للوصوؿ بفريق العمل إىل النتائج اظترجوة استعدادات ( ت
أف يكونوا واعيُت أبف قباح الفريق يعتمد على كل أعضاء الفريق، وليس على شخص ما 

 فقط.
والتفهم الكامل ؽبذه األىداؼ و االقتناع هبا           مساعدة اصتماعة على حتديد أىدافها  ( ث

 يار و ربديد أنسب وأفضل الطرؽ لتحقيق ىذه األىداؼ.و  ٕاشراكهم يف اخت
 الذين ومع الوظائف واألفراد بعض بعضهػا مع الفريػػق تفاعل دبدى ويتعلق :الفريق بُت (  التفاعل3

 ألىدافو. الفريق ربقيق مدى على يؤثروف
 إبعاقة فريػػق ااؼبتقدمُتال أعضاء ألحد أو اػبارجيػػػػػػػة للجهات السماح بعدـ وتتعلق :اظتعوقات ( جتاوز 4

 أىدافو. ربقيق
 أىدافو . وربقيق الفريق توجو على التأثَت على ابلقدرة وتتعلق :(االستقبللية 5
 الفريق.  وأفراد واؼبسؤوليات لؤلدوار الواضح ابلفهم يرتبط لؤلىداؼ اظتشًتؾ (الفهم 6
 عادلة. بصورة داخل اؼبنظمة الفريق اتومسانب الفريق داخل األفراد مسانبات بتقدير ويتعلق :( التقدير 7
 ابقبازات االفراد. اؼبنظمة داخل والًتقيات األجور ارتباط دبدى وتتعلق ( اظتكافآت 8
 قبل القائد وأعضػػػػػاء من والكاملة الراجعة التغذية تقدًن دبدى وتتعلػػػػػػػػق :الكاملة الراجعة (التغذية 9

 الفريق.
 عاهتا لتحقيق فعالية فرؽ العمل :اثنيا: العناصر اليت جيب مرا

  125:التالية االعتبارات فيو تتوافر أف هبب الفعاؿ، العمل فريق أف جودة ؿبفوظ يرى   
 يكوف أف األفضل من حيث األعضاء، من ومثاِف معقوؿ عدد من الفريق يتكوف أف اؼبهم من 

 على عضو كل من قدرة تقلل األعضاء لعدد اؼبفرطة الزايدة ألف وذلك . عشرة إُف ثبلثة مابُت
 عدد قلة أف كما رأيو، إلبداء اؼبتاح لو الوقت ضيق بسبب الفريق مناقشات يف الفعالة اؼبشاركة
 هبب اليت اؼبختلفة واػبربات النظر وجهات تنوع من الفعالة االستفادة دوف وبوؿ الفريق أعضاء

 .الفريق أعضاء يف تتوافر أف
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  الفريق. ألىداؼ ودقيق حواض ربديد ىناؾ يكوف أف الضروري من 
  اؼبنشود. للهدؼ للوصوؿ الفريق ألعضاء الكافية الصبلحيات سبنح أف ضرورة 
  الفعاؿ . لؤلداء الفريق دوافع لتعزيز واؼبعنوية اؼبادية للحوافز ؿبدد نظاـ وضع 
  تاالتصاال وتعزيز الفنية والقدرات اؼبهارات لتطوير الفريق ألعضاء اؼبدروس ابلتدريب االىتماـ 

 .بينهم
  اؼبطلوبة اؼبعلومػػػػػػػات على اغبصوؿ الفريق أعضاء يستطيع حىت اؼبعلومات نظاـ يف الشفافية 

 اؼبطلوبة. األىداؼ وربقيق اؼبهاـ إلقباز والضرورية
 ىدفو لتحقيق الكافية االستقبللية ومنحو الفريق هبا يقـو اليت واألعماؿ القرارات يف التدخل عدـ 

  اؼبنشود.
 .ة التاسعة :  معوقات فرؽ العمل و آليات تدمَته أو تفككواحملاضر 

يظهر تفكك الفريق او فريق العمل فيما يلي : أو مىت ديكن اف يفقد التماسك داخل الفريق 
 :126ىناؾ عدة مؤشرات تدؿ على تفكك فرؽ العمل نذكر منها)مؤشرات التفكك(:

 .إرتفاع مستوى اؽبدر يف موارد و ـبرجات اؼبنظمة 
  د الشكاوي بُت أفراد اؼبنظمة و ظهور الصراعات ألسباب ـبتلفة .إزداي 
 . عدـ مشاركة اؼبعلومات مع اآلخرين فبا يؤدي إُف عدـ فهم و إستيعاب القرارات اإلدارية 
 .عدـ وضوح اؼبهاـ والعبلقات بُت أطراؼ العمل ككل 
  .ضعف الوالء و اإللتزاـ ، و ظهور بوادر البلمباالة بُت األفراد 
  فاعلية اإلجتماعات و ضعف روح اؼببادرة و اإلبداع.عدـ 
 . اؼبعارضة للتغيَت يف إجراءات العمل أو إدخاؿ التقنيات اعبديدة 
 .زايدة شكاوي العمبلء أو شركاء العمل 

 
 توافذ أعضاء جدد ال وبظوف ابالنسجاـ مع  االعضاء القداـ .1
 عدـ رضا اعضاء الفريق لعدـ اشباع حاجتهم .2
 اؼبنظمة؛ وـبرجات وارد ـ يف دراؽب مستوى ارتفاع .3
 والفردية؛ اعبزئية األىداؼ على الًتكيز مع اؼبنظمة، أفراد بُت والتذمر الشكاوى ازدايد .4
 للمنتجات؛ اؼبستهلكُت أو اػبدمة، من اؼبستفيدين شكاوى زايدة .5
 اؼبنظمة؛ رد ا أؼ بُت الصراع والعداء .6
 قوة و ميزة تنافسية فردية؛  اؼبعلومة واعتبار اآلخرين، مع اؼبعلومات مشاركة عدـ .7
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 والعبلقات؛ اؼبهاـ وضوح عدـ .8
 مناسب؛ بشكل تنفيذىا عدـ أو اإلدارية القرارات واستيعاب فهم عدـ .9

 األفراد؛ بُت البلمباالة بوادر وظهور وااللتزاـ  الوالء ضعف .10
  واإلبداع؛ اؼببادرة روح وضعف االجتماعات فاعلية عدـ .11
اعبديدة بسبب اشتداد اؼبنافسة بُت  التقنيات إدخاؿ أو عملإجراءات ال يف للتغيَت اؼبعارضة .12

 اعضاء الفريق
التدخل اؼبتزايد من قبل اؼبديرين و القادة فبا يفقد اعضاء الفريق توحدىم على سبل ربقيق  .13

 اؽبدؼ
 العقوبة القاسية لبعض اعضاء الفريق فبا يشعرىم ابالنعزاؿ و عدـ االنتماء للفريق .14
 شكلُت :الكراىية : و اتيت يف  .15
  خصوصا عندما تذكر العضو ابف أدخلتو لفريق العمل كمعاملة  من القائد ؿتو العضواؼبتولدة:

   .خاصة منك و ليس ألنو قادر على اؼبسانبة بقوة يف إقباح فكرتك
 اؼبنافسة اػببيثة أو السعي إلقصاء األخر كما وبدث يف بعض فرؽ : بسبب  او بُت االعضاء

 . املة أو خجل من طرح األفكارالعمل و دوف نفاؽ أو ؾب

  التعسفي :خاصة اثناء توزيع اؼبهاـ  الذي يرتكز على عامل اػبوؼ النفوذ الوظيفي االكراىي و
و جعل االخرين ىبافوف من العقوبة و يتوقعوهنا كالفصل او زبفيض اؼبرتب او النقل اُف اقساـ و 

 بصفة عامة فقداف مزااي و حوافز مادية  مكاتب او التكليف دبهاـ يعدوهنا غَت مبلئمة لقدراهتم او

  
 افتعاؿ اؼبشاكل : فبا ينجر عليو لـو الطرؼ األخر على أنو السبب للجوء اُف االهتامات  .16

 و سحب الثقة و احداث انشقاؽ بُت مؤيد و معارض  
قد يتعرض الفريق لبعض اؼبؤامرات اػبارجية اليت تعمل على :الفنت واظتؤامرات اطتارجية .17

بُت أفراده والتفريق بينهم، وما َف تكن العبلقات قوية بُت أعضاء الفريق، ويتمتع أفراد التحريش 
الفريق أبخبلؽ كريبة، قد يكوف ؽبذه اؼبؤامرات أثرا وتؤدي إُف حدوث انشقاقات داخل الفريق، 
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وىنا يظهر اؼبعدف اغبقيقي لكل عضو من أعضاء الفريق، فمن سبسك بفريقو وأحسن الظن 
مل على اغبفاظ على وحدة الفريق وسباسكو كاف ذلك دليبل على طيب معدنو ونقاء بزمبلئو وع

أصلو، ومن استجاب ؽبذه اؼبؤامرات وأساء الظن واهتم وظلم، كاف ذلك دليبل على ضعف معدنو 
 .وخبث أصلو

 
 العمل فرؽ بناء معوقات

 
 :التنظيمية اظتعوقات

 والتنافس الفردية ثقافة عليها غىيط قد التنظيمي اؼبناخ ثقافة: الثقافية اظتعوقات .1
 بدوف دبهامها والقياـ ىي كما الوظيفة قبوؿ على الًتكيز دبعٌت: العمل إؾتاز على الًتكيز .2

 بُت األفراد إُف  العبلقات النظر
 بُت التمييز إُف يؤدي اإلسًتاتيجي التفكَت أف اؼبعروؼ من: اإلسًتاتيجي التفكَت ضعف .3

 ؽبا، الرئيسة واألسباب اؼبنظمة تواجهها اليت اؼبشاكل ربديد على دبا يساعد والنتيجة السبب
 كل أثر ومعرفة النتائج استخبلص مث وحلوؿ جديدة ومن أفكار على اغبصوؿ وبقق كما
 .تتخذ اليت اإلدارية القرارات من للكثَت مدى استجابتهم دراسة  خبلؿ من األفراد على ذلك

 الفردية اظتعوقات
 بعض إُف التعرض دبجرد الفردي العمل القادة إُف بعض يعود يثح :الفريق قائد معتقدات .1

 الوقت عامل على اغبرص من منطلق الفريق أنشطة على النهاية يف ريو أ لفرض ويسعى الضغوط
 .العمل إلقباز اؼبطلوبة الكفاءة على واحملافظة

 الفنية ارةاؼبه فبخصوص الفريق ضمن العمل ومهارات الفنية اؼبهارات تظم واليت :اظتهارات .2
 ىناؾ يكوف أف الضروري من وليس اؼبهمة ألداء كايف بشكل تتوافر أف اؼبهم الفريق من ألعضاء
 اؼبهارات. من كاملة ؾبموعة

 بقدر مكاين بعد ىناؾ يكوف ما وبقدر واحد مكاف يف الفريق يعمل أف ىو اؼبثاِف الوضع :اظتكاف .3
 ووضع والبياانت اؼبعلومات تبادؿ عملية وتكوف فعاؿ عمل فريق بناء الصعب يصبح من ما

 الفريق أعضاء بُت ضعيفاً  التعاوف ويكوف جداً  مزعجة ومتعبو عملية األىداؼ
 رد ا أؼ شبانية إُف ثبلثة مابُت عادة العمل فرؽ ألعضاء اؼبثاِف العدد يًتاوح :الفريق أعضاء عدد .4

 اغبد عن العدد يف دةزاي أي إف مبلحظة مع رد، ا أؼ عشرة إُف العدد يصل بعض األحياف ويف
 الفريق نشاط يف الفعالة للمشاركة عضو لكل اؼبتاح الوقت إُف زبفيض يؤدي ذلك فإف اؼبعقوؿ
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 شأنو من يكوف سوؼ العدد يف نقص أي فاف اؼبتعددة وكذلك االجتماعات أثناء واؼبناقشات
 يف للنجاح اؼبطلوبة فةاؼبختل والرؤى وقلة األفكار اللبفاض وذلك الفريق وكفاءة فعالية من اإلقبلؿ

 .اؼبهمة أداء
 أساليب تدمَت فرؽ العمل:

 :كاآليت اؼبنظمات تواجو اليت التحدايت تتمثل
 الفريق ومهارات أعضاء اظتنظمة متطلبات بُت الفجوة سد -
 اؼبتطورة للتقنيات األمثل االستخداـ -
 اظتتميزة الوظيفية الكفاءات على اغبرص -

 التفكك فيما يلي:عليو يبكن حصر اساليب التدمَت و 
 الرئيسي اؽبدؼ ختالف الفريق األىداؼ  حيث تصبح اىداؼ تضارب  -
 زبطيط بدوف العمل  -
 الفريق قائد كفاءة عدـ  -
 الفريق أعضاء بُت االنسجاـ ابإلحباط بسبب غياب الفريق و الشعور يف الفوضى ظهور  -
 األان مبدأ ظهور  -
 الثقة غياب  -
 األعماؿ( ألداء احملددة والطرؽ االساليب اتباع دبهمتو )عدـ شخص كل قياـ عدـ -
 . العمل فريق داخل الروح البفاض  -
 العمل فريق اعضاء بُت التعاوف عدـ  -
 االتصاؿ عملية سوء  -
 الوقت تبدد اليت االجتماعات -
 أعماؿ من الفريق بو يقـو ما والتنافس فبا ينجر عنو زبريب الغَتة -
 التغيَت أسلوب مكافحة -

لخصهم كما يلي :اؼبغرور ، اؽبداـ ، الكاره ، اعبباف ، الكسوؿ ، اغبذر من بعض االعضاء ن
 احملبط،اؼبتنصل، عدًن الثقة ابلنفس و اؼبميز الفاسد نشرحهم ابلتفصيل ادانه:

أصبحت فرؽ العمل ضرورة ملحة داخل اؼبنظمات لتحقق أىدافها بشكل أسرع إال أهنا  قد تواجو      
قد تواجػػػػو فرؽ العمل اؼبختلفة يف اؼبنظمػػػػات بعض العوائػػػػػػػػق و . معوقات ربوؿ دوف ربقيق ىذه األىداؼ
 :127الصعوابت نوضحهػػػػػػػػا على النحو التاِف

 من أىم اؼبعوقات التنظيمية نذكر مايلي::  اظتعوقات التنظيميةأوال: 
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لًتكيػػػػػػز على اإلقباز ثقػػافة اؼبنػػػاخ التنظيمي قد يطغى عليها ثقافة الفردية والتنافس واالثقافية : (1
الشخصي ويكوف اغبديث عن فرؽ العمل كمفهـو حديث سطحي بعيد كل البعد عن اإلؼبػػػاـ 
بفوائد اؼبفهػػػػـو أو وجود الدافع للعمل بو . إف إيباف القادة)صناع القرارات(  دبنهجية فرؽ العمػػػػػػػػػل  

إلعتقاد ىبلق الدافع للبحث جبدية عن كأسلػػػوب إداري يؤدي إُف اعتقادىم أبنبيتها وىذا ا
الفوائػػػػػػػػػػػػػػػػػد واؼبنػػػػػػػافع ومن مث ربدد اإلحتياجػػػػػات اليت يبكن ربقيػػػػػػػػػقها من خبلؿ فرؽ العمل 
اؼبختلفػػػػػػػػػػة ، وعلى العكس من ذلك فإف إفتقارىم ؽبذا األمر يُوجد ثقافة تنظيمية سبنع العمل على 

 .ملشكل فرؽ ع
دبعٌت الًتكيػػػػػػز على قبوؿ الوظيػػػػػػػفة كما ىي والقيػػػػػػػػاـ دبهامها بدوف النظر :الًتكيز على إؾتاز العمل (2

أستطيع أف أعمػػػل "  " إُف العبلقػػػػػػات واؼبشػػػػػاعر واالحتياجػػػػػات اإلنسانية لؤلفراد انطبلقا من قاعدة
 .شكل صباعي أو بشكل فرديفتنجز األعماؿ اؼبوكلة لؤلفراد إما ب

من اؼبعروؼ إف التفكَت اإلسًتاتيجي يؤدي إُف التمييز بُت السبب  :ضعف التفكَت اإلسًتاتيجي (3
والنتيػػػػػػػجة دبا يساعد على ربديد اؼبشػػػػػػاكل اليت تواجهها اؼبنظمة واألسباب الرئيسة ؽبا ، كما وبقق 

ػدة بعيدة عن الطرؽ التقليدية يف أداء األعمػػػػػػػػػػػاؿ ، وكذلك اغبصػػػػػوؿ على أفكار وحلوؿ جديػػػػػػػػػػػػ
عدـ اػبوض يف اعبػػػانب التنفيذي والًتكيػػػػػز على اعبانب االسًتاتيجي اؼبهم ومن مث استخبلص 
النتائػػػػج ومعرفة أثػػػػػػػر كل ذلك على األفراد من خبلؿ دراسة مدى استجابتهم للكثَت من القرارات 

وؼبزيد من اإليضاح فاف التفكَت اإلسًتاتيجي يوفر عامل الوقت ويساعد على  .ية اليت تتخذاإلدار 
ربديد اؼبهارات اؼبطلػػػػػػػوبة للمستوايت اإلدارية اؼبختلفة ليحوؿ دوف قيػػػػػاـ التحصينات الثقافية اؼبانعة 

 .ؼبنهجيػػػػػػة فرؽ العمل
يكل تقليدي ذو تسلسل ىرمي واسع وىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ عدد من عندمػػػا يكػػػػػػوف ىناؾ ى:اعتيكل التنظيمي (4

اؼبراتب ـبتلفة اؼبستويػػػػػػات وينظر إُف بعض القطػػػاعات دبنظور ـبتلػػػػػػػف يقلل من مكانتػػػػػػػػػػػػها يف 
ػػػػػات فرؽ التنظيػػػػػػػػػػػػػم فاف العمل على شكل فريق عمل يكػػػػػػػوف عملية صعبة جدًا وتصبح نشاطػ

 العمل الفعالة غاية يف التعقيد.
تؤدي أنظمة اغبوافز واؼبكافػػػػآت اليت توجو للجهود الفردية إُف أتثَت كبيػػػػػر على :أنظمة اضتوافز (5

 . عمليات فرؽ العمل وتعيق تقدمها من خبلؿ الًتكيز على الفردية وإهباد التنافس
 ل أيضا قبد اؼبعوقات التنظيمية و تتمثل يف:من معوقات فرؽ العماثنيا اظتعوقات الفردية: 

تلعب معتقدات قػػػػػائد الفريػػػػػػػػػػق واذباىاتو ومعرفتو ومهاراتػػػػو دورًا ىامػػػػػػػػًا يف :معتقدات قائد الفريق (1
عملية بناء الفريق، حيث ال يكفي اإليباف أبنبية فرؽ العمل لوحده يف بناء فرؽ عمل ذات فعاليػػػػػػػػػػة 

الية. ويعود بعض القادة إُف العمل الفردي دبجرد التعرض إُف بعض الضغوط ويسعى ليسود رأيو ع
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يف النهػػػػػػػػػػػػاية على أنشطة الفريػػػػػػػػػػػق من منطلق اغبرص على عامل الوقت واحملافظة على الكفػػػػػػػاءة 
 اؼبطلوبة إلقباز العمل

ات، اؼبهػػػػػػػػػػػػػػػػارات الفنية ومهارات العمل ضمن الفريػػػػػػػػػػػق، ىناؾ نوعاف من اؼبهػػػػػػػػػػار :اظتهارات (2
فبخصوص اؼبهارة الفنية ألعضاء الفريق من اؼبهم أف تتوافر بشكل كايف ألداء اؼبهمة وليس من 
الضروري أف يكوف ىناؾ ؾبموعة كاملة من اؼبهارات حيث أف احد فوائد العمل كفريق ىي إاتحة 

د لتعزيز مهاراهتم وتطوير أنفسهم ويشمل التطور اؼبهارات الفنية ومن اؼبهم أف يتوفر يف الفرصة لؤلفرا
 . الفريق اؼبهارات الفنية اؼببلئمة ومهارات التفكَت اإلسًتاتيجي واؼبهارات الشخصية

 بقدر الوضع اؼبثػػػػاِف ىو أف يعمل الفريػػػػػق يف مكاف واحد وبقدر ما يكػػػػػوف ىناؾ بعد مكاين:اظتكاف (3
ما يصبح من الصعب بناء فريق عمل فعاؿ وتكػوف عملية تبادؿ اؼبعلومات والبيانػػػػػػػات ووضع 
األىداؼ عمليػػػػػة مزعجػػػػػػػػػػة ومتعبةػ جداً ويكػػػوف التعاوف ضعػػػػػيفًا بُت أعضػػػاء الفريق ويبكػػػػػػػػن للخربة 

العزلة غَت أف إعادهتم للعمل يف مكاف واحد أف تساعد يف ربسُت وضع الفريق واغبد من مشاعر 
 . سيؤدي إُف زايدة التعاوف

يًتاوح العدد اؼبثاِف ألعضاء فرؽ العمل عادة مابُت ثبلثة إُف شبانية أفراد ويف :عدد أعضاء الفريق (4
ػػد بعػػػػػض األحياف يصػػػػػػػل العدد إُف عشرة أفراد ، مع مبلحظػػػػػة إف أي زايدة يف العدد عن اغبػػػ

اؼبعقوؿ فإف ذلك يؤدي إُف زبفيػػػػػػض الوقت اؼبتاح لكل عضو للمشاركػػػػػة الفعالة يف نشاط الفريػػػػػػق 
واؼبنػػػػاقشات أثناء االجتماعػػػػػات اؼبتعددة، وكذلك فإف أي نقص يف العدد سوؼ يكػػػػػػػػػػػوف من 

لبفاض وقلة األفكار والرؤى اؼبختلفة اؼبطلوبة شأنػػػػػػػػو اإلقبلؿ من فعػػػػالية وكفاءة الفريق وذلك ال
ولذلك يبكن القوؿ أبنو ال يبكن أبي حاؿ من األحواؿ بنػػػػػػػاء فريػػػػػػػق فعاؿ .للنجاح يف أداء اؼبهمػػػػػة

إذا كاف ىذا الفريق سيضم عددًا كبَتًا من األعضػػػػػػػػػاء الف من شأف ذلك انطباؽ قانوف " تناقص 
ل ىذا النوع من الفرؽ ، حيث كلما زاد عدد أعضػػػػاء الفريق كلما قل التعاوف وقلة الغلة "على مث

  . الفعالية والفائدة ولن يتحقق العائد واؽبدؼ الذي من أجلو مت تشكيل الفريق
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 خادتة: 
ؼبكافحة كل اساليب تفكك الفريق او زايدة فعالية الفريق هبب استحساف بعض اؼبهارات اال و ىي : 

  هارات القيادية و اليت تدخل يف كافة اؼبهارات اليت تليها:اؼب
 مهارة القيادة يف فريق العمل ، (1
 هارة االتصاؿ و التواصل ،م (2
 مهارة  ادارة الوقت ، (3
 مهارة ادارة االجتماع ،  (4
 ،مهارة ادارة الصراع   (5
 مهارة ادارة النزاع. (6
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 .احملاضرة العاشرة :  مهارة القيادة يف فريق العمل
وضوع القيادة ابىتماـ كبَت من جانب اؼبفكرين والباحثُت ويرجع ذلك اُف الدور الذي حظي م

مرؤوسيو   يلعبو العنصر البشري يف اؼبؤسسة، والذي يربز من خبلؿ مسؤولية القائد يف تنسيق جهود
العاملُت. وربفزىم وربسن أدائهم ورفع روحهم اؼبعنوية دبا وبقق أىداؼ اؼبنظمة يف جو من الرضا التاـ لدى 

حيث تتخلف االمباط القيادية بعدة عناصر اليت تؤثر أتثَت سلبيا واهبابيا على اؼبناخ التنظيمي داخل العمل 
فتكوف من االسباب اؼبؤدية إلحداث الصراع . و لذلك اىتم اؼبفكرين ابشكالية الصراع من إيباهنم أبنو أمر 

تعدد اؼبؤثرات النفسية واالجتماعية الداخلية حتمي ال مفر منو يف حياة األفراد واعبماعات وذلك ل
واػبارجية اليت يبر هبا األفراد، وللتباين يف اذباىاهتم وقيمتهم، وتعارض األىداؼ واألدوار والصبلحيات فيما 

حيث ترتبط االمباط القيادية يف اختيار االسًتاتيجية اؼبناسبة الدارة الصراع ، و ذلك الف النمط  بينهم.
ف من ؾبموعة من السمات و الصفات و اػبصائص اؼبتحدة مع بعضها البعض و ىذه القيادي يتكو 

التوليفة من العناصر ربدد سلوؾ القائد الذي قد يتغَت يف نفس البيئة اؼبتواجد فيها على حسب عملية 
 .التفاعل ؽبذه العناصر للتصرؼ اماـ اؼبوقف الذي يثَت اغبدث بُت ؿبددات البيئة الداخلية و اػبارجية

تعد القيادة ذات أنبية ابلغة يف أي مؤسسة من اؼبؤسسات ابعتبارىا حلقة الوصل بُت العامليػػػػن و حيث 
بُت خطط اؼبؤسسة و تصوراهتا اؼبستقبلية ، و ألهنا البوتقة اليت تنصهر بداخلها كافة اؼبفاىيم و السياسات 

اؼبؤسسة      و تقليص اعبوانب السلبية قدر و االسًتاتيجيات ، و إهنا ضرورية لتدعيم القوى االهبابية يف 
 االمكاف  من خبلؿ السيطرة على التحدايت و التحكم يف اؼبشكبلت اليت تواجو العمل.

إف ربديد مفهـو القيادة ربكمو دبجموعة من العوامل كالبيئة والزمن والعوامل السياسية 
اؼبراد ربقيقها ، حيث تعاقب ظهور اؼبصطلح واالجتماعية والثقافية والنظاـ القومي يف اجملتمع واألىداؼ 

بقاعدة عريضة من اؼبداخل واألساليب. وابالستخداـ النمط اؼبناسب يف اؼبوقف اؼبناسب. عليو سنعرج يف 
ىذا اؼبطلب على تطور نشأة اؼبصطلح مث االؼباـ دبختلف التعاريف ذات الصلة  ارتبط مفهـو القيادة  أوال 

ض أمباط سلوكية لدى شخص ما( منذ العصور األوُف من تكوين اإلنساف دبصطلح القوة و السلطة )فر 
 جملتمعو، كتعبَت لبلنصياع.

 :تطور ونشأة القيادة أوال:

ارتبط مفهـو القيادة  أوال دبصطلح القوة و السلطة )فرض أمباط سلوكية لدى شخص ما( منذ  
يث كاف الفرعوف يبثل القائد األعلى العصور األوُف من تكوين اإلنساف جملتمعو، كتعبَت لبلنصياع ، ح

وصاحب أعلى سلطة قيادية يف الدولة، وكاف نظاـ اغبكم ىرميا حيث يلي الفرعوف يف النفوذ الوزير األوؿ 
وحسب رأى  128وربت إمرتو عدد من القادة اؼبركزيُت، إلدارة اؼبصاٌف العامة كمخازف التموين والزراعة...اٍف
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أين كاف مبنيا  –اغبضارة الفرعونية  –ر مفهـو القيادة كاف انبثق  من ماكس فيرب وجينسربيساتد أف تطو 
، كما اىتم الفراعنة ابلتحفيز اؼبادي حيث كاف القائد 129أساسا على تنسيق اعبهود، هبدؼ ربقيق الرفاىية

ويعد بناء األىرامات أكرب شاىد على  130يقدـ للعاملُت اؼبكافآت والعطااي تشجيعا ؽبم على خدماهتم
إف  1987اؼبصريُت التنظيمية واإلدارية، وىذا مت دفع بيًت دراكرإُف القوؿ يف ؿباضرة لو سنة  قدرات

أفضل اؼبديرين كانوا أوالئك الذين اضطلعوا دبهمة بناء األىرامات يف مصر، كاف الزمن اؼبتاح ؽبم إلقباز 
بدائية، ولكنهم برغم ذلك مشروعاهتم ضئيبل، كما كانت مواردىم العلمية ووسائل النقل والرفع ؿبدودة و 

و ىي : االحساس االنساين ،االنصاؼ ، ادراؾ عادات و تقاليد  .131شيدوا أعظم وأبقى عجائب الدنيا
اؼبرؤوسُت، االخبلؽ )تظهر يف السلوؾ(، االمتثاؿ للقواعد ، الثقة و اؼبعرفة ، ابإلضافة إُف خاصيتُت 

 132مكملتُت نبا:

 ( :درجة قوة الشجاعةYong:) ة خاصة عند مواجهة التكتبلت )الفرؽ( لكن خاصية مهم
 حبكمة من غَت هتور، اعبرأة على التحدي، الدفاع عن مصاٌف اعبماعة.

 ( :درجة قوة الشدة أو الصرامةYan:)  لكن ، ال تعٍت ابلضرورة العقاب، بل تعٍت "صاـر
 عادؿ"، والصرامة تتطلب من القائد أف يكوف شجاعا من مواقفو وقرارات.

صطلح القيادة ابغبكمة عند الفبلسفة يف اغبضارة اإلغريقية ابلقيادة فكتب أفبلطوف حيث اقًتف م
أف أىل اؼبعرفة من الفبلسفة واغبكماء ىو األوُف ابلقيادة من غَتىم،  133ؽ.ـ( 347 – 427)

 الكتساهبم حظا أوفر من العلم واؼبعرفة، وهبذا ىو قادروف على تلخيص البشرية من الشرور واآلاثـ. 

أف نظاـ اغبكم والسياسة  134ؽ.ـ( 322 – 384ء ليفسر مبط اغبكم و أشار أرسطو )مث جا
يف الدولة قسمُت االرستقراطية والديبقراطية على أساس عدد اؼبواطنُت احملكومُت، فإف كاف العدد قليبل كاف 

يادة تقـو على اغبكم ارستقراطيا، وأف كاف العدد كبَتا فاغبكم ديبقراطي، إال أف كبل من أنظمة اغبكم والق
مبدأ عدـ اؼبساواة يف القوة والثروة، فمثبل يف ظل النظاـ األرستقراطي اغبكم والقيادة ألغنياء اجملتمع، أما يف 
اغبكم الديبقراطي اغبكم والقيادة لفقراء اجملتمع. ويف رأيو إف اغبل ىو إنشاء اغبكومة الدستورية وىي ذبمع 

تكوف ألفراد ليسوا أثرايء جدا وال فقراء جدا يعملوف العقل يف حل  نظامي اغبكم معا، وأساسها أف القيادة
 اؼبشاكل دوف االكبياز إُف العاطفة أو اؽبوى.

 ليتطور اؼبصطلح عند الروماف ليشكل احد معايَت االنتقاء لبلنتماء إُف الطبقة اغباكمة  بًتكيز
 حاب النفوذ. ليعتمد بعدىا علىالسلطة يف يد اغباكم واجمللس اؼبساعد يكوف على أساس الثراء  وأص

 معايَت اعبدارة والكفاءة واؼبؤىبلت اؼبوافقة للوظيفة الختيار و تعيُت القادة بعد ظهور اإلمرباطورية
 ـ( وبتوحيد أجزاء الدولة اؼبتفرقة و لكن من خبلؿ اإلدارة التشاركية ومبدأ تفويض 3065 –ؽ.ـ  78)
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 .135شساعة واتساع رقعة اإلمرباطوريةالسلطة يف فبارسة اؼبهاـ القيادية وذلك ل
أما القيادة يف اغبضارة العربية، فبعد إرساء دولة اإلسبلـ مت معها إرساء قواعد اؼبدنية والتنظيم 
اإلداري ألوؿ مرة يف اتريخ العرب، وكاف القائد ىو رسوؿ هللا )ص(، يبثل مركز اغبكم، ويتم الرجوع إليو يف  

. حيث تبُت 136(فإف تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسوؿ)  كل أمر للفصل فيو كما قاؿ تعاُف
تعاليم اإلسبلـ كيفية اختيار القادة وحدد الشروط واؼبقومات القيادية الواجب توفرىا يف القائد لتحقق 

 : 137القيادة الرشيدة، وتنقسم ىذه اؼبقومات والشروط إُف ثبلثة أقساـ ىي

 :ائدا منها اإليباف، العلم، الفصاحة، والبياف، اػبلق اغبسن، تؤىل الفرد ليكوف ق اظتقومات الذاتية
 الرجولة، االنتماء 

 :ال بد من توفرىا يف القائد اإلداري صاحب اؼبقومات الذاتية اؼبذكورة أنفا لتتحقق  الشروط القيادية
وىي القيادة الرشيدة، وسبثل شروطا ألهنا متعلقة بعوامل خارجية وال ترتبط بذات القائد مباشرة، 

 االصطفاء، اإلعداد، اؼبنهجية، التأييد.
 :متعلقة ابلسلوؾ اإلداري للقائد بعد توليو القيادة، تضمن لو الفعالية  مقومات سلوكية قيادية

واالستمرار، وتتمثل يف: القدوة، الصرب،الرضبة، الشورى، االجتهاد، العزيبة ، اؼبوضوعية، الواقعية، 
 التوكل.

نت نظرة الفكر اإلداري للقيادة يف أىم اغبضارات اإلنسانية عرب مراحل إصباال وبصفة عامة كيف كا
ـبتلفة من التاريخ القدًن.على غرار التاريخ اؼبعاصر تزامنت مع التغَتات يف الفكر اإلنساين السياسي و 
اإلجتماعي و اإلقتصادي،  يف ظهور العديد من مدارس الفكر اإلداري اليت قدمت إسهامات يف ؾباؿ 

دة، فاؼبدرسة العلمية لئلدارة لػػػػ " فرديرؾ اتيلور" الذي قدـ توجيهات متعلقة ابلقيادة اإلدارية من خبلؿ القيا
 138عرضو ألدوار اؼبدير واؼبتمثلة يف ما يلي:

 .أف ال يكوف اؼبدير ارذباليا عند تقييمو ألداء اؼبرؤوسُت بل هبب عليو استعماؿ اؼبعايَت العلمية 
 بو ؼبرؤوسيو على أساس علمي.أف يكوف اختياره وتدري 
 .أف يكوف متعاوان معهم إبخبلص وأف يعمل على تنمية قدراهتم من أجل إقباز العمل 
  أف يكوف عادال يف تقسيم عادال يف تقسيم اؼبسؤولية بينو وبُت مرؤوسيو، فاؼبدير مهمتو زبطيط

 العمل وتنظيمو، ومسؤولية اؼبرؤوسُت ىي التنفيذ.

نبية اغبوافز اؼبادية وفعالية أتثَتىا يف تشجيع اؼبرؤوسُت وحثهم على إتقاف العمل كما أشار اتيلور إُف أ
ورفع كفاءهتم اإلنتاجية، وىذا ما ظباه "اؼبغرايت أو اؼبشجعات" كزايدة األجر، الًتقية السريعة...اٍف، إال أنو 

إبراز أنبية القيادة وأتثَتىا أنبل العبلقات اإلنسانية واغبوافز اؼبعنوية، ورغم ذلك كاف لنظريتو الفضل يف 
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، و ػبص "ىنري فايوؿ"  مفهـو القيادة إبصدار  139على مستوى اإلنتاج من خبلؿ التخطيط والرقابة
األوامر و التعليمات ، ىذه األخَتة اليت تعرب عن إرادة القائد يف كيفية ربقيق األىداؼ بفضل إعطاء أوامر 

درجة العليا السلطة للدرجة اليت أدانه الرئيس اؼبطالبة و تعليمات ؿبددة فبا ينجر على ذلك على  ال
ابإلخضاع و علىاؼبرؤوس اإللتزامباإلمتثاؿ و يف كبل اغبالتُت بتنفيذ أو رفض األوامر  يًتجم من خبلؿ 

. ابالشارة اُف اغبفاظ على نشاط العاملُت يف اؼبنظمةوحدد خصائص 140عملييت اعبزاء و العقاب
 :141دير )القائد( وىيوصفات هبب توافرىا عند اؼب

 :القدرة على الفهم والتعبَت واإلدراؾ السليم لؤلمور. صفات عقلية 
 :حسن اؼبعاملة الشجاعة واالحًتاـ. صفات أخبلقية 
 :ترتبط ابلوظيفة اليت يؤديها اؼبدير واؼبعرفة بقواعد العمل. صفات ثقافية 
 :بطريقة سليمة. واؼبعرفة اعبيد للعمل حىت يؤدي صفات تتعلق ابطتربة والتجربة 

يف ىذا الصدد أشار " ماكس فيرب" من خبلؿ  اؼبدرسة البَتوقراطية الىأسلوب القيادة من خبلؿ 
 التمييز بُت ثبلث مباذج أساسية للسلطة وىي:

 ترتكز سلطة القائد على اعتقاد اؼبرؤوسُت بقدسية العادات والتقاليد ووفائهم ؽبا، السلطة التقليدية:
رسها األكرب سنا على األصغر سنا، وكذا سلطة األب أو شيخ القبيلة على مثل السلطة اليت يبا

 . 142األسرة أو القبيلة
 فإف سلطة القائد تقـو على إيباف اؼبرؤوسُت أبف لو صفات وفبيزات شخصية السلطة الكاريزمية :

 .143سبيزه عن اآلخرين وتضمن لو والء وإذعاف التابعُت
 :سلوب البَتوقراطي لئلدارة، وتظهر سلطة القائد الرظبي من فقد اقًتح فيرب األ السلطة الشرعية

خبلؿ إصداره لؤلوامر ؼبرؤوسيو وقبوؽبم ؽبا اتقادا منهم بشرعية ىذه القوانُت والقواعد التنظيمية 
 .144الرظبية. وعليو تكوف سلطة القائد يف ىذه اغبالة انبعة من مركزه القيادي الوظيفي الرظبي

لقيادة أحد العناصر األساسية لتشكل مع الدافع و االتصاؿ أما التيار السلوكي رأى ا
وظيفةأساسية ظهرت مع بداية الستينات ىي التوجيو ، اليت تظهر القدرة اليت يتميز هبا اؼبدير عن مرؤوسيو 
لتوجيههم بطريقة يتسٌت هبا كسب طاعاهتم واحًتامهم ووالءىم وشحذ نبمهم وخلق التعاوف بينهم يف سبيل 

بذاتو.كما سانبتمدرسة العبلقات اإلنسانية ؼبؤسسها "جورج التوف مايو" اليت خلصتإُف وجود ربقيق ىدؼ 
عوامل أكثر أتثَت ىي العبلقات اإلنسانية اليت تضمن التوازف االجتماعي، وربقق ؽبم الرضا، كاالحًتاـ 

 : 146، اليت تركز على 145والتقدير

 ى مبدأ اؼبشاركة القيادة الناجحة تعتمد يف تعاملها مع اؼبرؤوسُت عل 
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 .ما وراء اؽبيكل الرظبي للمؤسسة، ىناؾ ىيكل غَت رظبي الذي ىو نتاج التفاعل االجتماعي 
 .ركز الباحثوف على االنسجاـ وأنبلوا اختبلفات اؼبصلحة بُت أفراد فرؽ العمل 

ة الذي واعترب أف القيادة اإلدارية الناجحة ىي اليت تعتمد يف تعاملها مع اؼبرؤوسُت مبدأ اؼبشارك
. كما دعت ىذه 147يسمح ؽبم أبخذ جزء من عملية ازباذ القرار ووبفز اإلبداع واغبماسة على الفرد

اؼبدرسة إُف ربسُت أساليب القيادة لدى اؼبشرفُت ومراقيب العماؿ، وإُف أف يتعاطفوا بصورة أفضل مع 
 .148العاملُت وأف يشعروهنم ابالىتماـ هبم كشركاء يف العمل ال كأجراء

برىنت اإلدارة الياابنية للعاَف أصبع أف اشراؾ اؼبورد البشري يف إزباذ القرارات من خبلؿ  اخَتا
. إبعطاء القائد أنبية كبَتة 149اؼبمارسات اإلدارية اؼبختصة و اؼبتمثلة يف تطبيق أسلوب حلقات اعبودة 

  zمبادئها من خبلؿ نظرية ودورا ابرزا على أساس اػبربة و اؼبهػػػارة و التدريػب ، مث طور "ولياـ أونشي" 
 .150للتكيف مع اؼبؤسسات األمريكيةيف تنظيمها على ىيكل تنظيمي المركزي وتدين درجة الرظبية

 ماىية القيادة:اثنيا :

" ،الذي يتفق مع الفعل Archein" مشتقة من الفعل اليوانين"Leadershipكلمة القيادة "
كم، فالقيادة يف بدايتها انفرادية ، و عمل يطبقو " و يعٍت :يقود ، أو وبرؾ أو وب Agereالبلتيٍت "

، اما يف اللغة العربية فاف القيادة ىي "القود" نقيض 151اآلخروف حسب إرشادات شخصية اؼبنفرد هبا 
"السوؽ"، يقاؿ يقود الدابة من أمامها و يسوقها من خلفها ،وعليو فمكاف القائد يف اؼبقدمة كالدليل و 

ة مهنة القائد أو اؼبكاف الذي يكوف فيو القائد، و عليو كلمة القائد تعٍت و القياد،152القدوة واؼبرشد
.حيث أف مفهـو القيادة ورد يف مرجع العربية وصياغات ـبتلفة ولكثرة 153الشخص الذي يوجو و يرشد

الصياغات اػباصة بتعريف سنكتفي فقط بذكر التعريف األكثر شيوعا واليت وردت أبساليب وصياغات 
 154ن إقباز أىم التعريف اليت أضيفت للقيادة فيما يلي:متباينة.ويبك

 أبهنا العملية اليت تتم عن طريقتها إاثرة اىتماـ اآلخرين وإطبلؽ طاقاهتم وتوجيهها كبو  عرفها ابس
 االذباه اؼبرغوب.

 أبهنا احملافظة على روح اؼبسؤولية بُت األفراد اعبماعة وقيادهتا لتحقيق أىدافها  وعرفها لكرت
 ة.اؼبشًتك

 أبهنا النشاط الذي يبارسو شخص ما للتأثَت يف الناس وجعلهم يتعاونوف لتحقيق  وعرفها أوردواى
 ىدؼ يرغبوف يف ربقيقو.
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 أبهنا فن التنبؤ بُت األفراد واعبماعات وشد نبمهم لبلوغ غاايت  وعرفو كلمن فنقر وبرثيوث
لتعاوف يف رسم اػبطة منشودة وعرفت أبهنا نشاط اجتماعي ىادؼ لصاٌف اعبماعة عن طريق ا
 وتوزيع اؼبسؤوليات حسب كفاءات واالستعدادات واإلمكانيات اؼبادية اؼبتاحة.

كما تفسر القيادة أيضا أبهنا العبلقة بُت اثنُت أو أكثر وفيها وبوؿ القائد التأثَت على اآلخرين 
 155ألجل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة. 

.بيد أف البعض يعبأهنا عملية التأثَت يف 156يةوظيفة القيادة وسيلة لتحقيق األىداؼ التطبيق 
ويؤكد اآلخروف أبف القائد ىو الذي يتمتع بسلطة  157نشاط ؾبموعة منظمة ذباه ربقيق ىدؼ معُت.

أكرب من اآلخرين كما أنو الشخص اؼبهم واؼبسيطر وذو التأثَت على أفراد اعبماعة كما يؤكد على أنبية 
واقف اؼبختلفة تظهر لنا صورا ـبتلفة للقائد. ومن ؾبموعة وضرورة اؼبواقف يف القيادة حيث أف اؼب

 158التعريفات السابقة للقيادة قبد أف ىناؾ عناصر جوىرية يف عملية القيادة ىي:

 .وجود صباعة من األفراد يعملوف يف تنظيم معُت 
 ههم.القائد ينتقى بناءا على التنظيم من أفراد اعبماعة قادرة على التأثَت يف سلوكياهتم وتوجي 
 .ىدؼ مشًتؾ تسعى اعبماعة إُف ربقيقو 
 اؼبوقف االجتماعي 

نستنتج من التعريفات السابقة أبف القيادة ىي " القدرة التأثَت يف سلوكيات العاملُت واليت سبكن القائد 
من توجيههم التوجيو الصحيح ليحققوا األىداؼ اؼبنشودة اؼبتفق عليها يف ظل عبلقات إنسانية جيدة بُت 

 .159واتبعيو"القائد 

 أمناط القيادة اثلثا:

توجد عدة تقسيمات ألمباط القيادة ذلك وفق معايَت ـبتلفة، فمن وجهة نظر تفويض السلطة 
يبكن قسيمها إُف قيادة مركزية وأخر ال مركزيةػ، ومن حيث طبيعة التنظيم يبكن تقسيمها اُف قيادة رظبية 

يعترب من أكثر التقسيمات شيوعا، يقسم القادة وأخرى غَت رظبية، وحسب التقسيم الكبلسيكي، الذي 
بناء على أسلوب القائد، وطريقتو يف التأثَت، حيث تندرج ربتو صبيع التقسيمات األخرى للقيادة، ووبصر 
ىذا التقسيم األمباط القيادية يف ثبلثة أنواع من القيادة ىي: النمط األوتوقراطي، والنمط الديبقراطي، 

أشارت العديد من الكتب حيث ص ىذه االمباط القيادة اإلدارية.عرض ألىم خصائ والنمط اغبر.وفيما يلي
و اؼبراجع إُف وجود عدد كبَت من األمباط القيادية و مدى كفاءهتا و ىي كما يتضح من خبلؿ نظرايت 

 القيادة، حيث برزت العديد من االصناؼ نذكر  أنبها:
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مبيز بُت ثبلث أمباط قيادية:  و ىناالقيادة حسب سلوؾ القائد أو أجواء العمل:  (1
 األوتوقراطية )السلطوية( ، القيادة الديبقراطية )اؼبشاركة( و القيادة غَت اؼبوجهة )اغبرة(

 160القيادة األوتوقراطية )السلطوية( : . أ
ابستعماؿ القائد لسلطتو كوسيلة ضغط على مرؤوسيو يف  تتميزتؤثر القيادة على أراء العاملُت حيث 

تابعة إقباز العمل، كما وبفظ لنفسو القياـ بكل شيء دبفرده ويصدر أوامره وتعليماتو ازباذ القرار وم
اليت تتناوؿ كافة التفاصيل ويصر على إطاعتهم لو عن طريق إتباعأسلوب اإلشراؼ احملكم لعدـ الثقة 
الشك فيهم، فهو يكوف متسلطا عنيفا متشددا يقـو أسلوبو يف التعامل مع مرؤوسيو على التخويف 
والعقاب وإلزامية التنفيذ، أو قد يكوف متسلطا ابستخداـ أسلوب اؼبدح والثناء لضماف والء 
اؼبرؤوسُت لو.كما قد يكوف متسلطا مناورا ابزباذ القرارات  موحده، ولكن وباوؿ جعل العامل الظن 

 ،  من خبلؿ اعتماده على :Xأبنو ساىم يف ذلك كما يف نظرية 
 مناقشتو. االلتزاـ بتنفيذ القرار دوف 
  إببلغهقراره مع شرحو وجهة نظره للفوز بتأييد اؼبرؤوسُت نظره دوف ابداء اية مقًتحات من

 جانبهم.
 .)أف يصنع القرار و يستمع ؼبقًتحاهتم و لكن دوف الرغبة يف تعديل القرارات)مستبد طيب 

هبب أنعملوا  غَت أف ىذا األسلوب يؤذي لعدـ الرضا ألف فرص التقدـ والنمو أمامهم ضعيفة، لكن
حىت ال يتعرضوا للعقاب أو الطرد ويبدو جليا أف ىذا النوع يفيد يف حالة األزمات والطوارئ اليت ربتم 
ازباذ قرارات سريعة أو الضغط بسب ضيق الوقت أو حالة غياب االنضباط وسيادة البلمباالة عند 

 أسلوب مناسب يف:  :وقراطيالعاملُت أو نقص اىتماماهتم ابلعمل وخربهتم. لذا فإف النمط األوت
 .األزمات           موظفوف جدد لديهم قدرات بسيطة 
 . يكوف االتصاؿ والتنسيق فيو ابلغ األنبية              افتقاد روح اؼبسؤولية واؼببادرة 

 161القيادة الدديقراطية )اظتشاركة( : . ب

 ازباذ القرار، ويبنح ؽبم السلطات يف وضع فيها يبتاز القائد ابستشارة اؼبرؤوسُت واألخذ آبرائهم ويشاركهم يف
األىداؼ والتخطيط والتنفيذ، ويقـو بتوزيع اؼبسؤوليات بينو وبُت األفراد وتسود العبلقات الطيبة، وؿباولة 
القائد االبتعاد عن أساليب التهديد والعقاب بل وباوؿ بناء عبلقات إنسانية وإشباع اغباجات اؼبمكنة 

اغبوافز اليت ترفع من روحهم اؼبعنوية وتنمي قدراهتم، ويرى الكثَتوف أف ىذه  للعاملُت، من خبلؿ بعض
القيادة ىي األفضل ألهنا تعتمد على اؼبشاركة يف ازباذ القرارات وتفويض السلطة وتكوف فعالة يف حاالت 

وأيضا  ؾبموعات العمل احملفزة بدرجة كبَتة واؼبدربة تدريبا جيدا أي مستوى نضج وفهم ألساليب العمل،
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يف حالة تكوين قادة ومساعدين ؽبم وكذلك عند األشخاص الذين يبتلكوف خربة.و يتميز القائد 
 الديبقراطي: أسلوب مناسب يف:

    القائد غَت خبَت يف ؾباؿ اؼبشكلة    سلطة اؼبشرفمحدودة           قرار يؤثر على اعبميع 
         من اؼبتوقع مقاومة القرار.اؼبوظفوف ذو مهارات عالية ومندفعوف للعمل 

 162القيادة غَت اظتوجهة )اضترة( : . ت

ىي اليت يعطي فيها القائد حرية كبَتة ؼبرؤوسيو يف أداء العمل كما يرضيهم وازباذ القرار وكل، ما يقـو بو 
ىو أخبار اعبماعة ابلعمل اؼبطلوب اقبازه، فهو يكوف ؾبرد مستشار ويف ىذا النوع منها يفقد القائد بعضا 

قدراتو على تسيَت األمور فبا يؤدي النتشار الفوضى والسلبية من جانبو، كما أنو نوعا ال ربكمو  من
القوانُت واإلجراءات احملددة ويرجع السبب عدـ قدرتو على ازباذ القرارات أو معرفة اؼبشاكل وحلوؽبا وترؾ 

اع إنتاجا وفاعلية يف العمل، كما األمور يف اؼبؤسسة تسَت دوف توجيو أو رقابة لكن قليل وانذر وأقل األنو 
أف عمالو ال وبًتموف شخصية القائد فيشعروف ابإلحباط والضياع فيلجئوف لبلعتماد على أنفسهم يف 

 مواقف تتطلب تدخل ىذا القائد.

ويكوف ىذا النوع فعاال يف حالة تطبيقو يف اؼبؤسسات اليت هتدؼ إُف تنمية روح اؼببادرة عند 
غَت أنو نوع اندرا ما يوجد بصورة مطلقة يف صباعة عمل بل ىو  163ادىم على ذاهتم،العاملُت وزايدة اعتم

 نتيجة مزيج صبيع األنواع اؼبذكورة وبنسب ـبتلفة وذلك تبعا ؼبتغَتات أخرى.

على ىذا ال يبكن القوؿ أف أحد ىذه النماذج ىو األصلح ولكن اؼبوقف الذي توجد فيو ىو  
اجهة أو مبط القيادة اؼبناسب فلكل شخص طريقة إشراؼ فاؼبوظف الذي وبدد األسلوب القيادي للمو 

حديثا وبتاج ؼبتابعة دائمة ليتعلم كيفية أداء العمل، أما األشخاص الذين يعرفوف العمل جيدا ولديهم دافعية 
إلقباز فيحتاجوف إُف إشراؼ قليل ألف مهاراهتم العالية تصعب عليهم طلب اؼبساعدة، لذا هبب على 

البقاء ابلقرب منهم لتنمية عبلقات طيبة تتيح ؽبم التدخل يف الوقت اؼبناسب.ومن ىنا فإف القائد اؼبشرفُت 
الناجح ىو الشخص " القادر على ربديد األسلوب الناجح والنمط القيادي احملدد الذي يتناسب معو 

أكثر فعالية من ؼبواجهة موقف معُت ووبقق لو أعلى درجات النجاح" واستخدامو ؽبذا األسلوب هبعل منو 
 .164خبلؿ توضيحو العبلقة بُت اختيار أساليبو القيادية وميوؿ ورغبات موظفيو ألداء اؼبهاـ اؼبكلفُت هبا

 وتقسم إُف قيادة رظبية و غَت رظبية القيادة حسب غتاؿ العمل )سلطة القيادة(: (2
 165القيادة الرشتية )اظتهنية(: . أ
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 وسبارس مهاما وفقا ؼبنهج التنظيم أي تستمد تقـو على امتبلؾ خربات ومعارؼ يف ؾباؿ عمل معُت
سلطاهتا من اللوائح والقوانُت الرظبية، فالقائد يبارس مهامو انطبلقا منها وتكوف سلطاتو ؿبددة من قبل 
مركزه الوظيفي، كما أنو يبثل اؼبنصب الذي يشغلو فقط حبكم زبصصو يف تلك اؼبهنة ويقـو بتوجيو مهاراتو 

 .166إطار األىداؼ اليت رظبتها اؼبؤسسة اليت يعمل فيها يف مساعدة األفراد يف

 167القيادة غَت الرشتية )االجتماعية(: . ب

ىي اليت يبارسها بعض األفراد يف التنظيم وفقا لقدراهتم ومواىبهم القيادية وليس على أساس مركزىم 
ُت زمبلئو وقدرتو على ووضعهم الوظيفي ويكوف ؽبا أتثَت على أفراد اعبماعة واجملتمع، فقوة شخصية القائد ب

التصرؼ واغبركة واؼبناقشة واإلقناع قد ذبعل منو قائدا انجحا، كما أف خربتو وامتبلكو للمهارة يف العمل 
ذبعل العامل يرغب يف االستفادة منها، إضافة إُف قوة مركزه يف إصدار األوامر ومنح اؼبكافآت اؼبعنوية 

، ألنو ينبع من اجملتمع ذاتو ويتم 168لتهديد النفسي أو اؼباديواؼبادية، أو جعلو يبتثل ألوامره عن طريق ا
اختياره عن طريق أفراده ػبدمتهم، وسعيو إلشباع حاجاهتم ابالشًتاؾ معهم ويستمد شرعيتو من قبوؿ 

 اعبماعة لو.
وكل ىذه األنواع تساعد على فهم الطبيعة القيادية لكل شخص مهتم بتطوير أساليبها فكل نوع 

موعة من اػبصائص اليت ربيط ابلشخص القائد أو نتيجة ما يبتلكو من قدرات أو الظروؼ منها نتيجة جمل
العامة اليت ربيط بو من كل النواحي الفردية واعبماعية والثقافية واالجتماعية وغَتىا ؽبذا فتطبيقها يرتبط 

 بشخصية القائد القائم عليها وكذلك دبدى مناسبتها للبيئة احمليطة ابلعمل.
 ت أخرى للقيادة :تقسيما (3

 169:القيادةالوظيفية . أ
تربط ىذه النظرية القيادة ابألعماؿ واعبهود اليت تساعد اعبماعة على ربقيق أىدافها، وىي تشمل 
ما يبكن أف يقـو بو أعضاء اعبماعة من أعماؿ تسهم يف ربديد وربريك اعبماعة كبو األىداؼ وربسُت 

ينهم، وؼبا كانت ىذه األعماؿ واالنشطة بطبيعتها يبكن أف النوعية التفاعل بُت أعضائها وحفظ التماسك ب
يقـو هبا غالبية أعضاء اعبماعة، وبذلك فإف القيادة يف ضوء النظرية الوظيفية ربدد يفّ إطار الوظائف 
واالشخاص الذين يقوموف هبا طبعا غبجم ما يقـو بو كل منهم من ىذه الوظائف وطبقا لذلك فإف ىذه 

الختيار القادة و اؼبديرين يف ؾباؿ إدارة اؼبؤسسات نظرا للصعوابت التطبيقية اليت  النظرية تصلح أساسا
 تصادفها.

 170القيادة اظتوقفية)الظرفية(:  . ب
ترجع ىذه النظرية اُف رائدىا األمريكي فيدلر ، تقـو ىذه النظرية على افًتاض اساسي و ىو أف 

واؼبوقف القيادي، دبعٌت أخر فإف ظهور القائد ال الفعالية القيادية ما ىي إال نتيجػة تفاعل بُت القائد 
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يتوقف على الصفات الذاتية اليت يتمتع هبا، وإمبا يعتمد يف اؼبقاـ االوؿ على القوي خارجية ابلنسبة الذاتية، 
بناءا على ما سبق اذبو الباحثوف  171ليملك سوي السيطرة قليلة عليها أو قد ال يبلك سيطرة عليها ابؼبرة.

شف عدد منهم خطأ نظرية السمات حيث وجدواّ أف أغلب الصفات اليت اعتربت من مقومات اذباىا فاكت
القيادة َف تكن يف الواقع مشًتكة بُت القواد التقليدين ومن أمثلة ىذه الصفات ) الذكاء، اؼببادأة، اؼبثابرة، 

تيجة مباشرة للتفاعل بُت الطموح، السيطرة...(، وىنا ظهرت أنبية اؼبوافق واليت تقـو على أف القيادة ىي ن
الناس يف مواقف معينة وليست نتيجة لصفات معينة يف شخص ما، وذلك ألف الظروؼ احمليطة أبي قائد 

الشديدة فهي ال تقصر القيادة على عدد  ذبربه على التصرؼ بطريقة معينة وفبتازة ىذه النظرية بديبقرايتها
طبقا ؽبذه النظرية يقرر ) سيسل ( أف القيادة ال ترتبط كلية ؿبدود من الناس وامبا ذبعلها مشاعا بُت اعبميع.

و أشبرت يف أحباث )  172دبفرد القائد بل اهنا ترتبط أيضا ابلعبلقات الوظيفية بينو وبُت أعضاء اعبماعة.
وليم، وجنكر( أف العامل اؼبشًتؾ بُت القيادة ىو ليس ظبات معينة ولكنو مقدرة القادة على إظهار معرفة 

و .كفاءة أكثر مع غَتىم يف مواقف معينة أي أف القيادة اؼبوقفية، فاؼبوقف ىو الذي وبدد القائد  أفضل أو
بناءا على ذلك اصبع رواد ىذا االذباه أف اؼبوقف و الظروؼ و الفروقات الفردية تؤثر يف ربديد ما ىو 

 مناسب لظروفهم كقادة.من خبلؿ اؼبوائمة بُت :
 د من العوامل اؼبوقفية.أفضل أداء للقائد يعتمد على عد 
 .القيادة ىي نتيجة مباشرة للتفاعل بُت الناس يف مواقف معينة 
 مقدرة القائد على القيادة مشروطة بعدة عناصر موقفية . 

 بذلك ظهرت غتموعة من االمناط القيادية على حسب اظتوقف  : 
  القائد اظتوجوDبينما درجة الدعم  (: يتميزالقائد اؼبوجو بدرجة التوجيو عالية جدا)إخباري

منخفضة يشرؼ على التفاصيل الدقيقة و وبكم الرقابة و السيطرة يبارس القائد ىدا السلوؾ مع 
 العاملُت اعبدد  دو اػبربة اؼبنخفضة و االلتزاـ اؼبرتفع.

 :)يبدح القائد اؼبساند العاملُت و يعمل على  تشجيعهم ويصغي بشكل  القائد اظتساند )مشارؾ
ـو بدور اؼبيسر و اؼبساعد لتنفيذ االعماؿ يبارس ىدا السلوؾ مع العاملُت دوي جيد ؽبم حيث يق

 الكفاءة العالية
 القائد اظتفوضD:)يبنح القائد اؼبفوض اغبرية للعاملُت دوي الكفاءة العالية و االلتزاـ  )مفوض

 اؼبرتفع و ربمل اؼبسؤوليات احملالة اليهم الزباذ القرارات اؼبناسبة
  القائد الرئيسC: )القائد الرئيس يوجو و يساعد يف نفس الوقت و يزود اؼبرؤوسُت )استشاري

ابلتعليمات و يوضحها ؽبم و يساعد على تنفيذىا يبارس ىدا االسلوب مع دوي الكفاءة اؼبتوسطة 
 و االلتزاـ اؼبنخفض
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 173عند ببلؾ و ماوتن : حسب نظرية الشبكة اإلداريةالقيادة . ت
اط قيادية بناءا على تقاط ؿبورين اساسُت قدمهما كل من ببلؾ يندرج ضمن ىذه النظرية طبس أمب

 ويبوتوف :
 االىتماـ ابلعمل اي االنتاج احملور االفقي : 
 :االىتماـ ابلعاملُت احملورالعمودي 

 حيث مت تشكيل شبكة ادارية على شكل مصفوفة مثل ما نشَت اليو يف اؼبخطط أدانه :
 يك و ماوتن: أمناط القيادة حسب مصفوفة بل01الشكل 

 
 2009درويش.دمحمأزتد ،اظتصدر :

  شكيل االمباط القيادية اػبمسة كما يلي:و بذلك مت ت
 :شديد االىتماـ ابلعمل واإلنتاج ، ابؼبقابػل ىػو ضعيف  منط قيادي متسلط يركز على اظتهمة

 . االىتماـ ابؼبشاعر والعبلقات مع العاملُت فهو يستخدـ معهم الرقابة
 يهتم فيو اؼبدير ابلعاملُت بدرجة كبَتة ، فبا يؤدي إُف خلق بيئة مليئة  : اعيمنط قيادي اجتم

ابلصداقة ، وىو يسعى للقضاء على ظواىر اػببلؼ بُت العاملُت ، بينما اىتمامو ضعيف يف العمل 
 واإلنتاج وربقيق األىداؼ

 اؼبرؤوسُت حرية يف القائد يف ىذا النمط ضعيف ال يقـو دبهاـ القيادة ويعطي  :منط قيادي متساىل
وىذا النمط ىو أسوأ  . العمل ، وىو ال وبقق أي أىداؼ ، وتكثر الصراعات واػببلفات يف العمل

 . األمباط على اإلطبلؽ حيث ال يوجد اىتماـ أبىداؼ اؼبنظمة أو ابحتياجات العاملُت
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 يبدي نفس الدرجة من يهتم اؼبدير يف ىذا النمط اىتماماً متوسطاً ابلعاملُت ، و : منط اظتدير العملي
االىتماـ ابلعمل ، وىذا النمط يظهر درجة متوسطة من االىتماـ ابلعمل والعاملُت إال أف درجة 
االىتماـ ال تشَت إُف أنو يتم ابلكفاءة اؼبطلوبة ، فبا هبعلو غَت قادر على ربقيق اؼبستوى اؼبرغوب يف 

 .كل األحواؿ
 بعدين اإلنساين والعملي ، فهو يبدي اىتمامًا عاليػاً ىذا النمط يهتم بكبل ال :منط اظتدير القائد

ابلعػاملُت و العمل ، لذلك يبتاز بقوة روح الفريق ومناخ العمػل اعبمػاعي اللذاف يشكبلف ؿبوراً مهماً 
 . يف القيادة و ىذا ما يعرؼ ابدارة الفريق اليت تربط األفراد ابؼبنظمة ،ويهتم ابلتغيَت والتجديد

 174ية :القيادة التحويل . ث
هتتم القيادة التحويلية بضرورة التأكد من أنبية أدوار االفراد و دوافعهم االسًتاتيجية اليت تعكس ميزة 
تنافسية على اؼبدى البعيد و بذلك فاف القائد التحويلي صاحب رؤية و رسالة ربوؿ االتباع اُف تبٍت افكاره 

، حيث أاثر ابس اربع عناصر تشكل القائد ابؼبعاين و القيم لبلوغ االىداؼ بناءا على معاير ؿبددة 
التحويلي و اؼبتمثلة يف التأثَت اؼبثاِف ، اغبوافز ، االىتمامات و االاثرة الفكرية ) االفكار اؼبثالية اليت تستميل 

 175التابعُت ( من ىنا قامت القيادة التحويلية على :
 اعباذبية ضرورية لتكوين التابعُت 
 فرد حاجة أساسية للقادة تنمى و تشكل النواة االوُف لتصنيف االيباف بتقدير الذات لدى ال

 اغباجات و ليس غاية للوصوؿ اليها 
  يتبع االفراد الكفاءات الفذة الذين يعجبوف هبم و من ىنا تنمى حاجات االتباع و دوافعهم من

 خبلؿ الدور الطي يلعبونو ابعتباره دعاة للتغيَت و غَت مقاومُت للتغيَت 

 ت العمليات القيادية:مكوانرابعا :
تتشكل العمليات القيادية من ؾبموعة من العناصر ترتبط بينها عبلقات تفاعلية شأهنا كاي نظاـ يتأثر و 

 :يؤثر و مثلما ما ىو مشار اليو يف الشكل أدانه فهو وبتوي على العناصر التالية 
 القػػػػائد 
 صباعة العمل 
 اؼبػوقػػف  
 التأثَت 
 االىداؼ 
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 العناصر اظتؤثرة يف عملية القيادة:يوضح 02الشكل 

 
معهد اإلدارة  علي دمحم عبد الوىاب ،كتاب مقدمة يف االدارة )علـو االدارة(  ، دار النشر:اظتصدر : 

 العامة
 .103، ص : 1979سنة:

 يعترب أىم متغَت يف العمليات القيادية، يتبع بصفات وخصائص معينة، ووبوز مهارات  القائد: (1
 يف التابعُت لو بغية ربقيق اؽبدؼ، وقدمت لو عدة تعاريف منها: سبكنو من التأثَت

   يقوؿ كورتوا " كونك قائدا ال يتطلب منك فقط صنع األعماؿ، بل صنع الرجاؿ أيضا اكتشافاهتم
 ".176وتوحيدىم وأف وببهم وأف تكوف ؿببواب لديهم

 "177كما يرى دراكر  أف التعريف الوحيد للقائد "أنو شخص لو اتبعوف 
 أيضا أنو "الشخص الذي يتمتع دبجموعة من اؼبهارات والقدرات تساعده يف التأثَت على  ويعرؼ

 "178اآلخرين ودفعهم وحفزىم كبو ربقيق أىداؼ مشًتكة
وليستطيع القائد التأثَت يف اآلخرين وتعبئتهم ليحقق أىداؼ اؼبؤسسة يف ظل بيئة دائمة التغيَت، البد لو من 

 ه يف ذلك، واؼبتمثلة يف ما يلي:أف يتمتع دبهارات وقدرات تساعد
تتمثل يف القدرة على استخداـ األدوات والوسائل واإلجراءات واألساليب اليت  اظتهارات الفنية: . أ

تساعد على أداء اؼبهمة، واؼبهارة الفنية ترتكز على طرؽ وأساليب العمل، وامتبلؾ القائد لتلك 
، نذكر 179رشاداتو كبو اإلقباز اؼبطلوباؼبهارات من شأنو أف يدعم ثقة اآلخرين بتوجيهاتو وإ

 :180منها
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 .اإلؼباـ جبوانبالعمل  الفنية واستيعاب األنظمة واإلجراءات واللوائح 
 .اإلؼباـ أبعماؿ التابعُت لو من حيث طبيعة أعماؽبم ومعرفة مراحلها وعبلقاهتا ومتطلباهتا 
 يلة إبقباز العمل.استخداـ اؼبعلومات والتأكد منالطرؽ السليمة والوسائل اؼبتاحة الكف 

ىي القدرة على تفهم سلوؾ اآلخرين ودوافعهم وشخصياهتم وعبلقاهتم،  اظتهارات اإلنسانية: . ب
وكذاالعوامل اؼبؤثرة على سلوكهم، وىذه اؼبهارة سبكن من القدرة على التعامل معهم وإشباع 

لواجب . من بُت ىذه اؼبهارات ا181حاجاهتم وحل مشكبلهتم وربقيق أىدافهم وأىداؼ العمل
 : 182توفرىا يف القائد

 .مهارة اإلقناع والتحفيز وتشجيع اآلخرين 
 .مهارة االتصاؿ اعبيد واإلصغاء اؼبتمعن ؼبرؤوسيو 
 .مهارة بناء فرؽ العمل وتقوية الروابط اإلنسانية بُت أفرادىا 
 ،الدوافع،  فهم الدور للبعد العاطفي يف مكاف العمل يف األشياء غَت اؼبلموسة مثل اؼبعنوايت اؼبرتفعة

 183االلتزاـ.
تشمل تلك اؼبهارات قدرة اؼبدير على إدراؾ القضااي اؼبعقدة والديناميكية،  اظتهارات الفكرية: . ج

وفحص العوامل اؼبتعددة واؼبتعارضة اليت تؤثر على حل اؼبشكبلت ابإلضافة إُف القدرة على 
 :184هاراتالتعامل مع اؼبواقف دبا وبقق أىداؼ اؼبؤسسة. ويف ما يلي بعض ىذه اؼب

 .القدرة على التوقع و ربديد األىداؼ اؼبوضوعية القابلة للتحقيق 
 ،القدرة على ازباذ القرارات الصائبة يف اؼبواقف الصعبة 
  185امتبلؾ الرؤية الشاملة لربط و فهم اجزاء كل اؼبوضوع . 
 :اهباد رؤية مشًتكة بُت القائد واؼبرؤوسُت والشكل التاِف وبدد متطلبات ربقيقها 

 : متطلبات إجياد رؤية مشًتكة بُت القائد واظترؤوسُت03لشكل ا

 

 

 

 

 

 )بتصرؼ( 324مدحت دمحم أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص اظتصدر: 

 القدرة على إجياد رؤية مشًتكة

 إجياد تصور مشًتؾ شكل العمل

 الًتكيز على النتائج اظتتوقعة القدرة على مواجهة التغيَت

إجياد ىدؼ مشًتؾ 
 للعمل

حتديد معايَت األداء 
اظتطلوب لتحقيق 

 الرؤية
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 186وىناؾ من يضيف أف القائد اإلداري هبب أف يتمتع:
 .ابلقدرة على الدراسة والتحليل واالستنتاج واؼبقارنة 
 كار اآلخرين أو نقدىم أو اقًتاحاهتم.اؼبرونة واالستعداد الذىٍت لتقبل أف 
 .القدرة على التطوير والتغيَت االهبايب ألساليب العمل حسب متطلبات الظروؼ واؼبتغَتات 

ترتبط ىذه اؼبهارات بشخص القائد، فهي تدخل يف بناء الكاريزما  اظتهارات الشخصية: . ح
 :187االقيادية اليت يرتكز عليها يف عملية التأثَت على اؼبرؤوسُت، منه

 :القائد الفعاؿ تكوف لو القدرة على اقباز األولوايت. اإلؾتاز 
 :تقتضيمنالقائداعبرأة و اؼببادرة و ربمبلؼبخاطرة اؼبًتتبة هبدؼ إقباز األعماؿ على ذلك.الشجاعة 
 :يف أداء وإقباز العمل. اإلتقاف 
 :فراد حبكمة.حيث يتمكن من تنظيم اؼبواقف الفوضوية وحل النزاعات بُت األ امتبلؾ اضتنكة 
 تعٍت اإلحساس ابلقوة والقدرة واعبرأة على إقباز األعماؿ اؼبطلوبة  :188الثقة ابلنفس ابآلخرين

ابؼبستوى اؼبطلوب، وعلى القائد أف يثق يف نفسو ويثق يف قدرة اآلخرين على أداء العمل اؼبطلوب 
 منهم. والشكل التاِف يبُت شروط ربقيق الثقة ابلنفس وابآلخرين.

 : متطلبات حتقيق الثقة ابلنفس وابآلخرين04الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 )بتصرؼ( 325اظتصدر: مدحت دمحم أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص 

 ىم ؾبموعة من األفراد لديهم قدرات واحتياجات، يدينوف ابلوالء األتباع )اظترؤوسُت(:  (2
نر يف أحباثهما أف اؼبرؤوسُت لقائدىم. ماذا ينتظر اؼبرؤوسوف من القائد؟ خلص جيمس كوزي و ابري بوس

 :189ينتظروف من القادة ما يلي
 :لتحديد التوافق بُت األقواؿ واألفعاؿ، الف التابعُت يؤمنوف إال ابلوقائع أمامهم.الصدؽ 

 الثقة ابلنفس وابآلخرين

 وضوح وثبات شخصية القائد

 توفَت اظتعلومات والبياانت تبادؿ وتداوؿ اظتعلومات

حتسُت مهارات 
 اإلنصات

 اظتعرفة اصتيدة ابلعمل
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 :عامل مهم يف كسب ثقة اؼبرؤوسُت، لتقدًن قيمة مضافة يف كيفية أداء العمل بكفاءة   الكفاءة
 كفريق.

 :ل الرؤية وىي مرتبطة ابلقدرة على تصور اؼبستقبل وذلك بتحديد مسار يبث التوجيو إىل اظتستقبل
وىدؼ هبب ربقيقو.واؼبرؤوسُت ينتظروف من القائد اإلجابة على السؤالُت: ؼباذا نعمل؟ كيف يبكننا 

 القياـ ابلعمل؟
 :ركة مبلـز للقيادة القباز و أداء مهامهم وربقيق ىذه الرؤية  يؤدي اُف  زايدة معدالت مشاالتحفيز

اؼبرؤوسُت ) أشكاؿ الديبقراطية والشورى ( فبا يعظم من الثقة و التعاوف و االستفادة من معلوماهتم 
 وخرباهتم. 

 :190و ابؼبوازاة تسمح النقاط السالفة الذكر اف يتسم األتباع دبايلي
 .تقبل اؼبرؤوسُت للقرارات اليت شاركوا يف صنعها 
 وا يف اقًتاحو.تقليل مقاومة اؼبرؤوسُت للتغيَت الذي سانب 
 .قباح الربامج واؼبشروعات اليت شارؾ اؼبرؤوسُت يف زبطيطها 
 .بناء تدعيم الوالء اؼبؤسسي للمرؤوسُت 

 والشكل التاِف يبثل العوامل الواجب ربقيقها من أجل تطبيق مبدأ اؼبشاركة.
 : عوامل رفع معدالت اظتشاركة05الشكل 

 

 

 

 

 

 

 )بتصرؼ( 326بق ذكره، ص اظتصدر: مدحت أبو النصر مرجع س
وعليو فالتابعوف ىم الذين وبددوف مدى فعالية وكفاءتو، فلن يتمكن القائد من ربقيق األىداؼ 
ماَف يقبل التابعوف الرؤية ويتفقوا معو على تلك األىداؼ، وابلتاِف هبب على القائد أف يشجع العمل يف 

واؼبسؤوليات، فالقيادة الناجحة تقاس دبدى   صباعات ويبٍت فرؽ عمل فعالة وأف يفوضهم يف بعض اؼبهاـ
 .191كفاءة أداء الفريق وأيضا بطبيعة العبلقة بُت القائد والتابعُت

 زايدة معدالت اظتشاركة 

 االستخداـ األمثل لطاقات العاملُت

 توفَت مناخ مناسب لعمل الفريق اشًتاؾ العاملُت يف اختاذ القرار

حتقيق التقارب 
 بُت العاملُت

 حتفيز العاملُت
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 وىو التأثَت الذي يبارسو القائد على موظفيو ووسائلو يف ذلك مصادر القوة عملية التأثَت :  (3
 لديو الرظبية والغَت رظبية كما يلي:

 اظتصادر الرشتية للتأثَت: . أ
 اؼبركز الوظيفي للقائد وتتمثل يف: أساسها 
 :سبثل االطار الرظبي) اغبق القانوين( الذي يتمتع بو الفرد )القائد( بناًء على اتفاؽ  القوة الشرعية

 .192معُت، يفرض بو سلوكا معينا على اآلخرين
 :مر مصدرىا توقعات الفرد من قيامو دبهامو على الوجو اؼبطلوب وأف امتثالو ألوا قوة منح اظتكفأة

، حسب التنظيم اؼبعموؿ بو  يف منح 193رئيسو سيعود عليو دبكافأة مادية أو معنوية من قبل الرئيس
 اؼبكافآت.

 :أساسها اػبوؼ، وىي مرتبطة بتوقعات الفرد من أف تقاعسو أو قصوره يف أتدية  القوة القسرية
. 194وي من قبل الرئيسوواجباتو أو عدـ امتثالو ألوامر رئيسو سيعرضو إُف العقاب اؼبادي أو اؼبعن

وىذه القوة ىي األشد ألهنا قد تتجاوز اغبرماف من الثواب )اغبوافز اؼبادية( إُف فرض العقاب مثل 
 .195)تنزيل الدرجة، قطع أو خفض الراتب، اإليقاؼ عن العمل وغَتىا(

 اظتصادر غَت الرشتية للتأثَت: . ب
تسمح لو ابلتأثَت للقائد من خبلؿ حلو أساسها شخصية القائد وما يتمتع بو من قدرات ومؤىبلت فردية 

 للمشكبلت اليت تواجو مرؤوسيو، بطريقة تدفع هبم مستقببل إُف االلتجاء إليو يف حل كافة اؼبشاكل.
 :أساس قوة أتثَت القائد ىو إعجاب اؼبرؤوسُت بشخصيتو وظباتو، يصبح مرجعا ؽبم  القوة اظترجعية

 .196يستمدوف منو أفكارىم، مبادئهم، طريقة عملهم
 :يؤثر القائد على مرؤوسيو من خبلؿ إقناعهم واستمالتهم أبف يطلبو منهم أداؤه ىو  قوة اإلقناع

 .197األصلح لتحقيق طموحاهتم وإشباع حاجاهتم وربقيق أىداؼ اؼبؤسسة
 يتم فيو التفاعل بُت القائد والتابعُت لبلتفاؽ حوؿ ىدؼ مشًتؾ، ويتكوف اؼبوقف اظتوقف:  (4

 :198من العناصر التالية
 :يبثل اؼبدخل اؼبشًتؾ بُت األعضاء ومدى كفاءهتم وثقة القائد هبم. فريق العمل 
 :اؼبراد حلها تعد ؿبكا للقائد يبُت مدى كفاءتو ابلقيادة واستعداده لتفويض السلطة. طبيعة اظتشكلة 
 :الزمن عامل مهم يف عملية ازباذ القرار، وىناؾ مواقف أخرى تتحمل التأجيل. القيد الزمٍت 
  تؤثر بيئة العمل على الثقافة التنظيمية و القائد و يف ربديد ـبتلف  اظتنظمة )بيئة العمل(:ظروؼ

 األمباط السلوكية واؼبمارسات اإلدارية حسب االمكانيات اؼبتاحة.
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 :عوامل حتقيق التوافق مع البيئة06الشكل

 

 

 

 

 

 
 )بتصرؼ( 331اظتصدر: مدحت دمحم أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص 

يتضح من  الشكل اف عوامل ربقيق التوافق مع البيئة  تتمخض عن القائد اغبلقة االوُف إُف ربقيق التوافق 
بينو وبُت مرؤوسيو وبُت بيئة األعماؿ. و الذي يتكوف على اساس االنسجاـ الداخلي و اػبارجي لبلوغ 

 . 199األىداؼ
 بُت  أىداؼ القائد وأىداؼ تتعد و تتباين األىداؼ اؼبراد ربقيقها األىداؼ اظتشًتكة :  (5

اعبماعة وأىداؼ خاصة لكل فرد من أفرادىا،و ىنا أشار ذكر ليًت " أف اغباالت اليت تكوف فيها أىداؼ 
القائد وأىداؼ اعبماعة اليت يقودىا ككل وأىداؼ أفرادىا واحدة، ىي حاالت استثنائية وليست ىي 

اؼ القائد وأىداؼ اعبماعة وأفرادىا، أو االحرى يف  القاعدة.... إال أف الصعوبة تربز إذا ما تعارضت أىد
كيفية معاعبة ىذا التعارض ابلشكل الذي يضمن إرضاء صبيع األطراؼ وصوال إُف األىداؼ اؼبرغوبة اليت 
تستهدؼ عملية التأثَت. وقدمت ماري فوليت" من خبلؿ ما أظبتو " مبدأ التعارض البناء" أف أفضل طريقة 

ها ىي ربليل اػببلفات ومظاىر التعارض يف كل جانب إُف عناصرىا، وترتيبها من يبكن للقائد أف يستخدم
جديد بشكل هبد فيو كل طرؼ ما يرضيو، وبذلك يتمكن القائد من ؾباهبة مشكلة التعارض بُت 
األىداؼ، ويضمن يف نفس الوقت اغبصوؿ على تعاوف اعبماعة معو وفيما بينها، وتتحقق ابلتاِف األىداؼ 

.عليو على القائد أف يدرؾ ىذا التنوع و يصغي لبلختبلفات دبراعاة الفروؽ الفردية بُت 200اؼبرغوبة
 الشكل اؼبواِف يبُت العوامل اؼبساعدة لو . 201العاملُت.

حيث يتضح من الشكل أف مكوانت عملية القيادة ىي كل متكامل بُت توظيف القائد ؼبهارات 
اإلداري الذي يشغلو، زبوؿ لو التأثَت على مرؤوسُت  فطرية لديو وسلطة رظبية مكتسبة مرجعها اؼبنصب

اتبعُت لو زبتلف أفكارىم وأىدافهم بينهم كأفراد، وبُت قائدىم وفريق العمل كجماعة، وبُت ربقيق 

 التوافق مع البيئة

 اضتكمة والقيادة

 احملافظة على البيئة اطتارجية للمؤسسة احملافظة على البيئة الداخلية للمؤسسة

حتفيز العاملُت على 
 األداء اظتتميز

 اظترونة يف اطتطط
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األىداؼ العامة للمؤسسة، وذلك من أجل ربقيق التوافق داخليا وخارجيا يف ظل مواقف وظروؼ تتسم 
ما يبيز القيادة عن ابقي اؼبفاىيم اؼبتداخلة معها كالرائسة والزعامة واإلدارة،  ابلتغَت الدائم واؼبستمر، وىذا

 واؼبطلب اؼبواِف يوضح الفرؽ بينهما.
 : العوامل اظتساعدة للقائد على احًتاـ التنوع واالستفادة منو07الشكل 

 

 

 

 

 

 
 )بتصرؼ( 328اظتصدر: مدحت دمحم أبو النصر، مرجع سبق ذكر، ص 

 ت القيادة الفعالةشتات وصفا
يقصد ابلصفات او السمات القيادية" السلوؾ اؼبتكرر اؼبعتمد من طرؼ القائد عند تعاملو مع اآلخرين 
حىت يستطيع كسب تعاوهنم و إقناعهم بتحقيق االىداؼ والذي يشكل مبطا يبزه عن بقية 

 (John Hoover( وجوف ىوؼ ) Dany coxesحيث قاـ كبلمن داىن كوكس )202القادة".
بدراسة على ؾبموعة من القادة اإلداريُت يف بعض اؼبنظمات واستطاعوا من خبلؽبا لتلخيص صفات القادة 

 :203صفات ىي 10إُف 
 .تطابقاألخبلقيات الشخصية مع األخبلقيات اؼبهنية 
 الظروؼ الغَت السائدة. ارتفاع النشاط العاِف خاصة يف 
 بُت إعداد األولوايت واقبازىا. القدرة على اقباز األولوايت، غَت أف ىناؾ فرقا ما 
  السرعة و االقداـ  اعبريء إلقباز األعماؿ مع ربمل لكافة النتائج اؼبًتتبة على ذلك واؼبسؤولية

 الكاملة.
 .العمل بدافع اإلبداع 
 204العمل اعباد بتفاف والتزاـ جاد ذباه تلك األعماؿ. 
  الصعبة.ربديد األىداؼ اليت تعترب ذات ضرورة قصوى الزباذ القرارات 

 احًتاـ التنوع واالستفادة منو

 اضتد من احملاابة

 مع الفروؽ الفردية التعامل بشكل موضوعي

صقل اظتهارات 
 الشخصية

 بناء عبلقات عمل
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 .استمرار اغبماس للنمو و التطور و بلوغ االىداؼ 
  .امتبلؾ مستوى رفيعا من اغبنكة و الثبات اماـ اؼبواقف اغبرجة 
 .مساعدة اآلخرين على النمو خبلق جوعمل سليما يسمح ابلعصف الذىٍت لتشكيل جزءا متكامبل 

 :205مسؤوؿ و اداري نذكر البعضأما عن السمات الشخصية للقائد اإلداري اليت هبب أف تتوفر فيو ك
 :هبب أف يكوف رجل اإلدارة السلم ؼبعلما أمر مدير صادقا مع نفسو، لكي يكوف صادقا  الصدؽ

مع اآلخرين، وأف تتسع آراؤه أيضا ابلصراحة واعبدية وعدـ اؼبراوغة حىت يكوف موضع ثقة من قبل 
 (.11ع لصاغبُت )التوبة اآلخرين يقوؿ تعاُف : أييها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا م

 :إف إتقاف العمل يعد شرفا الزما ألداء أي عمل يف أي ؾباؿ بصورة عامة، ويف ؾباؿ  إتقاف العمل
العملية التعليمية بصورة خاصة، ويقوؿ الرسوؿ )ص( )إف هللا وبب إذا عمل أحدكم عمبل أف 

 يتقنو(.
 :فاتو ابػبلق الطيب و التسامح هبب أف يكوف اؼبعلـو متواضعا وأف تصر  التواضع قوال وعمبل

ابعتباره قدوة صاغبة لطبلبو يقوؿ تعاُف ) وعباد الرضباف، الذين يبشوف يف األرض ىوان وإذا خاطبهم 
 (.63اعباىلوف قالوا سبلما(. )الفرقاف 

 :206ابإلضافة إُف بعض الصفات األخرى
  ،اؽبدوء واالتزاف يف معاعبة األمور ويف ازباذ القرارات 
 ية والسبلمة الصحية، اإلهبابية يف العمل، القوة البدن 
  ،القدرة على االبتكار وحسن التصرؼ 
 ،اإلؼباـ الكامل ابللوائح والقوانُت اؼبنظمة للعمل 
  ،القدرة على ازباذ القرارات السريعة يف اؼبواقف العاجلة دوف تردد 
   ،تقبل البناء 
 يو.الديبقراطية يف القيادة، توايف العدالة يف مواجهة مرؤوس 
 

من ظبات و صفات القائد الفعاؿ ربقيق أعلى درجات الفعالية من خبلؿ ربقيق األىداؼ  و النتائج 
اؼبرسومة للمؤسسة، و أعلى درجات الكفاءة من خبلؿ اإلستخداـ األمثل للموارد اؼبالية و البشرية، 

ُف أفعاؿ و إفساح اجملاؿ التدريب اؼبستمر للعاملُت من أجل األداء اؼبتميز ،يعمل على ربويل األفكار إ
للتجربة و اػبطأ، تشجيع العبلقات الرظبية و غَت الرظبية داخل و خارج اؼبنظمة ، يذكر العماؿ ابلتحدايت 
القائمة و اؼبخاطر الداخلية اػبارجية احملتملة ،و يربط النجاح الشخصي ابلنجاح اعبماعي و العكس 

 207.و ظبات صحيح. حيث يتوجب اف يتوفر لقائد الناجح بصفات
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 صفات و مقومات مهارات القائد الفعاؿ.:أوال
 تستند صفات و مقومات مهارات القائد الفعاؿ على مدخلُت اساسُت :

 :)و يف ىذا اؼبدخل يتم ربديد  السمات ابالعتماد على  مدخل اظتدرسة السماتية) اطتصائصية
يادة عبارة عن موروث ابلفطرة ؾبموعة من اػبصائص اليت يتميز هبا كل فرد معينا و فيها تكوف الق

.تطور ىذا اؼبفهـو الحقا بفضل تطور 208وبملوف صفات القيادة أو ما يسمى ابلقيادة اؼبوروثة
. 209مدارس الفكر لتشكل اػبربة و التعلم و عوامل البيئة أتثَتات مهمة يف تنمية و تطوير قدراهتم

ت لكنهم ليسوا بقادة أكفاء و أىم ما يؤخذ على ىذه النظرية و جود افراد يبلكوف نفس السما
 مؤثرين.

  :)تعتمد ىذه النظرية على أساس التكامل بُت العوامل اليت تؤثر يف  القيادة التفاعلية )التكاملية
القيادة سواء تتعلق ابلقائد واجملموعة اليت يتوُف قيادهتا لكسب ثقتهم و تعاوهنم لتحقيق االىداؼ 

 .  210اؼبنشودة بنجاح
خلُت نستخلص اف كل قائد ينفرد بصفات ومهارات عن غَته تساعده على من خبلؿ ىذاف اؼبد

 التأثَت يف سلوؾ اتبعيو لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة. 
 :صفات القائد. اثنيا

 القائد الناجح ىو الذي يتميز بصفات معينة أنبها: 

الية على ازباذ يبلك القائد اؼبفكر القدرة على ادارة االفراد و تنظيم العمل ، لديو قدرتو ع اظتفكر: (1
القرارات الصعبة و يستمتع  ابلتحدايت الفكرية اؼبعقدة و اؼبتشابكة حيث  يستطيع استخداـ  
قدرتو على التفكَت و االبداع ، و ىو مهتم أكثر ابلكليات عن التفاصيل، القائد اؼبفكر يرتبط 

حداث عن كتب ، و ابلفكرة اكثر من ارتباطو ابؼبنظمة و ىو ؿبلل اسًتاتيجي متميز ، يتابع اال
 .211يربط بينها بدقة متناىية، قدرتو عالية على استشراؼ اؼبستقبل

يقـو القائد اؼبوجو  بتحديد األىداؼ و اػبطط التفصيلية و الربامج الزمنية ، يرشد  ظتوجو:ا (2
العاملُت ) أفراد و فرؽ عمل ( عن ماىية العمل و كيفية أدائو و زمن تنفيذه، يزود األفراد 

 ػػػػات و التعليمات البلزمة إلقباز األعماؿ كما يقـو ابإلشراؼ على اإلقباز ابؼبعلوم
و ربقيق األىداؼ اؼبرسومة ، يساىم يف حل اؼبشكبلت و النزاعات و إزالة معوقات التنفيذ على 
مستوى األفراد أو اإلدارة  ، كما يتوُف رقابة و تقييم مسارات العمل إستنادا إُف معايَت قياسية 

 .212، يهتم ابلعمل و ربقيق النتائج و األىداؼ و توجيو األنظار لو دائما معتمدة
، يستخدـ مل كل العاملُت على أهنم أصحاب طاقة كامنة قابلة للتطور و النماءيعا اظتدرب: (3

ظم عملية التدريب و توفَت اؼبيزانيات و األوقات         فز من اغبوافز للعاملُت ، ينالتدريب كحا
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يعطي أنبية كبَتة  لربامج التدريب حىت يف األوقات الصعبة ، اسبة و الكافية ،حيث و األماكن اؼبن
يقـو بتوفَت أفضل اؼبدربُت اصحاب اػبربة و التجربة لتنفيذ برامج التدريب ،على كل اؼبهارات اليت 

ند يبكن التعلم عليها و دبا وبقق مصلحة اؼبؤسسة، و أخَتا تطبيق برامج التدريب االستشاري اؼبست
                                                                                                        . 213إُف البحوث والدراسات العلمية

من مهاـ القائد اؼبغَت التجديد و التطوير يف األىداؼ والوسائل و الطرؽ، يسعى دائما : اظتغَت (4
 يق نظرية إدارة اعبودة الشاملة من خبلؿ اػبدمة اؼبتميزة و نقل للبحث عن اعبودة و النوعية بتطب

إُف مرحلة إسعادىم ، من ظبات القائد اؼبغَت اؼبواكبة و اؼبعاصرة  من الزابئن من مرحلة إرضائهم 
أجل إحداث التغيَت، السرعة و اإلحساس بقيمة الوقت من أجل أداء األعماؿ و اؼبهاـ معيار 

رأة و قبوؿ التحدي لتبٍت األفكار و األساليب اليت فيها مصلحة اؼبنظمة ،  أساسي للقائد، لديو اعب
 .214من أحد أبرز إىتمامات القائد التفوؽ و البحث عن االمتياز و الوصوؿ اُف درجة االتقاف

معٌت التحريك االىتماـ دبن يكلف بعمل ما و اشعاره بذلك ومن ظبات التحريك الفعاؿ  احملرؾ: (5
يو القياـ إبستكشاؼ الطاقات و تفجَتىا و تشغيلها و حشدىا إبذباه للقائد ذباه مرؤوس

األىداؼ اؼبرسومة، احملافظة على روح الفريق و بناء نفسية العمل اعبماعي لتحقيق مصلحة 
 اؼبنظمة،ابإلضافة إُف العمل على زايدة التفاعل بُت أىداؼ الفرد وأىداؼ اؼبنظمة، يبارس القائد

لقدوة و اؼبثل اغبي، يفسح اجملاؿ للتنافس احملمود بُت العاملُت من أجل أداء احملرؾ مبدأ القيادة اب
أفضل، يعمل على  رفع الروح اؼبعنوية لديهم، و أخَتا يسعى لدراسة معوقات التنفيذ وإهباد 

 .215 اغبلوؿ البلزمة ؽبا
تيار يظهر التحفيز من خبلؿ إشراؾ العاملُت يف وضع أىدافهم و منحهم اغبرية الخ :احملفز (6

وسائلهم،و تلبية احتياجاهتم اؼبعيشية و النفسية و الذىنية و الذاتية،و أيضا احًتاـ وتقدير 
عبهودىم، يسعى القائد احملفز إُف تطبيق نظاـ مناسب لؤلجور، و نظاـ فاعل للمكافآت ؼبزيد من 

 .216التشجيع للعاملُت، و أيضا العقوابت تكوف عادلة رباسب اؼبقصرين و تقـو االعوجاج
من ظبات القائد اؼبفعل ربقيق أعلى درجات الفعالية من خبلؿ ربقيق األىداؼ      و  اظتفعل: (7

النتائج اؼبرسومة للمؤسسة، و أعلى درجات الكفاءة من خبلؿ اإلستخداـ األمثل للموارد اؼبالية و 
إُف أفعاؿ و البشرية، التدريب اؼبستمر للعاملُت من أجل األداء اؼبتميز ،يعمل على ربويل األفكار 

إفساح اجملاؿ للتجربة و اػبطأ، تشجيع العبلقات الرظبية و غَت الرظبية داخل و خارج اؼبنظمة ، 
يذكر العماؿ ابلتحدايت القائمة و اؼبخاطر الداخلية اػبارجية احملتملة ،و يربط النجاح الشخصي 

 .217ابلنجاح اعبماعي و العكس صحيح
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 .اؿ و التعامل مع االخرين "التواصل" يف فريق العملاحملاضرة اضتادي عشر :  مهارة االتص
االتصاؿ و التواصل ىي عملية منظمة و اساسية من تبادؿ اؼبعلومات و اعطاء االوامر و ذلك هبدؼ 

 من اؽبدؼ وربقيق للتواصل وسيلة االتصاؿتنظيم اعبهود و اؼبوارد لتحقيق االىداؼ  لذلك يبكن اعتبار 
 رفع شكوى أو عمل تنفيذ طلب مثل اؼبؤسسة مصلحة فيو ؼبا وتوجيهها فرادأنشطة األ على التأثَت خبلؿ

 العمل  فريق لقائد اقًتاح تقدًن أو
 االتصاؿ لو مفهـو ضيق او مادي :يعٍت وسائل االتصاؿ اؼبادية

و لو مفهـو اوسع و امشل و يقصد بذلك : تبادؿ اغبقائق ، االفكار ، االراء من خبلؿ عمليات االرساؿ 
 ستقباؿ و منو نستنج اف لبلتصاؿ عناصر و ىي :و اال

 مرسل ، رسالة ) يقدـ مثَتا او منبها (، مرسل اليو  ) حبيث يدرؾ معناىا اؼبطلوب(
 

 
 

 االتصاؿ بيئة
 واؼبؤسبرات. االجتماعات .1
 احملادثة. .2
 تدريب. حلقة .3
 اػبطابة . .4
 خاصة . حلقة .5
 .اؼبنظمة ما داخل لقاء .6

 امهية التواصل و االتصاؿ:
 فظة على الوقتاحملا .1
 توجيو الفريق يف االذباه اؼبناسب و اؼبوحد .2
 سبكُت الفريق من استخداـ مكامن قوهتم .3
 توفَت اؼبعلومات و تقليل مساحة االخطاء احملتملة الختيار افضل البدائل اؼبطروحة  .4
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 اؼبشاركة يف مطابقة الرؤية اؼبشًتكة بفضل توحيد اعبهود .5

 
 االتصاؿ وسائل
 خطابة ، لقاءات ، ادثةؿب( الشخصي االتصاؿ ( . 
 اؽباتف 
 البلسلكي 
 الفاكس 
 التليفزيوف،الراديو االنًتنت، الصحف، اإلعبلانت، لوحات( اإلعبلـ وسائل( 
 االلكًتوين الربيد 

 
 الفعاؿ االتصاؿ مقومات

 : منها مقومات أو عوامل عدة على االتصاؿ فعالية تتوقف
 )اإلنصات اعبيد( اإلصغاء .1
 )اد الشرح و ضرب االمثلة لبليضاحابعتم( اؼبؤثر اغبديث .2
 لغة مفهومة  ابستخداـ حىت لغة اإلشارة و اؼبؤثرات الدالة عبذب االنتباه الكامل .3
 واؼبناقشة السؤاؿ .4
 )وربفيز رقابة كأسلوب( التقوًن .5
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 االستجابة .6
 اختيار الوقت و اؼبكاف اؼبناسب الببلغ اؼبعلومات و عدـ التسرع يف ازباذ القرارات .7

 ؿاالتصا معوقات
 ابؼبعلومات، االحتفاظ التحريف، معٌت، من أكثر ربمل استخداـ ألفاظابظترسل :  تتعلق .1

 التحيز
 الرسالة ؿبيط مبلئمة، عدـ الوضوح، عدـاالتصاؿ: بقناة تتعلق .2
 االنتباه عدـ مسبقة، أحكاـ االستيعاب، اؼبيوؿ، حسب الرسالة تقبلابظتستقبل: تتعلق .3

 االتصاؿ معوقات جتنب كيفية
  األفكار ترتيبو  توضيح .1
 من الرسالة اؽبدؼ وضوح  .2
  اللساف قبل ابلوجو يبدأ االتصاؿ  .3
 واالىتماـ اإلصغاء .  .4
  التعليمات تؤيد التصرفات .5
 اؼبرتدة التغذية .  .6
 .لبلتصاؿ اؼبناسبة الظروؼ اختيار . .7

 
 :احملاضرة الثاٍل عشر :  مهارة إدارة الوقت يف فريق العمل

نقطة اليت تلتقي فيو ادارة الوقت تكوف يف النقاط التالية : ابالسقاط على فريق العمل فال ت (2
اؼبعرفة) و نعٍت هبا ماذا نفعل ؟ و ؼباذا نفعل؟ (،اؼبهارة ) ىي اهباد كيفية العمل و طريقة االقباز ( 

 و الرغبة) فهي اغبماس للعمل و اغبافز النفسي (
 أي فاف مث ومن حقيقة عنصر تكلفة عتبارهاب اؼبتاح الوقت من االستفادة بتعظيم الوقت إدارة حيث ترتبط

 .يعادؽبا األقل على أو التكلفة ىذه عائدا يفوؽ ؽبا يكوف أف هبب اؼبنظمة تتحملها تكلفة
 مصفوفة ادارة الوقت : 
 

 مربع التخطيط و االبداع ىاـ و غَت عاجل:
 : يعتمد على التخطيط و التعلم الذايت، التصرؼ

 رؤية بعيدة اؼبدى،
 :زف فريد ،جدية و انضباط مع قلة يف : تواالبيئة

 نسميو دبربع الطوارئ ىاـ و عاجل:
 :اغبضور للعمل ، قضاء اغباجات الضرورية ،التصرؼ 
 : تعيش ربت ضغط العمل و ردود االفعاؿ مع  البيئة

 استخداـ ادارة االزمات 
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 اؼبشاكل و االزمات
 مربع الضياعغَت ىاـ و غَت عاجل: 

 : اعة الوقتالسهر الطويل و اضالتصرؼ 
  البيئة : حو من عدـ البلمباالة و االعتماد على

 االخرين 

 مربع اػبداع غَت ىاـ و عاجل:
 :قبوؿ دعوات االصدقاء ، الرد على اؽباتفالتصرؼ 
 : غياب التخطيط فقداف التحكم و السيطرة  البيئة

 على الوقت وعبلقات ضعيفة
 أنواع الوقت :

 
 الوقت ادارة امهية

 . اؼبنظمة اليها تصبو ليتا االىداؼ ربقيق .1
 . الفريق القادة وأعضاء واُف من اؼبناسب التوقيت يف اؼبطلوبة واالعماؿ اؼبهاـ إقباز .2

 إلدارة الوقت مهارات هبب أف تتحلى هبا،:  :مهارات إدارة الوقت
جود هبعلك التنظيم على دراية حسنة ابؼبهاـ البلـز إسبامها وتوقيتها، والتنظيم ىنا يعٍت و  :التنظيم .1

مفكرة مقسمة إُف موضوعات أو تقويبًا بو مواعيدؾ أو ترتيب األوراؽ حبيث يسهل الوصوؿ إليها 
 وغَت ذلك فبا ذبده مناسًبا لنمط حياتك أو طبيعة مهماتك. 
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تقييم اؼبسؤوليات واؼبهاـ وترتيبها يف أولوايت مهارة ضرورية لنجاح إدارة الوقت، مثبًل  :األولوية  .2
ـ السريعة القصَتة أواًل مث االنتقاؿ إُف اؼبهاـ األطوؿ، أو إهناء اؼبهاـ البسيطة مث يبكنك إهناء اؼبها

 .ة ىنا، فاألمر يتسم ابؼبرونةاألعقد، أو العاجلة قبل اآلجلة، أو كما يًتاءى لك، فبل قواعد صارم
ع أوُف خطوات الوصوؿ إُف اؽبدؼ ىو ربديده مث معرفة الطريق إليو، ولن تستطي :حتديد اعتدؼ .3

، وعليك تقسيم اؼبهاـ الكبَتة إُف مهمات أصغر ذات مدى  ربقيق أي شيء ابلنظر إُف قمة اؽبـر
 زمٍت ؿبدد لتبنيها مًعا كقطع الليجو حىت يكتمل اؽبدؼ من اؼبهمة اليت ربتاج إُف إقبازىا.

التخطيط ركن أساسي من مهارات إدارة الوقت، إذا إنو ضروري لرسم مسار يومك  :التخطيط .4
يد االجتماعات والتسوؽ وإصبلح السيارة ومتابعة مدرسة األطفاؿ إُف غَت ذلك من اؼبهاـ ومواع

 اليت َف وال ولن تنتهي. 
 يبكن تلخيصها يف ما يلي :العناصر اظتؤثرة يف الوقت :

 
ىدؼ إدارة الوقت إُف زايدة السيطرة على الذات من أجل إستثمار الوقت بفاعلية لتقليص الفرص اؼبهدرة 

نب اعبهود اؼببعثرة . فالقائد الفعاؿ يعلم كيف يستخدـ وقتو و يوزعو ابالستناد على زبطيط األنشطة ، وذب
اؼبستقبلية ) وقت إبداعي(، و ربديد األنشطة البلزمة ألداء تلك اػبطط )وقت ربضَتي(،والوقت البلـز 

 للقياـ بعمل ما )وقت إنتاجي(، و استحساف مهارة إدارة الوقت يتم ابعتماد:

 :لئلستفادة منو أبقصى قدر فبكن  يسمح ابؼبقارنة بُت ما مت اقبازه و اؼبستهدؼ تسجيل الوقت
 .218من الفعالية 

  :دبراعاة التسلسل الزمٍت وفق اػبطط اؼبرسومة ،مث القياـ بتوزيع األزمنة دبا التخطيط إلدارة الوقت
ئلستغبلؿ األمثل للوقت من يتناسب مع مراحلها مقارنة ابلزمن الكلي احملدد إلقباز اػبطة ، ل

 .219حيث برؾبة تنظيم األعماؿ و إقبازىا يف مواعيدىا اؼبقررة
 :220يتيح وضع سلم األولوايت سبييز االىداؼ اؼبمكنة عن اؼبؤجلة حتديد األىداؼ واألولوايت. 
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 :يساعد يف التخفيف من األعباء بنقل جزء من الصبلحيات اؼبوكلة للقائد إُف أفراد  التفويض
ابلتاِف إبمكاهنم التصرؼ و ازباذ القرارات دوف الرجوع اليو،و رغم ذلك تظل اؼبسؤولية  اخرين،و

 . 222. أما خطورهتا فتكمن يف سوء استخدامها221على عاتق القائد
 :ابحًتاـ مواعيدىا و بداىا و اهنائها يف وقتها وىي أداة ىامة للمتابعة  إدارة اإلجتماعات بفاعلية

 .223و التقييم 
 من مهػػػػػػػارات ادارة الوقت  تقليػػػػػػػص األعماؿ الورقية  فكثَت من االفراد  ؿ الورقية:تقليص األعما

 .224يضيع جزءا كبَتا من الوقت اؼبتاح يف اعداد اؼبذكرات و التقارير
 

 التفاوض: : مهارةعشر لثةاحملاضرة الثا
ية لؤلفراد وؾباالت األعماؿ يقًتف التفاوض بكل ما تسعى اُف تصبوا اليو جوانب اغبياة االجتماع     

اؼبهنية دبستوايهتا اؼبختلفة ، عن طريق النشاط االجتماعي داخل اؼبنظمات و اؼبؤسسات اؼبختلفة اليت 
تضمن ربقيق أىداؼ ضرورية داخلها أو خارجها كعملية إدارية جبوانبها االجتماعية و السلوكية . اعتماد 

البياانت و اؼبعلومات الضرورية أو تبادؽبا ،فبا يبكن الفرد أو  على ما تتضمنو من إنتاج أو توفَت أو ذبميع
اعبماعة من ديناميكية  العمل و تقدًن اػبيارات ، كبو التوجو اُف  توحيد االتفاؽ مع اؼبفاىيم اليت على 

أساسها تتخذ القرارات جبودة عالية بعد حذؼ اؼبتكرر منها و اليت اختيار الذي وبقق اعلى فعالية و أقل 
" و اؼبشتقة من  Négoceإُف الكلمة البلتينية " " Négociation كلفة يعود أصل كلمة تفاوض "ت

" و اليت َف تكن تعي ابلضرورة التجارة ، ولكن كاف يقصد هبا عدـ العطالة Neg Otiumكلمة    " 
 أي العمل ، عملية ، األعماؿ بصفة عامة .

 "Negotiatioين أصبح التفاوض يقصد بو التجارة "استمر ىذا اؼبفهـو اُف غاية القرف الرابع عشر أ
وتعٍت كل األعماؿ التجارية اليت هتدؼ إُف ربقيق اتفاؽ مثل : اؼبقايضة ، البيع و الشراء اُف غَت دلك من 

 األعماؿ التجارية . 

ت ،  ابتداء من القرف السادس عشر إُف يومنا ىذا أصبح التفاوض اتفاؽ بُت طرفُت أو أكثر يف صبيع اجملاال
 225كما أصبح مبوذجا يستعمل غبل االعًتاضات بشىت أنواعها.

  مفهـو التفاوض :
 نفس ويف قضااي أو حسم قضية اتفاؽ اُف التوصل هبدؼ اكثر أو طرفُت بُت اغبوار من نوع التفاوض

قدمت للتفاوض عدة تعاريف ، نذكر أنبها فيما  . اؼبشًتكة بينهم اؼبصاٌف على اغبفاظ أو ربقيق الوقت
 يلي : 
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 التعريف األوؿ : 

التفاوض ىو اتصاؿ بُت طرفُت أو أكثر بصورة مباشرة أو غَت مباشرة ، هبدؼ تنظيم العبلقات و ربديد  
اغبقوؽ و االلتزامات ، او إهناء اػببلفات و النزاعات اليت ربصل بسبب اختبلؼ اآلراء ، االذباىات ، 

 226ألعماؿ اليت ينبغي لؤلطراؼ القياـ هبا. تعارض اؼبصاٌف ، تعارض اغبقوؽ أو االتفاؽ على ا

 التعريف الثاٍل : 

التفاوض ىو عملية حوار و مناقشة بُت طرفُت تربطهما مصلحة مشًتكة أو نزاع مشًتؾ ، هبدؼ الوصوؿ 
 227إُف اتفاؽ أو عقد يساىم يف ربقيق أىدافهما.

 التعريف الثالث :

طو، وىو عملية التخاطب بشكل طبيعي بُت التفاوض ىو سلوؾ يسلكو اإلنساف عند التفاعل مع ؿبي
 228جبهتُت للوصوؿ إُف اتفاؽ يفي ابؼبصاٌف و االتصاالت اؼبستمرة بُت الطرفُت.

 التعريف الرابع : 

التفاوض ىو موقف تعبَتي حركي ، قائم بُت طرفُت أو أكثر حوؿ قضية من القضااي ، يتم من خبللو 
النظر ، واستخداـ كافة أساليب اإلقناع للحفاظ على  عرض ، تبادؿ ، تقريب ، مواءمة وتكييف وجهات

اؼبصاٌف القائمة أو اغبصوؿ على منفعة جديدة ، إبجبار اػبصم على القياـ بعمل معُت أو االمتناع عن 
 229عمل معُت يف إطار عبلقة االرتباط بُت أطراؼ العملية التفاوضية ذباه أنفسهم أو اذباه الغَت. 

  230 رب التفاوض فن ، علم و أخبلؽ :كما يعت  التعريف اطتامس :

 .التفاوض فن :1

 ألنو يعتمد على ما يتمتع بو اإلنساف من صفات عقلية، نفسية، قدرات و مهارات 

 ويقصد بو ترؾ الفرصة لآلخرين لتحقيق أغراضهم ابسًتاتيجياتك أنت . 

 .التفاوض علم : 2

صهرت صبيعا لتشكل علم مستقل قائم بذاتو ألنو قد أصبح لو قواعد ، أصوؿ عملية ، مبادئ و نظرايت ان
 يدرس يف اؼبعاىد واعبامعات .

 .التفاوض أخبلؽ :3
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ابلعهود وتنفيذ  يعتمد التفاوض على القواعد و القيم األخبلقية يف التعامل كاألمانة، اإلخبلص، الوفاء
 . العقود اليت مت التفاوض بشأهنا

 فاوض ىو عملية مناقشة بُت طرفُت تربطهم ويف األخَت يبكن أف نلخص تعريف من إعدادان للت
 مصلحة مشًتكة وتستهدؼ الوصوؿ إُف اتفاؽ مرض يساىم يف ربقيق أىدافهم.

من خبلؿ ما وردانه  من تعاريف بقي وجود اختبلؼ يف الرؤى يف األىداؼ أو يف وسيلة بلوغها وسعي     
سارة وذلك لتحقيق اؼبصاٌف اؼبشًتكة من كل األطراؼ اؼبتفاوضة إُف الربح مقابل الربح أو الربح مقابل اػب

خبلؿ االتصاؿ واغبوار والنقاش ومن ىذا الباب ىبتلف التفاوض مفهومو عن اإلقناع،عن التسوية،عن 
 سنشَت إليو يف النقطة الثانية. النزاع،عن اؼبساومة وعن التحكم.و ىو ما

 

 

 

 اثنيا : اظتصطلحات اظتتقاربة مع التفاوض:

حد األطراؼ إلرادتو على الطرؼ األخر، دبا يضمن التغلب على اعًتاضاتو أو ىو فرد ا اإلقناع: 
 231استمالتو كي يسلم ابلشروط اليت يفرضها عليو، و اإلقناع جزء من عملية التفاوض .

وعليو فإف اإلقناع يعٍت تطبيق إسًتاتيجية )أان أفوز ألين اؼبوجو(ويبكن استخدامو كجزء لعملية التفاوض 
 بديبل عن التفاوض، فاإلقناع يعٍت أف تفرض إرادتك على الطرؼ األخر وأف تتغلب على ولكنو ال يعترب

اعًتاضاتو وتستميلو إليك لكي يسلم دبا تفرضو عليو، فممارسة اإلقناع غالبا ما تكوف أحد السمات 
 الشخصية. 

تتنازؿ عن ىي عدـ فوز أي طرؼ من أطراؼ التفاوض ، الف اؼبطلوب من ىذه األطراؼ أف  التسوية: 
 232بعض مطالبها اليت قد ال تريد التنازؿ عنها.

وعليو فإف التسوية ىي إسًتاتيجية إال يفوز أحد الف اؼبطلوب من الطرفُت أف يتنازؿ عن بعض اؼبتطلبات 
اليت قد ال يريداف التنازؿ عنها ،ويعاب على إسًتاتيجية التسوية أنو قد ينتج عنها حل قد يكوف مقبوال 

ُت إال أنو غَت مرضي ابلنسبة ؽبما و سرعاف ما يشعر كل منهما أنو قد ضحى بشيء وبتاج من كبل الطرف
 إُف ربقيقو.

 233ىو اإلذعاف ؼبطالب الطرؼ القوي يف عملية التفاوض على األقل ؼبدة معينة. التنازؿ: 
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التغلب  وعليو فالتنازؿ ىو عملية استبلـ ألحد األطراؼ دوف قيد أو شرط العتقاده أنو ال أمل لو يف
 على الطرؼ اؼبنتصر حاليا على األقل.

تعٍت تبادؿ االقًتاحات بشأف شروط االتفاؽ حوؿ مسائل معينة ، و ابلتاِف فاف التفاوض اظتساومة: 
 234عملية أكثر مشوال من اؼبساومة ويبكن اعتبارىا جزء من التفاوض .

معينة أو حوؿ شروط االتفاؽ يف  إذا فاؼبساومة ىي تبادؿ اؼبقًتحات بشأف شرط اؼبقًتحات حوؿ مسائل
مسألة ما وتتم خبصوص األسعار، شروط التسليم، التأمُت أو غَتىا كذلك ىي أسلوب من أساليب 

زبفيض الثمن.وتقـو على احملادثة بُت البائع واؼبشًتي حوؿ اؼبقابل الواجب دفعو لقاء اغبصوؿ على سلعة 
 اوضية.ما أو خدمة ما يبكن اعتباره جزء من العملية التف

ىو مواجهة غَت مباشرة بُت أطراؼ التفاوض على عكس عملية التفاوض ، أي أف يكوف  التحكيم:
االتصاؿ مباشرة بُت األطراؼ اؼبتفاوضة ، و قد تتطلب عملية التفاوض اللجوء إُف طرؼ آخر للوصوؿ 

 235إُف اتفاؽ أي يبكن أف تتضمن عملية التحكيم .
قانونية لفض النزاع وخباصة يف اؼبعامبلت التجارية بُت الشركات فالتحكيم ىو شكل من األشكاؿ ال   

واؼبؤسسات والتجار ، وىو وسيلة  شائعة االستخداـ نظرا ؼبا تتيحو  من السرعة واالقتصاد يف التكاليف 
للوصوؿ إُف حكم تقبلو األطراؼ اؼبتنازعة، ويستخدـ كتكتيك تناوِف عند الوصوؿ إُف نقطة اختبلؼ 

 ؼ على رأيو يتم اللجوء إُف طرؼ اثلث يرتضي الطرفاف حكمو بشأف ىذه النقطة.وإصرار كل طر 
إذف يبكن القوؿ من خبلؿ ما سبق أبف التفاوض أكثر مشوال من عمليات اؼبساومة ، اإلقناع ،     

 التسوية و التنازؿ .
لكل من : حيث تكمن أنبية التفاوض يف كل عناصر العملية التفاوضية كونو عمل حيوي وضروري    

236 
التواصل مع الطرؼ األخر يعطيو إشارة  مهمة أبنك شخص يبكن الوثوؽ بو ، كما أنو اظتفاوض : - أ

يقلل من مستوى ربفزه العدائي ذباىك خصوصا يف بداايت اؼبفاوضات وهبعلو يبادلك الشعور 
ًتتيب االهبايب ، كما أف التفاوض هبعل لدا اؼبفاوض ترتيب واضح سباما ألولوايتو القصوى ابل

ابلتاِف معرفة األمور األساسية اليت تسعى ؽبا وعليو ستكوف عملية التفاوض أكثر سهولة و أقل 
 . تضييعا للوقت و أكثر مصداقية

فتح اعبسور لعبلقة أكثر انفتاحا دبثابة كسر اعبليد مع الطرؼ األخر حىت لو  اطتصم : - ب
 كاف موضوع التفاوض شديد اغبساسية .
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 التفاوض مليةع يف اظتؤثرة العوامل
  "اخري اُف ثقافة من ىبتلف" التفاوض ىدؼ .1
 "مواجهة عملية" التفاوضي اؼبوقف .2
 "رظبي وغَت رظبي اسلوب " التفاوض اسلوب  .3
 مباشر  وغَت االتصاؿ مباشر .4
 الوقت مع مراقباة عدـ االنتباه .5
 "عمل إطار ، مبادئ ، مفصل" االتفاؽ شكل .6
 صباعي قرار ، رائسي "الفريق تنظيم .7
 "اؼبفاوضات يف لبلستخداـ مبلءمتها مدي يف زبتلف "تفاوضال لغة" .8
 "وغَت اؼبناسب اؼبناسب السلوؾ ربدد والعقيدة احمللية الثقافة " واالخبلؽ القانوف  .9

 "معلومات نظم ، بياانت قواعد "اؼبخاطر ربمل  .10
 صفات احملاور الناجح :

 للحوار آداب هبب اف يتحلى هبا كبل اؼبتحاورين منها :
 ابغبسٌت مع احملاور او اؼبخالف ، اف يتحلى ابؽبدوء و اف يعمل على ضبط النفسالتعامل  .1
 اف يتقن فن االنصات و االستماع لبلخر : ابحًتاـ القواعد التالية :  .2

 النظر اُف الشخص الذي يتحدث اليك 
 عدـ مقاطعة التحدث و يف حُت اضطررت للمقاطعة فبل تلجا اُف تغيَت اؼبوضوع 

 العبارات و التعامبلت و ال ربرج او ربط من قدر احداف يكوف لبقا يف  .3
 اف يتقن معايرة االخر، اف يكوف قوي البديهة و فطن .4
 تشجيع النقاش و تقبل النقد مع اغبرص على صبع االراء .5
 دمائة االخبلؽ و التواضع .6
 تلخيص االقًتاحات الرئيسية و الغاء الغَت اؼبهم .7

حيث يبثل االتصاؿ دورا ىاما ورئيسا يف حياة االنساف مج االفكار اؼبقارنة بُت االهبابيات و السلبيات مع د
أثبتت أف اؼبدير يقضي  و عبلقاتو االجتماعية و سَت منظماتو، إستنادا إُف نتائج األحباث إلدارة اؽبيئات

ظاىرة اجتماعية تتم غالبا بُت طرفُت لتحقيق ىدؼ أو % من وقتو يف العمل ابإلتصاؿ. فهو يعرب عن 80
ي منهما أو لكليهما ، لنقل معلومات أو حقائق أو آراء بصورة شخصية أو غَت شخصية أتخد أكثر أل

سيلة لنقل . كو 237اذباىات متضادة دبا وبقق تفاىم متبادؿ بينهما و يتم ذلك من خبلؿ عملية اتصالية 
 رينإُف أشخاص آخاؼبشاعر من شخص ما ) اؼبرسل (،  اؼبعلومات و اؼبعاين و األحاسيس و اآلراء 
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. من خبلؿ وسيلة معينة )قناة(، 238و التأثر يف أفكارىم و إقناعهم بطريقة لغوية أو غَت لغوية )اؼبستقبل(
 .239وذلك حىت تصبح ىذه اؼبعلومات أو اؼبشاعر مشًتكة بُت الطرفُت

عليو من خبلؿ التعاريف السابقة نستنتج أف عملية اإلتصاؿ تتضمن عددا من العناصر أو )اؼبكوانت( ،   
 :240اليت تتمثل يف  و

 شخص يرغب يف تبليغ طرؼ آخر معلومات معينة من أجل التأثَت على سلوؾ معُت .اظترسل : 
 فكرة ذىنية تدور يف عقل اؼبرسل أي موضوع معُت يود إببلغو لشخص ما. الرسالة : 
 :ىذه  الطريقة اليت يقـو هبا اؼبرسل إليصاؿ الرسالة إُف اؼبستقبل ، قد تكوف القناة أو الوسيلة

   .الوسيلة إما كتابية أو شفهية 
  شخص يقـو بتحليل الرسالة و تفسَتىا ،و نتيجة ىذا التفسَت تصل إُف اؼبعٌت أي  : اظتستقبل

 الفكرة.
 : يقـو اؼبستقبل إبببلغ اؼبرسل عملية تسليمو للرسالة و فهمو ؽبا يقـو ابلرد التغذية الراجعة 

  .عليها ،و ىنا يتحوؿ اؼبستقبل إُف مرسل 
  يقصد هبا السياؽ الذي يتم فيو عملية االتصاؿ  :البيئة. 
  أي اؼبعوقات و األسباب اليت تؤدي إُف عدـ وضوح الرسالة    :اظتعوقات و مصادر التشويش

 فهم معناىا.و 

حيث تعترب االتصاالت أبية صورة كانت رظبية أو غَت رظبية  ذات درجة عالية من األنبية يف اؼبنظمة 
 :241ا فيما يلي تتجلى انبيته

 . تساىم يف إزباذ قرارات عالية اعبودة 
 . سبكُت اإلدارة من معرفة اذباه وردود أفعاؿ افرادىا فيما ىبص سياستها االدارية 
  الوقوؼ على نقاط القوة و الضعف اػباصة أبداء العاملُت، ؼبعاعبتها بشكل يضمن كفاءة عالية

 يف أداء اؼبؤسسة.

                                                                                                       :242ؿ تتطلب بدورىا مهارات يتوجب على القائد اتقانػها تتمثل فيما يليتتطلب عملية االتصا  بيد اف

: حيث يرقى اإلصغاء عن اإلستماع الذي يتم عن طريػق األذف اليت تستقبل مهارة اإلصغاء ( أ
ات صوتية ،أما اإلصغػػػػػاء فيشػر إُف درجة االنتباه للمعػاين اؼبتضمنة يف الرسالة اليت يصدرىػا إشػػػػػار 

اؼبرسل ، و رصد حركات تعابيػػػػػػر اعبسد لذا على القػػػائد استعماؿ اشارات غَت لفظية لتشجيػ 
 اؼبرؤوسيػن على التعبَت عن آرائهم و طرح إنشغاالهتم .
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الناجح ىو الذي يبلك القدرة على التأثَت يف مرؤوسيو وذلك من خبلؿ   القائد مهارة اإلقناع: ( ب
إستخداـ وسيلة اإلقناع إلقناعهم أبىداؼ اؼبؤسسة و خططها وبضرورة اإللتزاـ ابلقواعد 

 والتعليمات. 
أف يعرض موضوعا معينا أو إقًتاحا أو  قد يطلب من القائد مهارات التحدث والكتابة والقراءة: ( ت

نفيذه ، تقريرا قاـ بكتابتو أو تلخيصو ، كل ىذه اؼبواقف و غَتىا تتطلب ضرورة مشروعا يود ت
 التحلي ابؼبهارات التالية :

  القدرة اللغوية و الببلغية اليت تعُت القائد على التعبَت بوضوح عن وجهة النظر و األفكار       و
 اؼبعلومات اؼبراد إرساؽبا .

 .)مهارات العرض الشفوي )فن اإللقاء 
 هارات الكتابة و القراءة .م 

 أمهية التفاوض :

 243مهيتو ابلنسبة للمؤسسات أو اظتنظمات: أ

  .حل التناقضات ابلوصوؿ إُف حالة من الرضي واإلقناع حوؿ اؼبسائل العالقة 
   تبادؿ اآلراء واألفكار 
  .حل للمشكلة اؼبتنازع عليها  
  تعزيز اغبوار بدؿ اللجوء إُف الصراع 
 تائج. ربقيق أفضلية الن 
 .ربقيق األىداؼ النهائية اليت كانت تبدو مستحيلة 
 .الوصوؿ إُف نتائج ترضي الطرفُت 

 أسس عامة للتفاوض و شروطو:
 نستهل أوال ابألسس الوجيهة للتفاوض مث نتطرؽ لشروط العملية التفاوضية

 أسس التفاوض:  - أ
 : 244تقـو عملية التفاوض على أسس عامة

يف التفاوض إيضاح بدقة ىدؼ أو صبلة أىداؼ العملية : يتوجب على كل طر وضوح األىداؼ -
 التفاوضية.

: يوجد طرفاف أو أكثر لديهم حقيقة لبلتصاؿ والتفاعل فيما بينهم لتحقيق نتائج انفعة فاعلية االتصاؿ -
 ؽبم.
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يعد التفاوض عملية اجتماعية تفاعلية تستخدـ فيها مهارات التفاوض وقدرات  مهارات وقدرات: -
اع حيث ال تتوقف علي ؾبرد اغبقائق واغبساابت اؼبنطقية وإمبا تشمل العديد من جوانب التأثَت واإلقن

 الرغبات والدوافع واغباجات واالذباىات والعواطف واالنفعاالت.
يرتبط التفاوض ابلفطرة البشرية حيث يبارس اإلنساف عملية التفاوض منذ  التفاوض حاجة إنسانية : -

ؽبداؼ واألساليب واألدوات ، حيث نرى الطفل يستخدـ سبلح البكاء مولده حىت  فباتو وإف اختلفت ا
والصراخ ليعرب عن حاجتو للغذاء أو اإلحساس ابألَف كوسيلة عبذب االنتباه واغبصوؿ على االىتماـ 

 والعطف من احمليطُت بو حىت وبصل على حاجاتو.
 245 وابلتاِف فإف:

 ة لوجود مصاٌف مشًتكة بينهم يتعذر ربقيقها دوف التفاوض ىو عملية يتفاعل فيها طرفاف أو أكثر نتيج
اغبوار حوؿ اؼبوضوعات اؼبرتبطة هبا، وقد يكوف ذلك دبناقشة األىداؼ واآلراء تعبَتاي أو حواراي لتقدًن 

 اغبجج واألدلة من كل طرؼ للتوصل إُف اتفاؽ هنائي وبقق اؼبصاٌف اؼبشًتكة من النزاع القائم.
 ت ، سواء بُت األفراد وبعضهم أـ بُت اعبماعات ، سواء يف اؼبنظمات وكبن نعيش اآلف عصر اؼبفاوضا

اجملتمعية أـ على مستوى األمم والشعوب،ويستمد موضوع التفاوض حقيقتو من كونو اؼبخرج الوحيد 
اؼبمكن استخدامو ؼبعاعبة كثَت من القضااي العالقة بُت أمم وشعوب ومنظمات بشأف اؼبشاكل  

 ها.واػببلفات اؼبتنازع علي
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  شروط التفاوض:

تلعب شروط العملية التفاوضية دورا ىاما يف العديد من ؿباور العملية التفاوضية حيث تشمل على عوامل 
ضاغطة ) عامل الوقت ، السياؽ االجتماعي ، الدوافع ،الرغبة يف االنتصار ، معتقدات اؼبتفاوض، مدة  التفاوض 

نفسية لؤلطراؼ اؼبتفاوضة ، نتائج أو ـبرجات التفاوض ،...اٍف (  فبا ؽبا أتثَت ، اغبالة الضمنية واعبسدية وال
مباشر على ابرامها او أتجيلها من جهة و على خيارات  اسًتاتيجياهتا من قبل األطراؼ من جهة أخرى . و فيما 

  اآلتية :يلي كباوؿ تلخيص شروط العملية التفاوضية واليت قاـ من أجلها هبب أف تتوفر اؼبتطلبات 

ترتبط القوة التفاوضية حبدود أو مدى السلطة والتفويض الذي مت منحو للفرد التفاوض :القوة التفاوضية -1
  .وإطار اغبركة اؼبسموح لو ابلسَت فيو وعدـ تعديو أو اخًتاقو فيما يتصل ابؼبوضوع أو القضية اؼبتفاوض بشأهنا

 لومات اليت تتيح لو اإلجابة على األسئلة اآلتية :ىي أف يبلك فريق التفاوض اؼبع:اظتعلومات التفاوضية -2

 من كبن؟ 
 من خصمنا؟ 
 ماذا نريد؟ 
 كيف نستطيع ربقيق ما نريد؟ 
 ىل يبكن ربقيق ما نريده دفعة واحدة ؟ 
 أـ يتعُت أف كبققو على دفعات وذبزئتو للوصوؿ إليو على مراحل؟ 
 يقها ؟وإذا كاف ذلك يسَت ،فما ىي تلك األىداؼ اؼبرحلية ،وكيفية ربق 
 ما الذي كبتاجو من دعم وأدوات ووسائل وأفراد للوصوؿ إُف تلك األىداؼ؟ 

وبناء على ىذه اؼبعلومات يتم وضع برانمج التفاوض ؿبدد اؼبهاـ وؿبدد األىداؼ وتتاح لو اإلمكانيات وتوفر لو 
 246 اؼبوارد.

  

  

ة واؼبهارة والكفاءة اليت يتمتع يتصل ىذا الشرط أساسا أبعضاء الفريق. ومدى الرباع القدرة التفاوضية: -3
هبا أو وبوزىا أفراد ىذا الفريق ومن مث من الضروري االىتماـ ابلقدرة التفاوضية ؽبذا الفريق وىذا يتأتى عن 

 طريق اآليت :
  االختيار اعبيد ألعضاء ىذا الفريق من األفراد الذين يتوفر فيهم القدرة واؼبهارة والرغبة واػبصائص

 .هبب أف يتحلى هبا أعضاء ىذا الفريقواؼبواصفات اليت 
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  ربقيق االنسجاـ والتوافق والتبلـؤ والتكييف اؼبستمر بُت أعضاء الفريق ليصبح وحدة متجانسة،ؿبددة
 .اؼبهاـ ،ليس بينها أي تعارض أو انقساـ يف الرأي أو اؼبيوؿ أو الرغبات

 اليا يتم خبللو تزويدىم بكافة البياانت تدريب وتثقيف وحشذ وربفيز وإعداد أعضاء الفريق اؼبفاوض إعدادا ع
 .واؼبعلومات التفصيلة اػباصة ابلقضية التفاوضية

 .اؼبتابعة الدقيقة واغبثيثة ألداء الفريق اؼبفاوض وألي تطورات ربدث ألعضائو 
 .توفَت كافة التسهيبلت اؼبادية وغَت اؼبادية اليت من شاهنا تيسَت العملية التفاوضية  

ويتصل ىذا الشرط أساسا بتوافر رغبة حقيقية مشًتكة لدى األطراؼ اؼبتفاوضة ضية اظتتبادلة : الرغبة التفاو  -4 
غبل مشاكلها أو منازعاهتا ابلتفاوض واقتناع كل منهم ابف التفاوض الوسيلة اغبيدة أو األفضل غبل ىذا النزاع أو 

  وضع حدا لو.
  :اسيُت نباويتصل اؼبناخ التفاوضي جبانبُت أس:اظتناخ التفاوضي -5 

ويف ىذا اعبانب يتعُت أف تكوف القضية التفاوضية ساخنة وابلتاِف فاف القضية كلما القضية التفاوضية ذاهتا: -أ  
  كانت ساخنة كلما أمكن أف وبظى التفاوض ابىتماـ ومشاركة األطراؼ اؼبختلفة وبفعالية ؟

اؼبناخ الفعاؿ أف يتم التفاوض يف إطار من هبب لتهيئة :أف تكوف اظتصاحل متوازنة بُت أطراؼ التفاوض -ب 
توازف اؼبصاٌف والقوى بُت األطراؼ اؼبتفاوضة حىت أيخذ التفاوض دوره وتكوف نتائجو أكثر استقرارا وتقببل وعدالة 
واحًتاما بُت ىؤالء األطراؼ فإذا َف يكن ىناؾ ىذا التوازف فانو لن يكوف ىناؾ تفاوضا ابؼبعٌت السليم بل سيكوف 

استسبلما وتسليما وإجحافا أبحد األطراؼ الذي ال يبلك القوة البلزمة لتأييد حقو أو للتدليل عليو أو ىناؾ 
  247 ابلتفاوض إليو.  لفرض رأيو وإجبار اػبصم اآلخر على تقبلو واحًتامو والعمل بو أو دبا سيتم التوصل

 خصائص التفاوض:
ها الستيعاب أفضل ؽبذا العاَف والفن الرفيع. ويبكن للتفاوض خصائص جوىرية تقتضي الضرورة تسليط الضوء علي

 248إهباز ىذه اػبصائص ابأليت:
  وجود نوع من تعارض اؼبصاٌف أو الطموحات بُت األفراد اؼبعنية، دبعٌت آخر وجود حالة من الصراع

اليت ال يبكن فضها إال من خبلؿ جلوس األطراؼ اؼبتنازعة إُف طاولة اؼبفاوضات غبسم األمور 
 رع عليها.اؼبتصا

  وجود قناع أو إدراؾ لدى األطراؼ اؼبعنية أبف من شأف اعبلوس إُف طاولة اؼبفاوضات اؼبساعدة يف
بلوغ مكاسب أو منافع متبادلة ، وإال فإف التفاوض لن يقود إُف أي نتائج.البد إذف من وجود ىذا 

 النوع من اإلدراؾ اإلهبايب اؼبشًتؾ ،مهما كانت األطراؼ ضعيفة أـ قوية.
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 شعر أحد األطراؼ بوجود قوة  وجود نوع من العدالة واؼبساواة يف طرح اؼبناقشات أو األفكار.فإذا ما
كاسحة أو ظاؼبة فإف التفاوض لن يكوف ؾبداي.وعليو فإف صيغة التفاوض ينبغي أف تتضمن قدرات 

 من اؼبساواة والعدالة يف األطروحات.
 اؼبشًتكة ولكن تلك اؼبصاٌف من األصل أو األمل يف  التفاوض أداة نلجأ إليها للمحافظة على اؼبصاٌف

  ربقيقها شرط يف نشأة اغباجة إُف التفاوض واستمرارىا.

 عناصر التفاوض:

يعتمد التفاوض على التفاعل والتأثَت النفسي واإلقناع واغبث من خبلؿ تبادؿ وجهات النظر ؽبادفة واغبوار    
اآلراء واألىداؼ واليت تتعلق بقضية أو خبلؼ أو صراع أو صفقة أو  الفعاؿ بُت طرفُت أو أكثر يعانوف من تباين

 مسألة معينة ترتبط هبا اؼبصاٌف اؼبشًتكة بينهما بفرض التوصل غبل أو اتفاؽ مقبوؿ ومرض عبميع األطراؼ.
 249 وتتضح عناصر التفاوض فيما يلي:

ل ورد الفعل اهبااب وسلبا وأتثرا وأتثَتا وىو التفاوض يعد موقفا ديناميكيا يقـو على اغبركة والفعاظتوقف التفاوضي: - أ
موقف مرف يتطلب قدرات عالية للتكيف السريع واؼبستمر واؼبواءمة مع التغَتات احمليطة ابلتفاوض وتتمثل عناصر 

 اؼبوقف التفاوضي فيما يلي:
  : حبيث يصبح اؼبوقف  التفاوضي كل مًتابط وإف كاف يسهل الوصوؿ عبزئياتو.الًتابط 
 اؼبوقف التفاوضي من جزئيات يسهل تناوؽبا يف اطارىا اعبزئي والكلي.  حيث يًتكب:  الًتكيب 
  : أي يبكن التعرؼ على اؼبوقف التفاوضي وسبييزه دوف غموض أو دوف فقد لبعد من إمكانية التمييز

 أبعاده أو معاؼبو.
 :تفاوض واؼبكاف اعبغرايف اليت تشملو ويقصد بذلك اؼبرحلة التارىبية اليت يتم فيها ال االتساع اظتكاٍل والزماٍل

 قضية التفاوض.
  :حيث تتفاعل عوامل التفاوض الداخلية حبيث يتشكل منها اؼبوقف التفاوضي.التعقيد 
  :وىو الشك الذي وبيط ابؼبوقف التفاوضي الذي يدفع اؼبفاوض إُف تقليل دائرة عدـ التأكد الغموض

 حيث يرتبط ىذا الشك دائما ابلطرؼ اآلخر.
يتم التفاوض يف العادة بُت طرفُت ،وقد يتسع نطاقو ليشمل اكثر من طرفُت نظرا  ؼ التفاوض:أطرا - ب

لتشابك اؼبصاٌف بُت االطراؼ ومن ىنا فاهنا تنقسم اُف اطراؼ مباشرة وىي اليت ذبلس فعبل اُف مائدة اؼبفاوضات 
ة اليت ؽبا عبلقة قريبة او بعيدة وتباشر يف عملية التفاوض ،واُف اطراؼ غَت مباشرة وىي اليت تشكل قوى ضاغط

 بعملية التفاوض. 
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هبب على التفاوض اف يدور حوؿ موضوع معُت يبثل ؿبور العملية التفاوضية موضوع  التفاوض:    -ت 
وميداهنا الذي يدور حولو التفاوض وقد يكوف موضوع إنساين عاـ أو موضوع  شخصي خاص أو اجتماعي 

ما إُف ذلك ، ومن خبلؿ ذلك يتحدد اؽبدؼ التفاوضي وغرض كل أو اقتصادي أو سياسي أو تربوي و 
 مرحلة من مرحلة التفاوض واألدوات اؼبستخدمة يف ذلك.

 من اؼبعروؼ أف التفاوض ال يتم دوف ىدؼ أساس يسعى لتحقيقو أو اعتدؼ التفاوضي: -ث 
ـ أو النهائي إُف اىداؼ الوصوؿ إليو وتوضع من أجلو اػبطط والسياسات ،ويتم تقسيم اؽبدؼ التفاوضي العا

مرحلية وفقا ؼبدى انبية كل منها ومدى اتصاؽبا بتحقيق اؽبدؼ اإلصباِف أو النهائي و يبكن اصباؿ ـبتلف 
 األىداؼ للعملية التفاوضية فيما أييت :

  هتدؼ اؼبفاوضات إِف زايدة الفهم اؼبشًتؾ والتعاوف بُت األطراؼ من اجل توسيع رقعة االتفاؽ حىت
 صر أو القضية موضع اػببلؼ.تغطي العن

   ومن جهة أخرى هبب أف ندرؾ أف كل طرؼ يسعي إِف تعظيم منفعتو ومصاغبو اػباصة ولتحقيق ذلك
 قد يدخل يف صراع مع الطرؼ األخر حىت يتحوؿ االتفاؽ إِف مصاغبة .

   يف  كذلك هبب أف يؤخذ يف االعتبار انو بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقو أي طرؼ من الطرفُت
إظهار صورة مبلئكية عن نفسو فاف ذلك ال يقلل من كمية الصراع والتوتر والقلق النفسي والذي يفصل 

ف نطلق علية بُت التعاوف الذي يعد  أمر أساسي لنجاح عملية التفاوض ، بل انو يبثل ما يبكن أ
  .ديناميكية التفاوض

  وىكذا يبكن القوؿ أف التفاوض يهدؼ إِف  تضييق اػببلؼ بُت أىداؼ طريف التفاوض إِف الدرجة اليت
يبكن القوؿ أبهنا  النتيجة اؼبرضية ابلنسبة للطرفُت ىي أفضل من ازباذ قرار من جانب كل طرؼ علي 

ي الطرؼ حدى أو التصرؼ الفردي ألي من الطرفُت أو ؿباولة فرض حل من جانب احد األطراؼ عل
 اآلخر . فبا يؤدي يف النهاية إِف حدوث صداـ قد يؤدي إِف نتائج ال ربمد عقباىا لكل الطرفُت .

  وقد تظهر اغباجة إِف التفاوض عندما تكوف ىناؾ أىداؼ مشًتكة لطريف النزاع غَت أف مصاٌف
 واىتمامات ىذه اإلطراؼ تكوف متعارضة .

تشمل صبيع األنشطة اإلنسانية ، و سنقـو بتوضيح اؼبفاوضات يف تتعدد ؾباالت التفاوض ف : غتاالت التفاوض
 :  250اجملاالت اآلتية ابعتبارىا أىم ؾباالت التفاوض 

التفػػػػػاوض يف العبلقػػػػػات بػػػػػُت الػػػػػدوؿ سػػػػػواء كػػػػػاف سبثػػػػػيبل  التفػػػػػاوض الدبلوماسػػػػػي و السياسػػػػػي : - أ
وض وسػيلة جيػدة  غبػل اؼبنازعػات  دبلوماسيا أو معاىدة أو اتفاؽ أو مشكلة بُت دولتُت أو أكثر والشك أف التفػا

سػلميا ألنػو يعتػرب طريقػػة تفػاىم مباشػرة  بػػُت الطػرفُت اؼبعنيػُت  ابألمػػر يف موضػوع يبثػل مصػػلحة مشػًتكة بينهمػا نبػػا 
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أدارى هبػا ، ونبػػا أصػػحاب اغبػػق فيهػػا ،ومػن مث فاؼبفاوضػػات ليسػػت إجػػراء شػػكليا بػل البػػد مػػن تػػوافر النيػػة اغبقيقػػة 
 الطرفُت للوصوؿ إُف حلوؿ تفاوضية.   واالستعداد الطيب من كل

من األمثلة الواضحة على التفاوض االقتصادي أتسيس منظمة التجارة العاؼبية اليت التفاوض االقتصادي :  -ب 
ذبسد اؼبصاٌف الكربى للدوؿ الغريبة وما وبصل االف من مفاوضات صعبة بُت ىده اؼبنظمة ودوؿ العاَف للدخوؿ 

اؼبفاوضات اؼبتعلقة ابلشأف االقتصادي ذبري أحياان على مستوى الدوؿ، وقد ذبري فيها ،وىدا الواقع جعل 
 اؼبفاوضات على مستوى البعثات الدولية ، أو من خبلؿ الوزارات اؼبتخصصة يف البلدين .

أثبتت الدراسات أف التجارة تعد أوؿ النشاطات اإلنسانية ومن أكثرىا أنبية يف تعميق التفاوض التجاري :-ت
قات بُت األفراد والدوؿ كما أهنا كانت من أسباب النزاع ويتطلب التفاوض التجاري استخداـ اسًتاتيجيات العبل

 للتأثَت و اإلقناع و من أنبها : 
 طرؼ ما،  يسعى إُف إهباد  : وىي اإلسًتاتيجية اليت تستخدمها شركة أو إسًتاتيجية إبتكارية

اولة الستقطاب أو  تكوين صبهور ؼبنتجاهتا أو يف ؿب وبناء عبلقة طيبة بُت الشركة واعبمهور
خدماهتا اليت تشبع رغبات ومتطلبات ىذا اعبمهور وذلك من خبلؿ الدراسة الدقيقة لًتويج 

 اؼببيعات بطريقة مغرية ،أفضل فبا يفعلو اؼبنافسوف .
 :ا ىي اإلسًتاتيجية اليت توظفها الشركة اؼبنشاة حبيث تستخدـ إمكاانهت إسًتاتيجية التحصُت

ومصادرىا للتحويط على العمبلء الذين يستخدموف منتجات الشركة او خدماهتا للحفاظ على 
ىيكل األسعار اليت توازف بُت اؼبنفعة والقيمة ، اليت يدفعها اؼبستهلك  وىذه اإلسًتاتيجية توظف  

كذلك ، من خبلؿ العمل على ربسُت األوضاع التنافسية اؼبنشاة وأحياان يطلق على ىذه 
ًتاتيجية اسم إسًتاتيجية احتفاظ التفاوض يف اؼبؤسسات االقتصادية واإلدارية وىو ما اإلس

 يهمنا.

ىو التفاوض الذي يبارسو اإلنساف منذ نشأتو بشكل غريزي للحصوؿ على حاجاتو التفاوض االجتماعي: -ث
و لبلبتسامة ،الكلمة ،حيث يتعلم الطفل الصراخ ليأخذ طعامو أو يعرب عن آالمو،ويتطور ذلك من خبلؿ استخدام

  والقوة اعبسدية يف عبلقاتو مع أفراد األسرة أو اجملتمع.

  خطوات التفاوض: 

للتفاوض خطوات عملية يتعُت القياـ هبا و السَت على ىداىا حىت يتحقق أىدافو اليت يرغب أطرافو يف التوصل 
ة منطقية ، تتم كل منها هبدؼ تقدًن إليها عن طريق اؼبفاوضات ، خاصة و إف ىذه اػبطوات سبثل سلسلة تراكمي

نتائج ؿبددة تستخدـ يف إعداد و تنفيذ اػبطوات التالية ، و من مت يصعب ذباوز أي من ىذه اػبطوات أو 
التغاضي عن أي منها ، دبعٌت آخر فاف تراكمات كل مرحلة تبٌت على ما مت اغبصوؿ عليو من انتج اؼبرحلة السابقة 



فريقد.ؾتاة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة ال  

 

 119 

عليو و اكتسابو خبلؿ اؼبرحلة اغبالية قبل االنتقاؿ إُف اؼبرحلة التالية ، هبذا الشكل ، وما مت تشغيلو ابلتفاوض 
 تصبح العملية التفاوضية أتخذ جهد تفاوضي تشغيلي مًتاكم النتائج و ىو ما يوضحو الشكل التاِف : 

( يوضح نظاـ التشغيل التفاوضي                    2لشكل )ا  

                 عمليات تشغيل تفاوضية    

 

 

 ؼترجػػػػػات                                        مدخػػػػػبلت
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 يوضح خطوات عملية التفاوض  (3لشكل )ا
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 مراحل عملية التفاوض:

تبدأ مراحل العملية التفاوضية مع بداية التفكَت ابلعملية التفاوضية و ال تنتهي ابلتوقيع على االتفاقات اليت 
نفيذ االلتزامات اليت ربددىا بنود االتفاؽ نوضحها تفصيليا  تتمخض عن اؼبفاوضات و إمبا سبتد إُف ما بعد ت

 251: كاآليت

 اظترحلة األوىل  قبل التفاوض : .1
  : يتعُت معرفة و ربديد و تشخيص القضية التفاوضية اؼبتفاوض حتديد و تشخيص موضوع التفاوض

طرؼ من أطراؼ القضية و بشأهنا ومعرفة كافة عناصرىا و عواملها اؼبتغَتة و مرتكزاهتا الثابتة وربديد كل 
الذي سيتم التفاوض معو، يتم ربديد نقاط االتفاؽ بُت الطرفُت اؼبتفاوضُت لتصبح األرضية اؼبشًتكة أو 

األساس اؼبشًتؾ لبدء العملية التفاوضية ، دبعٌت آخر معرفة الدوافع اليت اضطرتو للجلوس إُف مائدة 
 اؼبفاوضات التمهيدية هبدؼ ربديد اؼبواقف التفاوض و األىداؼ اليت يسعى إُف ربقيقها  من خبل

 التفاوضية و معرفة حقيقة ونوااي الطرؼ األخر. 
 : إف إعداد مسرح التفاوض وإحاطة عملية التفاوض ابؼبناخ اؼبناسب ، واستخداـ  هتيئة اظتناخ التفاوضي

يف قباح عملية كافة التأثَتات اليت ذبعل عملية التفاوض تتم يف سهولة ويسر يصبح عامبل ىاما جدا 
التفاوض ، بصفة عامة فاف ىذه اػبطوة ىي خطوة مستمرة و فبتدة تشمل وتغطي كافة الفًتات األخرى 

يف ىذه اؼبرحلة وباوؿ كل من  اليت مت االتفاؽ عليها و جٍت اؼبكاسب الناصبة عن عملية التفاوض . 
هبدؼ تكوين انطباع مبدئي عنو الطرفُت اؼبتفاوضُت خلق جو من التجاوب و التفاىم مع الطرؼ األخر 

، واكتشاؼ إسًتاتيجيتو اليت سوؼ يسَت على ىداىا يف اؼبفاوضات ، وردود أفعالو اؼبتوقعة أماـ مبادراتنا 
وىذه اػبطوة تتضمن  وجهودان التفاوضية ، تكوف ىده اؼبرحلة عادة قصَتة ، بعيدة عن الرظبيات .

 ها : ؾبموعة من اإلجراءات التنفيذية األساسية أنب
 . اختيار اعضاء فريق التفاوض واعدادىم و تدريبهم على القياـ بعملية التفاوض اؼبطلوب 
 . وضع االسًتاتيجيات التفاوضية واختيار السياسات التفاوضية اؼبناسبة لكل مرحلة من مراحل التفاوض 
 هنا ، وأولوايت االتفاؽ على أجندة اؼبفاوضات ، وما يتضمنو من موضوعات أو نقاط سيتم التفاوض بشأ

 تناوؿ كل منها ابلتفاوض .
 اختيار مكاف التفاوض وذبهيزه وإعداده ، وجعلو مناسبا للجلسات التفاوضية 
 نقصد بذلك  البدء يف اؼبفاوضات ، و ىنا ينبغي بدء جلسات التفاوض  : اظترحلة الثانية أثناء التفاوض .2

، والبد أف ربرص صبيع األطراؼ اؼبتفاوضة على إشاعة بعد التأكد من هتيئة اؼبناخ اؼببلئم إلجراء اؼبفاوضات 
أجواء الثقة اؼبتبادلة و حسن النية يف اعبلسة األوُف للمفاوضات نظرا لتأثَتاهتا يف تكوين صورة عن أىداؼ 
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اؼبتفاوضُت من العملية التفاوضية ، و سلوكهم التفاوضي ، و أساليبهم يف التفاوض يف اعبلسات البلحقة ، تشمل 
ؼبرحلة  ؾبموعة من العمليات األساسية اليت ال يتم التفاوض بدوهنا ، بل إف من اؼبستحيل تصور عدـ القياـ ىذه ا

 هبا يف عملية التفاوض و ىي : 
  اختيار التكتيكات التفاوضية اؼبناسبة من حيث تناوؿ كل عنصر من عناصر موضوع التفاوض داخل كل

 جلسة من جلسات التفاوض . 
 وات التفاوضية اؼبناسبة وبصفة خاصة ذبهيز اؼبستندات و البياانت و اغبجج و األسانيد االستعانة ابألد

 اؼبؤيدة لوجهات نظران ، و اؼبعارضة لوجهات نظر الطرؼ األخر .
  استخداـ كافة العوامل اؼبؤثرة على الطرؼ األخر إلجباره إُف ازباذ موقف معُت ، أو القياـ بسلوؾ معُت

 لتفاوضية أو الوصوؿ إُف اتفاؽ بشأهنا أو بشاف احد عناصرىا . يتطلبو كسبنا للقضية ا
  الوصوؿ اُف االتفاؽ اػبتامي  وتوقيعو: ال قيمة ألي اتفاؽ تفاوضي من الناحية القانونية اذا َف يتم توقيعو

يف شكل اتفاقية موقعة و ملزمة للطرفُت اؼبتفاوضُت ، وهبب االىتماـ أبف تكوف االتفاقية شاملة و 
ية ربتوي على كل اعبوانب و مراعى فيها اعتبارات الشكل و اؼبضموف ، ومن حيث جودة وصحة تفصيل

و دقة اختيار األلفاظ التعبَتية و اعبمل لتكوف أكثر تعبَتا و إلزاما لكبل الطرفُت حىت ال تنشأ أي عقبات 
 أثناء التنفيذ الفعلي لبلتفاؽ التفاوضي . 

االنتهاء من اؼبفاوضات تعقد جلسة ختامية يتم فيها االطبلع على  بعد اظترحلة األخَتة بعد التفاوض : .3
ؿباضر صبيع جلسات اؼبفاوضات و االتفاقات اليت مت التوصل إليها أثناء اؼبفاوضات هبدؼ التأكد من 

دقة و وضوح االتفاقات منعا للمشكبلت اليت ربدث بسبب الغموض يف االتفاقات، والبد من اإلشارة 
يت زبتم هبا اؼبفاوضات ينبغي أف تسود فيها أجواء مفعمة ابلود و الرغبة يف استمرار إُف أف اعبلسة ال

 عبلقات التعاوف بُت اؼبتفاوضُت يف اؼبستقبل ، يتم يف ىذه اؼبرحلة :
  توثيق اؼبفاوضات بصورة دقيقة توضح اغبقوؽ وااللتزامات اؼبتقابلة بُت اؼبتفاوضُت و ىنا يتم اؼبصادقة

يت تتمخض عن اؼبفاوضات ال تكوف انفدة ماَف يتم التصديق عليها من قبل اعبهات على االتفاقات ال
 اؼبخولة ابؼبصادقة ضمن اؼبدة احملددة للتصديق على االتفاقات  هبدؼ اؼبباشرة بتنفيذ بنودىا.

  ينبغي أف يتم البدء بتنفيذ بنود االتفاقات اليت تسفر عن اؼبفاوضات يف اؼبواعيد اؼبتفق عليو من قبل
األطراؼ اؼبتفاوضة مع مراعاة الدقة واإلخبلص يف التنفيذ ، لذلك البد أف تكوف األطراؼ اؼبشاركة يف 
اؼبفاوضات قد أعدت صبيع اؼبتطلبات اليت تسهم يف تنفيذ تلك البنود يف األوقات اؼبتفق عليها وتلتـز 

يذ إال بعد التشاور بُت اؼبتفاوضُت بتنفيذ تلك البنود حرفيا وال رباوؿ إجراء تغيَتات عليها يف مرحلة التنف
 و اتفاقهم على إجراء التغيَتات .
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  ينبغي أف تقـو األطراؼ اؼبتفاوضة إبجراء تقييم موضوعي للمفاوضات اليت قامت هبا مع األطراؼ
األخرى هبدؼ معرفة مدى كفاءهتا يف إدارة تلك اؼبفاوضات ، و التعرؼ على مواقع القوة و الضعف يف 

اوضية واألخطاء اليت وقعت فيها من أجل ازباذ اإلجراءات البلزمة لتجاوز تلك األخطاء يف العملية التف
 اؼبستقبل و التعلم من األخطاء .

 مهارات إدارة أىداؼ التفاوض 

: 252تتمثل مهارات إدارة التفاوض فيما يلي  

وخلق الكوادر التفاوضية وتعٍت تنمية اؼبهارات اإلدارية الشخصية ببناء  أ_ اظتهارات اإلدارية الشخصية :
ابؼبؤسسة أو اؼبنظمة وىو يشمل الكثَت من مهارات االتصاؿ والقيادة وهبب أف تعد الربامج التدريبية التنموية 

 ابحملتوى العلمي التدرييب الذي يشمل على العناصر التالية :

 .القدرة على إقناع اآلخرين والتأثَت فيهم 
 .القدرة على ربليل اؼبعلومات 
 على االتزاف العاطفي وعدـ االنفعاؿ السريع و النظرة اؼبوضوعية وعدـ التأثر ابعبوانب العاطفية . القدرة 
 . القدرة على التعامل ابلذكاء و اللباقة و اغبرص على انتقاء االلفاظ و الكلمات 
 .القدرة على ربمل مسؤولية ازباذ القرارات و التصرؼ يف حدود التفويض اؼبتاح للمتفاوض 
   ة على دراسة الشخصية اؼبقابلة يف التفاوض قبل عقد جلسات التفاوض ابلسؤاؿ عنها وعن اؼبركز القدر

 الوظيفي ؽبا وعن اىتماماتو وىدفو و اتريخ تعيينو ابؼبؤسسة .

تشتمل اؼبهارات االدارية النظامية و التنظيمية يف ادارة  ب _ اظتهارات اإلدارية النظامية و التنظيمية :
كتساب اؼبهارات التخطيطية التفاوضية و التكتيكات التفاوضية و اليت تتناوؿ عناصر مهارات التفاوض على ا 

إدارايت عقد جلسات التفاوض و شروطها و مهارات إعداد فريق التفاوض ، وتعد ىذه الربامج التدريبية 
 التنموية يف ىذا اجملاؿ ابحملتوى العلمي التدرييب الذي يشتمل على العناصر التالية :

 : يتم فيها إدارايت التفاوض :

  عقد جلسات التفاوض يف موقع العمل لتسهيل عملية اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت ربتاجها ػ 
 . توفَت معامل التامُت النفسي إبجراء التعارؼ بُت األطراؼ اؼبتفاوضة يف بداية إيضاح حتمية التفاوض 
  ، اؼبناخ اؼبناسب و اؼبكاف اؼبناسب لعقد جلسات التفاوض هتيئة العملية التفاوضية وتكتيكات إدارة التفاوض

 وما يستلـز كسر حدة التفاوض يف أي مرحلة من االسًتاحات القصَتة و الًتفيو البسيط .
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 . قصر جلسات التفاوض مع اؼبعنيُت ابألمر وطرؼ اثلث  ذو سلطة إذا لـز األمر 
 ليت زبضع ؽبا العملية التفاوضية و الرجوع إُف االستخداـ الصحيح ويف الوقت الناسب للوائح و القوانُت ا

 اؼبصدر اؼبرجعي للفريق اؼبفاوض .

 تشكيل فرؽ التفاوض : 

 ألبعاد اإلدارية لعملية التفاوض وعلى مستوى أخبلقيات التفاوض . ا تشكيل فريق التفاوض الذي يدرؾ 
 ار مفهـو و خصائص الدور ربديد األدوات واالختصاصات و الصبلحيات و السلطات ألعضاء الفريق يف إط

 التفاوضي احملدد لكل منهم دبا ال يؤثر على شخصياهتم وكفاءة أدائهم .
  تدريب فريق التفاوض على اكتساب مهارات العمل اعبماعي و التدريب على العمل هبا أثناء جلسات

 التفاوض .
 رط اإلعداد اؼبسبق و إمكانية مشاركة اؼبساعدين كأعضاء داخليُت أو خارجيُت يف جلسات التفاوض بش

 ربديد أدوارىم .
 نواع التفاوض :أ

زبتلف أنواع العبلقات بُت البشر حيث تتضارب اؼبصاٌف، األىداؼ وتتشابك العبلقات ، تبعا لذلك تتنوع أنواع 
 253التفاوض تنوعا كبَتا يبكن ذكر أىم ىذه األنواع :

  : ونذكر فيوحسب عدد األطراؼ 
 اإلتفاؽ لصاحل الطرفُت:  .1

انتهج الطرفاف أو األطراؼ اؼبتفاوضة مبدأ اؼبصلحة اؼبشًتكة أو ما يعرؼ )أان أكسب وأنت تكسب(  إذا ماوىو 
ويتم الًتكيز ىنا على ما وبقق صاٌف الطرفُت حيث تساعد األطراؼ بعضو البعض على العمل سواي للوصوؿ إُف 

 اتفاقات يستفيذ منها اعبميع.
 سارة للطرؼ األخر:التفاوض من أجل مكسب ألحد األطراؼ وخ .2

ووبدث ىذا النوع من التفاوض )أان أكسب وأنت تربح( عندما ال يتحقق توازف بُت قوة الطرفُت وقد وبدث ذلك 
أيضا بسبب سوء اختيار أحد األطراؼ لتوقيت التفاوض وحسن االختيار من قبل الطرؼ األخر )األقوى( كما 

 ىنا النظرة اؼبستقبلية اليت قد تنقلب فيها أوضاع وموازين وبدث ذلك عندما يكوف ىدؼ التفاوض مرحليا وال تعٍت
القوة ،واإلسًتاتيجيات اؼبنبثقة ىنا ىي اسًتاتيجيات تصارعية تستهدؼ إهناؾ واستنزاؼ اػبصم إحكاـ السيطرة 

 عليو.
    حسب الغاية وؾتد فيو 
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 التفاوض االستكشايف: -1
 قابلة وقد يكوف مباشرة أو من قبل طرؼ وسيط.حيث يهدؼ إُف استكشاؼ النوااي التفاوضية لؤلطراؼ اؼب

 التفاوض التسكيٍت واالسًتخائي: -2
ويهدؼ إُف تسكُت األوضاع أو سبييعها من اجل خفض مستوى حالة التصارع والتناحر وذلك لصاٌف مفاوضات 

اذبيات أف مقبلة قد تكوف فيها الظروؼ أكثر مواءمة لطرؼ أو لطرفُت معا ،وقد يكوف اؼبقصود بتبٍت ىذه االسًت 
الزمن سيكوف العامل األكثر أتثَتا يف سَت العمليات التفاوضية.اما الصنف الثالث فهو حسب اجملاؿ والذي يذكر 

 فيو.
 تفاوض التأثَت يف طرؼ اثلث: -3

وال وبدث ىذا التفاوض من مطلق التأثَت يف الطرؽ اؼبباشرة وإمبا لتأثَت يف الثالث مهم عبدبو لوجهو نظر معينة أو 
 د دوره خبصوص صراع مع اػبصم.لتحدي

 تفاوض الوسيط:  -4
يعترب مثل ىذا النوع من التفاوض من أىم مباذج دراسة التفاوض الرئيسية يف العاَف سواء يف ؾباؿ التجارة واألعماؿ 
أو صراع الدوؿ وادرة األزمات وىو ما يعرؼ يف العلـو السياسية بسياسة الطرؼ الثالث,ويتم اللجوءاُف الوسيط يف 

ا النوع من التفاوض ابعتبار ؿبايدا.اال اف احملليُت لتفاوض الوسيط يقولوف آبف ىذا النوع الوسيط يكوف يف ىذ
أكثر األحياف متحيزا خاصة يف اجملاؿ السياسي.وبعد تعرضنا لؤلنواع التفاوض العاـ فكوننا قد نركز نوعا ما  يف 

ضاهتا التفاوض التجاري الدوِف والذي تطرقنا لو يف موضوعنا ىذا على اؼبؤسسة االقتصادية واليت من اىم تفاو 
 عجالة يف مطلبنا ىذا.

 موضوعات التفاوض يف غتاؿ التفاوض: -5
كما أسلفنا فاف التفاوض ىو ؿباولة للوصوؿ اُف اتفاؽ حوؿ مسالة خبلفية اة مشكلة او قضية ىبتلف فيها 

فمن اؼبتغَتات اؼبعلومة يف التفاوض يف اجملاؿ طرفاف او اكثر وقد تكوف عملية التفاوض مستمرة او حداث منفردا,
التجاري واالقتصادي.مواصفات وشروط موضوع التفاوض )استثمار،شراء وتوريد،استشارة وتصدير(العبلنية 

والسرية يف التفاوض اؼبعلومات واالتصاالت،الوساطة والوسط وكيفية اهناء اؼبفاوضات ابلعقود والتنفيذ كما تتعد 
تجاري بتعدد انواع التجارة سواء عن طريق االفراد او التجار او فبثلُت اووكبلءالشركات او وسائل التفاوض ال

اؼبؤسسات التجارية ويف صبيع حاالت البيع والشراءعادة ماتتناوؿ اؼبفاوضات االمور التالية ومنها نوع السلع 
من وفتح االعتماد ومدة التسليم ومواصفاهتا والعرض والطلب والسعر،والكمية اؼبطلوبة ونوعية وكيفية دفع الث

والتامُت وـباطر النقل مع نسبة ربمل كل من البائع واؼبشًتي وربديد اؼبرجعية لنقص اؼبنازعات الناصبة عن تطبيق 
العقد فقط الربتاج اؼبفاوضات ابلضرورة اُف توفر سوؽ ،فقد يتم االتصاؿ بطريقة ما االهباد سوؽ مقنعة مثلما 

 اؼبالية خاصة يف حالة وجود وسطاء.وبدث يف سوؽ االوراؽ 
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 مناىج التفاوض:

 :254اظتساومة منهج -1

 .ؿبددة اثبتة قيمة أكرب من حصة على اغبصوؿ أجل من يساـو أف التفاوض أطراؼ من طرؼ لكل فيو يبكن
 القضااي اؼبتنازع تكوف عندما اؼبشكبلت. ويستخدـ غبل اؼبشًتؾ اعبهد منهج من أسهل اؼبساومة منهج إف   

 عليو سيحصل الكسب فبا من أكرب حصة على اغبصوؿ يف اؼبنهج ىذا من اؽبدؼ ويتمثل واحد، بعد ذات اعليه
 وابلقواعد استخدامها ابؼبوقف ويتحدد اؼبساومة، ؼبنهج معينة وتكتيكات سياسات اآلخر. وىناؾ الطرؼ

 يعترب األخر بعضها على كيزللتفاوض والًت  قابلة غَت بوصفها القضااي بعض اؼبفاوض. فاستبعاد لدى األخبلقية
ال  فإهنا تضليلهم هبدؼ كاذبة دبعلومات لتزويد اآلخرين اؼبعتمدة احملاولة اؼبفاوضات. أما يف مقبوالً  أخبلقيا سلوكا
 .اؼبساومة منهج يف بعض اؼبكاسب ربقيق إُف أدت واف أخبلقيا، سلوكاً  تعترب

  اظتشكبلت ضتل اظتشًتؾ اصتهد منهج -2
 من طرؼ كل عليها وبصل اليت اؼبكاسب تزداد عليها حبيث اؼبتنازع للمشكلة حل إهباد نهجاؼب ىذا يف يتم   

 وتكوف للمشكلة تعاوين حل إهباد ىو اؼبنهج ىذا إتباع من األساسي اؽبدؼ أف حيث   .التفاوض أطراؼ
 عليها اؼبتنازع القضية تما كان إذا اؼبساومة من ونفعاً  مبلئمة أكثر اؼبنهج ىذا ربح للطرفُت. ويعترب/ربح النتيجة

اؼبنهج  ىذا استخداـ أف كما التفاوض، أطراؼ بُت العبلقة على اؼبدى بعيدة نتائج وذات متعددة، ذات أبعاد
 إُف موقف وينقلب اؼبوقف فيها ينهار أف يبكن اليت اغباالت يف وخاصة التفاوض يف عالية مهارة يتطلب

 وتوفَت لكافة اآلراء االستماع ويتطلب الطرفُت بُت الثقة من ؼبزيدا يتطلب اؼبنهج ىذا تبٍت أف والشك مساومة. 
 بينهما أواصر الصلة وتقوية للطرفُت مرضي اتفاؽ على اغبصوؿ أجل من التعاوف على مشجع ومناخ جو

 مستقببًل.
 ( عوامل اختيار اؼبنهج التفاوضي1)اصتدوؿ

 العامل
 اؼبناسب اؼبنهج

 كبلتاؼبش غبل اؼبشًتؾ اعبهد اؼبساومة

 عليها اؼبتنازع القضااي طبيعة
 متعددة أبعاد ذات واحد بعد ذات

 للزايدة قابل قليل مبلغ اثبت مبلغ
 اعتمادية مستقلة التفاوض أطراؼ بُت العبلقة
 آخذوف/معطوف آخذوف التفاوض أطراؼ شخصية مباذج
 طويل قصَت اؼبتاح الوقت
 متوازف جهة واحدة يف القوة ميزاف

 .81،ص1998يو حسن دمحم،مقدمة يف علم التفاوض االجتماعي والسياسي، عاَف اؼبعرفة للنشر،الكويت،اؼبصدر: وج
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وختاما يعد التفاوض من األدوات الرئيسية يف فض النقاشات يف التفاعبلت السلمية التعاونية بُت األطراؼ     
عبديدة من صفقات وموضوعات زبص اؼبتفاوضة، أف من يبلكوف اؼبعلومات ىم الذين يقوموف بصناعة األحداث ا

أطراؼ ؿبددة ليستمر مسلسل التفاوض من زمن آلخر ومن مكاف آلخر حىت تتحوؿ حياتنا ابلفعل إُف سلسلة 
و يبكن القوؿ أف عليمن عمليات التفاوض اليت ال تتوقف، وسنعاًف يف اؼببحث اؼبواُف  ماىية وأنبية فريق العمل.

د على مهارات فنية و سلوكية، قباحها يعتمد  على إتباع طريف التفاوض التفاوض ىو عملية ديناميكية تعتم
أساليب و فنوف التفاوض، مكاسبو ليست دائما متعادلة وىذا يعٍت أف ما يبلكو اؼبفاوض من مهارات ربقق لو 

 :256سبر العملية التفاوضية بثلث مراحل أساسية و لتحقيقها .255قباحا أكرب من قباح شريكو
يتم يف ىذه اؼبرحلة ربديد نقاط القوة و الضعف، بناءا على معايَت إختيار احملاورين و  : ما قبل التفاوض ( أ

صبلحياهتم ومسؤولياهتم ، مث التعريف دبوضوع وىدؼ التفاوض ، يف األخَت يقـو اؼبفاوض جبمع 
 اؼبعلومات البلزمة لعملية التفاوض.

يادة واإلستعانة بطرؼ وسيط عند اغباجة ، و يقـو اؼبفاوض إبستخداـ أمثل ؼبهارة الق اثناء التفاوض : ( ب
 أخَتا فرض جدوؿ األعماؿ .

و متابعة  يتم توثيق العملية التفاوضية ونتاجها ،و تدوين مامت االتفاؽ عليو بعد العملية التفاوضية : ( ت
 . التنفيذ

 :257تمثل يففإف مهارة التفاوض احدى اىم اؼبهارات اليت هبب اف يتحلى هبا القائد اعبيد و تو ابلتاِف 
    :و تعٍت التحكم يف موضوع التفاوض.  إدارة اضتوار 
 :تشخص ما يقولو اؼبفاوض من مصداقية. لغة اصتسد 
 :يعكس فهم الرسالة وليونة القناة.  اإلتصاؿ الفعاؿ 
  :وطريقة طرح األسئلة . ابإلضافة اُف الًتكيز على وقتطرح األسئلة 

 أىم وتتمثل وغَتىا واؼبقاببلت عن االجتماعات سبيزه أف يبكن يتال اػبصائص من دبجموعة التفاوض لذا ينفرد
 :258يلي فيما اػبصائص ىذه

 مؤقتا  نشاطا او عارضا موقفا أو طارائ غبداث  ؾبزأة أنشطة مستمرة وليس  متكاملة عملية ىو التفاوض
 للخروج منو. نسعى طارئ موقف التعامل معو على انو هبب فبل

 أطرافو بُت اتفاؽ إُف للوصوؿ اػببلفات حسم أو لنزاعا فض ؿبصلة ىدؼ او التفاوض . 
 اؼبفاوضُت. وشخصيات واذباىات إبدراكات تتأثر احتمالية عملية التفاوض 

 إسًتاتيجية التفاوض يف فريق العمل وتكتيكاتو:
ة لتحقيق إف اإلسًتاتيجية ذبعل التفاوض مربمج، وىذا يفضي إُف القدرة على ربديد األساليب والوسائل البلزم   

األىداؼ اؼبنشودة من التفاوض، فبعد التنبؤ دبصَت اؼبوقف التفاوضي، هبب إعداد العدة لو و لتجنب اؼبفاجآت 
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ومن الضروري، أف ال يتم التعامل مع اؼبوقف التفاوضي على أنو حدث طارئ أو مفاجئ،   واألزمات
وضي، إذ يرسم األىداؼ اؼبرجو ربقيقها من فاإلسًتاتيجي العقبلين ىو اؼبرشد واؼبوجو اغبقيقي لؤلداء التفا

التفاوض، ويوفر اؼبعرفة العلمية لتنمية القدرة اإلدراكية الستيعاب واحتواء الطرؼ األخر وحصر أوضاعو وتوقعاتو 
وربجيمها، وربديد ما ينبغي القياـ بو أو ما ال ينبغي القياـ بو قبل اػبوض ابلعملية التفاوضية، وربديد الربامج اليت 

من خبل ؿ ىدا اؼبطلب سنتناوؿ أىم اسًتاتيجيات التفاوض يف فريق العمل  وؼ يتم استخدامها يف التفاوض ،س
و التكتيكات اؼبصاحبة ؽبا، حيث يشَت التكتيك إُف العناصر الفرعية أو اؼبكوانت اعبزئية اليت يستخدمها اؼبفاوض 

إف قباح أي منظمة او فشلها  حيثملية التفاوض .ويتحرؾ هبا داخل اإلسًتاتيجية لتحقيق األىداؼ الرئيسية لع
يتوقف على قدرهتا على ربقيق الغاية و األىداؼ اليت رظبتها ؽبا  األمر الذي ال يبكن الوصوؿ إليو دوف 

من الكلمة اليواننية سًتاتيجيوس  Strategyإسًتاتيجية واضحة و وافية .اشتقت كلمة اإلسًتاتيجية 
Strategos قيادة أو فن اغبرب ، وعلى ىدا النحو فهي ترتبط ابؼبهاـ العسكرية اؼبناطة دبفهـو ، وىي تعٍت فن ال

اإلسًتاتيجية لقد تعددت استخدامات اإلسًتاتيجية حىت أهنا مشلت العديد من العلـو و اؼبيادين ، و َف يعد 
ماعية كعلم )السياسة،  استخدامها قاصرا على اغباالت العسكرية بل قبده قد امتد اليـو إُف كافة العلـو االجت

 االقتصاد، االجتماع، اإلدارة .....اٍف ( .
أي أف جوىر اإلسًتاتيجية يتمثل يف مسايرة حاالت القوة و الكفاءة اؼبتميزة يف ميداف األعماؿ ابلطريقة 

عسكري ، اليت تتمتع هبا دائرة العمل اػباصة دبيزة تنافسية على اػبصـو اؼبتنافسة يف نفس اؼبيداف يف اجملاؿ ال
فاألوامر اإلسًتاتيجية ىنا ربتم على القادة اف ىبتاروا ميداف اؼبعركة اؼبوايت غباالت القوة ، و اإلمكاانت اػباصة 

أما يف ميداف منظمات األعماؿ ، فهي هتدؼ إُف ربقيق  ابستعدادىم و يف نفس الوقت غَت اؼبواتية ألعدائهم .
 259 ة و البيئة اػبارجية اليت تتنافس يف إطارىا مع غَتىا .ؾبارة مواتية بُت الكفاءة اؼبتميزة للمنظم

ىي ربديد اؼبنظمة ألىدافها و غاايهتا على اؼبدى البعيد ،  Perry Leeإذا فاإلسًتاتيجية حسب بوريلي    
وزبصيص اؼبوارد لتحقيق ىذه األىداؼ و الغاايت ، واف عملية زبصيص اؼبوارد أو إعادة زبصيصها تعد من 

ىي عملية تكوين وضع منفرد للمنظمة ذي  Porterكما أف اإلسًتاتيجية حسب بورتر  دارة العليا .مسؤولية اإل
و بنفي السياؽ يرى تومبسوف  قيمة لعمبلئها من خبلؿ تصميم ؾبموعة أنشطة ـبتلفة عما يؤديو اؼبنافسوف .

Thompson : اإلسًتاتيجية من خبلؿ إطارين 
ة اليت تتعلق ببناء اؼبيزة التنافسية و صياغتها يف كل قطاع أعماؿ تعمل يسمى األوؿ ابإلسًتاتيجية التنافسي

فيو اؼبنظمة ، ويبكن أف يتحقق ذلك إما ابلًتكيز على قطاع أعماؿ معُت أو منتجات ، خدمات أو مستهلكُت 
 معينُت وىذا ما يتفق مع وجهة نظر بورتر . 
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ف تدخلو اؼبنظمة ، و كيفية صبع و ىيكلة ويتعلق اإلطار الثاين بتحديد قطاع األعماؿ الذي هبب أ
األنشطة اؼبطلوبة للدخوؿ يف دلك القطاع ، وطريقة إدارهتا بشكل انجح  ، و يدعى ىذا اإلطار إبسًتاتيجية 

 اؼبنظمة . 
فيعرفها أبهنا عملية مبادرة و فعل أكثر من ؾبرد زبطيط للعمل ، أي ىي العملية  Higginsأما  

و أييت تعريف  قباز رسالة اؼبنظمة من خبلؿ إدارة و توجيو عبلقات اؼبنظمة مع بيئتها .اإلدارية اليت تستهدؼ ا
أبهنا صياغة وتطبيق و تقوًن التصرفات و األعماؿ اليت من شأهنا سبكُت اؼبنظمة من وضع  Davidدايفيد 

ؿ تضمينو إُف صياغة مفهـو اإلسًتاتيجية من خبل 1987سنة   Minzbergأىدافها موضع التنفيذ .وتوصل 
 و ىي :  Five Ps For Strategyآراء ؾبموعة كبَتة من الباحثُت ليصل إُف ما يعرؼ ابسم

أي أف اإلسًتاتيجية عبارة عن اػبطة موصوفة ربدد سياقات التصرؼ و سبلها ، فهي   Planاػبطة : .1
 دالة مرشدة للتعامل مع موقف أو حالة معينة ، و ىي مصممة اقباز األىداؼ .

 أي أف اإلسًتاتيجية ىي مناورة القصد منها خداع اؼبنافسُت و االلتفاؼ حوؽبم . Ploy: اؼبناورة  .2
أي أف اإلسًتاتيجية ىي مبوذج متناغم األجزاء من خبلؿ السلوؾ اؼبعتمد و حىت   Patternالنموذج : .3

 غَت اؼبعتمد .
ليو ، وىذا الوضع اإلسًتاتيجية موقف أو وضع مستقر يف البيئة يتم الوصوؿ إ Positionاؼبوقف :  .4

 يتصف ابلديناميكية .
اإلسًتاتيجية منظور يعطي القدرة على رؤية األشياء و إدراكها وفقا لعبلقاهتا  Perspectiveاؼبنظور :  .5

 260الصحيحة .
و من صبلة ما سبق فاف اإلسًتاتيجية ىي تصور الرؤى اؼبستقبلية للمنظمة و رسم رسالتها و ربديد غاايهتا على 

، و ربديد أبعاد العبلقة اؼبتوقعة بينها و بُت بيئتها دبا يسهم يف بياف الفرص و اؼبخاطر احمليطة هبا ، و  اؼبدى البعيد
نقاط القوة و الضعف اؼبميزة ؽبا ، وذلك هبدؼ ازباذ القرارات اإلسًتاتيجية اؼبؤثرة على اؼبدى البعيد و مراجعتها و 

 261تالية: تعتمد اإلسًتاتيجية على اؼببادئ ال إذتقويبها .
 : على ضوء اإلمكانيات اليت سبلكها اؼبؤسسة ) نقاط القوة و الضعف(  تقـو إبعداد اإلسًتاذبية مبدأ القوة

اؼبناسبة )اؽبجـو _ الدفاع( وال شك أف ىذين اإلسًتاتيجيتُت تتفرع إُف عدة اسًتاتيجيات منها =  )التخصص_ 
 التفاىم (. –الشراكة 

 :تكوف اؼبؤسسة دائما يف وضعية الرائد يف صبيع اجملبلت،  األمر الذي يدفعها أف  من اؼبستحيل أف مبدأ الًتكيز
تركز جهودىا يف اجملبلت اليت تتميز فيو ميزات تنافسية أكرب من منافسيها، إف ىذا الًتكيز يكوف يف اإلنتاج أو 

 السوؽ أو أي نشاط.
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 ا أو تبذيرىا، وإما أخذ دببدأ اغبيطة واغبذر : إف توفر اإلمكاانت للمؤسسة ال يعٍت تبديدىمبدأ اقتصاد القوة
 ذلك بتكييف تلك اإلمكانيات على ضوء اؼبتغَتات اغباصلة يف احمليط الذي توجد فيو .

 :إف ربديق الفعالية اؼبرجوة من األنشطة اليت تقـو هبا اؼبؤسسات يتوقف على التنسيق واالنسجاـ  مبدأ التنسيق
 قـو هبا.بُت ـبتلف الوظائف واألنشطة اليت ت

 :إف اؼبؤسسات توجد يف ؿبيط مليء ابؼبخاطر،األمر الذي يتطلب منها أف تضع إمكاانهتا يف  مبدأ األماف
 الواقع اليت تكوف فيو درجة اػبطورة أقل.

 :يفهم من ذلك،على اؼبؤسسة أف تستغل الفرص اؼبرحبة كلما ظبحت الفرصة،أي ؿبسن اؼبراىنة  مبدأ الفرص
 ك تبنيها االسًتاتيجيات التسويقية اؼببلئمة.على اغبصاف اؼبربح وذل

 توجد ؾبموعة من األىداؼ اليت ربرص اإلسًتاتيجية على تطبيقها وىي:حيث 
  .معرفة الوضع اغباِف للعمل الذي ستعمل على تنفيذه، والتعرؼ على كافة العناصر اؼبكونة لو 
 .ربديد كافة األدوات والوسائل اليت ستستخدـ لتطبيق العمل 
 إهبابيات وسلبيات العمل اؼبرتبط ابإلسًتاتيجية . إدراؾ 
 .االستفادة من إهبابيات العمل واغبرص على تنفيذىا أبسلوب صحيح 
 .توفر الظروؼ البيئة اؼبناسبة لتنفيذ اإلسًتاتيجية 
 وؿ مراعاة مناسبة كافة العوامل احمليطة ابإلسًتاتيجية، مع طبيعة اؼبهمات اليت ستقـو هبا فبا يؤدي إُف الوص

 262لتحقيق النتائج اؼبطلوبة من العمل.
 بعد اإلؼباـ الشامل ابإلسًتاتيجية نتعرض أالف إُف مفهـو اإلسًتاتيجية التفاوضية و أمباط اؼبفاوضُت :

اإلسًتاتيجية تشَت إُف اإلطار العاـ للتحرؾ واألىداؼ األساسية إُف اؼبطلوب  مفهـو اإلسًتاتيجية التفاوضية:
إُف سياسات ومبادئ عامة يتم االلتزاـ هبا يف التعامل، وعادة ما تركز اإلسًتاتيجية على ربقيقها وترصبة ذلك 

األىداؼ بعيدة اؼبدى ،أي أف اإلسًتاتيجية التفاوضية ىي التخطيط لعملية التفاوض، أو ىي خط السَت الذي 
 263يتحرؾ عليو اؼبفاوض لتحقيق أىدافو.

 أمناط اظتفاوضُت يف فرؽ العمل:
 264:يلي وتتمثل فيما

اؼبفاوضوف  الواقعيوف يتميزوف إبعطائهم اىتماـ ابلوقت وىو النوع الذي الدخوؿ يف  أ_ اظتفاوض الواقعي:
صلب اؼبوضوع مباشرة دوف اػبرةج ىنا أو ىناؾ عن صلب اؼبوضوع والدخوؿ يف ىوامش غَت مهمة ابلنسبة 

ف بعدوانية اذباه الطرؼ األخر وال يهتموف بو لو،ويتصفوف أبهنم منظموف ويبيلوف ابلتعامل الرظبي،وذبدىم يتصرفو 
أو ابحتجاجاهتم وال يهمهم أف يكوف مقتنعا دباؿ توصل إليهم أو َف يقتنع، فهم يريدوف أف يكونوا ىم الكاسبُت 

وغَتىم ىبسر أي )أان ومن بعدي الطوفاف كما يقاؿ( وىذا النوع عندما تتفاوض معو عليك أف تدخل مباشرة يف 
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دوف ثرثرة وتفاصيل كثَتة واضاعة للوقت وعليك أف أتخذ قراراتك مع ىذا النوع بسرعة وبتشدد صلب اؼبوضوع ب
 دوف تقدًن تنازالت ولكن هبب أف تكوف قراراتك مستندة على معلومات وحقائق واضحة ومباشرة.

ليجد  فهو عكس الواقعي وىو نوع وبب أثناء التفاوض أف يبتعد عن أجواء العمل ب_ اظتفاوض االنفتاحي:
 لنفسو شيء من اؼبداعبة مع الشخص اؼبقابل وذبدىم متساىل أثناء تفاوضو.

وىذا النوع انفعاِف نوعا ما يف بعض اؼبواقع من التفاوض ولكنو قابل على ازباذ القرار عادة وفورا دوف تردد وذبده 
 يفيض من األحاسيس اعبياشة منذ إحساس مرىف.

األمباط فحاوؿ أف تستغل ذلك لتحقيق صفقة وتستطيع ذلك  وأنت كمفاوض إذا تعرضت ؽبذا النوع من
ابستفارة ضباسة كبو موضوعك أو مشروعك الذي تقدمو وإذا قبحت فسوؼ ذبده يوافق بقرار السريع مبٍت على 

 ضباسو.
ويبتاروف حببهم للناس وذبد أف تصرفاهتم عاطفية أو يغلب عليها التعاطف مع الناس وىذا  ث_ اظتفاوض الودود:

نوع مطلوب منك أنت فقط أف ذبعلو يشعر ابإلطمئناف إذباىك،ألنو يف بداية تفاوضو معك سوؼ لن يتخذ ال
أي قرار إُف بعد أف يشعر ابالطئناف كبوؾ، ولذلك ذبدىم يتسموف ابلبطء يف ازباذ القرارات ويكرىوف الضغط 

 فهم َف يتموا أو يوافقوا أو يتخذوا قرار ربت الضغط أاي كاف.
لنوع يف أثناء التفاوض يتحولوف إُف عناصر هتدئة غالبا، فهم يسعوف دائما إُف اسعاد اعبميع أي صبيع وىذا ا   

األطراؼ اؼبتفاوضة ، فإذا تفاوضت مع ىذا النوع من األمباط ، فعليك أف ترضى على بطء ازباذ القرارات منهم 
لبداية،ولكن عليك اغبذر من الضغط على أوال مث أف رباوؿ أف تناؿ ثقتهم وأف تشعرىم ابالطمئناف كبوؾ يف ا

 ىذا النوع من اؼبفاوضُت ،فكلما ضغطت عليهم كلما كاف إبتعاد ىم وحجمهم عن ازباذ القرار.
 ث_ اظتفاوض التحليلي :

وىذا النوع ال يقتنع أبدا أبي عرض إُف بعد أف يعرؼ كل التفاصيل وتفاضيل التفاصيل،وابلطبع فإف ذلك سوؼ 
ى الوقت وسرعة ازباذ القرار قبلهم،فسوؼ تتسم اؼبفاوضات معهم ابلبطء فإهنم وببوف أو دبعٌت يكوف لو األثر عل

أصح يريدوف أف أيخذواوقتهم الكايف يف التحليل والتمحيص يف كل التفاوضي لوال وببوف أف يدفعهم اؼبفاوض 
 فاصيل واؼبعلومات وغَته.اؼبقابل الزباذ القرارات بل يريدوف أف يكوف كل شيء يف مكانة بعد  اخذ كل الت

ىذا النوع عندما تقع فيو أثناء تفاوضك فعليك أف التعطيو كل اؼبعلومات اؼبطلوبة وإمبا هبب أف تعطيو إايىا    
 على مراحل كلما سئل عنها أو طلبها ولتعطي لنفسك فرصة اإلجابة على أسئلتو اليت لن تنتهي.

كل مفاوض يريد أف يتفاوض مع شخص لو نفس   تعود لشخصيتك أنت، فبل شك أبفج_ شخصيتك أنت: 
مبطو أو دبعٌت اصح مشابو لو.وربدث اؼبشاكل يف العادة عند اختبلؼ األمباط أو تصادمها ، ولتتفادى ذلك 
عليك أف تعرؼ أوال مبط الشخص اؼبقابل لك ورباوؿ أف تغَت يف مبط أو طريقتك لتجعلها تتناسب مع مبط 

 ولو وتتقرب إليو لتتمكن من تفادي الصراعات بينكم للوصوؿ لقرار. اؼبفاوض اؼبقابل لك ولتناؿ قب
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 أنواع االسًتاتيجيات التفاوضية يف  فريق العمل
إف أنبية رسم إسًتاتيجية لعملية التفاوض تنبع من مقًتابت إدراكية اخًتاقية تستهدؼ مكامن فكر الطرؼ 

من األساسيات الضرورية لتحقيق اؼبكاسب ،  اػبصم، إف التفاوض نشاط فكري ىادؼ، فبناء إسًتاتيجية تعد
رسم إسًتاتيجية للتفاوض ربتاج ثبلثية ىي )خطة ومعلومة ووقت( وىذا يستوجب ضرورة ربديد احملفزات اليت ف

تساعد على قباح اؼبفاوضات واليت تبلورت على شكل اسًتاتيجيات فرعية منشطرة من اإلسًتاتيجية التفاوضية 
 265 :وتتضمن مايلي .الشاملة

ىذه اإلسًتاتيجية تسعى إُف إهباد بدائل وحلوؿ مقبولة لكافة أطراؼ _ إسًتاتيجية تعظيم الفائدة اظتتبادلة:1
العملية التفاوضية وتطوير التعاوف وتعميق العبلقة القائمة وتوسيع نطاؽ التفاوض ومده إُف ؾباالت جديدة سواء 

 عن طريق:
 ؼ أو التفاوض.إهباد وسيلة لزايدة اؼبوارد موضوع اػببل -

 _ أف يتحقق أحد األطراؼ أىدافها ولكن بتكلفة أقل للطرؼ اآلخر.

 _ أف يقدـ طرؼ تعويض للطرؼ اآلخر مقابل التنازالت اليت يقدمها.
 _ أف يقدـ كل طرؼ تنازالت ابلنسبة للقضااي ذات األولوية الدنيا لكل طرؼ.

 ؼ._ تطوير اختيار أو بديل جديد سباما يليب أىداؼ األطرا
 - وتتضمن ىذه اإلسًتاتيجية استخداـ تكتيكات مثل:

 اؼببادرة بتقدًن تنازالت على اعتبار أف الطرؼ اآلخر سيقدـ تنازالت مقابلها. -
 الكشف عن أىدافك ومصاغبك. -
 التلميح عن طريق وسطاء أو قنوات خلفية إبمكانية الوصوؿ إُف حل وسط. -

من ؿباولة طرؼ إقناع الطرؼ اآلخر بقبوؿ حلوؿ بدائل ربقق ىذه اإلسًتاتيجية تتض(_ إسًتاتيجية اعتيمنة:2
مصلحتو ابلدرجة األوُف تتضمن ىذه اإلسًتاتيجية استخداـ تكتيكات للضغط واإلهناؾ واالستنزاؼ يف ؿباولة 

 للسيطرة وإخضاع الطرؼ اآلخر مثل:
 تقدًن مطالب تفوؽ بكثَت اغبد األدىن اؼبطلوب. -
 َت(.التمسك دبوقف )غَت قابلة للتغي -
 اعبدؿ إلقناع الطرؼ اآلخر أف التنازالت يف مصلحتو. -
استخداـ التهديدات )مثبل ابالنسحاب من اؼبفاوضات أو فرض عقوابت على الطرؼ اآلخر لرفضو  -

 تقدًن تنازالت(.
 التلميح أبف عنصر الوقت يشكل عامل ضغط أكرب على الطرؼ األخر. -
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أىداؼ الطرؼ األخر وحدوده األدىن مع إخفاء أي ؿباولة اغبصوؿ على أكرب قدر من اؼبعلومات حوؿ  -
 معلومات عن أىدافك أو مواقفك.

ىده اإلسًتاتيجية تتضمن تقليص األىداؼ واؼبطالب اؼبطروحة على مائدة اؼبفاوضات (_ إسًتاتيجية اطتنوع:3
 واؼببادرة بتقدًن التنازالت هبدؼ سرعة حسم اؼبشكلة أو القضية وإهناء اؼبفاوضات سريعا.

وىي تتضمن االمتناع عن الرد الفوري أو أتجيل اإلجابة عن إسًتاتيجية التسويف أو الصمت اظتؤقت: (_4
سؤاؿ معُت بتغيَت ؾبري اغبديث أو الرد بسؤاؿ آخر بغرض االستفادة من الوقت للتفكَت ودراسة مغزى السؤاؿ و 

خصمو و تقدًن التنازالت فاف األخَت  أىدافو و تقرير ما هبب عملو اؼبفاوض الذي يبادر ابالستجابة إُف طلبات
 ال يتوقف عن طلب اؼبزيد.

تتضمن التغيَت اؼبفاجئ يف األسلوب أو طريقة اغبديث أو التفاوض على الرغم من أف  إسًتاتيجية اظتفاجأة : -(5
 أو اغبصوؿ على تنازالت من اػبصم  التغيَت َف يكن متوقع يف ذلك الوقت و عادة يعكس ذلك ىدفا ما

تتضمن دفع الطرؼ األخر لقبوؿ تصرفك بوضعو أماـ االمر الواقع و لنجاح سًتاتيجية األمر الواقع : (_ إ6
 ىذه اإلسًتاتيجية عمليا هبب توفر عدة شروط من أنبها : 

 أف يكوف احتماؿ قبوؿ الطرؼ اؼبعارض للنتيجة يف النهاية احتماؿ كبَت  -
رضتو أكرب ماداي و معنواي من اػبسارة اليت ربدث نتيجة عدـ أف تكوف خسارة الطرؼ اؼبعارض من استمرار معا -

 تقبلو األمر الواقع .
و ىي استعداد اؼبفاوض على االنسحاب و التنازؿ عن رأيو للطرؼ (_ إسًتاتيجية االنسحاب اعتادئ : 7

 األخر بعد أف يكوف قد حصل على بعض اؼبميزات مهما كانت فهو ىنا وباوؿ إنقاض ما يبكن إنقاضو.
و ىنا يعلن أحد االطراؼ انسحابو يف اللحظة اغباظبة فيحصل بدلك  (_ اسًتاتيجية االنسحاب الظاىري :8

 على مزيد من التنازالت من خصمو . 
تعٍت استعداد اؼبفاوض لتحويل موقفو من األماـ إُف اػبلف او  (_ اسًتاتيجية الكر و الفر أو التحوؿ :9

 و .العكس طبقا لظروؼ التفاوض و ملبسات
و ىي وضع قيد على االتصاؿ وذلك إلجبار الطرؼ االخر على الوصوؿ اُف قرار (_ اسًتاتيجية التقييد :10

 سريع او للنزوؿ على رغبة معينة يف التفوض .
حيث أتخد القضية جزءا جزءا اُف اف تصل االطراؼ اؼبتفاوضة  (_ اسًتاتيجية التدرج أو اطتطوة خطوة : 11

ىي تفيد يف حالة عدـ معرفة االطراؼ لبعضهم البعض أو خرباهتم يف التعامل ؿبدودة أو اُف اؽبدؼ النهائي و 
 اليوجد ثقة بينهم .
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ىذه االسًتاتيجية تعمل على اؼبماطلة وكسب الوقت وتفويت الفرصة هبدؼ تعطيل (_ اسًتاتيجية التسويف:12
كثر أتثَتا يف القضية أو اؼبشكلة موضوع اؼبفاوضات أو إطالة أمدىا على إعتبار أف الزمن سيكوف ىو العامل أال 

 التفاوض وكذلك يف سَت العملية التفاوضية وإدارهتا.
تتضمن التفاوض مع طرؼ بشكل مباشر هبدؼ التأثَت على طرؼ  (_ اسًتاتيجية التفاوض الغَت اظتباشر:13

اؼبقًتحات أو التنازالت أو سواء من انحية التشدد او اللُت أو نوعية –اثلث بشكل غَت مباشر السلوؾ التفاوضي 
 تستهدؼ التأثَت على طرؼ اثلث وليس على الطرؼ اؼبباشر للعملية التفاوضية.  -االتفاقات

تستخدـ لتشدد يف القضااي (_ اسًتاتيجية حتويل النظر عن القضااي الرئيسية لقضااي فرعية )التفتيت(: 14
 القل انبية .الرئيسية اؽبامة و تقدًن تنازالت يف القضااي الفرعية ا

أي تربير موقف اؼبفاوض اؼبتشدد وعدـ تقدًن تنازالت بسبب الضغوط اليت (_ اسًتاتيجية ادعاء العجز : 15
 يتعرض ؽبا من اعبماعات او الفئات اليت يبثلها أو ؿبدودية الصبلحية . 

وبصل على أقصى  أي أف يتبع اؼبفاوض أسلوب التنازؿ يف بعض القضااي ِف (_ اسًتاتيجية مفًتؽ الطرؽ :16
مايبكن اغبصوؿ عليو من تنازالت يف القضااي االكثر أنبية و مدعيا انو مداـ سباشى مع الطرؼ االخر فيجب اف 

 يقابلو يف منتصف الطريق .
 اثنيا:تكتيكات التفاوض يف فريق العمل:

ات.إذ ىي غبظة التكتيك التفاوضي ىو إدارة التفاوض على ارض الواقع وغبظة اغبوار على طاولة اؼبفاوض
االستعراضية، وىذا يدؿ على أف التكتيك يعٍت فن إدارة اغبوار –احملاداثت وتباداؿ وجهات النظر التناورية

مباغت اليت َف يبكن التنبؤ هبا قط، فيظهر الرفض والرفض –التفاوضي والتحسب لكل حدث عرضي مفاجئ
وؽبذا، فالتكتيك يدؿ على ؿباكاة   .يف طاولة اؼبفاوضات اؼبتبادؿ، والتأييد اؼبتبادؿ، وىنا يظهر التكتيك التفاوضي

اؼبتفاوض للموقف التفاوضي على طاولة اؼبفاوضات، فهو فن أكثر من ما ىو علم، وىو أداء أكثر من ما ىو 
 ثقافة، بل ىو حراؾ اؼبفاوض يف التفاوض، ابستخداـ ثبلثية التكتيك )اؼبوقف، اغبوار، الضغط(.

ربديد األىداؼ اعبزئية و الزمنية البلزمة لتنفيذ التصرفات اليت يسلكها اؼبفاوض و أساليبو ويعتمد ذلك على كيفية 
 266و مناوراتو ػبدمة اإلسًتاتيجية يف ربقيق اؼبستهدؼ من عملية التفاوض و تتمثل يف :

  تكتيكات التفاوض :
 ألساسية إلدارة ربديد األىداؼ التفاوضية و اإلجراءات الكفيلة بتحقيق ىدا اؽبدؼ و اؼبراحل ا

 جلسات التفاوض . 
  التغلب على مشكبلت التفاوض من أنبها مشكلة مواجهة االعًتاضات ابلوضع يف االعتبار

 إمكانية التنازؿ عن جزئية معينة من األىداؼ أو قبوؿ ربقيقها على مراحل . 
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 و اليت التوازف بُت مصاٌف طريف التفاوض وبقق الوصوؿ إُف اتفاؽ عكس سبسك كل طرؼ أبىداف
 يريد ربقيقها .

  استخداـ عنصر التوقيت كأحد األساليب التفاوضية لصاٌف التفاوض بطلب أتجيل الرد أو أتجيل
 جلسة التفاوض للمزيد من الدراسة .

  اللجوء اُف التفاوض يف اخر مرحلة من اإلجراءات االدارية، اغبلقات التفانبية وصوال إُف مرحلة
 لرظبية النهائية .التعاقد و إبراـ االتفاقيات ا

 منها :   تكتيكات حتقق اظتصاحل اظتشًتكة :

 يكوف ذلك من خبلؿ :  _إطالة وقت التفاوض :1

 .الًتكيز على اإلجراءات الشكلية عديبة القيمة يف التفاوض 
  .إظهار ربفظات تتطلب واثئق إضافية 
 . اقًتاح بدائل تتطلب وقتا للتحليل و اؼبقارنة بينها 
 االستعداد للتقليل من شأف موضوعات التفاوض.  التأكيد على عدـ 
 . اؼببالغة يف االستعانة ابلتضمنيُت و االستشاريُت 
  ربط جداوؿ األعماؿ دبوضوعات شكلية ال تؤدي يف النهاية إُف حلوؿ و نتائج مفيدة وحاظبة 

طاء مواعيد هنائية ال ىنا ترتكز اؼبناقشة على القضااي األساسية دوف هتديد مع إع _ حتديد مواعيد هنائية :2
 تتعاراىا فًتة التفاوض .

للتعرؼ على اذباىات الطرؼ اآلخر و اغبصوؿ منو على معلومات تفيد اؼبفاوض  _ وضع أسئلة استفسارية :3
 يف اؼبراحل األوُف من عملية التفاوض و من مث تكشف اذباىات اػبصم و مطالبو .

الصراحة و النوااي اغبسنة و عدـ حجب أي معلومات يقصد بدلك  _ كشف كل ما لدى اطتصم من حقائق :4
ىامة من شأهنا أف تيسر الطريق للوصوؿ إُف اتفاؽ ، وقد يفشل ذلك إذا تبٌت الطرؼ اآلخر نوااي سيئة و 

 اسًتاتيجيات معاكسة .

انو  ىذا يؤكد استمرارية التعاوف مع اػبدمة من سوء تفسَت ىذا السلوؾ على_ اعتدااي و عرابُت الصداقة : 5
 رشوة قبل بدء اؼبفاوضات .

بدوره يؤكد على اللقاءات ثنائية اعبانب حيث يتصارحاف فيها بغلبة روح التفاؤؿ _ مكاف اللقاء و التفاوض : 6
 و ىذا وبدث عندما تصل اؼبفاوضات لطريق مسدود و يهبط معدؿ قباحها أو تكوف مهددة ابالهنيار .
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ضية من اؼبتعذر على اؼبفاوض الوصوؿ فيها غبل فيمكن إحالتها و ذلك لدراسة ق_ غتموعات عمل صغَتة : 7
جملموعة عمل صغَتة مشكلة من اؼبفاوضُت لدراستها و البث فيها دوف تعطيل لسَت عمليات التفاوض حوؿ 

 النقاط األخرى دوف معوقات .

 : تكتيكات من اجل تعظيم مكاسب الذات فقط

معُت و يسلك سلوكا مغايرا عكس االنطباع األوؿ يقصد بذلك إعطاء انطباع بتصرؼ _التمويو : 1
الذي مت التفاوض عليو ، و ذلك أبف يركز اؼبفاوض على موضوع اثنوي يعطي إحساسا أبنبية و ذلك 

 عكس اغبقيقة و لذلك مهارات منها: 
 . التأكيد على سبتع اؼبفاوض ابالستعداد لقبوؿ خيارات جديدة 
 خر .القدرة على رصد ردود أفعاؿ الطرؼ اآل 
 . إخفاء األىداؼ األساسية من وراء ىذه اؼبناورات 

يظهر ذلك عندما يطلب منو قبوؿ تنازالت ضرورية و حتمية اكثر فبا يتوقع _عدـ امتبلؾ السلطة : 2
 فيدعى انو فَت ـبوؿ بقبوؿ ذلك و ابلتاِف يتهرب من االلتزاـ .

ـز دوف ربفظ و أتيت مرحلة ال يستطيع الفكاؾ حيث يبدأ الصياد معربا عن طلباتو ابغب_الفريسة و الصياد : 3
أو االنسحاب فتدخل الفريسة اؼبساؼبة لتقًتح الوصوؿ إُف اتفاؽ و يبدي أحياان كثَتة التنازؿ و التعاوف ، أي 

 يعمل على تلبية اؼبوقف و ىذا يلـز فريقا متعاوان جدا و عدـ تعقيد األدوار.

عملية تلقي عمليات التشدد و عدـ اللباقة و السلبية من يظهر ذلك يف _إعادة صياغة االعًتاضات : 4
الطرؼ اآلخر و إعادة صياغتها حبيث تكوف االستجابة ؽبا بسلسلة من االهبابيات و ىذا يعتمد كثَتا على 

 شخصية الفرد الذي يستخدمو من حيث اضطبلعو ابؼبوقف و التصرؼ معو بلباقة و دكاء.

بغرض إطالة وقت التفاوض حبجة تقييم اؼبوقف و إعادة البحث عن يستخدـ ىذا التكتيك   اظتماطلة :–5
 خيارات و بدائل متاحة تتفق مع موقف التفاوض ويتطلب ذلك : 

 . توفر مهارة اإلنصات و إطالة الصمت اؼبؤقت 
  القدرة على عدـ الرد الفوري و تقدًن الرباىُت اؼبنطقية 
 إظهار عدـ توفر الصبلحية لبلستجابة لطلبات الغَت . 
 . إدخاؿ قضااي ىامشية جديدة جملاؿ التفاوض و أهنا ربتاج غبل عاجل 
 . عرض طلبات جديدة ربتاج الوقت لدراستها و توفَت اؼبعلومات حوؽبا 
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ذلك هبعل الطرؼ األخر يعدؿ من مواقفو و مساراتو دبا يساير أىداؼ من يتفاوض معو و  اظتوقف اظتفاجئ:-6
 لذلك أساليب عدة منها :

 قة اغبديث أو أسلوب التفاوض.تغَت طري 
  طرح بدائل غَت متوقعة 
 .تغيَت زمن التفاوض و مكاف التفاوض 
 . إدخاؿ مستندات غَت متوقع ظهورىا لتقدـ بياانت جديدة 

يظهر ذلك عندما تكوف للمفاوض القناعة أبنو يبكن حسم قضية من القضااي _فرض سياسة األمر الواقع: 7
 ا أوراؽ رظبية معتمدة ربكم سيطرتو على سَت التفاوض ويتطلب ذلك .ابزباذ أساليب إجرائية يظهر هب

 .  العلم التاـ إبمكانيات الطرؼ األخر و عدـ قدرتو على اؼبواجهة اؼبستمرة 
 . حساب نتائج فرض ىذه السياسة و مدى خطورهتا و ربمل نتائجها 
 تفاوض هبذا الشكل لتحقيق عدـ توفر االستعداد من الطرؼ األخر للتعاوف و استجابتو الستمرار ال

 اؼبنافع اؼبشًتكة للطرفُت و تعظيمها .

يقًتف ذلك ابالعتذار إما مباشرة أو بطريقة غَت مباشرة للطرؼ اآلخر  _االستعداد للًتاجع و التنازؿ :8
 ويستخدـ من خبلؿ :

 . الرضا دبا مت اكتسابو 
 . االستعداد للتنازؿ عن بعض اؼبنافع 
 سب معينة .عدـ اإلصرار على طلب مكا 
  إظهار أحقية الطرؼ اآلخر يف ربقيق طلبو و االعتذار عن أسلوب التفاوض الذي أدى إُف إخفاء ذلك

. 

يبكن فيو خداع الطرؼ اآلخر مع ؿباولة التعرؼ على مدى رغبة الطرؼ اآلخر  _التظاىر ابالنسحاب :9
و إاتحة الفرصة إلعادة ترتيب  يف استمرار عملية التفاوض وفبارسة بعض أنواع الضغوط لتقدًن تنازالت

 األولوايت و البدائل اؼبطروحة ، أساليبو كثَتة منها :

 . كسب الوقت ابلتأجيل 
 . اؼبماطلة يف تلقي و قبوؿ بعض طلبات الطرؼ األخر 
 . اؼبفاجأة يف تقدًن تنازالت 
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 . إظهار الرغبة يف إهناء جلسات التفاوض 

 بة يف البورصة من خبلؿ :يتم ذلك كعمليات اؼبضار  _اقتناص الفرص :10

 .)ربديد الوقت اؼببلئم للتحركات )ىجـو و افًتاء 
 . التأكد من نتائج و عواقب ىذا األسلوب 
 . اختيار اؼبوقف اؼببلئم لذلك 
  القدرة على تغيَت االذباه و لفت األنظار حسب متطلبات اؽبجـو و اؽبجـو اؼبضاد ، االرتداد و االرتداد

 اؼبضاد.

ويقصد بو اكتساب جوالت إضافية للضغط على الطرؼ اآلخر ابغبصوؿ على  ت اإلضافية :_جتنب التنازال11
 مكاسب جديدة ويبكن استخدامو من خبلؿ :

  .االكتفاء ظاىراي ابغبد األقصى من التنازالت اليت قدمها الطرؼ اآلخر 
 يت قدمها. إظهار وجود مواقع تفيد اؼبفاوض حبيث يصبح من اؼبستحيل تقدًن أي تنازالت غَت ال 
 . التأكيد على خطورة بعض القضااي إذا مت أتخَتىا يف سَت اؼبفاوضات 
 . إظهار اثر اؼبخاطرة اؼبًتتبة على عدـ االتفاؽ أو أتجيلو ألي شأف 

يتم خبطوات ؿبسوبة وغَت ملموسة للطرؼ اآلخر قبل تقدًن تنازالت أكيدة حىت _الرجوع يف اظتطالب : 12
كن معو القبوؿ أبدىن من ذلك و طلب تنازالت مقابلة للتنازالت اليت قاـ هبا اؼبفاوض يبكن الوصوؿ ؼبستوى ال يب

 و إذا رفض فيتم الرجوع يف اؼبطالب تدرهبيا .

من خبلؿ جعل اػبصم غَت مستعد للمواجهة ، يتم ذلك  _التنبؤ ابجتاىات اطتصم مع إخفاء اجتاىاتك :13
حالة اسًتخاء ، واف موضوع التفاوض ال يؤثر على حياتك أو ابػبداع و التمويو أي بعمل شيء يظهر انك يف 

حياة شركتك مث إيهاـ اػبصم بذلك ، ابلتاِف كأنو حصل على معلومات عنك إلعطاء انطباع للخصم أبنو ليست 
 ىناؾ أي عداوة مث استغبلؿ الوقت  للحصوؿ على نتائج مثمرة .

 مهارات التفاوض يف فريق العمل
 :267فاوض إُف عدد من اؼبهارات الشخصية وسنتحدث عن أنبهاوبتاج فريق العمل اؼب

هبب أف يكوف كل عضو قادر على الًتكيز على مايقولو األخرين والتأكد من أنو مهارات االستماع: -
مفهـو بشكل صحيح )كأف يقوؿ ما فهمو لطرؼ األخر(.ولغة اعبسد تشكل جزءا ىاما من مهارات 

 منتبو لكبلمو(. اإلستماع )كأف يبُت للطرؼ األخر أبنو
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وحىت لو كانت اؼبفاوضات تتم عن طريق اؼبراسلة الكتابية، سيجد فريق العمل اؼبفاوض بعض مهارات االستماع  
 كالتاِف :
  .الًتكيز على احملتوى وليس على كيفية وطريقة كتابتو 
  .إبعاد العواطف واالستماع إُف الذي يقاؿ، وليس الذي يراد ظباعو 
  ذبنب الشرود الذىٍت. 
   كل عضو يسأال نفسو أسئلة عقلية، مثل: ماىي النقطة الرئيسة؟ وكيف يتعلق ىذا دبا أعرفو حاليا؟ 
ىذه اؼبهارة مطلوبة عندما تتم اؼبفاوضات بشكل مراسبلت كتابية. وتنطبق على ىذه مهارات القراءة:  -

واطف وذبنب الشرود الذىٍت. اؼبهارة النقاط اليت ذكرانىا قبل قليل، فيجب الًتكيز على احملتوى وإبعاد الع
 وؿباولة أف تسأؿ اؼبرسل عن الذي يقصده بكتابتو قبل أف تقـو بتفسَته.

 :من اؼبهم أف تفصل بُت اؼبشكل واألشخاص اؼبرتبطُت هبا. اظتهارات اظتوضوعية 
 .انقش وجهة نظرؾ ووجهات نظر اآلخرين 
 .حاوؿ التعرؼ على االىتمامات واالحتياجات عبميع األطراؼ 
 خداـ عوامل اؼبوضوعية.است 
 .النظر لؤلماـ وعدـ االلتفات 
  إلقاء اللـو على اآلخرين من اؼبمكن أف يكوف مرضي ولكنو انذرا ما يساعد على اإلقباز وربقيق

 األىداؼ.
 مهارات التواصل: -
  .يكوف الفريق ؿبددا 
  .الًتكيز على اؼبشكلة 
  .جعل الطرؼ اآلخر يشعر ابىتمامك ابحتياجاتو 
 تعبَت عن الذات:مهارات ال -
  .اؼبقصود بو ىو أف يعرب الفريق عن تفصيبلتو واحتياجاتو أبسلوب جيد وفعاؿ 
   وهبب أف ينتبو ىنا الفريق إُف وجود فرؽ كبَت بُت التعبَت عن حالتو بشكل ودي وبشكل عدواين.فعندما

ضب على تقوؿ لشخص ما "أنت ذبعلٍت أغضب عندما...." أنت ىنا تعرب عن حالتك وتضع سبب الغ
اآلخر يف نفس الوقت.ولكن عندما تقوؿ "أان أشعر ابلغضب عندما...." فأنت ىنا تعرب عن مشاعر 

 الفريق بشكل ودي.
_ فريق العمل اؼبفاوض اعبيد يدير ويتحكم بنتيجة اؼبفاوضات، حبيث يتقلص ويقل اختبلؼ بُت ما يريده 

 الية( ستكوف النتيجة "الخسارة".فوز" )وىي اغبالة اؼبث-األطراؼ والنتيجة إف َف تكن "فوز
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 _ ابلنسبة لنتائج اؼبفاوضات فهي تنقسم إُف أربعة حاالت :
 «فوز": ىنا يكوف األطراؼ راحبُت من نتيجة اؼبفاوضات. وىي اغبالة اؼبثالية واليت قليبل ما ربدث.-فوز 
 خسارة":ىنا سيكوف أحد األطراؼ راحبا واألخر خاسرا. -"فوز 
  يربح أحد األطراؼ ولكن يف نفس الوقت لن ىبسر أحد من النتيجة. والنتيجة يف " الخسارة": ىنا لن

 ىذه اغبالة تكوف أسوء االحتماالت اعبيدة للمفاوضات.
 الخسارة": ىنا سَتبح أحد األطراؼ ،والطرؼ اآلخر لن ىبسر شيئا من ىذه النتيجة.-"فوز 

 :اظتواصفات البلزمة لفريق العمل اظتفاوض
 :268روط ينبغي توافرىا فػي عػضو فريػق التفاوض أنبهاوىناؾ مواصفات وش

أف يتصف عضو فريػق التفػاوض دبهػارة التحػدث والتعبيػر واالستماع واإلنصات وسوؼ نعرض لذلك ابلتفصيل  -
 .فػي فػصل قادـ

والرد  أف يتصف عضو فريق التفاوض بقوة الشخصية وقدرتو على التفهم واالستفسار واغبوار والتأثَت واإلقناع -
 .على حجج اآلخػرين حبجج منطقية

 القدرة على اؼبناورة وتوظيف البياانت والواثئق واؼبعلومات وطرح التساؤالت. -
ضرورة توافر اػبربة والكفاءة يف التخصص النوعي لكل عػضو يف فريق التفاوض حبيث تتكامل اػبربات  -

    .والتخصصات البلزمػة لتغطية عناصر قضية أو موضوع التفاوض
 القدرة على اكتشاؼ مناطق القػوة والػضعف، وإدراؾ الفػرص والقيود واؼبعوقات. -
 القدرة على الرد على االعًتاضػات وحػل اؼبػشكبلت وازبػاذ القرارات والتوصل إُف حلوؿ واتفاقات. -
 .جآتضرورة التحلػي ابلثقػة بػالنفس والتحلػي ابلػصرب ومقاومػة االستفزازات واالستعداد ابؼبفا -
اؼبعرفة الصحيحة واإلؼباـ الكامل أبمباط البػشر والقػدرة علػى التعامل مع كل منها حسب طبيعة شخصية كل -

 مبط.
 ؼترجات عملية التفاوض على فريق العمل:

 على مستوى األطراؼ اظتتفاوضة:  
 .الوصوؿ إُف حل يرضي الطرفُت 
 .تقوية أواصر الصداقة 
 دلة اؼبستقبلية.نضج واستمرارية العبلقات اؼبتبا 
 .توفر دراية اتمة إبمكانيات الطرؼ اآلخر 
 .زايدة اؼبرونة ابالستجابة والتكييف مع اؼبواقف اؼبختلفة 

 على مستوى الفرؽ:
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 .زايدة القدرة على التفاعل واالستجابة 
 .زايدة قدرة أعضاء الفريق 
 .تعميق وتوطيد روابط أعضاء الفريق 
 يبكن التغلب عليها.ذبنب رؤية بعض اؼبوضوعات على أهنا ال  
 .زايدة ضباس أعضاء الفريق وربملهم للمهاـ واؼبسؤوليات 
 .مصداقية القرارات اؼبتخذة 
 .إبراز القدرات الشخصية ودعم الثقة بُت أعضاء الفربق 
 .اكتساب مهارات جديدة 

 على مستوى اظتؤسسة:
 .ربقيق أقصى منفعة فبكنة 
 .التوصل إُف ازباذ قرار 
 اؼبؤسسة. ربقيق فعالية وكفاءة 
 .تعزيز ظبعة ومكانة اؼبؤسسة 
 .إظهار احًتافية يف تعامل اؼبؤسسة 
 .تقليل اػبسائر 
 .توفَت الوقت واعبهد الذي يستنفذ يف غَت صاٌف اؼبؤسسة 
 .معاعبة اؼبوضوعات اغبالية واألخذ بعُت االعتبار اآلاثر اؼبستقبلية  

اؼ فريق العمل فإنو يتولد لنا من خبلؽبا أىم وختاما  ومن خبلؿ انعكاسات وأساليب التفاوض على أىد    
اػبصائص واؼبواصفات اليت هبب أف يتحلى هبا الفريق الفعاؿ من أجل ربقيق االنسجاـ والتوافق والتبلـؤ والتكييف 

اؼبستمر بُت أعضائو ليصبح وحدة متجانسة ، ؿبددة اؼبهاـ  ليس بينها أي تعارض أو انقساـ يف الرأي أو اؼبيوؿ 
 بات.أو الرغ

 :خادتة
إف كافة جوانب حياتنا ىي سلسلة من اؼبواقف التفاوضية ، وتظهر ضرورة علم التفاوض ومدى األنبية اليت       

يستمدىا من العبلقات التفاوضية القائمة بُت أطراؼ أي ما يتعلق ابؼبوضوعات التفاوضية اليت يتم التفاوض 
 ض أما إذا نظران إُف الزاوية الثانية وىي زاوية اغبتمية.بشأهنا وتلك ىي الزاوية األوُف أي ضرورة التفاو 

ومن خبلؿ ما تطرقنا إليو يف الفصل  األوؿ توصلنا إُف أف للتفاوض ىو عملية يتضمن خبلؽبا اؼبساومات     
 والتنازالت اؼبشًتكة للوصوؿ إُف اتفاؽ مقبوؿ من أجل بناء فريق عمل فعاؿ،  كما تناولنا ماىية فريق العمل حيث

 توصلنا إُف أنو يشاطر كل أعضائو اؼبسؤوليات للتفاوض أساليب وانعكاسات ىامة على أىداؼ فريق العمل. 



فريقد.ؾتاة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة ال  

 

 141 

و بذلك يبكن من خبلؿ توفر التفاوض السليم يكوف فريق العمل قوي و فعاؿ يستطيع التغلب على 
لذي يتحدث عن أنبية التفاوض اؼبشاكل و الصعوابت و حلها ، و ىذا ما يبكننا رؤيتو تطبيقا يف الفصل اؼبواِف ا

 يف فريق العمل يف اؼبديرية الوالئية للتجارة ػ تندوؼ ػ.

 : 269تتعدد أنواعو و اساليبو ، نذكر انبها كما
 يعرؼ  ما أو اؼبشًتكة اؼبصلحة مبدأ التفاوض أطراؼ أو الطرفاف انتهج ما إذا وىو الطرفُت: لصاحل اتفاؽ

 البعض بعضها تساعد األطراؼ حيث الطرفُت صاٌف وبقق ما على ىنا الًتكيز تكَسب،يتم وأنت أكٌسب
 اعبميع. منها يستفيد إتفاقات إُف للوصوؿ سواي على العمل

 التفاوض  من النوع ىذا ووبدث  :اآلخر للطرؼ وخسارة األطراؼ ألحد مكسب أجل من التفاوض
 اختيار سوء بسبب ضاأي ذلك وبدث وقد الطرفُت، قوة بُت توافق يتحقق ال عندما زبسر، وأنت أكسب

 يكوف عندما ذلك وبدث كما األقوى، الطرؼ قبل من االختيار حسن التفاوض لتوقيت أحد األطراؼ
 القوة، وموازين أوضاع فيها تنقلب قد اليت اؼبستقبلية النظرة ىنا تعٍت ال و التفاوض مرحليا، ىدؼ

 السيطرة. وإحكاـ اػبصم واستًتاؼ إهناؾ تستهدؼ تصارعية ىي إسًتاتيجيات اؼبنبثقة واالسًتاتيجيات
 أو  مباشرة يكوف وقد اؼبقابلة لؤلطراؼ التفاوضية النوااي استكشاؼ إُف يهدؼ االستكشايف: التفاوض

 وسيط. طرؼ قبل من
 حالة  مستوى خفض أجل من سبييعها أو األوضاع تسكُت إُف يهدؼواالسًتخائي: التسكيٍت التفاوض

 او ما لطرؼ مواءمة أكثر فيها الظروؼ تكوف قد مقبلة ضاتمفاو  لصاٌف وذلك والتناحر التصارع
 سَت يف أتثَتا األكثر العامل سيكوف الزمن أف ىذه اإلسًتاتيجية بتبٍت اؼبقصود يكوف معا، وقد للطرفُت
 التفاوضية. العملية

 لوجهة عبذبو مهم اثلث التأثَت طرؼ منطلق من التفاوض ىذا وبدث   :اثلث طرؼ يف التأثَت تفاوض 
 اػبصم. مع صراع خبصوص دوره لتحييد أو معينة نظر

 وسيط. يعتمد على  :الوسيط تفاوض 
 

 احملاضرة الرابعة عشر :  مهارة إدارة االجتماعات يف فريق العمل
تعقد االجتماعات ألسباب عديدة، وتعد االجتماعات أحد اؼبتطلبات التنظيمية للوصوؿ إُف األىداؼ اؼبرسومة، 

د داخل اؼبنظمة إُف إنشػاء عبلقػات اجتماعيػة لينموف حاجتهم  إُف الشعور ابالنتماء للمنظمة ، حيث وبتاج األفرا
األنبية  إبشراؾ اعبماعة يف ـبرجات قراراهتا لتحقيق اقصى  أكرب قدر من وابلتاِف دوافع عقد االجتماعات تكتسي

 اشباع.
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تها يف دورىا اغبيوي كوسيلة إتصاؿ فعالة تعد اإلجتماعات من أكثر وسائل اإلتصاؿ أنبية وأتيت أنبيحيث  
 :270على مستوى األفراد أو على مستوى التنظيمات ، وذلك من خبلؿ

 . مزيج من خربات وزبصصات األعضاء القائمة على اؼبشورة وتبادؿ الرأي 
 . اصدار قرارات صباعية تتسم ابلنضج والعمق 
  األقساـ داخل اؼبنظمة الواحدة أو مع التنسيق بُت ـبتلف أوجو األنشطة واعبهود بُت اإلدارات و

 اؼبنظمات األخرى .
 إاتحة الفرصة للموظفُت حديثي اػبربة لئلحتكاؾ دبن ىو أقدـ منهم خربة وفبارسة . 

و تتطلب ىذه اؼبهارة ربقيق القائد اؽبدؼ الذي من خبللو عقدت من اجلو ، فبل بد من العمل على إدارهتا 
 :271 بطريقة فعالة

تسبق ىذه اؼبرحلة عقد االجتماع وهبب االىتماـ فيها بعدة أمور أو قاد االجتماع: مرحلة ماقبل انع ( أ
 خطوات ىي :

 ، التأكد من أف ىناؾ حاجة فعلية لعقد اإلجتماع و ربديد اؽبدؼ من اإلجتماع 
 . إختيار األشخاص اؼبناسبُت لدعوهتم غبضور اإلجتماع 
 ماع .ربديد التاريخ والوقت و اؼبكاف اؼببلئم لعقد اإلجت 
 .إعداد جدوؿ أعماؿ واضح ، و إرساؿ الدعوات 
 بدء االجتماع يف الوقت احملدد لو ابلضبظ ، و يبكن تذكَت اؼبدعوين ابالجتماع . 

تشمػػػػػػل كافة الفعاليات اليت تتػػػػم خبلؿ فًتة عقد اإلجتمػػػػاع ويتوقف قباح  أثناء انعقاد االجتمػػػػػػػػاع : ( ب
على مدى جودة اإلعداد لو يف اؼبرحلة السػػػػػػػابقة وتفهم كل من الرئيس واألعضاء االجتماع يف ىذه اؼبرحلة 

 األدوار اؼبطلوبة منهم وتنفيذىا على الوجو اؼبطلوب . 
 وىي اؼبرحلة اليت تلي إنتهاء جلسة اإلجتماع ويتم فيها توثيق اإلجتماعمرحلة مابعد انعقاد االجتماع : ( ت

 اؼبتخذة. توزيع نسخ منو،و أخَتا متابعة تنفيذ القراراتفور إنتهائو زائد إعداد ؿبضر و 

فجوة   على القائد الفعاؿ أف يتسم دبهارة حل اؼبشكبلت. و ربديد: ( مهارة معرفية يف حل اظتشكبلت 5
وسبر عملية حل اؼبشكبلت  ،272اؼبشكلة دبا وبقق معرفة اؼبستوى الفعلي )احملقق( واؼبستوى اؼبستهدؼ)اؼبخطط(

 :273دبراحل ىي

 :تعترب اؼبشكلة اؼبعرفة جيدا نصف ؿبلولة.  تعريف اظتشكلة و دتييزىا 
  :أي معرفة أسباهبا ،ماذا نريد؟ ىل تؤثر على أىدافنا؟ حتليل اظتشكلة 
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  ) تقـو طريقة العصف الذىٍت على مبادئ تتمثل يف إعداد قائمة ابضتلوؿ) طريقة العصف الذىٍت:
قد، يبكن البناء على فكرة مطروحة،الكم الكثَت يولد اغبرية يف طرح األفكار،عرض األفكار دوف ن

الكيف اؼبتميز و يف األخَت يتم سبحص األفكار و وبذؼ اؼبكرر منها ويقارف بينها مث ىبتار اؼبناسب 
 منها.

  ة التكلف(:تشمل اؼبهػػػػػػػارات اؼبطلوبة واؼبوارد البشرية واؼباديػػػػػة تقييػػػػػم اضتلوؿ)حسب اظتعايَت اظتوضوعة
 ،اؼبخاطر،مراعاة البيئة و القيم و اؼبفاىيم الشخصية .

 يتم اختيار اغبل اؼبناسب عن طريق اإلصباع اغبقيقي، و التصويت حتديد اطتيار األفضل و إختاذ القرار :
 بنوعيو إما اختيار حل واحد أو تقييم صبيع اغبلوؿ و صبع قيم كل حل و األكثر قيمة ىو اؼبناسب.

  إف إحداث التغيَت يتطلب توقع اؼبخاطر و ؿباولة منعها أو التقليػػػػل من آاثرىا، و  : وضع خطة للتنفيذ
أيضا هبب مناقشة و إقناع األفراد التنفيذيُت من أجل إستعدادىم نفسيا ، ابإلضافة اُف تبياف منافع 

 عدـ تنفيذه. القرار و أضرار
 :نجاح أو الفشل و اإلعًتاؼ ابلقرار السيء هبب متابعة التنفيذ و مبلحظة مؤشرات ال اظتتابعة والتقييم

 ، و يف األخَت هبب التأكد من إنتهاء اؼبشكلة  و إزباذ اإلجراءات الوقائية ؼبنع تكرارىا. 

 وظائف اإلدارة يف االجتماع فانو لوىلة يبكن تلخيص نقاط تبلقي وظائف اإلدارة واالجتماع فيما يلي : إبسقاط
اػباصة بوضع القواعد األساسية لبلجتماع قبل بدأ االجتماع من قبل  تلم ابالجراءات وظيفة التخطيط : ( أ

الرئيػػس أو دبشاركة اؼبشاركُت، اؼبهم أف ىذه القواعد تسَت عجلة االجتماع، وىي أشبو ما تكوف 
 :ابإلرشادات أو اإلجراءات الوقائية ومنها

 أف تطرح سؤااًل: ىل كبن : قبل أف تشرع يف التخطيط ألي اجتماع عليك اختاذ قرار عقد االجتماع
حباجة لبلجتماع أـ ال؟ فعند ازباذ قرارؾ لعقد االجتماع هبب أف يكوف مبنيػػػػا على أسس؛ من 

 أنبها ربديد األىداؼ.
 وبدد معاَف االجتماع حىت ال يكوف ىناؾ خروج عن مسار : وضع جدوؿ أعماؿ االجتماع

 االجتماع من حيث اؼبوضوع والزمن احملدد.
 يعتمد على نوع االجتماع، لذا من األىم استدعاء األشخاص الذي يبلكوف  اظتشاركُت: اختيػػػػػار

 .اؼبعلومات و سلطة يف صنع القػػػػػػرارات
 من األمور الداعمة لنجاح االجتماعات ىو انعقادىا يف الوقت اؼبناسب اختيار موعد االجتماع :

 ويف اؼبكاف اؼبناسب، 
 تقتضػػػػػػػي : وظيفة التنظيم  ( ب

 و نعٍت هبا مكاف انعقاد االجتماع الذي يساىم بشكل مباشر يف فعالية  بَت اظترافق:تد 



فريقد.ؾتاة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة ال  

 

 144 

االجتماعات. إف راحة اؼبشاركُت وذبهيز مكاف االجتماع بوسائل الراحة والعرض اعبيد ومبلئمة وسائل 
يساىم بدوره يف التدفئة أو التربيد أو اإلضاءة أو التهوية كل ىذه األمور تساىم يف راحة اؼبشاركُت، وىذا س

 .أفكارىم وآرائهم وابلتاِف يف قرارات االجتماع
 :من األمور اؼبهمة اليت هبب عدـ إغفاؽبا وىي أف تكوف  مبلئمة العرض للمشاركُت 

غرفة االجتماع ؾبهزة بشاشة عرض أو حامل ورؽ يراه صبيع اؼبشاركُت، حبيث يكوف ترتيب اؼبشاركُت مبلئم 
 .لوضع العرض ووضوحو

 يف حالة أنبية ترتيب إصدار التصروبات حسب  راجعة ترتيبات االجتماع:قائمة م 
األولوية البد من مراعاة : ترتيب الطاوالت واؼبقاعد بشكل مبلئم لبلجتماع، إعداد بطاقات أبظباء 

مكاف اؼبشاركُت. توافر األجهزة السمعيػػػػػػة والبصػػػرية واللػػواـز اؼبكتبية كالورؽ واألقبلـ وخبلفو حسب اإل
ربديد فًتات راحة عندما يكوف .(....ابإلضافة إُف خدمات الضيافة )ماء، شاي،. ونوعية االجتماع
  .االجتماع طويبلً 

 ترتكز ىذه الوظيفة على ثبلث فئات متفاعلة فيما بينها ) القيادة ، االتصاؿ و التحفيز( التوجيو : ( ت
اليت قاـ  السابقتُت يف إعادة دعوات وإشعػارات االجتماع توجيو االجتماع يف النظر إُف الوظيفتُت كما يبكن إعادة

تعد وظيفة التوجيو من أىم الوظائف و ذلك ألهنا تقـو بزايدة   ابستبلمها الشخص أو ؾبموعة ؿبددة، حبيث
اليت ربفز اؼبدعوين يف صنع قرارات فعالػػػة وؾبسدة . لذا فهذه الوظيفة عبارة عن سلوؾ مسبق و  اظتشاركة الفعالة

 274أثناء انعقاد االجتماع لضماف اغبرية يف التعبَت عن اآلراء واألفكار.
ابإلضافة إُف .أثناء التنفيذ ، و ذلك ابغبرص على أف يبدأ االجتماع يف اؼبوعد احملدد التنسيق ربقيق التنسيق : ( ث

ة أو مع اؼبنظمات مساعدة اعبميع ين ـبتلف أوجو األنشطة واعبهود بُت اإلدارات واألقساـ داخل اؼبنظمة الواحد
  275األخرى من اجل ربقيق األىداؼ اؼبسطرة يف عملية التخطيط.

قػػػػػػػػد تكوف عملية اؼبراقبػػػػػػة قبلية دبراجعة كافة التعليمات واؼبعلومات والتجهيػػػػزات  اظتراقبة و التقييم:  ( ج
ؿ األعضاء اؼبشاركُت يف الوقت البلزمة لبلجتماع قبل حضور األعضاء، وتوجيو عبنة السكػػػػػراترية ابستقبا

 أو عملية غبظية ربدد قباح اجتماع أو فشلو ابالعتماد على ثبلثة مصادر للتقييم وىي .واؼبكاف احملدد
وآخػر تقييم يقدمو  .تقييم ذايت يقـو بو الرئيس، تقييػم يقدمػػػػو مراقب أو مدرب ويعتبػػػػر أكثػػػػػػر موضوعية:

وقد تكوف وظيفة بعدية تتم ابالتصاؿ ابؼبشاركُت مشافهة أو .اًل وموضوعية اؼبشاركوف ويعترب أوسع ؾبا
 276ابؼبراسلة أو أية وسيلة اتصاؿ ؼبعرفة تقييمهم لبلجتماع عن شكل مبوذج للتعبئة أو تقريػػػػػػػػرا ـبتصراً.

 
عدد من األفراد اثنُت إف االىتماـ ابالجتماعات ظبة من ظبات اإلدارة اغبديثة، حيث تتمثػل االجتماعػات ابلتقاء 

 أو أكثر معاً هبدؼ مناقشػػػة موضوع أو ىدؼ ؿبدد للوصوؿ إلػى قرار معُت بشأنو.
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  الفصل بُت إدارة الصراع و إدارة االجتماعات:
وربقيق أىداؼ ؿبددة إما إدارة الصراع  تقـو ابلتحكم أو على األقل التقليل  الصراعات االجتماعات وسيلة غبػػػػػل

صراع فالصراع حىت لو انتهت معاؼبو فهو دائم يظهر يف صور ـبتلفة بدءا بتحديد اثر العوامل اؼبؤثرة من أاثر ال
ب تصادـ واختبلؼ بسبالسلبية و تسليط الضوء على اعبوانب اليت يواجهها الفػػػػػػػػػػػرد غالباً بُت االقًتاب والتجنب، 

ـ لتحقيقها ، لذا فهي عبارة عن يسعى كل منهصبلحيات و االمتيازات لداؼ أو االىظر أو النت اجهاوفي 
 277الطرؽ و اؼبهارات اليت يتبعها اؼبدير يف اؼبؤسسة للتعامل مع الصراع دبا يعظم عائده االهبايب و زبفيض تكاليفو.

  278: لفصل بُت إدارة اطتبلفات و إدارة االجتماعاتا
االجتماعات، وىذه اػببلفات فيها جانب  تعترب اػببلفات ظاىرة صحية الختبلؼ تفكَت ونفسيات اؼبشاركُت يف

سليب وجانب إهبايب. فإذا ذباوزان اعبانب السليب وركػػزان على اعبانب اإلهبايب فسوؼ قبد أف اؼبوقف أو اؼبشكلة 
سوؼ يطرح فيو العديد من اآلراء واألفكار ووجهات النظر فبا يثري ساحة االجتماع حبلوؿ عديدة لذلك يتحمل 

رًا مهًما يف إدارة اػببلفات خصوصاً اعبانب اإلهبايب اؼبتعلق ب: سبب اػببلؼ، فهم اػببلؼ، رئيس االجتماع دو 
اؼبواجهة، التسوية،التهدئة،استخداـ السلطة ؼبعاعبة :معاعبة اػببلؼ و اليت تتم أثناء االجتماع عن طريػػػػػػػػػػػػق

 وات تنفيذية عندما تستدعي اغباجة ذلك.أما ادارة االجتماعات فهي اػبروج بقرارات وخط. اػببلؼ، التحالف(
 مفهػػـو إدارة االجتمػػػػػػػػاع:

 قبل اإلشارة إُف مفهـو إدارة االجتماعات ، اقًتحنا أوال ربديد مفهـو االجتماع 
 تعريف االجتماع : (1

 ال يوجد مفهـو موحد و ؿبدد بُت الباحثُت حوؿ مفهـو االجتماع ، و ىو ما قادان إُف تعػاريف ـبتلفة :
  على أنو التئػػػػاـ عدد معُت من البشر يف مكاف ما ؼبناقشة موضوع معُت هبدؼ التوصل إُف ىدؼ"

 . 279ؿبدد"
  ،عبارة عن مناسبة ذبتمع فيها ؾبموعة من الناس يف مكاف واحد لتشاركوا معا ابألفكار والتجارب

  280ع"وىذا ىبتلف حسب عدد اؼبوجودين، تركيبتهم، تنظيمهم، والغرض من ىذا االجتما 
  ىو "إعادة االرباد، وىذا االرباد يتم حوؿ ىدؼ مشًتؾ، وؽبذا هبب أف تظهر غاية االجتماع

  281واضحة أكثر ما فبكن"
  ىناؾ من حصره يف "اجتماع العمل كإحدى وسائل االتصاؿ اؽبامة ؼبناقشة موضوع معُت وطرحة

هبدؼ التوصل إُف قرار بُت اغباضرين، واالستماع إُف وجهات النظر اؼبختلفة ومناقشتها جيدا 
حكيم وصائب يستطيع اؼبسؤولُت تنفيذه بوفاء وإخبلص كاملُت إيباان منهم أبهنم وراء صنع ىذا 

 .282القرار من خبلؿ مسانبتهم يف إعداده"
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 مفهػػػػـو إدارة االجتمػػػػػػاع: (2
 الجتمػاعي ىي عبارة عن أداة اتصاؿ فعاؿ بُت اؼبوظفُت وبُت اإلدارة ألهنا توفر فرص التفاعػل ا

والػوظيفي، وتسمح بتبادؿ األفكار واآلراء واالذباىات ووجهات النظر واؼبعلومات بُت األفراد 
 283اؼبعينػُت يف اؼبنشأة على اختبلؼ مستوايهتم اإلدارية"

   ىي القػدرة علػى االسػتفادة مػن اإلمكاانت البشرية اؼبتاحة واإلمكاانت اؼبادية اؼبتوفرة لتوجيو
ادة اؼبشاركُت فيو أبقصى كفاءة، وأقل تكلفة، وأقل وقت لتحقيق األىداؼ اؼبرسومة االجتماع، وقي

 .284لو"
 أسباب انعقاد االجتماعات :

قبل التخطيط لعقد اجتماع البد من التفكَت ىل ىناؾ بدائل لبلجتماعات. و نقصد بذلك ىل ىناؾ داعي لعقد 
مكاف انعقاده وتَفرغهم لبلجتماع حىت انتهائو مث العودة إُف االجتماعات دبا يربر دعوة  اؼبدُعوين لو لبلنتقاؿ إُف 

مكاف عملهم. و كل ىذا الوقت اؼبستهلك والذي قد يصاحبو مصاريف انتقاؿ قد يتم توفَته إبحدى بدائل 
 من ىذه البدائل : االجتماعات إذا ما كانت تفي ابلغرض.

 .حاداثت التلفونية
ُ
 اؼب

 .تبادؿ اؼبراسبلت 
 .استقصاء مكتوب 
 صدار تقرير.إ 
 ( ،عن طريق اغباسوب أو عن طريق شبكة الفيديو يبكن تصنيفها.تبادؿ اؼبعلومات إلكًتونيا 
 على أهنا بدائل لبلجتماعات اليت تتخطى حدود الزماف و اؼبكاف 
 .توزيع نشرة دورية 
 .مهارة التواصل 
 .مهارة التفاوض 

ومات اليت يُراد تبادؽبا أو إصدار و حيث يبكن أف تفي ىذه البدائل واستخدامها للحصوؿ على  اؼبعل
ازباذ وتنفيذ القػػػػرارات اليت نريد أف نتفق عليها، فاالجتماع ىو أنسب وسيلة للبدائػػػػػػػل عنو ، أو بتعبَت آخر ما ىي 
السبل اؼبستنفذة اليت تستدعي عقد اجتماع أو ما ىي اغباجة إُف عقد اجتماع بعد استنفاذ البدائل اؼبذكورة 

 و لتوضيح ذلك أنخذ أربعة أمثلة لبلستيعاب أكثر:ػػػػػا؟سلفػػػ

 : مدير قسم التطوير يدعو الجتماع لكي يشرح ؼبسئوِف اإلنتاج النظاـ الوضعية األوىل ( أ
 اعبديد اؼبقًتح لتخطيط اإلنتاج ولكي يتعرؼ على آرائهم.        
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  الوسيلة الفعالة ىي االجتماع .الوسيلة األؾتػػػع 
  : ع ىنا أفضل وسيلة للحاجة لتوضيح فائدة التغيَت وأىدافو وشرح النظاـ اؼبقًتح االجتما السبب

 واغبصوؿ على رأي اؼبشرفُت.
 اؼبدير يريد عقد اجتماع مع مرؤوسو لكي يناقش أداء اؼبرؤوس يف الفًتة السابقة.  الوضعية الثانية:  ( ب

 :الوسيلة الفعالة ىي االجتماع. الوسيلة األؾتع 
 : نا ال بديل عنو إذ للمناقشة وجها لوجو ؼبنع سوء الفهم وإاتحة الفرصة االجتماع ى السبب

 للتوضيح واؼبناقشة.
 مدير اإلنتاج يريد عقد اجتماع لكي يتعرؼ على تقييم العمبلء ؼبنتجاتنا.  الوضعية الثالثة:  ( ت

 :ىم يبكن إرساؿ استقصاء للعمبلء ؼبعرفة رأيهم أو طلب مدير اإلنتاج عند حضور  الوسيلة األؾتع
ؼبكاف البيع. على اعبانب اآلخر فإف عقد اجتماع يساعد على استيضاح مقصد العميل والقدرة 
على رؤية تعبَتات وجهو و لكن ىنا هبب أف يكوف العميل موافق على وقت االجتماع مع مندوب 

 اؼبؤسسة.
 : طبيعة  االستقصاء : ال يوضح أكثر تعابَت مفاضلة العميل لذا يدخل يف اؼبفاضلة ىنا السبب

 اؼبنتج وتقبل العمبلء .
مدير اؼببيعات يود عقد اجتماع مع مديري اإلنتاج لُيخربىم أبرقاـ اؼببيعات يف الفًتة الوضعية الرابعة:  ( ث

 السابقة. 
 :البدائل أفضل  الوسيلة األؾتع 
  :وطاؼبا لن يكوف ىناؾ نقاش وكل ما ىو مطلوب ىو إببلغهم ابألرقاـ فاالجتماع ال فائدة منالسبب 

 285بعد استعراض األمثلة، فيما يلي لبتصر مربرات عقد االجتماع:
 ،ازّباذ قرار مصَتي ىبص اؼبؤسسة 
  ،الوصوؿ إُف أفكار جديدة 
  .مناقشة بعض اؼبسائل اؼبهمة أثناء العمل 
 امتداد الصراع 
 ) مشكلة غَتة متوقعة ) كامنة، ـبفية، اندرة 
  حدوث ازمػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ػػا:امهيتهػػػػػػػػػػػ
بعد استعراض أسباب انعقاد االجتماع نتناوؿ يف النقطة الثانية األنبية اليت تقتضيها عقد االجتماعات انىيك عن 
أهنا من أىم وسػائل االتصػاؿ، تػأيت أنبيتهػا فػي دورىػا اغبيػوي كوسػيلة اتصػاؿ فعالػة علػى مستوى األفراد أو على 
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وكذلك إدارهتا و لكن ال يبكن العمل فيها بشكل فردي، بل  عات عقد االجتما مستوى التنظيمات، حيث يتم
 ، حيث يبكن من خبلؽبا ربقيق األمػور التاليػة :286هبب أف يتواجد كل أفراد اؼبؤسسة

 على مستوى األفراد : (1
   )رفع معنوايت األعضاء اؼبشاركُت يف االجتماع من خبلؿ مسانبتهم و إثرائهم )العصف الذىٍت

 كارىم اإلبداعية فػي صنع القػػػػػػرارات.خبرباهتػػػم و أف
  .ربمػل اؼبسػؤولية و قباعة اؼببادرة 
  تشكيل حلقة للتعلم و التدريب و االنسجاـ وفرؽ عمل لتنمية قيػػػػػػػػم الػػػػوالء واالنتماء لػػػدى

 اؼبؤسسػػػة.
 على مستوى التنظيمات : (2

 ألفكار و قوة التواصلالتعػػػرؼ على مطالب و شكاوي العاملُت من خبلؿ حرية ا 
  انفتاح اإلدارة على األفراد من خبلؿ التنسػيق بػُت ـبتلػف أوجػو األنشػطة واعبهػود بػُت اإلدارات

 واألقسػاـ داخػل اؼبنظمػة الواحػدة أو مػع اؼبنظمػات األخرى.
 نمط القيادي توصيل آراء وتوجيهػػػػػػات و وجهات القادة إلػى بقيػة العاملُت ويف ىذا الصدد يشكل ال

 األثر االهبايب يف فعالية ذبسيد تعليماهتم.
 .تعميق اػبربة والكفػػػػػػػػاءة اؼبهنية لكل اؼبشًتكُت يف االجتماع 
 ربسيػػػػػػن اعبػػػػػػػػودة الكليػػػػػػػػة. 
 أىدافها

تكوف مصدَر إقباز  أصبحِت االجتماعاُت من األمور اؼبألوفة يف حياتنا؛ ونظرًا لكثرة حدوثها فِمن اؼبتوقَّع أف
 من أىم األىداؼ اليت تصبو االجتماعات لتحقيقها يف ؾبملها ىي : وفائدة، إالَّ أفَّ 

  ،مراجعػة اؼبعلومػات وربديثها وخلق معلومات إضافية 
  التفكَت اػببلؽ من خبلؿ سبػازج اػببػرات واآلراء للخػروج ابألنسػب، واؼبسانبة يف فهم اؽبدؼ

ػػم روح الفريق فهي اؼبناسبػػػػػػػة الوحيدة لبللتقاء والعمل كمجموعػة وإدراؾ دور اعبماعي، لتعظيػػػػػػػ
 .287اؼبشرؼ القائد

  .االلتػػػػػػػػزاـ بقػػػػػرارات االجتمػػػػػػاع  وأىدافػػػػػػػو 
  تعظيم مستوايت األداء من خبلؿ تعظيم مسانبة اؼبشاركُت و سبكينهم  من خبلؿ اؼبرونة و إدارة

ئة السبل لدراسة وحل اؼبشاكل ووضع خطط فعالة لتحسُت األداء واالرتقاء بكفاءة الصراع وهتي
 288.وفعالية جودة اػبدمة اؼبعلوماتية اؼبقدمة
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  زايدة العبلقات والتفاعبلت االجتماعية بُت األعضاء اؼبشاركُت يف االجتماع فبا يؤدي إُف توطيد
إُف الشكل الغَت الرظبي  ابستخداـ بدائل  العبلقات وزايدة التجانس و االنتقاؿ من الشكل الرظبي

 289االجتماع.
  توضيح القضااي اؼبثارة والتعرؼ على اهبابية أو سلبية الظواىر اؼبثارة بغية ازباذ القرارات اليت تسهم يف

 وضع اغبلوؿ.
 أنواعها و تصنيفها:

ن تقسيم االجتماعات على النحو من الناحية العملية يبكن التمييز بُت أكثر من معيار ، و بناء على ما تقدـ يبك
 :التاِف

 :اجتماعات معلوماتية (1
 يبكػػػػػػن التمييػػػػػػػز بُت ثبلث أنواع أساسية

"يقـو اؼبدير بعقد ىذا النوع من االجتماع لشرح  بنفسو اؼبعلومات اؼبراد   اجتماع توصيل اظتعلومات:إ ( أ
ذه اؼبعلومػات، فإنػو من األفضل دعوة اؼبعنيُت توصيلها الستيعاهبا و إيضاحها عبذب انتباه العاملُت ؼبثل ى

 290إُف اجتماع"
اؽبدؼ من ىذا النوع من االجتماعات ىو اغبصوؿ على معلومات  اجتماع اضتصوؿ على اظتعلومات:  ( ب

تتعلق دبوضػوع معُت، وابلرغم من وجود بدائل أخرى أقل تكلفة من عقد اجتماع من ىذا النوع، كالطلب 
ؼبعلومات اؼبطلوبة على ىيئة مكتوبة و إرساؽبا آلية ، مث تعريف ـبتلف اؼبوظفُت من األشخاص اؼبعنيُت ا

آبراء بعضهم البعض إذا كاف ذالك ضروراي، وابلرغم من وجود البديل فإف ىذا النوع من االجتماعات يظل 
فة أسلواب مفضبل ؼبا يتيحو من إمكانية التعرؼ على صور التفاعل اؼبمكنة بُت وجهات النظر اؼبختل

 291للمجتمعُت، ومن األمثلة على ىذا النوع من االجتماعات ما يسمى ابجتماع العصف الذىٍت.
يقـو رئيس االجتماع يف ىذا النوع من االجتماعات بعرض اؼبشكلة   اجتماع طلب الرأي واظتشورة:  ( ت

يوجد العديد من اؼبطلػوب ازبػاذ قرار بشأهنا، ويطلب من األعضاء إبداء آرائهم حوؿ حل اؼبشكلة، غَت انو 
 292أمباط القيادة يف ازباذىا للقرارات اإلدارية :

  :االلتزاـ بتنفيذ القرار دوف مناقشتوالنمط األوؿ 
  :القائد يبلغ قراره و يشرح وجهة نظره للفوز بتأييد اؼبرؤوسُت نظره دوف إبداء النمط الثاٍل

 أية مقًتحات من جانبهم
 ع ؼبقًتحاهتم ولكن دوف الرغبة يف تعديل القرارات القائد يصنع القرار ويستم :النمط الثالث

 )مستبد طيب(
 :ينفرد ابقًتاح القرار و يناقشو و مستعد لتغيَته. النمط الرابع 



فريقد.ؾتاة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة ال  

 

 150 

 :يعرض القرار)اؼبشكلة( للمناقشة و يتلقى اقًتاحات مرؤوسيو و يتخذ القرار النمط اطتامس 
  :ض القرار للدراسة مث يتخذ القراروبدد معايَت و قواعد ازباذ القرار مث يعر النمط السادس 
 :القائد كأي مرؤوس من اؼبرؤوسُت ) حرية كاملة( النمط السابع 

 إُف جانب ذلك ىناؾ من اسقط األمباط السبع على ؾبالُت : مدى مشاركة العاملُت، سلطة القائػػػػػػد:
 اوتوفراطي 
 ديبقراطي 
 حػػػػػػػػر 
 كاليف(مثاِف ) ربقيق اكرب عائد من اؼبزااي أبقل الت 

 
كما يبكن  للرئيس إف يتبع أي أسلوب يف إدارة االجتماع واغبصوؿ على اآلراء واغبلوؿ البديلة مثل أف يقـو 
ابلسؤاؿ اؼبباشر ألحد األعضاء إذا كاف متأكػداً أف لديو إجابة على السؤاؿ، استدعاء بعض األفراد الذين يعرفهم 

ب يف اإلجابة ولكن يف حالة قياـ أحد اغباضرين بتوجيو سؤاؿ لكي يقدـ معلوماتو عػن موضوع االجتماع واإلسها
  293إُف رئيس االجتماع هبب أف يرده للحاضرين حىت هبيبػوا عليو"

 اجتماعػػات إجرائيػػػػػة: (2
 : يبكن أف مبيز بُت ثبلث أنواع يف ىذا النوع

ج أو زبصصات تعقد عندما يتم تطوير خطة الكلية أو القسػم وفػتح بػرام اجتماع تطوير خطػػة: ( أ
جديدة.حيث يلتقي األفراد ؼبناقشة أو حبث طارئ يتطلب تبادؿ الرأي وازباذ قػرار صبػاعي، وهتدؼ مثل 
ىذه االجتماعات إُف تنشيط العمل ودفعو ابذباه غاايت ؿبددة واستبياف اىتماـ األفراد أبنبية التعاوف 

  294"والتكامػل للنجػاح فػي اقبػاز اؼبهمػة الطارئػة اؼبطروحػة
هتدؼ إُف تشجيع اؼبشاركُت على التفكَت للحصوؿ على فرص  اجتماع حل مشكلة والتفكَت اإلبداعي: ( ب

عمل جديدة أو حل مشكلة ما ويكوف التخيل واإلبداع من العناصر الرئيسية ؽبذه االجتماعات، ويتم 
ما يكتشف اغبصوؿ على رؤى متعددة من قيل اؼبشاركُت وغالبا تفقد ىذه االجتماعات أنبيتها عند

األعضاء أبف رئيس االجتماع قد ازبذ مسبقا حلوؿ للمشكلة اؼبطروحة، وأف اؽبدؼ الشكلي من ىذا 
  295االجتماع ىو اغبصوؿ على موافقة األعضاء، ".

تكوف سلطة ازباذ القرار يف مثل ىذا النوع من االجتماعات متاحة عبميع  "اجتماع اختاذ القرار:  ( ت
ق يف التصويت على القرار اؼبتخذ، قد تنحصر مهمة رئيس االجتماع يف اؼبشػاركُت، ويكوف لكل عضو ح

مثل ىذا النوع من االجتماعات يف السيطرة على ؾبرايت األمور والتفػاعبلت بػُت األعضاء وسيكوف لو 
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 حيث يكوف ازباذ القػػػػػػػػرار إبحدى اآلليات 296"سلطة إبداء الػرأي فػي القػرار مثلػو مثػل بػاقي األعضػاء
 اؼبذكػػػػػورة أدانه :

 أي يتم مناقشة اؼبوضػوع أماـ اعبميع ويتم أخذ األصوات إُف أف يوافق اعبميع،"يلجأ ابإلرتاع :
اؼبدير أو اؼبشرؼ إُف تنظيم اجتماعات من ىذا النػوع عنػدما وبتػاج إؿ أتييػد اعبماعة لضماف التنفيذ 

  297ية اؼبطلقػة عن طريق التصويت"والتطبيق الناجح والفعاؿ للقرار ابإلصباع أو األغلب
 :أي يتم استبعاد البديل ذات العيوب  بًتتيب البدائل بطريقة التدرج أو عن طريق االستبعاد

 الكثَت إُف أف يتم الوصػوؿ إلػى بدائل أفضل،
 :وىذا األسلوب ينبغي ذبنبو ألنو دائمػا فيػو طػرؼ خاسر، وىذا الطرؼ سيسعى  عن طريق األغلبية

 كوف معارضاً للقرارات اؼبتخذة.دائما أف ي
 .حيث يعد ىذا النوع من أصعب أنواع االجتماعات ألف غرضو ازباذ القػرارات وربديػد وسائل تنفيذىا

اليت يف ؾبملها تركز على اغبل اعبماعي لكن ىذا ال يعٌت على انو اآللية اؼبثلى فللحل اعبماعي اهبابيات كما انو 
 : يتضمن بعض السلبيات يف اؼبقابل

 :  مزااي و سلبيات اضتل اصتماعي: 298(1-1اصتدوؿ رقم )
 

 : السلبيات : اإلجيابيات

 . تنوع األفكار وتبلقحها .5

بسبب مشاركة عدة  . تعدد مصادر اؼبعلومات .6
 . عقوؿ يف اغبل واالختيار

 الدواعي الشخصية نفيأقل ربيزاً . حيث رب .7

مشاركة عدة مستوايت إدارية . فتشارؾ اإلدارة  .8
اليت هتتم ابلتخطيط واإلدارة الوسطى اؼبهتمة العليا 

 . ابإلشراؼ واإلدارة الدنيا اؼبعنية ابلتنفيذ

 . إغفاؿ تسجيل األفكار .6
 . التنافس اؼبنفر .7
اؼبواكبة واجملاراة . بسبب الركوف إُف خربة أو  . .8

سيطرة طريقة تفكَت  . مكانة أحد اؼبشاركُت
  . الرئيس

 االفتقار إُف التوجيو اؼبوضوعي .  .9
مقاومة التغيَت خوفا من التجديد ومن تبادؿ  .10

 . األفكار

  اجتماعات من حيث الشكل: (3
 يظهر لنا نوعُت من االجتماعات :

ىي االجتماعات اليت تعقد بشكل رظبي وفق مقتضيات القانوف أو البلئحة اػباصة  اجتماعات رشتيػػػػة: ( أ
 ابؼبنظمة أو اؼبنشأة.ومن أمثلة االجتماعات الرظبية:

 ت ؾبلس اإلدارة.اجتماعا 
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 .اجتماعات اللجنة الدائمة 
 .اجتماعات اللجنة الفرعية 
 .اجتماعات السنوية العامة 
 .299االجتماعات االستثنائية العامة 

أتخذ أشكاال وأمباطا متعددة ومتباينة وسبثل مربرا مفيدا للمناقشة، وسواء انعقدت اجتماعات غَت رشتية:  ( ب
مت تنظيمها بشكل عرضي، كأف يتم ذالك بطلب مباشر فإنو  تلك النوعية من االجتماعات ابلصدفة أو

اليت  العرضيةهبدر بنا استثمار تلك الفرص غبل اؼبشكبلت العارضة أبسلوب بسيط.ابلرغم من الطبيعة 
تقًتف ابالجتماعات غَت الرظبية، فإنو يبكن من خبللو أف تفيد من عناصر البيئة احمليطة إذا ما أحسنا 

 300االختيار.
 اظتستوى:من حيث  (4
: كاجتماعات اؼبنظمات الدولية : اجتماعػات اعبامعػة العربيػة  اجتماعات على اظتستوى العاظتي أو الدويل ( أ

 وىيئة األمم اؼبتحدة.
 : مثل اجتماع ؾبلس الوزراء وؾبلس الشورى. اجتماعات على مستوى الدولة ( ب
الس اإلدارات و اللجاف يف : مثػل اجتمػاع ؾبػ اجتماعات على مستوى اظتنظمات يف القطاع اطتاص ( ت

  301الشركات.
 وفػػػػػػػق للنظػػػػػػػػػػػػػػػػػم : (5
وىي اليت يتحكم يف تكوينها ويف سَت إجراءاهتا قوانُت وأنظمة ؿبددة  تتقيد إبجراءات ملزمة بنظم معينة :  ( أ

للعنصر )أسلوب التصويت يف االجتماع ، حق األغلبية يف إصدار القرار، عػدد اؼبػرات اليت وبق فيها 
. "ىي اليت تتم حسب التعليمات واإلجراءات اإلدارية 302ابلكبلـ، الفًتة احملددة لكل عضو للكبلـ(

وروتينها، وتكوف مفيدة بكثيػر مػن الرظبيات والشكليات، إذ يكوف ؽبا جدوؿ أعماؿ يضم عددًا من 
رات ابلتصػويت، كمػا يكتػب اؼبوضوعات، ويشػًتط لصحة االجتماع توفر النصاب القانوين، ويتم ازباذ القرا

  303ؿبضر اجتماع يف هناية اعبلسة"
وىي اليت ال وبكم تكوينها قوانُت أو أنظمة ؿبددة ، وتتسم ابؼبرونة والسهولة، وال  تتحرر من ىذه القيود:  ( ب

 . 304يوجد ؽبا قواعد أو أصوؿ للمناقشة أو كيفية ازباذ القرار
 وفق للصبلحية : (6

 تتجلى فيمايلي :
 قدَل توصيات .اجتماعات لت ( أ

 اقًتاحات الختاذ قرارات .  ( ب
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 وفقا للزمن : (7
 مبيز بُت االنواع التالية:

 : اجتماعات دورية تعقد يف مواعيد ػتددة ( أ
 حيث يلتقي األفراد للقياـ دبشروع معُت أو مهمة ؿبددة أو لتحقيق ىدؼ االجتماعات اليومية :

 مشًتؾ والتوصل إُف قرارات ؿبددة.
 حيث يعمل األفراد يف مشروعات أو مهمات متوازية تتميز  الشهرية: االجتماعات األسبوعية و

بشيء من اؼبنافسة ، ويتوقع أف يكوف اؼبدير أو اؼبشرؼ ىو الذي يتخذ القرار أو اغبكم النهائي 
 ابلنسبة للعمل بنفسو.

فػراد االجتماعات الطارئة أو الغَت منظمة ذات األىداؼ اػباصة: حيث يلتقي األ اجتماعات غَت دورية: ( ب
ؼبناقشة أو حبث أمر طارئ يتطلب تبادؿ الرأي أو ازباذ قرار صباعي، وهتػدؼ مثل ىذه االجتماعات إُف 
تنشيط العمل ودفعو ابذباه غاايت ؿبددة واستثارة اىتماـ األفراد أبنبية التعاوف والتكامل للنجاح يف إقباز 

 .305اؼبهمػة الطارئػة اؼبطروحػة
 وفقا للموقع :  (8

 ُت اساسُت:تظهر يف نوع
 تعقد داخل اظتنظمة. ( أ

 . تعقد خارج اظتنظمة ( ب
 وفقا للتخطيط :  (9

 تلخص كما يلي :
 ؼتطط .  ( أ

)استعجاِف، تدخلي ؼبعاعبة اػبطر طبقا إلمكانيات اللحظة عادة يكوف ؼبعاعبة أزمة و فيها غَت ؼتطط  ( ب
 يبكن التمييز بُت اجتماع عاجل و أخر غَت عاجل(

 : وفقا للمدة (10
 :ىُت ايضا تظهر يف اذبا

 ) اجتماع مصغر كاجتماع القائد مع فريق عمل( ،قصَت اظتدة  ( أ
 ) اجتماع فرؽ العمل العليا اجتماع موسع (اجتماع طويل اظتدة   ( ب

 وفق ألمهية اظتعلومة و اصتمهور اظتستهدؼ : (11
 طبقا لتقاطع البعدين نستخلص نوعُت اساسُت :

 )مغلق(اجتماع سري  ( أ
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 )صباىَتي ، مفتوح (اجتماع معلن   ( ب
 النمط القيادي: حسب (12

 حيث يكسب نوع االجتماع مبط القيادة فيما يلي :
 اوتوقراطية. ( أ

 .طلب الرأي و اظتشورة ( ب
 .حرة بدوف تدخل ( ت

 :اجتماعات حتويلية (13
 على حسب اؼبشروع:

 : تراكميتشكيل صتنة ( أ
اؼبوافقة على أىداؼ و أدوار مشًتكة وىيكل عاـ.وبوز على من ظباتو السمػػات ،: 306اجتماع بناء فريق ( ب

 من الثقة واؼبشاركة وردبا اؼبرح.كما يتميز دبايلي : جو
 .بناء عبلقة بُت أعضاء الفريق تستطيع الثبات يف وجو الضغوط واألحواؿ الطارئة الغَت عادية 
 .اؼبساعدة يف إدراؾ أنبية التكاثف 
 .التقليل من اغبواجز 

بل ازباذ القرار". ىو تعظيم مسانبات وخيارات اغباضرين "ق من ظباتو: 307اجتماعات ردود األفعاؿ ( ت
 االخر يتميز دبا يلي :

 .حصوؿ وطلب اؼبسانبات واألفكار 
 .تدوين اؼبسانبات 
 .تعزيز اؼبسانبات 

 انواع االجتماعات الشائعة :ابختصار 
 اجتماع توجيهي لتحسُت اؼبهارات .1
 اجتماع اؼبتابعة و الرقابة .2
 اجتماع اغبصوؿ على معلومات .3
 اجتماع حل اؼبشكبلت .4
 معلوماتاجتماع توصيل  .5

 معايَت تصنيف االجتماعات:
 أنواع االجتماعات اؼبعايَت

على مستوى اؼبنظمة على مستوى دوِف )كاجتماعات  وفقا للمستوى
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اؼبنظمات الدولية : 
اجتماعػات اعبامعػة العربيػة 

 (وىيئة األمم اؼبتحدة.

الدولة )مثل 
اجتماع ؾبلس 
الوزراء وؾبلس 

 (الشورى.

)مثػل اجتمػاع ؾبػالس 
دارات و اللجاف اإل

 يف الشركات(

على مستوى  على مستوى عاِف
 تنظيمي

 على مستوى تنفيذي 

رظبي )تعقد لبحث قضية معينة  الشكل أو الرظبية
او عدة قضااي تتعلق بسَت 
العمل تنتهي بتوثيق ؿبضر 

 اجتماع (

)اليت تتم يف مناسبات  غَت منتجغَت رظبي و ىو 
قباؿ أو اجتماعية ـبتلفة ، كدعوات االست

التوديػع ، أو تقػدًن اؽبدااي ، أو االجتماع دبناسبة 
االحتفاؿ دبرور فًتة زمنية معينة على أتسيس 

اؼبنشػأة ، أو لبلستماع :إُف ؿباضرة يلقيها أحد 
اؼبختصُت دوف التقيد بػإجراءات رسػمية أو 

 ("شػكلية النعقادىا
 راراتازباذ ق تقدًن توصيات او اقًتاحات الصبلحية أو اغبل

 دوري )تعقد يف مواعيد ؿبددة( الزمن
   ،االجتماعات اليومية

 األسبوعية و الشهرية 

غَت دوري )االجتماعات الطارئة أو الغَت منظمة 
ذات األىداؼ اػباصة: حيث يلتقي األفػراد 
ؼبناقشة أو حبث أمر طارئ يتطلب تبادؿ الرأي 

 أو ازباذ قرار صباعي،(
ملزمة بنظم تتقيد ابجراءات  وفق للنظم

معينة )وىي اليت يتحكم يف 
تكوينها ويف سَت إجراءاهتا 
قوانُت  وأنظمة ؿبددة  )أسلوب 
التصويت يف االجتماع ، حق 
األغلبية يف إصدار القرار ، 
عػدد اؼبػرات اليت وبق يها 
للعنصر ابلكبلـ ، الفًتة احملددة 

 لكل عضو للكبلـ((

تتحرر من ىذه القيود )وىي اليت ال وبكم 
تكوينها قوانُت أو أنظمة ؿبددة ، وتتسم ابؼبرونة 
والسهولة ، وال يوجد ؽبا قواعد أو أصوؿ 

 للمناقشة أو كيفية ازباذ القرار(

 خارجية داخلية وفق للموقع
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 خاصة عامة  حسب اعبمهور اؼبستهدؼ
طلب الراي و  اوتقراطية حسب النمط القيادي

 اؼبشورة
 

 حرة بدوف تدخل

 ديبقراطية
 ا للتخطيط : وفق

 
 

غَت ـبطط )استعجاِف ، تدخلي ؼبعاعبة  ـبطط 
اػبطر طبقا المكانيات اللحظة عادة 
يكوف ؼبعاعبة ازمة و فيها يبكن التمييز 

 بُت اجتماع عاجل و اخر غَت عاجل(
 

وفق النبية اؼبعلومة و 
 اعبمهور اؼبستهدؼ :

  

 اجتماع سري )مغلق( ،
 

 اجتماع معلن )صباىَتي ، مفتوح (
 

 وفقا للمدة :
 

قصَت اؼبدة ) اجتماع مصغر كاجتماع 
 القائد مع فريق عمل( ،

 

اجتماع طويل اؼبدة ) اجتماع فرؽ 
 العمل العليا اجتماع موسع

 
 أثناء و بعد(.اظتراحل الرئيسية لعملية إدارة االجتماعات )ما قبل انعقاد االجتماع

ػاح االجتمػاع وربقيػق أىدافو. واالجتماعات اليت تتم بدوف إف إدارة وتنظيم االجتماع تساىم مسانبة كبَتة يف قب
ذلك ردبا تقود إُف خلق مشكبلت أكثر من مسانبتها يف إهباد حلوؿ. وإصبػػػػػػػػاال يبػػػػػػػػػػر إعداد االجتماع بثبلث 

 مراحل رئيسة ىي:
 :مرحلة ما قبل االجتماع أوال:

 االىتماـ بعدة أمور أو خطػوات ىامة وىي: تسبق ىذه اؼبرحلة عقد االجتماع، وهبب فيها  
  :اضتاجة لعقد االجتماع (1

تعد ىذه اػبطوة أساسية حيث يتوجب على اؼبسؤوؿ عن عقد االجتماع التأكد من أف ىناؾ حاجة فعلية لعقد 
 االجتماع ، كما أف عقد مثل ىذا االجتماع ىو أنسب طريقة لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة . ومن األخطػاء الشػائعة

يف إدارة االجتماعات ازباذ قرار بعقد اجتماع ، مث ؿباولة ملىء جدوؿ أعماؿ ذلك االجتماع ببنود ليس ؽبا أنبية 
أو ضرورة لعقد االجتماع علػى ضرورة اغباجة إُف عقد االجتماع الف كثَتا من االجتماعات تعقد وما كاف هبب 
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االجتماع وما يبكن أف وبقق. وبعدىا يبكن أاثرت  أف تعقد. لذا فاف على اؼبسؤوؿ التدبر يف اؽبدؼ من وراء
 308التساؤؿ ما إذا كاف االجتماع ىو خَت وسيلة لتحقيق ذلك اؽبدؼ وىل ىناؾ بدائل أخرى لعقد االجتماع"

 حتديد من الذي سوؼ يدعو لبلجتماع: (2
 البد أف تتػوافر عػدة شػروط فػي األعضاء اؼبزمع دعوهتم غبضور االجتماع أنبها 

  ذا صلة ابؼبوضوعات اؼبطروحة للنقاش يف االجتماع  أف يكوف 
 أف تتوافر لديو اػبربة واإلؼباـ ابؼبوضوع 
  أف تتوافر لديو الرغبة واغبافز للمشاركة يف االجتماع 
 أف يكوف قادر على العمل اعبماعي 
 أال يكوف من النوع الذي يفرض رأيو على اآلخرين 
 309أمػاـ اآلخػرين. أال يكوف من النوع الذي ال يستطيع التحػدث 

 :إعداد جدوؿ أعماؿ االجتماع (3
يتحػدد داخلػو الفقػرات األساسػية التػي يناقشػها اجملتمعػوف، التػي يتوجػب تغطيتهػا لتحقيق أىداؼ االجتماع، 
ولكن ابإلضافة إُف أف ىذا اعبدوؿ يساعد مدير االجتماع على التحكم بو فهو يسػاعد أيضا اؼبشاركُت على 

جتماع، بػػل هبػػب أف يكػوف عبػػارة عػن وثيقػػة عمػػل تعمػل كػػدليل يبقػي اعبميػػع فػػي مسػار معػػُت وسبنػػع التحضَت لبل
ن اسػػتغراؽ اقػػل اؼبواضػػيع أنبيػػة دبعظػػم وقػػت االجتمػػاع، كمػػا يبػػُت نقػػاط جػػدوؿ األعمػػاؿ اؼبثػػاِف ىػػي: اؽبػػدؼ مػػ

ومدتػو ومكػاف حدوثػو، وأسػماء اؼبشػاركُت فيػو، ومواضػيع اؼبناقشػة الروتينيػة، ومواضػيع النقػاش  االجتمػػاع و اترىبػو
كمػا هبػب ترتيػب اؼبوضػوعات فػي تناوؽبػا وفقػا ألنبيتهػا  .الصػعبة أو القابلة للجدؿ، وأي أعماؿ أخرى تستجد

(، وعلى مراعاة القواعد التالية عند إعداد جدوؿ النسػبية، وربديػد وقػت مناقشػة كػل موضػوع )إف أمكػن ذلك
 أعماؿ االجتماع: 

 .يبُت اؼبوضوعات ذات الصلة ابؽبدؼ من االجتماع 
 .يبُت الفتػػػرة التقديريػػػػػػة بُت بداية االجتماع وهنايتو 
 .يبُت من ىو الشخص اؼبتورط يف إقباز كل ىدؼ 
 310تصلة هبم فقط.هبب إف أمكن السماح لؤلشخاص حبضور تلك البنود اؼب 

 اختيار وتنظيم قاعة االجتماع:  (4
هبب تنظيم قاعة االجتماعات، وربضَت صبيع األدوات واؼبعدات البلزمة لبلجتماع مسبقاً، إذ وبتاج اجملتمعوف إُف 

جتماعات مقاعػػػد مروبػة، ومكػاف ىادئ ومتسع، وإضاءة وهتويػػػػػػة كافيتيػػػػن، كما هبب أف يتناسب ترتيب قاعػػػػػػة اال
مػػػع نػػػػوع االجتماع الذي تنوي أف تعقده، وكمبدأ عاـ هبب أف توفر للمجتمعُت إمكانيػة رؤية بعضهم بعضاً 
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عندما يتبادلوف اغبديث والنقاش، ويف حالة اجتماع حل اؼبشكبلت وازباذ القرارات فإف اؼبائدة اؼبستديرة تكوف 
 .311أفضل"

 :اثنياً: مرحلػػة انعقػاد االجتمػاع
ي مرحلة تشمل كافة الفعاليات اليت تتم خبلؿ فًتة عقػد االجتمػاع الفتػرة احملددة لبداية وهناية اعبلسة، ويتوقف ى

قباح إدارة االجتماع يف ىذه اؼبرحلػة علػى مدى جودة اإلعداد ؽبا يف اؼبرحلة السابقة، كما يعتمد على مدى تفهم  
 منهم وتنفيذىا على الوجو اؼبطلوب. كل من رئػيس وأعضاء االجتماع لؤلدوار اؼبطلوبة

 :افتتػػػػػػاح االجتمػػػػػػاع (1
إف االجتماع الذي يفتتح بشكل سيء وبتاج إُف وقت طويل قبػل أف يتعػاىف، وإف إعداد إجراءات االفتتاح بشكل 

ىناؾ مفصل ىي فكرة ذكية للرئيس، إهنا سوؼ تػؤدي إلػى استقرار األعصاب وذبعل اعبميع مراتحُت، وقد يكوف 
حاجة إُف تقدًن النػاس لبعضهم البعض، وإيضاح ىدؼ االجتماع، وفوؽ كل شيء أخر فإف أفراد اجملموعػة هبب 

 .312أف يشعروا أهنم موضع ترحاب"
 بػػدء أعمػػػػاؿ االجتمػػػػاع يف الوقػػػػت احملػػػدد:  (2

ؤسػك عبلسة االجتماع يتعُت عليك هبب اغبفاظ دائمًا على البدء يف أعماؿ االجتماع يف الوقت احملدد، وعنػد تر 
أف تصل إُف مقر االجتماع مبكرًا قبل بدايػة االجتمػاع بفًتة كافية، وإذا أتخر بعض اؼبشاركُت يف اغبضور فابدأ 
االجتماع دوهنم، أما فػي حالة أتخر مساىم رئيس عن اغبضور يف الوقت احملدد فبل مانع من االنتظار حتػى 

الة إدخاؿ بعض التعديبلت وإعادة ترتيب جدوؿ األعماؿ لئبل يكوف ىناؾ أتخر، وصولو، ويبكنك يف ىذه اغب
وإذا اقتضت الظروؼ بدء أعماؿ االجتمػاع متػأخراً فيجػب اإلشارة إُف ذلك يف ؿباضر اعبلسة، مع اإلفصاح عن 

ىامػة تسػاعد فػي  أسباب التػأخَت. وال تضػع الوقت يف انتظار اؼبتأخرين إال إذا كاف بينهم من لديو معلومات
 .313التوصل إُف قرارا سريع، وإال فدعهم لشأهنم ليدركوا ما فػاهتم منػذ بػدء أعمػاؿ االجتماع"

 314 األدوار اظتطلوبػػػة من أعضػػػػػػػػػػػػػاء االجتمػػػػػػػػػػاع: (3
  .معرفة اؽبدؼ من االجتماع والدور الذي يلعبو فيو 
 تماع قبل حضوره حىت يشػارؾ يف االجتماع بفعالية.قراءة اؼبعلومات اؼبرتبطة دبوضوعات االج 
  اغبضور إُف مكاف االجتماع يف الوقت اؼبناسب، أو االعتذار وإانبة عضػو آخر ملم ابؼبوضوع يف

  اغبضور عنو.
 .عدـ مغادرة قاعة االجتماعات أثناء االنعقاد إال ألسباب ضرورية أيذف هبػا رئيس االجتماع 
 داء الرأي واؼبناقشة، وأف تكوف بشكل موضػوعي وخاِف من التحيز أو االستئذاف للمشاركة يف إب

 .التعصب
 .االستفسار عن اؼبعلومات أو اؼبوضوعات غَت الواضحة أو غَت اؼبفهومػة أثناء االجتماع 
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 .االستعداد العاِف لتقبل اآلخرين واإلصغاء إليهم 
 ػوعات اؼبطروحة فيو للنقاش.االبتعاد عن االذباىات السلبية كبػو االجتمػاع أو بعػض اؼبوض 
 .االلتزاـ بػآداب اغبػديث مػع اآلخػرين أثنػاء النقػاش أو االستفسػار 

 عػػػدـ االنتقػػػػػػاؿ عن اظتوضػػػػػوع اظتطػػػػروح للحػػػوار حىت يتخػػػذ فيو قػػػػرارا:  (4
موضوعاً معيناً مث يتم نقاشو، حيث إف من األخطاء الشائعة عند كثَت من رؤسػاء االجتماعػات أهنػم يتنػاولوف  

وقبل إنضاجو و ازباذ ما يلزمو من قرارات أو توصيات فإهنم يًتكونو ليتناولوا موضوعًا آخر ليناقشوه، وىكذا 
ينتقلوف من موضوع إُف آخػر دوف ازباذ قرارات حبقها، فتكوف النتيجة أف تعلق كثَت من اؼبوضػوعات وال يبػت 

قت، ىذا ابإلضافة إُف الشعور ابإلحبػاط لعػدـ وجػود إقبازات واضحة يف فيها، كما يضيع اعبهد و الو 
 .315االجتماع فبثلػة فػي قػرارات أو توصػيات أو اقًتاحػات"

 إدارة اظتناقشػػػػػػػات: (5
ال بد من إعطاء االجتماع الشكل الديبقراطي من حيث اإلجراءات واسلوف اؼبناقشػة، وكن عاداًل يف تقسيم الوقت 

حدثُت وإعطاء الفرصة ألكرب عدد من اؼبتحدثُت، كما وإذا الحظت أف ىناؾ شوشرة على أحد األعضاء بُت اؼبت
أثناء ربدثو فاطلب منو التوقػف فوراً واطلب من األعضاء الًتكيز فيما يقولو الزميل، حاوؿ أف تكوف مسلياً، والما 

رب للحاضػرين، وهبب أف تتذكر أف نع من سرد بعض الفكاىات على األخص عندما تشعر أف اؼبلل بدأ يتس
أسهل طريقة إلهناء موضوع معػُت ىػي أف تتػدخل بتلخػيص اؼبناقشة فيو، االستماع جيدًا ؼبا يقولو اؼبشارؾ، ونبو 

 .316اؼبشاركُت ؼبا فات من وقت وما إذا كاف ىناؾ خروج عن الوقت احملدد"
 :ػتضر االجتماع (6

دار ابالجتماع، وعادة أمُت سر االجتماع أو السكرتَت ىو الذي يعد  ؿبضر االجتماع ىو دبثابة تقرير رظبي عما 
احملضر أو قم ابختيار شخص ما من مرؤوسيك أو زمبلئك بتسجيل النقاط األساسية يف االجتماع سبهيدا لكتابتها  

شت كمحضر لبلجتماع ويتضمن احملضر مكاف وزماف وموضوع االجتماع وأظباء اؼبشاركُت وأىم النقاط اليت نوق
وأىم نتائج وقرارات االجتماع وكذلك اسم معد ؿبضر االجتماع وهبب أف يصاغ احملضر بوضوح ودقة وأف يكوف 

ـبتصرا وعادة يكوف يف حدود ورقة أو ورقتُت يف اجتماعات العمل العادية، كما هبب أف يتم توزيعو على كافة 
 اِف بوقت كايف.األعضاء بعد اجتماعو من قائد االجتماع وذلك قبل االجتماع الت

 هنايػػة االجتماع: (7
اختتاـ االجتماع يف الوقت احملدد بشكل مثَت غبماس األعضاء، ويراعى يف ذلك: التأكد من اؽبدؼ من االجتماع 

قد أقبز. استعراض ما جرى ابالجتماع بشكل ملخص، ذاكرا كل الفقرات اليت مت تداوؽبا، وأىم الطروحات 
صل إليو من قرارات. األعماؿ اؼبطلوب تنفيذىا، على ضوء القرارات اليت مت التوصل بشأهنا. الًتكيز على ما مت التو 

إليها واألشخاص اؼبكلفُت بتنفيذىا، قد ربتاج لعمل نفس الشيء عند إهناء كل نقطة من نقاط جدوؿ األعماؿ. 



فريقد.ؾتاة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة ال  

 

 160 

ث اؼبوضوع توجيو الشكر لؤلعضاء على ما قدموه. يف بعض األحياف قد ذبد أف زمن االجتماع َف يكف لبح
بصورة سبكننا من ازباذ القرار. يف ىذه اغبالة ال رباوؿ ازباذ قرار جملرد أف يكوف االجتماع قد أنتهى بقرارات ولكن 

اطلب استكماؿ حبث اؼبوضوع يف اجتماع الحق. ربديد موعد اجتماع الحق لغرض استكماؿ ازباذ قرارات 
 األمر. االجتماع السابق أو متابعة تنفيذ القرارات إف لـز
 :اثلثػػػػػػػا: مرحلة ما بعد االجتماع: مرحلة التقييم

ىػي اؼبرحلػة التػي تلػي انتهػاء جلسػة االجتمػاع ولكػن لػم تنتػو بعػد مسؤولية رئػيس االجتمػاع، ويػتم فيهػا القيػاـ بعػدة 
 خطوات أنبها ما يلي:

 : توزيع ػتضر االجتماع (1
إرسالو يف خبلؿ يـو أو يومُت. ربر الدقة واألمانة يف كتابة ؿبضر االجتماع  قم بكتابة ؿبضر االجتماع وتوزيعو أو

 حىت ال يعًتض أحد عليو.
 :متابعة تنفيذ القرارات اظتتخذة (2

تعرب اغبصيلة اإلصبالية لبلجتماعات، لذلك قم دبتابعة تنفيذ القرارات أو أتكد من أف ىناؾ من يقـو بذالك دائما 
 جتماعات، وكثَتا ما يتوقف ذلك على عنصرين أساسييػن نبا:وذلك الف مدى قباح تلك اال

 .مدى قياـ األعضاء اؼبشاركُت يف االجتماع إبقباز اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم أوال أبوؿ 
  مدى وصوؿ القرارات اليت مت ازباذىا يف االجتماع إُف اعبهات واألشخاص ذوي العبلقة، وقيامهم

 317بتنفيذ ما جاء فيها.
 : تقيػيم االجتمػاع (3

مػن الضػروري التعػرؼ علػى مػدى ربقيػق اؽبػدؼ مػن االجتمػاع ويػتم ذلػك بتشػخيص نقػاط القػوة والضعف، ويف 
ذلك فائدة جيدة يبكن أف تساعد يف تطور مهارات اؼبدير الذاتية فػي إدارة االجتماع من جهة، و التعرؼ على 

فاديهػا فػي االجتماعػات اؼبقبلػة مػن جهػة أخرى، لػذا هبػب اؼبشػكبلت التػي تعػرض ؽبػا االجتمػاع والعمػل علػى ت
قيػاـ رئػيس كػل اجتمػاع وكافػة األعضػاء اؼبشػاركُت بتقييمػو كػل اجتمػاع بعػد االنتهاء منو. ويتنػػاوؿ تقيػػيم االجتمػػاع 

 بعػػدين أساسػػيُت
 األوؿ: قيػػاس قػػدرة الػػرئيس علػػى إدارة االجتمػػاع. ( أ

 ابعتماد:ين: تقيػػيم فاعليػػة االجتمػاع بشػكل عػاـ.الثػػا ( ب
 اؼبعػدة خصيصا ؽبػذا الغػرض: وتقػـو فيػو بتوزيػع مبػوذج علػى األعضػاء ؼبػؤل  تطبيػق االسػتبياف:

قبػل مغػادرهتم مكػاف أو مقػر  –اليت ال يستغرؽ ملؤىا أكثر من دقيقػة  –اسػتمارة تقيػيم االجتماع 
 تها لتشػخيص النقاط السلبية والعمل على ربسينها.االجتمػاع، و داسػ
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 :يبكن أف ربصل على تقييم الجتماعاتك مػن خػبلؿ زيػارات شخصػية  إجراء اظتقاببلت الشخصية
 أو مقػاببلت أو مكاؼبات تلفونية مع اؼبشًتكُت، والسؤاؿ عن رأيهم لتحسُت من نقاط الضعف.

  ادرس مػػا تفعلػو مػػن سػػلوكيات وطػور مػػن نفسػػك، الف  ع:التقػوَل )النقػػد( الػػذايت فػي االجتمػػا
 .318ذلػػك سيحسػػن مػػن فاعليتك يف إدارة االجتماع وتطوير ذاتك

 ترى أف فعالية االجتماع تقـو على ركنُت أساسيُت: 319أما برابرا وزميلها ابؼبرب
 ا فيها الوقت.ركن الكفاءة: يقصد بو، االستخداـ األمثل للموارد اؼبتاحة لبلجتماع دب 
 .ركن اإلنتاجية: يعٍت التقدـ كبو األىداؼ احملددة و اإلفادة القصوى من الفرص اؼبتاحة 

 أمناط وسلوؾ األعضاء يف االجتماع و كيفية احتواء ىذه األمناط:
 الشائعة بصفات الفرد اؼبدعو لبلجتماع األمباط و فيمايلي ىتم ابستقصاء

 لنوع وجو إليو أسئلة صعبة، أو أعد تعليقاتو لباقي األعضاء ؼبناقشتها.ىذا االعضو اظتتكرب أو اظتتعايل:  (1
ال يعطي فرصة لغَته للتفكَت يف األسئلة اؼبطروحة، اشكره واقًتح اشًتاؾ أفراد آخرين من العضو سريع الرد:  (2

 األعضاء يف اؼبناقشة.
أفكاره اعبيدة، واطرح  يعًتض على كل فكرة تطرح حافظ على ىدوء أعصابك، اشكره علىالعضو اظتعًتض: (3

 أفكاره اػباطئة على األعضاء ؼبناقشتها.
يتكلم يف موضوعات خارج موضوع اؼبناقشة قاطعو، واشكره، مث اطرح النقاط اؼبطلوب العضو الثػػػرثػػػػػار: (4

 مناقشتها، واتبع اؼبوضوع.
اع والغرض احتفظ هبدوئك، ووضح أنبية االجتم ،يعمل على عرقلة سَت االجتماعالعضو اظتشاغب: (5

 األساسي من انعقاده.
يرفض سباًما تقبل األفكار األخرى اؼبطروحة اطرح أفكاره على ابقي األعضاء للمناقشة، العضو اظتتعصب: (6

 وذكره بضيق وقت االجتماع وابستعدادؾ ؼبناقشة أفكاره معو بعد االجتماع.
يف اؼبناقشة بتوجيو األسئلة السهلة ال يشارؾ يف اؼبناقشة اثر عليو، وشجعو على االشًتاؾ العضو اعتادئ:  (7

 إليو.
 اذا تعٍت بكذا"، بل أعد ما قالو بلغتك."يعجز عن اإلفصاح عن آرائو ومشاعره ال تقل لو العضو العيّي: (8

يهمس مع اآلخرين يف موضوع جانيب ال ربرجو، ادعو ابظبو واسألو سؤااًل سهبًل، أو أعد العضو اعتامس: (9
 و عن مبلحظاتو حوؽبا.النقطة األخَتة للحديث، واسأل

ىذه وجهة نظر يف “يقدـ مبلحظات بغَت عناية علق على مبلحظاتو ابلقوؿ: العضو اظتخطئ: (10
 اؼبوضوع، ولكن كيف يبكن التوفيق بينها وبُت وجهة النظر األخرى؟ )اذكر وجهة النظر الصحيحة(.
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غبتو يف مساعدة يشارؾ ضمن اغبدود الدنيا للمشاركة ويعلن عن ر العضو الراغب يف اظتساعدة: (11
اآلخرين لو ال يشارؾ يف اؼبناقشة شجعو بصورة مستمرة لتقدًن أفكاره، خباصة عندما زبف اغبماسة ذباه مناقشة 

 اؼبوضوع اؼبطروح
ال يشارؾ يف اؼبناقشة اسألو أسئلة، واثن عليو كلما كاف ذلك فبكًنا، واجعلو يشعر العضو اطتائف: (12

 أبنبيتو.
 اآلخرين اعرض أفكاره على اجملموعة لتحكم عليها.يرفض أفكار العضو اظتشاجر: (13
ال يشارؾ يف اؼبناقشة اسألو عن طبيعة وظيفتو، وبُت لو كيف يبكنو أف يفيد من  العضو غَت اظتهتم: (14

 مناقشة اؼبوضوع اؼبطروح للنقاش.
وقم  يطرح أسئلة خادعة وفيها قدر من اغبيلة والرباعة كن يقظًا لؤلسئلة اليت يطرحها،العضو األذكى: (15

 بعرضها على اجملموعة اإلجابة عنها.
 اظتهارات الواجب إتقاهنا من طرؼ الرئيس:

البد أف يعرؼ كل من الرئيس واألعضاء األدوار اليت هبب أف يقـو هبا كل مػنهم، وأثرىا الواضح على زايدة فعالية 
 : وقباح االجتماعات، ولكي يكػوف الػرئيس فعػاالً وانجحاً البد أف تتوفر فيو

 .االفتتاح حبمد هللا والثناء عليو 
  .الًتحيب ابؼبشاركُت مث إلقاء كلمة توجيهية إرشادية لتهيئة اؼبشاركُت ؼببدأ االجتماع 
   التذكَت أبدب اغبوار والنقاش ومنها حسن اختيار الكلمات، وعدـ ذبريح األخرىن، والتكلم ابػبَت

 ر وساءت األلفاظ، وخرج األعضاء عن اغبدود.والصواب، ووبسن التذكَت هبذه اؼبعاين إذا اشتد اغبوا
  أىم مهاـ رئيس االجتماع. حفظ الوقت وحسن إدارتو، وىذا يعد من 
  .البدء جبلسة االجتماع يف اؼبوعد احملدد، وعدـ أتخَتىا عن موعدىا 
  .شرح أىداؼ االجتماع، وذلك يف بداية االجتماع 
  ت جانبية ىامشية.االلتزاـ دبوضوع النقاش وعدـ التطرؽ إُف موضوعا 
  .االلتزاـ دبوضوعات وبنود جدوؿ األعماؿ وعدـ إدخاؿ موضوعات جديدة عليو 
  .عدـ االنتقاؿ من اؼبوضوع اؼبطروح للحوار إُف موضوع آخر حىت يتم ازباذ قرار فيو 
  حفظ النظاـ حبيث ال يطرح االقًتاح واحد وال يتكلم إال عضو واحد يف نفس الوقت وذلك ؼبنع التداخل

 يف اؼبناقشات.
  حسن االستماع، حيث إف القدرة على االستماع من أىم الصفات اليت ينبغي أف يتصف هبا رئيس

االجتماع وأعضاؤه، كما أنو من اؼبفيد قياـ الرئيس بكتابة النقاط اليت يثَتىا كل متكلم ويقـو بتلخيصها 
 لؤلعضاء، فهذا يساعدىم على تتبع مراحل اؼبناقشة.
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 ت إال يف أضيق اغبدود، حيث إف اؼبدير الناجح ىو الذي يقود االجتماعات الزباذ قرارات ال تلجأ للتصوي
 دوف اللجوء للتصويت، حيث يكوف فيها إصباع أو شبو إصباع من قبل اجملتمعُت.

  عاًف االختبلؼ وفض االشتباؾ، وذلك لكيبل يصل االجتماع إُف طريق مسدود، ويؤكد اؼبؤلف على أف
عي، ومطلوب وىو لصاٌف االجتماعات، وأنو ليس اػبطأ يف االختبلؼ، وإمبا يف طبيعة االختبلؼ أمر طبي

 التعامل مع ىذا االختبلؼ.
 .ال تسمح بسيطرة فرد وىيمنتو على االجتماع 
  راقب انعداـ االنتباه فإذا صدرت إشارات بُت اجملتمعُت تدؿ على فقداهنم االىتماـ ابالجتماع، فبلبد من

 عض التغيَتات يف طريقة سَت االجتماع حىت يتم جذب انتباىهم مرة أخرى.العمل على إحداث ب
 للخلق الكرًن وللسلوؾ اؼبساعد أو اؼبؤيد، وذلك بعدـ إحراج أي من األعضاء أو اغبط من شأنو  كن مثاال

 أماـ اآلخرين أو تسفيو آرائو، بل من اؼبفيد شكر اؼبتحدث على مشاركتو.
 تعميق التفاىم بُت األعضاء وربديد النقاط اؼبتفق عليها يف مقًتحاهتم  عاًف النزاع والتعارض عن طريق

 وإشراؾ غَتىم من األعضاء للتقدـ دبزيد من األفكار البديلة.
  وبسن برئيس االجتماع أف ال يتصدر اغبديث، بل عليو أف يشجع األعضاء على اغبديث مث بعد االنتهاء

 ع حىت ال يؤثر رأيو على آراء األعضاء.من اغبوار يبدي الرئيس وجهة نظره يف اؼبوضو 
 .تقبل النقد يف االجتماع: فعلى الرئيس واألعضاء أف تتسع صدورىم لذلك 
 .تشجيع األعضاء الذين ال يشاركوف يف النقاش حىت يشاركوا فيو 
 320.اغبفاظ على اعبو االجتماعي اؼبرح خبلؿ النقاش حىت ال يصاب األعضاء ابؼبلل 

 الرئيس: سكرتَت  ا من طرؼاظتهارات الواجب إتقاهن
كما يقـو سكػرتَت االجتماع بدور مهم أيضا يف معظم االجتماعات نظرا ألنبية اؼبهاـ والواجبات اليت ىبتص هبا. 
ويعد دوره الثاين من حيث األنبيػة بعد رئيس االجتماع. ومن األمور اليت هبب أف يقـو هبػا وتسػاىم يف قبػاح 

 االجتماع التاِف:
  وبصر حضور األعضاء اؼبشاركُت.أف يسجل و 
 أف يسجل ما يدور من مناقشات وكتابة القرارات والتوصيات. 
  ،أف يتلو ؿبضر االجتماع السابق، وجدوؿ األعماؿ والواثئق البلزمة لدعم أفكار وآراء معينة أو العكس

 321والقرارات والتوصيات واالقًتاحات الػيت مت التوصل ؽبا.
 ت االجتمػػاع كاملػػة، ومػػا ورد فيػػو مػػن آراء وأفكػػار ومقًتحات.تػػسجيل وقػػائع ومػػداوال 
  كتابة الوقائع بلغػة سػليمة صػحيحة واضػحة، يػستعمل فيهػا اؼبقػرر الفعػل اؼباضي، أو اؼببٍت للمجهوؿ )انقش

 اجملتمعػوف، أو نػوقش فػي االجتمػاع، سبت مناقشة اؼبوضوعات اآلتية(.
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  واؼبثنُت ونتيجة التصويت.ذكر أظباء اؼبقًتحُت 
 .322احملافظة على ترتيب اؼبوضوعات كما وردت يف أجندة االجتماع 

 اسباب فشل االجتماعات:
ابلفشل وتصبح َمضيعة للوقت. حيث من ال يتحلى ابؼبهارات و اؼبقومات  االجتماعات كثَت من األحياف تتميز
الوحيد عن مستوى جودة األداء هبا. كما اف فشلها فسيكوف ىو اؼبسؤوؿ  إدارة اجتماعو  السالفة الذكر  لنجاح

يكوف يف احدى او جل مراجلها او يعود ألمور تنظيمية  فيغادر اجملتمعوف مكاف االجتماع و ىم متذمروف من 
مضيعة الوقت و الوقت اؼبهدر اُف غَت ذلك من الوقت  مؤشرات عدـ الرضا و اف اسقطنا ىذا احملور دبقابل احملور 

 نفا و يتمحور حوؿ مقومات االجتماع الناجح عن الغَت الناجح هبعلها تستند على عنصرين مهمُت :الذي ذكر ا

323 
 التحضَت و التنظيم اعبيدين لبلجتماع اوال 
  سلوكية قائد االجتماع اثناء اعبلسة اثنيا 

  االجتماعات: من ظبات ىذه
 .عدػم وضوح اؽبدؼ من االجتماع 
 عدـ التخطيط الكايف لبلجتماع. 
 تيار وقت غَت مناسب لبلجتماع.اخ 
 .عدـ حضور اؼبشاركُت يف الزماف أو اؼبكاف احملددين 
 .االشتغاؿ أثناء االجتماع بغَت جدوؿ أعمالو 
 .عدـ التوصل لقرارات ؿبددة يف قضااي االجتماع أو عدـ وضوح القرار لدى اؼبشاركُت 
 .الغلظة أو القسوة أو التسيب و اإلنباؿ يف إدارة االجتماع 
 حتكار يف اؼبناقشة وعدـ السماح للمشاركُت يف إبداء الرأي.اال 
 .عدـ التقيد بوقت االجتماع 
 .التفرد يف ازباذ القرارات 
 .الغموض وعدـ الشفافية 
 .324ضعف االتصاؿ لتبليغ اؼبشاركُت دبوعد االجتماع 

 
قومات و مهارات ادارية و تنظيمة بيد احياان تؤثر األعػػراض النفػػسية الػػسالبة اُف فشل االجتماع ابلرغم من توفر م

لفاعلية االجتماعات . تظهػػر فػػي سػػلوؾ رئػػيس االجتمػػاع الضعيف وال تبدو يف سلوؾ رئيس االجتماع الناجح 
 مثل :
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 .البفاض الصوت والتلعثم أثناء الكبلـ 
 .التوتر ، اػبوؼ والتهيب 
 تواصل.االرتباؾ وضعف الثقة ابلنفس .. ضعف القدرة على التفاعل وال 
 .ذبنب اؼبواجهة والتخاطب ابلعُت 
 .زايدة إفراز العرؽ 
 .بلع الريق اؼبتكرر 
 .عدـ الًتكيز وتداخل األفكار 
 .اضطراب التفكَت والتعبَت عن الرأي 
 .سرعة القلق ، عدـ احتماؿ الرأي اآلخر 
 .325عدـ القدرة على مواجهة اؼبواقف اغبرجة 

  :خادتة 
هة كل امباط سلوؾ االعضاء احملاورين و اؼبخالفُت هبب عليو اف وبسن يف االخَت حىت يتمكن العضو من مواج

 مهارة القراءة اليت تشكل نقطة التقاء اؼبهارات السابقة) التواصل، التفاوض و ادارة الوقت(
من خبلؿ ما مت التطرؽ اليو يف اؼبقاربة النظرية الدارة االجتماعات اليت تشكل مظهرا من دينامكية اعبماعة يف 

اإلدارة و ما ربققو من زبطيط  تفاعل فيو اؼبدعوين كمؤشر اهبايب لفاعلية ـبرجاهتم إبلقاء الضوء علىجغرايف ي حيز
و تنظيم و تناسق قبل و اثناء و بعد انتهاء االجتماع كعملية اتلية ؼبخرجات االجتماعات لقياس مدى توفق من 

ب اغبديث اال و ىو ادارة االجتماعات كاداة  فّعالة من اكبراؼ االىداؼ اليت من شاهنا مت اللجوء اُف ىذا االسلو 
أدوات ازباذ القرار اعبيد و تنشيط و تعظيم اقصى اشباع للمشاركُت للرقي ابدائهم و ىذا ىو جوىر اؼبوضوع 

 لتحقيق التواصل بُت  اؼبشاركُت من جهة و قباعة االدارة يف ربقيق االثر اعبمعي و تعظيم الفوائد .
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 طبلع أكثر:لبل

 
 مزااي و سلبيات دورة حياة االجتماعات ) من حيث ديناميكية عمليات و قرارت االجتماع( :
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  احملاضرة اطتامسة العاشر : مهارة إدارة الصراع :
ة يتداخل مفهـو الصراع مع الكثَت من اؼبصطلحات مثل النزاع و اػببلؼ،فأما النزاع فهو ضفة ال تفارؽ حيا

االنساف ومن الصعوبة اف يتجنبها وىو شيء طبيعيا ما داـ ىناؾ اختبلؼ يف اعراؽ الناس واشكاؽبم ومعتقداهتم 
واما اػببلؼ  326ومورواثهتم وامزجتهم،...........اٍف ومن مث تصرفاهتم واىدافهم ورغباهتم ومقاصدىم وـباوفهم،

اللغوي واؼبعٌت االصطبلحي بينهما تطابق يف  فيوضح الدكتور حسن بن حامد العصيمي اف اػببلؼ يف اؼبعٌت
أما 327اؼبعٌت، اذ اف اػببلؼ يف لغة العرب يعٍت عدـ االتفاؽ وذىاب كل شخص اُف خبلؼ ماذىب اليو االخر.

 الصراع َف يتفق العلماء على تعريف موحد لو لتباين مدارسهم، فمنهم :
 على شكل تصرؼ : . أ

 ض أعضاء التنظيم بشكل يتعارض مع سلوؾ اآلخرين يف يرى القريويت على رأنو " سلوؾ يقـو بو بع
 التنظيم" هبب اف يشار اليو يف قائمة اؼبراجع اف َف يتوفر احذفا الصفحة و السنة و االقواس.

  يف حُت  يعرفو ليكرت  على أنو " احملاوالت اليت يبذؽبا الفرد لتحقيق أىداؼ معينة وبتحقيقها ربجب عن
 328يقها من قبلهم ولذا ينشأ الصراعاآلخرين أىدافهم اؼبراد ربق

  .ويرى شارمارىورف أبنو يبكن النظر إُف الصراع على أنو" عدـ اتفاؽ بُت األفراد على أمور مادية وعاطفية
وتتضمن الصراعات اؼبادية عدـ اتفاؽ األطراؼ على أمور عديدة كاألىداؼ زبصيص اؼبوارد، 

ألفراد، أما الصراعات العاطفية فتنجم عن اؼبكفآة،السياسات واإلجراءات واؼبهاـ اؼبناطة اب
 اؼبشاعر،الغضب،عدـ الثقة والكره واػبوؼ  وتناقضات الشخصية".

 على شكل عملية : . ب
  يرى روبينس"أنو العملية اليت تبدأ حُت يدرؾ أحد األطراؼ أف الطرؼ اآلخر يؤثر عليو سلبا أو يوشك

 على ذلك يف شيء ما يهتم بو الطرؼ األوؿ"
 ايبوف أبنو "اضطراب أو تعطل يف عملية ازباذ القرارات، حبيث ذبد اؼبنظمة صعوبة يف اختيار أما مارش وس

 البديل" 
  يعرفها رحيم  على أنو "عملية تفاعلية تظهر عند االختبلؼ والتنافر أو عدـ االتفاؽ بُت األفراد

ىدافو، أو عند وجود واعبماعات، أو عند تدخل أحد األطراؼ يف أنشطة الطرؼ اآلخر ومنعو من ربقيق أ
حق إداري ألحد الطرفُت بتفضيل سلوؾ أحدىم على اآلخر يف أثناء قيامهم بنشاط مشًتؾ، أو عندما 

 329تكوف اذباىات الطرفُت أو قيمتم أو معتقداهتم أو مهاراهتم متباينة"
 على شكل ؽتارسة : . ت

  إمكانية اغبصوؿ على اؼبراكز عرفو بودنج أبنو وضع تنافسي يكوف فيو أطراؼ الصراع مدركُت للتعارض يف
 اؼبستقبلية، ويرغب كل طرؼ يف اغبصوؿ على اؼبركز الذي يتعارض مع رغبة الطرؼ اآلخر.
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  و يرى مصطفى أف الصراععملية اػببلؼ أو النزاع أو التضارب اليت تنشأ كنتيجة حتمية للتفاعل ببُت
يف بيئة ىؤالء األفراد أو معايَتىم أو األفراد داخل اؼبؤسسة، وذلك هبدؼ إحداث تغيَت إهبايب أو سليب 

 قيمهم.
  عرفو كوسر أبنو كفاح حوؿ القيم، والسعي من أجل اؼبكاف والقوة واؼبوارد النادرة، حيث يهدؼ اؼبتصارعوف

 330إُف ربييد خصومهم، أو القضاء عليهم.
األفراد  من خبلؿ للتعريفات اليت تناولت الصراع، يظهر أف الصراع ظاىرة طبيعية حتمية يف حيات

واؼبنظمات على حد سواء، وأنو أحد اإلفرازات االعتدالية للتفاعل االجتماعي القائم بُت األفراد كالتعاوف 
واؼبنافسة، كما أهنا ترى أف التباين الذي ينطوي عليو التعريفات السابقة ما ىو إال تباين شكلي وأنو َف يبلحظ أي 

 ات اؼبشًتكة اليت انطوت عليها تلك التعريفات:تباين بشأف مضموهنا. وفيما يلي عدد من السم
 .أف الصراع ظاىرة إنسانية سلوكية ربدث بُت األفراد واعبماعات واؼبنظمات 
 .ينشأ الصراع عندما تتعارض األىداؼ واألفكار واؼبصاٌف والقيم واؼبعتقدات 
 .أف الصراع يبكن أف يكوف فرداي أو صباعيا 
 عر اؼبؤؼبة كالغضب أو اإلحباط، أو عدـ الثقة والكره.يرتبط الصراع ارتباطا وثيقا ابؼبشا 
 .الصراع وبدث نتيجة مثَتات بيئية أو ذاتية 
 .أف للصراع آاثرا سلبية وأخرى إهبابية، وىذا يتوقف على كيفية مواجهة الصراع والتعامل معو 
 .تظل نتائج الصراع غَت معلومة غبُت انتهاء الصراع 

 مؤشرات الصراع:
السالفة على أف الصراع ىو موقف تنافسي بُت فردين أو تنظيمُت أىدافهما ومصاغبهما  اتفقت التعريفات

و بذلك تظهر بوادر او مؤشرات الصراع يف أحد العنصرين و ضعف عنصر حدثت حالة عدـ التوازف، و متعارضة
ة كالتعاوف و اؼبناقسة التفاعل اإلجتماعي بُت األفراد و اعبماعات و اؼبنظمات يؤدي بطبيعتو إُف خلق ظواىر ـبتلف

و الصراع ..........إٍف و لكوف الصراع يبثل الظاىرة اليت كبن بصدد دراستها فإف العديد من الباحثُت بروف أف 
ىناؾ عوامل عديدة ؽبا دور كبَت يف ظهور الصراع التنظيمي داخل اؼبنظمة كأف يكوف الصراع بُت األفراد أو 

ىذه اغباالت ؽبا أسباب خاصة هبا بعضها أسباب شخصية تتعلق ابلفرد،  اعبماعات أو اؼبنظمات، لكل حالة من
و بعضها اآلخر أسباب تنظيمية ترجع إُف ظروؼ اؼبنظمة و ظروؼ عملها، أما األسباب التنظيمية للصراع نوزعها 

 فيمايلي:
تؤدي إُف حالة  ترجع ىذه األسباب إُف وجود بعض الظروؼ يف اؼبنظمة اليتأوال :األسباب التنظيمية للصراع:

 الصراع أنبها:يعتقد فيلدماف و أررنولد أف صراع اعبماعات الداخلي نتيجة لعاملُت رئيسيُت نبا:
 :تنسيق العمل بُت اصتماعات . أ
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إف تنظيم و تنسيق مهاـ العمل يعترباف اؼبصدر األساسي للصراع التنظيمي إبعتبار أف مهاـ العمل ىي األساس يف 
لبد ؽبا من تنظيم و تنسيق اؼبهاـ و األدوار و اؼبسؤوليات بُت أفرادىا، أي لكل منهم  فعالية اؼبنظمة،فأي منظمة

دوره و اؼبهاـ اؼبوكلة إليو، و تقسيم العمل و اؼبهاـ ال يقف عند األفراد فقط بل يتعدى ذلك إُف األقساـ و 
اؿ يًتجم نشاطات اؼبنظمة و اإلدارات أي إُف كافة الوحدات التنظيمية، و التنسيق اعبيد بُت اؼبهاـ و األعم

يساعدىا على ربقيق أىدافها و يتمثل تنسيق العمل يف ربديد اؼبهاـ و توظيح األدوار و ربديد اؼبسؤوليات و 
 اؼبراقبة اؼبرنة.

 أنظمة الرقابة التنظيمية: . ب
ية و ىذا انتج عن اما اؼبصدر الثاين الرئيسي للصراع الداخلي بُت صباعات العمل فيتمثل يف أنظمة الرقابة التنظيم

الطرؽ و االساليب اليت يتحكم بواسطتها يف آداء اعبماعات و توزيع اؼبوارد كاؼباؿ و األفراد و التجهيزات وتكمن 
 مشكبلت صراع انظمة الرقابة التنظيمية يف عنصرين ىي األخرى :

 يعتمد بعضها على : من الطبيعي اف صباعات العمل ىف االدارة و االقساـ داخل اؼبنظمة تداخل اظتوارد
البعض االخر ىف اداء العمل ،غَت اف االعماؿ زبتلف من حيث طبيعتها من ادارة اُف ادارة اخرى ومن 
قسم اُف قسم اخر، وؽبذا فاف تقسيم اؼبوارد اؼبالية )كاؼبيزانيات( او البشرية )كعدد العاملُت( او الفنية 

ثَت من االحياف ىف حدوث صراعات داخل )كاالجهزة و اؼبعدات و التجهيزات الفنية( تسبب ىف ك
 اعبماعات او بُت االدارات او االقساـ

  اف معظم اؼبشكبلت اليت تسبب الصراعات داخل اؼبنظمات االدارية مشكبلت االتصاالت االدارية :
تعود اُف سوء تفهم او عدـ وضوح خطوط االتصاؿ،حيث اكدت البحوث العلمية على صحة ذلك ألف 

ت سليمة و مستمرة و أبكثر من اذباه ينجر ضعف الروح اؼبعنوية ،وانعزالية االفراد وعدـ عدـ وجود اتصاال
ذباوهبم مع غَتىم فبن تربطهم عبلقات وظيفية تكاملية ومنو حيث يتأثر ازباذ القرارات السليمة حبجم 

ري للتقليل من اؼبعلومات الكافية و انسياهبا بصفة مستمرة لذا فاالتصاؿ االداري السليم و الفعاؿ ضرو 
 حدة الصراعات التنظيمية االدارية

 : تنافس انظمة اضتوافز . ت
اف تصميم انظمة اغبوافز و الًتقيات و التعيينات ىف بعض االجهزة يؤثر يف صباعات العمل اليت يتم عليها توزيع 

و اقساـ  اغبوافز و الًتقيات قد تقود ىف بعض االحياف االختبلفات و حصوؿ الصراعات بُت صباعات العمل
 اؼبنظمات

 : استخداـ اظتنظمات اظتنافسة كاسًتاتيجية للتحفيز و دفع العاملُت . ث
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تستخدـ اؼبنظمات اؼبنافسة كأسلوب لتحفيز العماؿ و دافعيتهم لؤلداء اعبيد، لكن قد تقود ىذه اؼبنافسة اُف 
و غَت ـبطط ؽبا ابلشكل الذي الصراعات يف حالة ما إذا َف تتمكن ادارة اؼبنظمة من التحكم يف درجة اؼبنافسة ا
 يؤدي اُف ربسُت االداء و يعد غموض االىداؼ و االختصاصات و ضعف الروح 

 
 .331اؼبعنوية من بُت اىم العوامل التنظيمية اليت تساىم بشكل معترب ىف ظهور الصراع داخل اؼبنظمات

صادر اخرى على سبيل الذكر و إضافة اُف ما سبق ذكره من اؼبسببات التنظيمية للصراع داخل اؼبنظمة ىناؾ م
ليس اغبصر : االوضاع اؽبيكلية كأساليب االشراؼ حجم النمط القيادي ، التنافس على اؼبوارد احملدودة 
،االعتمادية اؼبتبادلة بُت وحدات العمل، الغموض حوؿ السلطةاو اؼبسؤولية، و الشكل اؼبواِف يلخص ـبتلف 

 لصراع :االسباب التنظيمية اليت تساىم يف حدوث ا
 االسباب التنظيمية للصراع  :1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، إسًتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي ابظتؤسسة الصناعية اصتزائرية، مذكرة مقدمة للحصوؿ على شهادة 2007اظتصدر: دمحم رضا شنة، 
 ري قسنطينة.اظتاجستَت يف علم النفس التنظيمي و تنمية اظتوارد البشرية، جامعة منتو 

 
ترجع ىذه االسباب اُف خصائص شخصية للفرد و انفعاالتو و  اثنيا األسباب الشخصية للصراعات التنظيمية:

 انبها:
 :تفاوت السمات الشخصية لبلفراد . أ

التنافس على الموارد 

 المحدودة

 التمييز

 أنظمة العوائد

 الفرق بين الموة 

الغموض حول السلطة 

 أو المسؤولية

المتبادل بين اإلعتماد 

 وحدات العمل

 الصراع
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إف التفاوت ىف اؼبواصفات الشخصية و اػبصائص بُت األفراد يعترب كمصدر للصراع بينهم ودلك مثل السن و 
ت و القيم و العقائد الدينية و اؼبستوايت الثقافية و االذباىات ، كل ىذه السمات من شاهنا اف اعبنس و االذباىا

 تقود اُف اػببلفات و التعارض بُت االفراد,
 اختبلؼ االدراؾ: . ب

سبثل اؼبدركات اؼبعاين يعطيها الفرد على الظواىر اؼبختلفة ، فاالفراد ىبتلفوف من حيث درجة إدراكهم لبلشياء 
ب بعض اؼبتغَتات الىت ؽبا صلة بقيم الفرد و اذباىاتو و معتقداتو ,,,,,,,,اٍف لذا فإف اؼبعاين اليت يعطيها ودلك سب

 الفرد تتسم غالبا ابإلختبلؼ فبا يقود ىف األخَت اُف نشوب الصراع بُت االفراد,
 :الًتكيب النفسي )السيكولوجي( للفرد . ت

من يبيل اُف التعاوف و التعاطف مع اآلخرين ومنهم من لديو نزعة  يتباين األفراد من حيث تركيبتهم النفسية فمنهم
عدوانية اذباه اآلخرينو ىناؾ من يتسم حبدة اؼبزاج و االنطوائية فنجده صعبا ىف التعامل مع اآلخرين ىف بيئة العمل  

الكثَت من  كل ىذه األسباب من شأهنا اف تؤدي اُف تعارض فىاألراء و اؼبواقف ، و الىت بدورىا اف تقـو ىف
 األحياف اُف صراعات داخل اؼبنظمة.

عامل اظتصلحة و ما صاحبو من التفسَتات اطتاطئة لتصرفات اآلخرين ) اطتطأ يف االتصاؿ(نتيجة  . ث
 عدـ الثقة ابآلخرين

أي تفضيل اؼبصلحة اػباصة على اؼبصلحة العامةىف ظل ظروؼ مغذية كاالختبلؼ و التباين ىف األىداؼ و القيم 
تداخل اؼبهاـ و االعتمادية بُت الدوائر و األقساـ كذلك التداخل بُت الصبلحيات و اؼبسؤوليات و  الشخصية و

 عدـ وضوح اؼبعلومات اػباصة ابلعمل كل ىذه اؼبتغَتات تلعب دورا ىاما ىف تعميق حدة الصراعات التنظيمية .
ُت األطراؼ واعبماعات وتتمثل تتضمن الظروؼ اؼبتواجدة ما قبل الصراع باثلثا : ظروؼ ما قبل الصراع :

 ابلسلوكية، الديبغرافية، واؽبيكلية، وىذه الظروؼ قد تؤدي إُف نشوء الصراع.
 :وربدث عند نشوء الصراع واليت تشَت إُف السلوؾ الغذائي )اؼبتشدد( اؼبرافق لؤلطراؼ  التغَتات السلوكية

زويبدأ كل طرؼ أو حزب يف ىذه اؼبرحلة اؼبتعارضة، ويتوجو اىتماـ اجملموعة من إقباز األىداؼ إُف الفو 
ابلنظر إُف الطرؼ اآلخر اؼبعارض كعدووعندما يصلوف إُف حالة التطرؼ يف تفاعلهم يتنقل الصراع إُف 

 اؼبرحلة الثالثة.
 :حيث يلجأ األفراد إُف االعتماد على القوانُت واللوائح واالتصاالت اؼبكتوبة واستخداـ  تشكيل اعتيكل

 أو بعبارة أخرى يصبح الصراع مؤسساتيا.األلقاب الرظبية 
 :وتبدأ فيها األطراؼ إحبلؿ العمليات أو اؽبيكل يف صنع القرارات بدال من الطرائق اؼبعتادة،  عملية القرار

مثاؿ ذلك الصراع بُت اإلدارة والعاملُت غالبا ما وبل من خبلؿ التفاوض أو قد يتم اللجوء إُف أطراؼ 
 أخرى غبل الصراع.
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 وفيها قد يتم الوصوؿ إُف حل يرضي األطراؼ أو قد يشعر أحد األطراؼ ابػبسارة، وىذا  لصراع:ما بعد ا
 ما يؤدي أيضا إُف صراع كامن.

 332:عبلقة الصراع ابإلدارة
اختلفت وجهات النظر و اآلراء حوؿ مفهـو الصراع التنظيمي عرب اؼبراحل التارىبية للفكر اإلداري، فنجد أف 

يكي )التقليدي( الذي ساد فب اجملتمع اإلنساين خبلؿ القرف التاسع عشر و حىت النصف الفكر اإلداري الكبلس
األوؿ من القرف العشرين يرى أبف الصراع التنظيمي ضار للمنظمة و يؤثر سلبا على األداء و اإلنتاجية، و إف 

 البنية التنظيمية للعبلقة الصراع داخل اؼبنظمة دبختلف أشكالو و انواعو ال وبمل بُت طياتو إال الدمار و هتدًن
السائدة. حيث تتطابق ىذه اؼبفاىيم اؼبتضمنة يف ىذه اؼبرحلة مع االذباه الذي كاف سائدا عن السلوؾ فب الفًتة 

( وما جاءت بو دراسات اؽباوثورف من ذبارب، حيث أشاروا إُف أف الصراع انتج عن االتصاؿ 1930-1940)
و عدـ قدرة اإلدارة على إشباع حاجات األفراد و ربقيق أىدافهم. و بذلك  الضعيف بُت األفراد يف بيئات العمل،

نظرهتم للصراع شيئ سليب يرتبط ابلرعب ، اػبوؼ و العقاب. حيث ترى اؼبدرسة السلوكية فكاد أف الصراع أمرا 
رؼ على طبيعة الصراع ضروراي و ال يبكن ذبنبو ؼبا لو من فوائد كبَتة تعود على التنظيم، وما على اإلدارة إال أف تتع

و ربدد أبعاده و أشكالو و اؼبستوى اؼبقبوؿ منو الذي ينبغي أف يكوف ربت سيطرهتا ابستمرار.فنجد كأف االذباه 
السائد يف ىذه اؼبرحلة كاف يتنظر للصراع داخل اؼبنظمة على أنو ظاىرة طبيعية تفرزىا التفاعبلت االجتماعية يف 

 بيئة العمل.
لئلدارة )اؼبدرسة التفاعلية( فَتى مفكروىا إُف أف الصراع َف يكن امرا حتميا يف  أما النظرة اغبديثة

اؼبنظمات فقط، و إمبا ينطوي على العديد من اعبوانب اإلهبابية اليت ربقق فوائد متعددة للتنظيم و ليس يف صاٌف 
 دخل فيهما كاآليت:التنظيم القضاء عليو هنائيا، و يذكر اؼبغريب حالتُت للصراع يبكن لئلدارة أف تت

  إذا زاد مستوى الصراع عن اؼبستوى اجملدد و اؼبرغوب فيو فإنو من واجب اإلدارة أف تتدخل لتخفيض
 الصراع إُف اؼبستوى اؼبقبوؿ.

  يف حالة البفاض مستوى الصراع عما ىو مرغوب فيو، فمن واجب تنشيطو و االرتقاء بو إُف اؼبستوى
 اؼبطلوب.

رسة التفاعلية يف نظرهتا للصراع، يبكن لنا القوؿ ابهنا جاءت أبفكار جديدة عن من خبلؿ ما جاءت بو اؼبد
مدارس الفكر اإلداري اليت سبقتها، حيث جاءت أفكارىا تتضمن القبوؿ الصراع و كانت تشجع اؼبديرين على 
 خلق جو مقبوؿ من الصراعات داخل منظمات العمل أي خلق بيئة تنظيمية صحية من شاهنا أف تساىم يف

تفجَت الطاقات و اؼبواىب و الكفاءات الفردية و اعبماعية لئلداريُت، و بطبيعة اغباؿ يتوقف ىذا على اإلدارة إذا 
ما أحسنت التعامل مع الصراع و قدارتو يف إطار ربقيق أىدافها، لكن قد وبدث العكس سباما إذا ما َف ربسن 

اع( و ابلتاِف يتغَت مفهـو الصراع من اهبايب اُف اؼبفهـو السليب اإلدارة التعامل يف مثل ىذه اؼبواقف التنظيمية )الصر 
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ومنو نستطيع القوؿ أف  اؼبفهـو الصراع جانبُت نبا الصراع الصحي و اؼبرضي و لكل منهما آاثر معينة حيث 
 تتمثل آاثر اؼبفهـو الصحي يف:                  

 .الكشف عن اؼبشاكل اليت ىبفيها االفراد 
 ؼبعرفة االخرين .  وبفز االفراد 
  يساعد على تنمية اؼبهارات و االفكار و كذلك يؤدي إُف االىتماـ ابإلبداع و التغيَت و ىذا ما يتوافق مع

 ما يراه كاتزو كاىن أف الصراع الذي يتحكم فيو من الناحية التنظيمية عبارة عن شرط ضروري لئلبداع.
 ة.مشاركة بناءة لؤلفراد يف كافة العمليات التنظيمي 
 الصراع يدعم متخذي القرار إُف ربدي فبا يؤدي إُف دفعهم إلصدار قرارات افضل 

 أما آاثر اؼبفهـو السليب تتمثل فيمايلي:

 .تضعف درجة الوالء التنظيمي و يسعى كل فرد إُف ربقيق األىداؼ اػباصة بو 
 .الصراع يؤدي إُف تعصب األفراد الشديد كل إُف إدارتو 
 لتنسيق و يقلل من كفاءة األداء من حيث أنو يضر ابؼبعنوايت يولد لدى العاملُت يعيق الصراع التنظيمي ا

نوع من التوتر و الغضب و الكراىية و يظهر ذلك على سلوكياهتم مثل التهرب من اؼبسؤولية و التغيب عن 
 العمل و الدوراف الوظيفي و يتم ذلك من جراء نظرة كل فرد إُف اآلخر نظرة سلبية. 

دارة الصراعات التنظيمية ال تعٍت حلها، فحل الصراعات التنظيمية يعٍت القضاء عليها ابلكامل بينما عليو فاف إ 
ادارهتا فتتطلب البدء بتشخيصها هبدؼ ربديد حجمها ومعرفة اسباهبا ليتم على ضوء ذلك التدخل ؼبعاعبتها 

اؼبشكبلت اليت قد تؤدي اُف ظهور الصراعات  وادارهتا، وىي ـبتلف االساليب االدارية اليت تقـو هبا االدارة ؼبعاعبة
 التنظيمية او زايدة حدهتا، سواء على مستوى االفراد او اعبماعات او االدارات ابؼبؤسسة.

 مراحل الصراع 
ىبتف الكتاب يف ؾباؿ الصراع التنظيمي حوؿ ربديد اؼبراحل اليت يبر هبا الصراع داخل اؼبنظمات ومدة كل مرحلة 

 333النماذج االكثر قبوال وانتشارا واليت تقًتح ؾبموعة من اؼبراحل للصراع التنظيمي. وسوؼ يتم ذكر بعض
تعد عملية الصراع عملية ديناميكية تنشأ وتتطور عب مراحل متعاقبة يبكن أف يطلق عليها"دورة حياة حيث 

حىت وإف ظهر  الصراع"، ويبر الصراع أبطوار وسبلسل متعددة، وال يبكن أف يظهر دوف مقدمات أو من العدـ
فجأة، فهو نتيجة رواسب واختبلفات وتفاعبلت بُت األفراد واعبماعات.ويرى ماىر أف إدراؾ أطراؼ الصراع 
لوجود الصراع، يولد حالة من التفكَت واالنفعاالت لدى أطراؼ الصراع، ذبعلهم يفكروف يف اتباع طريقة أو 
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األطراؼ اؼبشًتكة يف الصراع، وىذا السلوؾ يقابلو أسلوب معُت لكسب اؼبوقف، ويؤدي إُف سلوؾ فعلي من أحد 
 رد فعل من الطرؼ اآلخر للصراع، وتتكرر نفس مراحل الصراع بنفس الطريقة، مثل ما ىو موضح يف

 
 :مراحل الصراع التنظيمي02الشكل 

 

 

 

 

 

 لبيت (حددىا رحيم ستس مراحل للصراع التنظيمي كما أييت: )موقع جامعة أىل اماىر اظتصدر: 

حيث قدـ لويس بوندي مبوذجا شهَتا أصبع عليو الكثَت من الباحثُت منهم العمياف، اؼبومٍت، بن معتوقيوضح فيو 
 طبس مراحل للصراع التنظيمي وىي كالتاِف:

 :وتتضمن الشروط أو الظروؼ اؼبسببة لنشوء الصراع، واليت غالبا ما تتعلق  مرحلة الصراحة الضمٍت
والتباين يف األىداؼ، أو االعتمادية بُت األفراد أو اعبماعات، أو غَت ذلك من  ابلتنافس على اؼبوارد

 األسباب اليت تسهم يف ميبلد الصراع بشكل ضمٍت غَت معلن.
 :حيث يبدأ أطراؼ الصراع يف إدراؾ وجود الصراع أو مبلحظتو، ومهنا تلعب  مرحلة الصراع اظتدرؾ

 تو.اؼبعلومات دورا مهما يف تغذية صوره ومدركا
 :يتضح فيها الصراع ويتبلور، وتتولد أشكاؿ من القلق الفردي واعبماعي اؼبشجعة  مرحلة الشعور ابلصراع

 على الصراع.
 :يف ىذه اؼبرحلة يلجأ الفرد أو اعبماعة إُف انتهاج األسلوب العلٍت الصريح للتعبَت  مرحلة الصراع العلٍت

ثل االنسحاب، البلمباالة، أو أي وسائل دفاعية واؼبشاحنات العلنية، وقد أيخذ الصراع صورا أخرى م
 أخرى.

 :وىي تتعلق بظروؼ ما بعد ظهور الصراع سواء مت التعامل معو ابإلهباب أو  مرحلة ما بعد الصراع العلٍت
ابلكبت، فإذا كانت نتائج الصراع لطريف الصراع فمن اؼبتوقع أف يسود جو من التعاوف يؤدي إُف ربسُت 

أما إذا انتهت إدارة الصراع إُف حل يرضي الطرفُت فيؤدي ذلك إُف أف يكبت كل األداء واعبماعات، 

أفكار أطراؼ  نشأة الصراع
 الصراع وانفعاالتو

عقد النية على التصرؼ 
 أبسلوب عدائي

القياـ ابلسلوؾ العدائي 
فعبل من أحد أطراؼ 

 الطراع

رد فعل الطرؼ 
 اآلخر "اطتصم"
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طرؼ شعوره ابلصراع، وىذه اغباالت الكامنة من الصراع تتجمع وتًتاكم يف أشكاؿ جديدة وتظهر يف 
 النهاية يف صورة أكثر خطورة.

 مستوايت الصراع
داخل ـبتلف اؼبصاٌف واؼبكاتب اليت يعملوف فيها، وأثناء تفرز أطراؼ الصراع التنظيمي دبا فيها أدوارىم ومكانتهم 

 العمل يف ميداف التنظيم حاالت من الصراع واليت لو عدة مستوايت واؼبوضحة كاآليت:
أييت ىذا النوع من الصراع نتيجة لعدة اسباب، منها تناقضات بُت ادوار الفرد او أوال :الصراع داخل الفرد :
ىداؼ اؼبنظمة، او مشاكل يف العمل، ويرى كاظم ضبود اف ىذا النمط من الصراع تناقضات بُت اىداؼ الفرد وا
 334ينشا عادة لؤلسباب التالية: 

 تنشأ ىذه اغبالة عند عدـ توفر البديل الذي وبقق النتائج اؼبطلوبة بكفاءة عالية عدـ تقبل القرار : 
 :من تشخيص القرار االفضل البلـز ؼبعاعبة تنشأ ىذه اغبالة نتيجة عدـ امكانية الفرد  عدـ امكانية اظتقارنة

اؼبشكلة موضوع القرار حيث اف التوزيع االحتماِف للنتائج اؼبتوقعة من القرار وىذه ىي اؼبخاطرة اال انو 
 يتعذر عليو البديل االفضل.

 اصبة : يتعذر على الفرد يف ىذه اغبالة التوزيع االحتماِف للنتائج اؼبتوقعة بسبب اؼبشكبلت النعدـ التأكد
 عن تشابك وتداخل البدائل .
يتكوف ىذا الصراع أثناء فبارسة الفرد عملية ازباذ القرار ويوضع أماـ عدة اثنيا الصراع على مستوى الفرد :

خيارات، ووبدث أيضا الصراع عندما يكوف لدى الفرد خيارين بُت عمل شيئُت ال يرغب يف أي منهما، وقد ينشأ 
ره، وىذا يبكن رده إُف االختبلؼ على إجراءات االتفاؽ على األىداؼ.وينشأ عندما يتمسك كل فرد بوجهة نظ

 335الصراع بُت األفراد على ثبلث مستوايت نذكر منها كاآليت:
شعور الفرد بتعارض يف الدور الذي يلعبو داخل اعبماعة، وشعوره بعدـ إمكانية إشباعو تعارض الدور :  . أ

 نتيجة ؼبشاكل العمل.غباجاتو من خبلؿ اعبماعة وإحساسو بتعارض 
عندما يشعر الفرد بنقص يف إحدى حاجاتو ينتج سلوؾ مدفوع وموجو انحية ىدؼ عدـ إشباع اضتاجات: . ب

أو عائد أو حافز معُت، وعندما يتعارض ربقيق اؽبدؼ أو اغبصوؿ على اغبافز يتعرض ويصاب ابإلحباط، 
 وىذا ما يؤدي إُف الشعور ابلصراع والتعارض.

عارض األىداؼ مع بعضها البعض أو التعذر للوصوؿ إُف اؽبدؼ يتسبب يف التفريق تتتعارض األىداؼ: . ت
 بُت نوعُت من التعارض بُت األىداؼ كما يلي :

 :يكوف الفرد ىنا أماـ اختيار ىدؼ واحد من عدة أىداؼ كلها أىداؼ متعارضة ذات مزااي فقط
 تؤدي إُف مزااي.
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  :عدـ اختيار أي بديل حىت ال يقع يف مشاكل يلجأ الفرد إُف أىداؼ متعارضة ذات عيوب فقط
 جديدة، وأحياان يكوف الفرد ىنا أماـ اختيار لعدة أىداؼ كلها ربوي جوانب اهبابية وجوانب سلبية

ينشأ ىذا النوع من الصراع داخل اؼبنظمة، حيث يكوف عبماعة العمل اثلثا :الصراع على مستوى اصتماعة:
مة وجهات نظر ؿبددة عن اعماؽبم وعن اعماؿ اعبماعات االخرى، وعادة ما واالقساـ واالدارات اليت تكوف اؼبنظ

يكوف ىناؾ اختبلؼ يف وجهات النظر، وعندما تتفاعل ىذه اعبماعات يظهر االختبلؼ والتضارب يف وجهات 
 336النظر اُف السطح، ويرى كاظم ضبود اف العوامل االساسية غبدوث مثل ىذا الصراع ىي: 

: ووبصل ىذا النوع من الصراع بسبب تعدد مصادر اؼبعلومات صتماعة اظتتصارعةالتباين يف مدركات ا . أ
ويساىم انسياب اؼبعلومات عرب شبكات االتصاؿ اؼبختلفة دورا ىاما يف تقليص شدة الصراع وتستطيع 
ادارة اؼبنظمة غالبا من السيطرة على ىذا النمط من الصراع وذلك ابلتقليل من درجة التشويش يف تدفق 

 لومات وؿباولة اهباد قنوات اتصاؿ من شأهنا اف توصل اؼبعلومات بدرجة عالية من الدقةاؼبع
 : يرجع التباين واالختبلؼ يف اؽبدؼ بُت اجملموعات داخل اؼبنظمة اُف: االختبلؼ يف اعتدؼ . ب
 ا تكوف : تتنافس صباعات العمل واالقساـ واالدارات على اؼبوارد اؼبتاحة، وعادة مػتدودية اظتوارد اظتتاحة

 اؼبوارد اؼبتاحة اندرة وابلتاِف يكوف ىناؾ تنافس على اؼبوارد.
 واضحة وغَت معقدة بدورىا تساىم يف تقليص شدة الصراع والعكس طبيع االىداؼ اظتراد حتقيقها :

 صحيح.
 تعد الصعوبة يف ازباذ القرارات اعبماعية من االسباب اليت تئدي اُف صعوبة اختاذ القرارات اصتماعية :

تباين واالختبلؼ يف االراء والبدائل وابلتاِف تساىم ىذه الوضعية يف ظهور الصراع واتساع رقعتو بُت ال
 اعضاء اعبماعة والشكل التاِف يوضح العوامل اؼبتدخلة يف الصراع بُت اعبماعات داخل اؼبنظمة.

 اؼبواِف :و نقـو إبهباز العوامل اؼبتدخلة يف الصراع بُت اعبماعات يف اؼبنظمات يف الشكل 
 337: العوامل اظتتداخلة يف صراع اصتماعات:03الشكل 
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وبدث الصراع بُت مستوايت السلم التنظيمي، وقد يكوف بُت ـبتلف رابعا : الصراع على مستوى التنظيم: 
 اؼبصاٌف داخل التنظيم، وكذلك الصراع وبدث نتيجة االختبلؼ حوؿ السلطة واالمتيازات اؼبمنوحة ؼبختلف فئات
التنظيم فبا يؤدي إُف عدـ رضا فئات أخرى، وابلتاِف التعبَت عن سخطها وعدـ رضا دبختلف الوسائل والصور 

 اؼبوارد اػباصة إذا 338اؼبتاحة.كما وبدث نتيجة الصراع حوؿ 
 340.وأيخذ الصراع ىنا الصور التالية:339كانت انقصة، وكذلك نتيجة لنظاـ اغبوافز اؼبطبق يف اؼبنظمة

 وبدث عادة الصراع بُت األقساـ أو الوحدات التنظيمية اؼبتماثلة يف اؼبستوى التنظيمي.: الصراع األفقي 
  : وبصل الصراع بُت اؼبشرؼ أو اؼبسئوؿ واتبعيو يف إطار العمل اؼبعُت نتيجة عدـ الصراع العمودي

 االتفاؽ على سبيل االقباز اؼبستهدؼ للعمل مثبل.
 مثل اإلدارة أو القسم يف عدة ؾباالت يف اؼبنظمة منها: كما يظهر الصراع بُت الوحدات التنظيمية

 )الصراع بُت مستوايت السلطة )العليا والوسطى والتنفيذية 
 .الصراع بُت اإلدارات الوظيفية 
 .الصراع بُت الوظائف التنفيذية واالستشارية 
 .الصراع بُت اؼبوظف ورئيسو، أو إدارة وأخرى يف التنظيم نفسو 

 رى من الصراع على أساس اجملاالت و ىي :لذلك تظهر أمباط  أخ
 وبدث الصراع استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة ؟أو يف ؾباؿ ازباذ القرارات اؼبتعلقة ابألداء الصراع بُت اظترؤوسُت:

.ووبدث الصراع بُت من يبتلكوف الصبلحية وبُت من 341اإلنتاجي أو التشغيلي للعمل وسبل إقبازه اؼبطلوب
 .342اتيجية اؼبعلوماتيتحكم الرؤساء دبصادر اسًت 

 :حيث ال تكوف اؼبعلومات اؼبنقولة واضحة ابلقدر الكايف، ويشوهبا  صراع انشئ عن االتصاالت اظتشوىة
 كثَت من الغموض فبا هبعلها ربمل يف طياهتا بؤر للصراع.

 :ر عدـ التجانس يف العمالة وأساليب اإلشراؼ والرقابة، ودرجات اؼبشاركة، ونظاـ األجو بنائية التنظيم
وأشكاؿ الضغط والنفوذ اؼبستخدـ، وقد يؤدي إُف خلق مناخ ؼبواقف وعمليات تصارعية. تتجلى يف 
الصراع حوؿ توزيع العماؿ، الًتقية، احتكار السلطة، العبلقة بُت السن، تعارض االىتمامات، والفارؽ يف 

 .343الرتبة، كما ال ننسى اعبنس واػببلؼ
 : ت التفاعبلت من الرضا أو عدـ الرضا عن الدور.لعب أدوار يف ؾباالصراع تغَت السلوؾ 
 :344تباين صباعات النفوذ والسلطة وىذا ما وبدث بُت اإلدارة والعماؿصراع تباين اصتماعات 

 
  اسًتاتيجيات ادارة الصراع

 اىم مباذج الصراع و و من أىم النماذج :من 
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  345حًتاـ ثبلث خطوات اساسية :يرى ىولنت اف ادارة الصراع تقـو على اساس ا:   Holtonاوال :منوذج
 اليت تتضمنهي االخرىست عمليات لفهم طبيعة الصراع, و ىي:اطتطوة األوىل حتديد الصراع :  . أ
 : ابلرغم من أف تلك اػبطوة تبدو واضحة إال أهنا صعبة جدا عمليا , أحياان قد  حتديد أطراؼ الصراع

 تكوف أطراؼ الصراع معروفة و أحياان قد تكوف ـبفية.
 تتطلب ىده اػبطوة ضرورة ربديد االنفعاالت ػباصة ابألفراد, فمن اؼبمكن جدا أف د طبيعة الصراع: حتدي

 تكوف اؼبشكبلت الرئيسة للصراع قد أثرت على مشاعر األفراد .
  : من الصعب ربديد نقطة بداية الصراع ألف الصراع عادة ما يبتدئ دبضايقة صغَتة حتديد بداية الصراع

 اػبطوة يف ربديد جذور الصراع األصلية .فتكمن أنبية تلك 
  : حيث تكوف قرارات إدارة الصراع ـبتلفة إدا كاف الصراع يسن أفراد عاديُت  اؼبنظمة حتديد موقع الصراع

 عما إدا كاف الصراع بُت أحد اؼبوظفُت و أحد اإلداريُت.
  :لصراع فبل بد أف نستفيد منها ، فلو َف تنجح احملاوالت السابقة غبل ااحملوالت السابقة الحتواء الصراع

 فمن اؼبمكن أف ىبلق فشل احملاوالت السابقة قابلية عند األفراد اؼبتصارعة للحل 
  : البد من ربديد النتائج اؼبًتتبة على الصراع و تقييمها و فهمها دبا يساعد  النتائج اظتًتتبة على الصراع

 ىدا الصراع . معرفة أتثَتذلك الصراع على أداء اؼبنظمة إدا َف وبل
  : عن طريق اشراؾ طرؼ اثلث إلدارة الصراع او احتوائو بشرط أف يكوف اطتطوة الثانية : حتديد اضتلوؿ

 ؿبايدا و تعتمد ىذه اػبطوة على بعض العمليات:
 :فمن يؤمنوا أبف كل ؾبهودات احتواء البد أف يكوف الطرؼ الثالث إجيابيا جتاه فرص احتواء الصراع

 لفشل هبب أال يتدخلوا يف الصراع . الصراع مصَتىا ا
  : فغالبا ما يؤدي الصراع إُف مشاعر فوضوية , فتلك القواعد وضع القواعد اليت تسَت عليها العملية

 االتصاؿ ..... اٍف ،موعد االجتماعات و مكاهنا  ،تقلل من تلك الفوضى ) اؽبيكلية 
  : اؼ أولوايت اىتماماهتم ونتائجها , فبمجرد أف البد أف يفهم األطر حتديد اىتمامات األطراؼ اظتتنازعة

 وبدد كل طرؼ اىتماماتو ، و ليس مكانتو الوظيفية سيتم معرفة حلوؿ الصراع .
 : إف أوؿ خطوة لكسر اعبمود ىي الًتكيز على اىتمامات األطراؼ , و حينها ستتمكن  وضع البدائل

 وصوؿ إُف حل . األطراؼ اؼبتنازعة من وضع بعض البدائل إذا عملوا معا , لل
 :أحياان ما تكوف األفكار الناذبة عن اػبطوات السابقة غَت واضحة, فمن األفضل ربديد  حتديد اظتعايَت

 معايَت قبل التفاوض بشأف الصراع.
  : من اؼبمكن أف تكوف البدائل السابقة ال تتوافق مع معايَت األولوايت , تقييم اضتلوؿ على أساس اظتعايَت

 لة بعض البدائل و البد أف يتم ذلك حبضور صبيع األطراؼ.وىنا سوؼ يتم إزا
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 :346تتكوف تلك من مايلياطتطوة الثالثة: تفريغ  اضتلوؿ : . ب
  : يتم االتفاؽ على خطوة عمل  تفاداي للتنفيذ الغَت السليم للقرارت اؼبقًتحة حيث وضع خطوة عمل

م تنفيذه ابلضبط ؟ و ما الوقت من الذي سيشًتؾ يف تطبيق اغبلوؿ ؟ما الذي سيت:  تتضمن على مايلي
 الذي سيعمل فيو األطراؼ ؟

 : و ابلرغم من إهناء الصراع ابحتوائو ال هبب  حتديد كيفية التعامل مع األطراؼ اظتتنازعة يف اظتستقبل
على األقل إدا َف يكن وضع ربت االختيار لفًتة معينة ، ابلتاِف فبلبد أف يتفق  ،اعتبار  ىدا اغبل هنائيا 

 ؼ على أسلوب التعامل مع الصراع يف اؼبستقبل كجزء من عملية إدارة الصراع .األطرا
 347و ىناطرح الباحثوف أربع عمليات أساسية :: March & Simon  اثنيا منوذج 

  :من خبلؿ التعاوف و طرح بدائل للتوصل غبل يرضي اعبميع . حل اظتشكلة 
 :الفردية, و ينطوي ىدا األسلوب على أمكانية و يفًتض ىد األسلوب وجود اختبلؼ يف األىداؼ اإلقناع

 التوسط للقضاء 
 . على اػببلفات 
  :و يستخدـ ىدا األسلوب عندما تكوف أىداؼ أطراؼ الصراع اثبتة و اعبميع أجراء الصفقات اظتساوية

 متمسك أبىدافو 
 .فيتم التدخل لعقد اتفاؽ بُت األطراؼ اؼبتصارعة 
  غبلوؿ القوة النسبية ؼبختلف أطراؼ الصراع .: و ىنا تعكس االتحالف أو االئتبلؼ 

 348يقـو ىذا النموذج يف إدارة الصراع على  تسعة أساليب ىي : :  ROBBINSاثلثا :منوذج 
 :أي أىداؼ هتم األطراؼ اؼبتصارعة و ال يبكن ربقيقها أال بتعاوف  أسلوب االنطبلؽ من أىداؼ مشًتكة

 كافة األطراؼ اؼبعينة ابلصراع .
  حيث أف اؼبوارد احملدودة تعترب أحد أسباب الصراع التنظيمي لذا يسعى النموذج اظتوارد : أسلوب توسيع

 إُف توسيع اؼبوارد كانت مالية ، مادية أو بشرية يساعد يف حل مشكبلت الصراع . 
  :أي اؼبواجهة و القابلة بُت الفئات اؼبتصارعة و الًتكيز ليس على من اؼبخطئ و أسلوب حل اظتشكبلت

 .صيب بل على اؼبشكلة نفسها للوصوؿ إُف حلمن اؼب
 :أي إنباؿ الصراع و عدـ التدخل غبلو, و ىو أسلوب قصَت األمد و يتم اللجوء إليو أسلوب جتنب الصراع

 بدال من اؼبواجهة.
  :أي تليُت اؼبواقف, و يكن استخداـ ىدا األسلوب لتقليل االختبلفات بُت األطراؼ  أسلوب التهدئة

 د أدىن.اؼبتصارعة إُف ح
  :أي التوصل إُف حل وسط يقبلو صبيع األطراؼ اؼبعينة ابلصراع, أسلوب التسوية 
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 :أي استخداـ السلطة الرظبية و القوة غبل الصراع. أسلوابإلكراه 
   : و ىدا من أصعب سبل حل الصراع  ألنو يتناوؿ أسلوب إجراء تغَت و تبديل على اظتتغَت اإلنساٍل

 صلة بشخصيتو و قيمو و اذباىاتو , و غالبا ما يكوف ىدا مكلفا . أبعاد الفرد البنائية اؼبت
 :و يستخدـ ىدا األسلوب عندما يكوف  أسلوب أجراء تغيَت و تبديل على اظتتغَتات اعتيكلية للنظاـ

 الصراع انذبا عن أسباب تتعلق ابؽبيكل التنظيمي, و يف ىده اغبالة يكوف من اؼبفيد 
 قساـ أو تطويره أو تعيَت مسؤوليات األفراد و خبلفو. إجراء تبادؿ اؼبوظفُت بُت األ

  Rahim), 1986و لقد أوضح فيو بعدي إسًتاتيجيات إدارة الصراع نبا: ) : RAHIMرابعا :منوذج: 
 :و يشَت فيو إُف توجو الفرد كبو إرضاء نفسو و اىتماماتو فقط. بعداالىتمامبالنفس 
  جو الفرد كبو إرضاء اآلخرين و االىتماـ دبصاغبهم.: و يشَت فيو إُف تو بعد االىتماـ ابآلخرين 

 و ينبثق عن ىدين البعدين طبسة أساليب إلدارة الصراع و ىي :
   و يشَت إُف اىتماـ عاؿ ابلذات و اآلخرين , و يشمل تبادؿ معلومات و تفحص اػببلفات التكامل :

 للتوصل إُف حل يرضي الطرفُت .
  : ابلذات مقابل اىتماـ عاؿ ابآلخرين , و يعمل على التقليل من أنبية و يشَت إُف اىتماـ متدف اإلرضاء

 اػببلفات و التأكيد على القواسم اؼبشًتكة إلرضاء اىتمامات الطرؼ األخر .
  و يشَت إُف اىتماـ عاؿ ابلذات مقابل اىتماـ عاؿ ابآلخرين , و يف ىدا األسلوب وباوؿ اعتيمنة :

 حاجاتو.الشخص إنباؿ حاجات اآلخرين لتحقيق 
  و يشَت إُف اىتماـ متدف ابلذات و اآلخرين و يرتبط ابالنسحاب و التجنب من الوضع الذي التجنب :

 يشكل هتديدا وقد أيخذ شكل التأجيل
  و يشَت إُف اىتماـ متوسط ابلذات و اآلخرين , حيث يتنازؿ كل من الطرفُت من أجل التوصل التسوية :

 مشًتؾ إُف قرار مشًتؾ.
و ىنااستخدـ الباحثاف ـبططا لو بعد إف وبدداف سلوؾ  الفرد : Thomas et Kilmanج خامسا :منوذ 

 349يف إدارتو للصراع , ويبكن تصنيف ىد السلوؾ على طوؿ ىذين البعدين كما ىو موضح يف الشكل اؼبواِف :
 :ها الفرد يف ويبتد من درجة غَت متعاوف إُف درجة متعاوف, ووبدد ىدا البعد الدرجة اليت يصل بعد التعاوف

 إشباع الطرؼ األخر.
 : ويبتد من درجة غَت حاـز إُف درجة حاـز , ووبدد ىدا البعد الدرجة اليت يصل إليها الفرد يف  بعد اضتـز

 إشباع حاجاتو .
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 إلدارة الصراع    Thomes et Kilman:منوذج04الشكل 

 
 (385:2005اظتصدر : ) العمياف 

 اليت حددىا توماس و كليماف:  و يوضح الشكل االسًتاتيجيااتػبمس
 350إسًتاجتية التجنب:)ال تعاوف وال حـز ( : . أ

يقصد هبا عدـ مواجهة الصراع ، حبيث وباوؿ احد أطراؼ الصراع ربقيق أىدافو  أو أىداؼ الطرؼ األخر , وإمبا 
و التهدئة النسبية  ينسحب الفرد من موقف الصراع أو يقـو بكبتو، وبناء عليو وباوؿ اؼبدير احملافظة على التجانس 

لبلختبلفات اؼبوجودة  داخل منظمتو وؿباولة  منع شعور الغضب و اإلحباط لدى اؼبرؤوسُت , ويبكن إف يكوف 
ىدا األسلوب مفيدا يف اغباالت اليت وبتاج فيها العاملوف  إُف فًتة زمنية  للتفكَت و الًتوي و إعادة النظر يف 

ًتاتيجية ابالنسحاب و اؽبروب من مواجهة الصراع إال إف ىدا ال يعٍت األموروعلى الرغم من ارتباط ىده اإلس
غياب الصراع و إمبا يبقى كامنا وقد يظهر اشد خطورة و االفًتاض األساسي  ؽبذه اإلسًتاتيجية  ىو حالة 
)خسارة/خسارة( بسبب عدـ رغبة اؼبديرين يف التعاوف وخسارة  أي مسانبة ؿبتملة يف العبلقة , وعدـ قدرة 

 اؼبديرين على التعامل مع الصراع، حيث يتم استخداـ االساليب التالية  يف ىذه االسًتاتيجية الدارة الصراع :
 وىنا يتم ذباىل  اؼبوقف كلهعلى أمل أف يتحسن بعد فًتة من الزمن من تلقاء نفسو. اإلمهاؿ : 
  :يزيبللصراع. ويعٍت ذالك إبعاد األفراد أو اجملموعاتالفصل اصتسدي بُت أطراؼ الصراع 
 :حيث يسمح لؤلفراد ابلتفاعل بصورة ؿبدودة وفيمواقف رظبية  فقط مثل االجتماعات  التفاعل احملدود

 الرظبية اليت حبدد ؽبا جداوؿ أعماؿ دقيقة و صارمة .
 :  ويبكن اللجوء إُف ىذه االسًتاتيجية  يف اغباالت التالية

 . عدـ قدرة الفرد على اؼبواجهة 
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 جيل اؼبواجهة إُف ظرؼ موات بعد صبعو للمعلومات الكافية غبكمو.رغبة الفرد يف أت 
 .رغبة الفرد يًتؾ الصراع للزمن الذي ىو كفيلبحلو 
 . إذا كاف اآلخروف يستطيعوف  معاعبة الصراع التنظيمي بكفاءة أكرب 
 .إذا كاف كل طرؼ يف الصراع يعترب إف اؼبوضوع امرا اتفها 
 فسو قد يكوف مدمرا أومكلفا للطرفُت .إذا كاف التأثَت السليب للموقف ن 
 .إذاكانت ىناؾ حاجة إُف موقف إيضاحي 
 .إذا كاف الطرفاف وبتاجاف إُف فرصة للتهدئة 

 351إسًتاجتية السيطرة  ) حـز وال تعاوف ( :  . ب
وباوؿ الفرد يف ىذه االسًتاتيجية ربقيق مصلحتو  الذاتية  بصرؼ النظر عن مصاٌف اآلخرين ، و االفًتاض      

ألساسي يف ىذه اغبالة ىو أف الصراع عملية مكسب أو خسارة إلجبار العاملُت  على االمتثاؿ  لوجهة  نظره  ا
ومقًتحاتو  وقوهتو لذلك تكوف البيئة يف جو يسوده  التوتر و القلق  بُت األطراؼ اؼبتصارعة, ويستأثر ابغبديث 

ب الصراع ابستخداـ أسلوب التهديد و الوعيد دوف أف يًتؾ لؤلطراؼ التعبَتعن وجهة نظرىم ، ويتجاىل أسبا
إلرغاـ األطراؼ اؼبتصارعة على تقدًن تنازالتعن حقوقهم . إال أف استخداـ ىذه االسًتاتيجية  قد يكوف مناسبا يف 
حالة الطوارئ عندما تكوف السرعة يف العمل اغباسم ضرورة يف موقف الصراع  و يتم اللجوء إُف ىذه اإلسًتاتيجية 

 : الت التاليةيف اغبا
 . يف أوقات الطوارئ  عندما تكوف السرعة  و العمل اغباسم ضرورة 
 . عند ذبربة  األساليب األخرى  وتثبت فشلها 
  . يف عبلقات العمل اليت تقل فيها الثقة اؼبتبادلة 
 ويضيف الشريف وعبد العليم  اغباالت التالية : 

ة, و عندما يكوف اػببلؼ قائمالرغبة ؾبموعة يف استغبلؿ عندما يكوف ىناؾ حاجة للحسم و ازباد قرارات سريع
 األخرى .

 . عند الرغبة يف تطبيق إجراءات غَت مستحسنة لدى البعض 
 352إسًتاجتية التنازؿ )تعاوف وال حـز (: . ت

تتصف ىذه االسًتاتيجية ابىتماـ متدف ابلنفس وابىتماـ كبَت ابآلخرين حيث يتخلى اؼبديرعناىتماماتو و حاجاتو 
بيل إرضاء اآلخرين و ربقيق رغباهتمواالفًتاض األساسي ؽبذه اإلسًتاتيجية ىو حالة )خسارة/مكسب( ألكبل يف س

الصراع اؼبقًتح ينتج عن ترغيب احد أطراؼ الصراع يف التنازؿ  عن حقو أماـ الطرؼ األخرأمبل منو بنهاية الصراع 
 يل التوتر.دبرورالوقت لذلك يدعو أطراؼ الصراع إُف التعاوف ؿباوال تقل

 ويبكن اللجوء إُف ىذه اإلسًتاتيجية يف اغباالت التالية: 
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  عندما تكوف اؼبسائل اؼبطروحة ذات أنبية أكثر لآلخرين فبا ىي ابلنسبة للفرد وعند الرغبة يف اإلبقاء على
 روح الفريق.

 .عندما يكوف التناسق واإلستقرار ضروريُت 
 هم.إاتحة الفرصة للمرؤوسُت ليتعلموا من أخطائ 

 وتضيف اػببليلة  اغباالت التالية:
 .عند شعور الفرد أنو أخطأ 
 .تدعيم العبلقات االجتماعية مع اآلخرين 
 .تقليل حجم اػبسائر يف حالة عدـ النجاح يف الصراع 

 353إسًتاتيجية التسوية: )التعاوف واضتـز معا بشكل جزئي(:  . ث
صارعة للحصوؿ على موافقة وإرضاء جزئي لؤلطراؼ يقصد هبا استخداـ اؼبدير أسلوب التفاوض بُت األطراؼ اؼبت

اؼبتصارعة وتقـو على مبدأ األخذ والعطاء حيث يتخلى كل من الطرفُت عن شيء أو مكاسب معينة للوصوؿ إُف 
حل وسط يرضي الطرفينواالفًتاض األساسي ؽبذه اإلسًتاتيجية ىو حلَتضي الطرفُت . واالفًتاض األساسي ؽبذه 

لة )مكسب/خسارة، مكسب/خسارة( ألف كل طرؼ وبصل على جزء فبا يريد يف الوقت اإلسًتاتيجية ىو حا
الذي سيضطر فيو إُف التخلي عن شيء آخر . وتسعى ىذه اإلسًتاتيجية إُف كسب الوقت حىت هتدأ عواطف 

اعبوىرية  األطراؼ اؼبتنازعة وزبف حدة الصراع بينهما وتتضمن تسوية نقاط اػببلؼ "الثانوية" على أف تًتؾ النقاط
 لتبقى أو يتناقص خطرىا دبرور الزمن.ويذكر القريويت أسلوبُت يبكن استخدامهما يف ىذا اجملاؿ ونبا:

 :يتم التقليل من شأف نقاط االختبلؼ وإبراـ أوجو التوافق واؼبصاٌف اؼبشًتكة بُت األطراؼ  التخفيف
يعٍت أف القضااي األساسية ستظهر اؼبتصارعة، وىذا األسلوب يظهر مسببات الصراع بصورة متكاملة فبا 

 عاجبل أو آجبل.
 :يتم تقدًن التنازؿ بُت أطراؼ الصراع إذ يبكن تقسيم اؼبوارد ؿبل الصراع بُت األطراؼ اؼبتنافسة  التوفيق

 ويكوف ىذا األسلوب فعاال إذا كاف ىناؾ تناسب يف قوة كل طرؼ من أطراؼ الصراع.
 اغباالت التالية: ويبكن اللجوء إُف ىذه اإلسًتاتيجية يف 

 .عندما تكوف األىداؼ مهمة، إال أهنا ال تستحق اعبهد أو التعويق احملتمل ابستخداـ أساليب أكثر تشددا 
 .عندما تكوف األطراؼ اؼبتصارعة متعادلة يف درجة السلطة وملتزمة أبىداؼ مشًتكة 
 .للوصوؿ إُف تسوايت مؤقتة للمسائل اؼبعقدة 
 الة ضيق الوقت اؼبتاح.للوصوؿ إُف حلوؿ عاجلة يف ح 
 .كأسلوب بديل يف حالة فشل أسلوب التنافس أو التعاوف 
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(: . ج  354إسًتاتيجية: التعاوف )تعاوف وحـز
يقصد هبا إلزاـ اؼبدير صبيع األطراؼ اؼبتصارعة ابفًتاض وجود حل، وابلتاِف ىم هبتهدوف ؽبزيبة اؼبشكلة ال ؽبزيبة 

خبلؿ مراجعة نقاط االختبلؼ واالتفاؽ، واإلفادة من أفكار أنفسهم للوصوؿ إُف حل يرضي كبل الطرفُت من 
الطرفُت للخروج حبل إبداعي واالفًتاض األساسي ؽبذه اإلسًتاتيجية ىو حالة )مكسب/مكسب( ألنو ينطوي 
على ربديد مناطق القوة واالختبلؼ، وتقيم البدائل، واختيار اغبلوؿ اليت ربظى بدعم الطرفُت والتزامها و ىي من 

اتيجيات اؼبثالية غبل الصراع إال أهنا صعبة التطبيق للغاية من الناحية العملية، فهي تسعى غبل الصراع من االسًت 
خبلؿ ربقيق أقصى اىتماـ بصاٌف الطرفُت، وقباح يتطلب تعاوف الطرفُت وإبداء الرغبة يف اؼبصاغبة والتعاوف  

يَت اؼبراد إحداثو.ويبكن اللجوء إُف ىذه كماتستخدـ أكرب قدر فبكن من البياانت واغبقائق إلحداث التغ
 اإلسًتاتيجية يف اغباالت التالية: 

 .إلهباد حل متكامل عندما تتبُت أف مصاٌف كبل الطرفُت مهمة للحد الذي يوجب التنازؿ والتوفيق 
 .يف القضااي واؼبواضيع اإلسًتاتيجية ذات الصلة ابألىداؼ والسياسات واػبطط طويلة األمد 
 يم عميقة للمسائل اؼبختلفة من وجهات النظر اؼبختلفة لآلخرين.للخروج دبفاى 
 .احملافظة على اؼبصاٌف اؼبهمة اليت ال تقبل اغبلوؿ الوسط، ويف نفس الوقت احملافظة على العبلقات 
  إظهار النزعة االبتكارية من خبلؿ الرغبة يف اكتشاؼ البدائل معا واليت كاف من احملتمل أال يفكر فيها أي

 فرده.طرؼ دب
 .الوصوؿ إُف جذور اؼبشاكل اليت قد تعرقل عبلقات العمل على اؼبدى الطويل 

 ادوار القائد يف ادارة الصراع ) مهارات ادارة الصراع(

أف ىناؾ طبسة امباط سياسية غبل النزاعات اليت يبر هبا االنساف انطبلقا من التفويق 1985يرى توماس وكوؼباف 
ماـ ابلذات ) عاِف / منخفض ( واالىتماـ ابألخرين ) عاِف / منخفض ( وىي  بُت بعدين اساسيُت ونبا االىت

 :3551993كاآليت نقبل عن العدِف 

  :) تتميز ىذه االسًتاتيجية ابالىتماـ العاِف ابلذات وابألخرين، ويتسم العاملوف اظتتعاوف ) مؤكد ومتعاوف
لمعلومات، ويتم حبث االختبلفات ابلتعاوف واؼبشاركة لتحقيق الرضا اؼبطلوب، وىناؾ تبادؿ صريح ل

 وأسباب الصراع للوصوؿ إُف حل انجح ومقبوؿ عبميع األطراؼ.
 :) ويكوف ىذا األسلوب عندما يكوف أحد الطرفُت عنده اىتماـ  اجملامل / التنازؿ ) غَت مؤكد ومتعاوف

ل الكـر واؼبساعدة منخفض ابلذات وعاِف ابألخرين، ويرتبط ابإليثار لؤلخرين وىو يقلل من األاننية ويبث
وىو مثاؿ على روح اعبماعة واالرتقاء عن االختبلؼ إلرضاء غَته، ذلك أف يضحي ابىتمامو وحاجاتو يف 

 سبيل األخرين.
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 :) ويظهر عندما يكوف لطرؼ الصراع اىتماـ عاؿ ابلنفس ومنخفض  اظتنافس ) مؤكد وغَت متعاوف
ا يهتم بو أكثر دوف االىتماـ ابحتياجات ورغبات ابألخرين، ويبيل اؼبشارؾ للسيطرة، عن طريق أتكيد م

الطرؼ األخر، وىذا ىو أسلوب الكسب واػبسارة وىو يسعى لعدـ االعًتاؼ حباجات أو توقعات 
 األخرين.

 :) ويظهر عندما يكوف لطرؼ الصراع اىتماـ منخفض  اظتتفادي / التجاىل ) غَت مؤكد وغَت متعاوف
اؼبشاركوف إُف عدـ االىتماـ ابؼبشكلة وىو مرتبط ابلسلوؾ  ابلذات وابألخرين على السواء ويبيل

واالذباىات غَت اؼبهتمة كبو موضوع الصراع، ويرتبط ابالنسحاب والتأجيل أو التسويف وىو مرتبط 
 أبسلوب ال أظبع، ال أدري، ال أتكلم، وىو شكل لتأجيل الصراع حُت وبُت الوقت اؼبناسب.

 يظهر ىذا االسلوب االىتماـ اؼبتوسط ابلذات د والتعاوف (:اظتوفق / حل وسط ) وسط بُت التأكي
وابألخرين، واؼبشارؾ الذي لديو ىذا النمط يبيل إُف التصاٌف يف حل الصراع لتحقيق الرضا اعبزئي، ويرتبط 
ىذا السلوؾ أبسلوب ) أعط وأخذ ( أي اؼبشاركة على أساس التنازؿ عن الشيء للوصوؿ إُف قرار مقبوؿ 

 تقسيم االختبلفات وتبادؿ التنازالت من صبيع األطراؼ للوصوؿ إُف موقف التسوية.ويتم من خبلؿ 
 و من اىم اؼبهارات القيادية :

 :لنقل معلومات أو حقائق أو آراء بصورة شخصية أو غَت شخصية أتخد اذباىات  مهارة االتصاؿ . أ
سيلة لنقل اؼبعلومات و اؼبعاين . كو 356متضادة دبا وبقق تفاىم متبادؿ بينهما و يتم ذلك من خبلؿ عملية اتصالية 

و التأثر يف أفكارىم و  )اؼبستقبل( إُف أشخاص آخريناؼبشاعر من شخص ما ) اؼبرسل (،  و األحاسيس و اآلراء 
. من خبلؿ وسيلة معينة )قناة(، وذلك حىت تصبح ىذه اؼبعلومات مشًتكة 357إقناعهم بطريقة لغوية أو غَت لغوية

 :359ملية االتصاؿ بشكل فعاؿ و اليت تتمثل يف .و لنجاح ع358بُت الطرفُت
 شخص يرغب يف تبليغ طرؼ آخر معلومات معينة من أجل التأثَت على سلوؾ معُت.اظترسل : 
 فكرة ذىنية تدور يف عقل اؼبرسل أي موضوع معُت يود إببلغو لشخص ما. الرسالة : 
 :إُف اؼبستقبل ، قد تكوف ىذه الوسيلة إما  الطريقة اليت يقـو هبا اؼبرسل إليصاؿ الرسالة القناة أو الوسيلة

   .كتابية أو شفهية 
 لفكرة.شخص يقـو بتحليل الرسالة و تفسَتىا ،و نتيجة ىذا التفسَت تصل إُف اؼبعٌت أاي: اظتستقبل 
 : يقـو اؼبستقبل إبببلغ اؼبرسل عملية تسليمو للرسالة و فهمو ؽبا يقـو ابلردعليها ،و ىنا التغذية الراجعة

  .ؼبستقبل إُف مرسل يتحوؿ ا
  يقصد هبا السياؽ الذي يتم فيو عملية االتصاؿ  :البيئة. 
  فهم معناىا.أي اؼبعوقات و األسباب اليت تؤدي إُف عدـ وضوح الرسالة و :اظتعوقات و مصادر التشويش 
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ة تتجلى حيث تعترب االتصاالت أبية صورة كانت رظبية أو غَت رظبية  ذات درجة عالية من األنبية يف اؼبنظم
 :360انبيتها فيما يلي 

 . تساىم يف إزباذ قرارات عالية اعبودة 
 . سبكُت اإلدارة من معرفة اذباه وردود أفعاؿ افرادىا فيما ىبص سياستها االدارية 

 :مهارة االصغاء . ب
ابة حيث إف القدرة على االستماع من أىم الصفات اليت ينبغي أف يتصف هبا القائد، كما أنو من اؼبفيد قيامو بكت

حيث  النقاط اليت يثَتىا كل متكلم ويقـو بتلخيصها قصد مقارنتها فهذا يساعدىم على تتبع مراحل اؼبناقشة.
يرقى اإلصغاء عن اإلستماع الذي يتم عن طريػق األذف اليت تستقبل إشػػػػػارات صوتية ،أما اإلصغػػػػػاء فيشػر إُف 

يصدرىػا اؼبرسل ، و رصد حركات تعابيػػػػػػر اعبسد لذا على القػػػائد  درجة االنتباه للمعػاين اؼبتضمنة يف الرسالة اليت
 استعماؿ اشارات غَت لفظية لتشجيػ اؼبرؤوسيػن على التعبَت عن آرائهم و طرح إنشغاالهتم .

 مهارة اإلقناع: . ت
اع إلقناعهم القائد الناجح ىو الذي يبلك القدرة على التأثَت يف مرؤوسيو وذلك من خبلؿ  إستخداـ وسيلة اإلقن

 أبىداؼ اؼبؤسسة و خططها وبضرورة اإللتزاـ ابلقواعد والتعليمات. 
 مهارة التفاوض : . ث

ىو عملية ديناميكية تعتمد على مهارات فنية و سلوكية، قباحها يعتمد  على إتباع طريف التفاوض أساليب و 
من مهارات ربقق لو قباحا أكرب  فنوف التفاوض، مكاسبو ليست دائما متعادلة وىذا يعٍت أف ما يبلكو اؼبفاوض

 :362و لتحقيقهاسبر العملية التفاوضية بثلث مراحل أساسية.361من قباح شريكو
  :يتم يف ىذه اؼبرحلة ربديد نقاط القوة و الضعف، بناءا على معايَت إختيار احملاورين و  ما قبل التفاوض

ألخَت يقـو اؼبفاوض جبمع اؼبعلومات صبلحياهتم ومسؤولياهتم ، مث التعريف دبوضوع وىدؼ التفاوض ، يف ا
 البلزمة لعملية التفاوض.

 : يقـو اؼبفاوض إبستخداـ أمثل ؼبهارة القيادة واإلستعانة بطرؼ وسيط عند اغباجة ، و  اثناء التفاوض
 أخَتا فرض جدوؿ األعماؿ .

 : ؽ عليو و متابعة التنفيذيتم توثيق العملية التفاوضية ونتاجها ،و تدوين مامت االتفابعد العملية التفاوضية. 
 :363فإف مهارة التفاوض احدى اىم اؼبهارات اليت هبب اف يتحلى هبا القائد اعبيد و تتمثل يفابلتاِف 

 :و تعٍت التحكم يف موضوع التفاوض.إدارة اضتوار 
 :تشخص ما يقولو اؼبفاوض من مصداقية.لغة اصتسد 
 :يعكس فهم الرسالة وليونةالقناة. اإلتصاؿ الفعاؿ 
 ابإلضافة اُف الًتكيز على وقتوطريقة طرح األسئلة .األسئلة: طرح 
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 مهارة ادارة الوقت: . ج
هتدؼ إُف زايدة السيطرة على الذات من أجل إستثمار الوقت بفاعلية لتقليص الفرص اؼبهدرة ، وذبنب اعبهود 

ة اؼبستقبلية ) وقت اؼببعثرة . فالقائد الفعاؿ يعلم كيف يستخدـ وقتو و يوزعو ابالستناد على زبطيط األنشط
إبداعي(، و ربديد األنشطة البلزمة ألداء تلك اػبطط )وقت ربضَتي(،والوقت البلـز للقياـ بعمل ما )وقت 

 إنتاجي(.
 :مهارة ادارة االجتماعات . ح

ىي عبارة عن اداة اتصاؿ فعاؿ بُت اؼبوظفُت وبُت اإلدارة ألهنا توفر فرص التفاعػل االجتمػاعي والػوظيفي، وتسمح 
بادؿ األفكار واآلراء واالذباىات ووجهات النظر واؼبعلومات بُت األفراد اؼبعينػُت يف اؼبنشأة على اختبلؼ بت

 364مستوايهتم اإلدارية"
 : مهارات االدارة . خ

ونعٍت هبا اف يبتلك اؼبدير كفاءة يف التخطيط، كفاءة يف التنظيم ، كفاءة يف التوجيو دبا يف ذلك القيادة و التحفيز 
 ، كفاءة  يف التنسيق و اخَتا مهارة يف الرقابة . و االتصاؿ

  انعكاساهتا على األفراد، الفريق ، و اظتؤسسة
أخَتا كباوؿ يف ىذا اؼبطلب تلخيص اثر االمباط القيادية يف ادارة الصراع من خبلؿ انعكاساهتا على اؼبنظمة دبا 

ية)زايدة انتاجية( أو سلبية)تدين االنتاجية(  . ربتويو و يبكن اف نلخص ذلك يف نتائج الصراع اليت قد تكوف إهباب
 للصراع التنظيمي ااثر اهبابية واخرى سلبية، وقدرة مدير اؼبؤسسة على ادارتو ىي اليت ربدد تلك االاثر:حيث 
 األاثر االجيابية:  . أ

والتنظيم، فبا قد ربقق الصراعات بُت االفراد واعبماعات داخل التنظيمات فوائد اهبابية تعود ابلنفع على الفرد 
يعكس اثرا هبابيا على األىداؼ اليت يراد ربقيقها من كبل الطرفُت، ومن انبها األاثر االهبابية كما يذكرىا الراجحي 

 التاِف: 

 .يؤدي اُف حدوث تغيَت يف الوضع القائم يف التنظيم 
 ية اليت تكفل حل يؤدي اُف ظهور مواىب ابتكارية عندما يلجأ اطراؼ الصراع اُف البحث عن االسًتاتيج

 الصراع فيما بينهم .
 . يساعد على اشباع اغباجات النفسية لدى معظم االفراد وخاصة دوي اؼبيوؿ العدوانية 
 .ابعتبار الصراع نوعا من االتصاؿ، فانو يفتح طرقا عديدة ودائمة لبلتصاؿ 
 الفردية. يعزز التبلحم  والوالء بُت اعضاء اعبماعة الواحدة وهبعلهم يتجاوزوف اػببلفات 
 .يركز افراد اعبماعة على أداء مهامهم أبعلى أداء وافضل دور 
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 .يتيح وضع سلم األولوايت سبييز االىداؼ اؼبمكنة عن اؼبؤجلة 
 .يساعد يف التخفيف من األعباء بنقل جزء من الصبلحيات اؼبوكلة للقائد إُف أفراد اخرين 
     عصف الذىٍت الصدار قرارات صباعية تتسم ابلنضج ربقيق التمازج بُت اػبربات والتخصصات من خبلؿ ال

 والعمق .
      التنسيق بُت ـبتلف أوجو األنشطة واعبهود بُت اإلدارات واألقساـ داخل اؼبنظمة الواحدة أو مع اؼبنظمات

 األخرى.
     .إاتحة الفرصة للموظفُت حديثي اػبربة 
     حملقق( واؼبستوى اؼبستهدؼ)اؼبخطط(.فجوةاؼبشكلة دبا وبقق معرفة اؼبستوى الفعلي )ا ربديد 
      مبادئ اغبرية يف طرح األفكار و عرض االراء دوف نقد.تعزيز تبٍت 
     .مراعاة البيئة و القيم و اؼبفاىيم الشخصية 
      .اإلعًتاؼ ابلقرار السيء  و  إزباذ اإلجراءات الوقائية ؼبنع تكرارىا 
     النمو و اغباجات اإلجتماعية.إشباع حاجات تقدير الذات و ربقيق أقصى 
      .وضع جداوؿ العمل مع ربديد مستوايت األداء 
 . تدريب العاملُت على اؼبهارات 
 .ربسُت عملية التخطيط و اؼبشاركة و ازباذ القرار 

 . االستخداـ األمثل للموارد و اؼبواىب لدى األعضاء لسد الثغرة يف الفوارؽ 
 تجربة.التعلم من اػبربة و االستفادة من ال 

 االاثر السلبية : . ب

 قبيزىا ىي االخرى يف النقاط التالية :

 .البفاض االداء بسبب اػببلؼ بُت الرؤساء واؼبرؤوسُت 
 .حدوث أاثرة ضارة ابلصحة النفسية واعبسمية لؤلفراد 
 .البفاض الروح اؼبعنوية للعاملُت 
 .التفكك وظهور التكتبلت داخل اعبماعة 
  اعبهود اؼببدولة، واف تقل األنشطة االهبابية ، وتزداد االحقاد بُت اف تعمل كل ؾبموعة على زايدة

 اعبماعتُت.
 .اف تقـو كل صباعة بتضخيم نقاط ضعف اعبماعات األخرى ورباوؿ النيل من ظبعتها 
 التعايش مع الصراع 
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 .ضعف الوالء و اإللتزاـ ، و ظهور بوادر البلمباالة بُت األفراد 
 مة.اؽبدر يف موارد و ـبرجات اؼبنظ 
 .عدـ وضوح اؼبهاـ والعبلقات بُت أطراؼ العمل ككل 

 خادتة :

بناءا على ما مت التطرؼ اليو نستخلص اف القيادة ىي ؿبرؾ قوي للصراع تتفرع فيو  عدة  أمباط ومكوانت  
قيادية منها الديبقراطي و األوتوقراطي و اغبر و غَتىا من األمباط األخرى  كما مت عرض أىم الصفات والسمات 
الذي هبب توفرىا يف القيادة الفعالة و حىت يتم التحكم يف الصراع بطريقة فعالة و كفؤة هبب ادارة الصراع عليو 
استعرضنا ايضا أىم الوظائف و العمليات االدارية اليت هبب اف تتوفر يف مراحل الصراع ومستوايتو من خبلؿ 

يف إدارة الصراع وانعكاسات ىذه االسًتاتيجيات على  االشارة اُف اىم اسًتاتيجيات إدارة الصراع وأدوار القائد
األفراد  والفريق  واؼبؤسسة مثلما جاء ذكره فقد ىبلف الصراع آاثر سلبية حبسب االذباه الكبلسيكي لذا هبب 
ذبنبو ومنع حدوثو قدر اإلمكاف، يف حُت نظر إليو السلوكيوف على أنو أمر غَت مرغوب فيو. أما اليـو فقد 

ظرة إُف الصراع بشكل كبَت، حيث ينظر إليو ليس فقط كأمر ال يبكن ذبنبو، بل إنو أمر مرغوب فيو، اختلفت الن
لذلك فإف االذباه اغبديث يفرز عدة اساليب إلدارة الصراع من خبلؿ ؾبموعة متعددة من االسًتاتيجيات على 

و ربقيق األىداؼ التنظيمية و ،ة اء للحفاظ على اؼبصاٌف اؼبشًتكحسب اغبالة وفق ما وبقق مستوى عاؿ من األد
أىداؼ األفراد من جهة، و دورا يف تطور األساليب القيادية و أمباطها حيث أصبحت اؼبنظمة ربقق فعاليتها من 

 خبلؿ فعالية األسلوب اؼبتبع فيو ، و كذلك من خبلؿ الصفات و اؼبهارات اليت يتمتع هبا القائد اإلداري.

ق كنوع من اعبماعات و لكنو ىبتلف عنها كونو عبارة عن ؾبموعة صغَتة متعاونة أثناء كما تناولنا ماىية الفري      
تفاعلها اؼبستمر،حيث يشاطر كل أعضائها اؼبسؤولية يف ربقيق األىداؼ و يعملوف حبماس كبو إقباز اؼبهاـ اؼبوكلة 

عبماعي يتفوؽ على العمل إليهم و لديهم مهارات ـبتلفة مكملة لبعضها البعض . و فبا الشك فيو أف العمل ا
الفردي يف معظم اغباالت ، فهو يتيح لكل فرد يف اؼبنظمة الشعور ابإلمتبلؾ و اؼبسؤولية فبا هبعلهم أكثر إلزاما و 
إصرارا على ربيق تقدير أفضل للذات و ىذا من شأنو أف يعزز التعاوف و التكاثف و التماسك و العمل إبنسجاـ 

 ة بكفاءة و فعالية .    لتحقيق أىداؼ الفريقو اؼبنظم
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 العلـو السياسية و االعبلـ ،قسم العلـو السياسية  والعبلقات الدولية ،جامعة  دايل براىيم ػ اصتزائرػ.

 02(،القيادة الًتبوية،اظتلتقى التوجيهي اإلعبلمي اصتهوي للجنوب، اثنوية أيب بكر عيسى ابألغواط،2010سن علي، عدواف بلقاسم،)ابح152
 .4،ص2010نوفمرب  04نوفمرب إىل 

 https:/hrdiscussion.com /hr50471 .html:وائل دمحم جربيل،القيادة من اظتوقع153
اإلدارية على دتية إبداع اظتوارد البشرية، دراسة ميدانية لعينة من اظتؤسسات الصناعية اطتاصة، مذكرة درويش شهيناز، أثر أمناط القيادة  154

  32 31، ص 2012 – 2011اظتاجستَت، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .5(،القيادة االدارية ،عماف ػ االردف،دار اليازوري، الطبعة االوىل ،ص2016بشَت العبلؽ، )155
 ة ماجستَت قسنطينة.درويش شهناز، مدكر  156
رة درويش شهيناز، أثر أمناط القيادة اإلدارية على دتية إبداع اظتوارد البشرية، دراسة ميدانية لعينة من اظتؤسسات الصناعية اطتاصة، مذك157

 35 34، ص 2012 – 2011اظتاجستَت، جامعة منتوري قسنطينة، 
 درويش شهناز، مدكرة ماجستَت قسنطينة.158
 كرة ماجستَت قسنطينة.درويش شهناز، مد  159
  212، ص 2004، 3دمحم كامل اظتغريب: السلوؾ التنظيمُت دار الفكر للطباعة والنشر، عماف، ط160
 77ـ, ص 2014, ألوىل ت ومفاىيم , دار الكندي للنشر والتوزيع ,عماف, االردف , ط اايحسن , القيادة : أساسيات ونظر  ماىر دمحم161
 اظترجع نفسو.162
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  214: اظترجع نفسو، ص دمحم كامل اظتغريب163
مارشاؿ غولد شتيث وآخروف: تررتة سيف عبد العزيز السيف: التدريب للقيادة، اإلدارة العامة ظتركز البحوث للطباعة والنشر، الرايض،  164

 357، ص 2006
 214دمحم كامل اظتغريب: اظترجع نفسو، ص 165
قاهتا يف التعليم ورعاية الشباب، اظتكتب اصتامعي اضتديث، اإلسكندرية، دمحم مصطفى أزتد، ىناء حافظ يدوي: اطتدمة االجتماعية وتطبي 166

 258، ص 1999
دمحم مصطفى أزتد، ىناء حافظ يدوي: اطتدمة االجتماعية وتطبيقاهتا يف التعليم ورعاية الشباب، اظتكتب اصتامعي اضتديث، اإلسكندرية،  167

 258، ص 1999
  146ص  2008،2ة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عماف، طىاي مشعاف ربيع: علم النفس اإلداري، مكتب168
 .2011اصتارودي.ماجدة بنت إبراىيم ، قيادة التحويل يف اظتنظمات مدخل إىل نظرايت القيادة ، الرايض، قرطبة للنشر والتوزيع ، 169
 2009مل الكتب ،درويش.دمحم أزتد ، نظرايت القيادة واسًتاتيجيات االستحواذ على القوة ، القػاىرة ، عػا170
 2009درويش.دمحمأزتد ، 171
 2009.ضة مصر للنػشر ،  شفيق. دمحم ، القيادة تطبيقات العلـو السلوكية يف غتاؿ القيادة ، القاىرة172
 2009درويش.دمحمأزتد ، 173
 .2011اصتارودي.ماجدة بنت إبراىيم ، 174
 .2009ية والتطبيػق ، الريػاض ، مكتبة اظتلك فهد الوطنية ،نورث ىاوس .بيًت ج ، تررتة:صبلح اظتعيوؼ ، القيادة اإلدارية النظر 175
 8-7، ص ص 1999، دار عبلء الدين، دمشق، 1ج، تررتة سامل العبسي، الطريق إىل القيادة وتنمية الشخصية، ط–كورتوا 176

ينا عاصمة النمسا يف ( كاتب اقتصادي أمَتكي من أصل منساوي يهودي، ولد يف فيPeter Ferdinand Druckerبيًت فرداننددراكر )
(أرتع الكل أنو األب 2005نوفمرب  11 – 1909ـ وعاش معظم حياتو يف الوالايت اظتتحدة األمريكية حيث عاش يف الفًتة بُت )1909

 ـ 2002الروحي لئلدارة، فهو الذي حدد مفهـو الشركة يف حتليلو "الوساـ الرساسي للحرية" يف عاـ 
 227ذكره، ص دمحم اشتاعيل ببلؿ، مرجع سبق  177
 16، ص 2010، دار الفكر، األردف، 1عبلء دمحم سيد قنديل، القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار، ط178
 302ص  2008موسى سبلمة اللوزي، خضَت كاظم زتود، إدارة األعماؿ، دار اثراء للنشر، األردف،  179
 147سامر جلده، مرجع سبق ذكره، ص  180
 147سامر جلده، مرجع سبق ذكره، ص  181
  71عبلء دمحم سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص  182
ر اظتريخ، دانياؿ جوظتاف وآخروف، تررتة عثماف اصتيبليل اظتثلوثي، بشَت أزتد سعيد، القادة اصتدد حتويل فن القيادة اإلدارية إىل علم نتائج، دا183

 .30الرايض، بدوف اتريخ، ص 
 50، ص 2010ات اإلبداعية لقادة اظتنظمات العامة واطتاصة، اظتنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تنمية اظتهار  184
  20، ص 2003ماكس الندز بَتغ، تررتة غادة الشهايب، أدوات القيادة، مكتبة العبيكاف، الرايض،  185
 147سامر جلده، مرجع سبق ذكره، ص  186
 28-27زيد عبودي، مرجع سبق ذكره، ص ص 187
  324مدحت دمحم أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص  188

 أستاذ يف مدرسة ليفي إلدارة األعماؿ يف جاعة سانتا كبلرا. 1945من مواليد  james M.KOUZESجيمس كوزي 
 أستاذ القيادة يف مدرسة ليفي إلدارة األعماؿ يف جامعة سانتا كبلرا  1949مارس  11من مواليد Barry Zane posnerابي بوسنر زي 

189Alain Duluc et confiance, Dunod, paris,2003,p p 76 77 
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 325مدحت دمحم أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص  190
 16عبلء دمحم سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص 191
 300، ص 1986سعيد يسن عامر، االتصاالت اإلدارية واظتدخل السلوكي عتا، دار اظتريخ، الرايض، 192
 258ػتمود سلماف العمياف، مرجع سبق ذكره، ص  193
 صفحةاظترجع نفسو، نفس ال194
 39ؾتم عبود ؾتم، مرجع سبق ذكره، ص  195
 97حسُت عبد اضتميد ازتد رشواف، مرجع سبق ذكره، ص  196
  299سعيد يسن عامر، مرجع سبق ذكره، ص  197
  21عبلء دمحم سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص  198
 325مدحت دمحم أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص 199

( رائدة يف غتاالت النظرية التنظيمية والسلوط 1933ديسمرب  18 – 1868سبتمرب  3)Mary Parker Follettماري ابركر فوليت 
التحقت يف رتعية أان  1885التنظيمي ولدت فوليت يف والية ماساشوستس، وأمضت جزءا كبَتا من حياهتا اظتربة ىناؾ. يف سبتمرب 

كلية رادكليف، لكنها حرمت من شهادة الدكتوراه   خترجت من 1898رتعية تشجيع الدراسة يف اظتنزؿ، يف عاـ  Anna Ticknorتكنور
 يف جامعة ىارفارد على أساس أهنا أمراة.

  2003مهامها، أكادديية الدراسات العليا، طرابلس،  –مسؤوليتها  –تنظيمها  –الصديق بوسنينة وسليماف الفارسي، اظتوارد البشرية: أمهها  200
 327مدحت دمحم أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص  201

 274.202(،السلوؾ التنظيمي يف منظمات األعماؿ، دار وائل للنشر، ص 2013ػتمود سلماف العمياف ،)1
  17حبوث وأوراؽ عمل، مرجع سابق ص  203
 25بشَت العبلؽ، مرجع سابق ، ص  204
 .121دمحم حسُت اصتسمي، مرجع سابق ، ص  205
 27بشَت العبلؽ، مرجع سابق ص  206
 .58صدمحم اكـر العدلوٍل، مرجع سابق ،207

 .47،اظتنهل، ص علم اظتكتبات و مراكز العلومات(،2013مرَل عيتاٍل،) 208
 .110اليازوري العلمية،ص ر،دااإلدارة(،2008صبلح عبد القادر النعيمي،) 209
 .18زايد زتد القطارنة ،مرجع سابق،ص  210
 ..blogspot.com  baaqi، من اظتوقع : MBTIابراىيم اطتميس، االمناط الستة عشر للشخصية وفقا ظتؤشر 211
 .kenanaonline .comرتاؿ قاسم اصتعفري، الصفات العشر للقائد الناجح، من اظتوقع:212
 رتاؿ قاسم اصتعفري ،مرجع سابق.213
 .55( ،القيادة يف القرف اضتادي و العشرين، قرطبة  لئلنتاج الفٍت،ص2000دمحم اكـر العدلوٍل،)214

.56دمحم اكـر العدلوٍل، مرجع سابق، ص 215 
 .57ـ العدلوٍل، مرجع سابق ،صدمحم اكر 216
 .58دمحم اكـر العدلوٍل، مرجع سابق ،ص217
(،مهارات ادارة الوقت  و عبلقتها بضغوط العمل، رسالة ماجستَت، ختصص العلـو اإلدارية ،كلية 2013عبد هللا عبد العزيز الباحوث،)218

 .18ة، اظتملكة العربية السعودية،صالدراسات العليا ،قسم العلـو اإلدارية ،جامعة انيف العربية للعلـو األمني
 .18عبد هللا عبد العزيز الباحوث،مرجع سابق ،ص219
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-www.univالوقت بُت اظتهارات واإلسًتاتيجيات اظتتبعة من طرؼ مدراء التعليم العايل،من اظتوقع:إدارة خرموش مٌت،220

eloued.dz 306،ص. 
.38ػػ  37ابراىيم الفقي ،مرجع سابق ،ص 221 

.37عمل اصتماعي،دار أجياؿ،صإبراىيم الفقي، ال 222 
. 21ػػ  20عبد هللا عبد العزيز الباحوث،مرجع سابق ،ص 223 

.307خرموش مٌت،مرجع سابق ،ص 224 
كرة لنيل كايلي ردية،التفاوض ودوره يف تفعيل العملية البيعية،جامعة أدمحم بوقرة بومرداس ،كلية العلـو االقتصادية التجارية وعلـو التسيَت،مذ   225

 .12،ص 2014ستَت يف شعبة العلـو التجرية ختصص تسويق،دفعة شهادة اظتاج
,21،ص 2008موسى غاًل فنجاف،فاطمة فاحل أزتد،أخبلقيات التفاوض يف اظتنهج اإلسبلمي،دار الكندي للنشر والتوزيع،األردف،   226  

.14،ص 2006ندا دمحم،كيف تصبح مفاوضا فعاال،ىبل للنشر والتوزيع،مصر ،  227  
. 07،ص2008التفاوض،دار أسامة للنشر والتوزيع،األردف، السمرة زايدة،فن  228  
.21،ص2006دمحم طارؽ مهارات التفاوض والتعاقد اضتديثة يف اجملاالت اظتختلفة،الدار اصتامعية،مصر،  229  
.14، ص 2006دمحم الصَتيف، التفاوض، دار الفكر اصتامعي، مصر،    230  
.19يف اجملاالت اظتختلفة،مرجع سبق ذكرة،صدمحم طارؽ ،مهارات التفاوض والتعاقد اضتديثة   231  
.19دمحم طارؽ ،مهارات التفاوض والتعاقد اضتديثة يف اجملاالت اظتختلفة،مرجع سبق ذكرة،ص  232  
19دمحم طارؽ ،مهارات التفاوض والتعاقد اضتديثة يف اجملاالت اظتختلفة،مرجع سبق ذكرة،ص  233  
. 20يف اجملاالت اظتختلفة،مرجع سبق ذكرة،ص دمحم طارؽ ،مهارات التفاوض والتعاقد اضتديثة  234  
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة اظتاسًت يف العلـو التجارية  ، يف حتسُت جودة خدمة العمبلء مهارات التفاوضدور  ،ليندا ربيعي   235

 .10ص ،  2015ختصص تسويق،جامعة دمحم بوضياؼ اظتسيلة ،
.18:30، على الساعة  26/06/2020،بتاريخ   www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net 236  

 (،نظرايت اإلتصاؿ،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية.1905دمحم عمر الطنويب،) 237
 .117س اطتضراء،ص(،حىت ال تكوف كبل طريقك إىل التفوؽ و النجاح،دار األندل1999عوض بن دمحم القرٍل ،) 238
 .237(،أسس اإلدارة اظتعاصرة، دار الصفاء للطباعة ،  عماف ، الطبعة األوىل،ص 2007رحبي مصطفى علياف ،) 239
 ( ،اإلتصاالت اإلدارية،دار أسامة للنشر و التوزيع.2009شعباف فرج،) 240
 .240رحبي مصطفى علياف ، مرجع سابق،ص 241
تسيَت  طة ،رسالة ماجستَت،ختصص إقتصاد وإختاذ القرارات يف اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوس (،دور القيادة يف2010أيت ابرة شفيعة،) 242

 .67ػػ  66اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة ،كلية العلـو اإلقتصادية و علـو التسيَت،جامعة فرحات عباس ػػ سطيف ػػ،ص
 ،2015األوىل، األردف ، مصطفى يوسف كايف، إدارة اظتفاوضات،دار اضتامد للنشر والتوزيع، الطبعة 243

 .17-16ص 
، 2003صديق دمحم عفيفي، جرمُت حزين سعيد، التفاوض الفعاؿ يف اضتياة واألعماؿ،الطبعة السابعة، مكتبة عُت مشس للنشر، مصر،   244

 .13ص 
الفكر انشروف وموزعوف،عماف  دار سامح عبد اظتطلب عامر،عبلء دمحم سيد قنديل،نبيو دمحم دمحم الصعيدي،إدارة التفاوض،الطبعة األوىل،  245

 ,17،ص  2011،األردف 
رزيق حناف، فاعلية التفاوض اإلداري يف إدارة الصراع التنظيمي، أطروحة مقدمة ضمن نيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث  يف علـو    246

 .34/38،ص  2019، التسيَت،ختصص إدارة أعماؿ إسًتاتيجية ،جامعة أكلي ػتند أوضتاج الويرة 
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رايض انيل العاشتي،علم النفس التفاوضي يف مواقف األزمة، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع،الطبعة   247
 .88_87،ص 2016األوىل،عماف،األردف،

 .19_18،ص 2010بشَت العبلؽ،إدارة التفاوض،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عماف،األردف   248
 .55_54إيداع لؤلحباث والدراسات والتدريب، غزة، ص دمحم ابراىيم، فن التفاوض، مؤسسة  - 249

 
 .36_ 34، ص 2005رتاؿ حواش، التفاوض يف االزمات واظتواقف الطارئة مع تطبيقات عملية، ايًتاؾ للنشر والتوزيع، مصر،   250

 .51_38،ص2014ردف،عماف،غاًل فنجاف موسى،فاطمة فاحل أزتد،أخبلقيات التفاوض،دار الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،األ  251
 دمحم عبد اظتنعم شعيب،إدارة اظتستشفيات_منظور تطبيقي_اإلدارة اظتعاصرة_اظتدير اظتعاصر_اظتهارات اإلدارية_   252

 . 144-143-142اصتزء السادس_، دارالنشر للجامعات،ص 
، ص 2014شر والتوزيع،القاىرة،مصر،،مكتبة اعتبلؿ للن -مهارات التفاوض االحًتايف -ابرابرا أندرسوف،التفاوض الفعاؿ  253
27_28_29_30. . 

 .81،ص1998وجيو حسن دمحم،مقدمة يف علم التفاوض االجتماعي والسياسي، عامل اظتعرفة للنشر،الكويت، - 254
 .3(، مهارات التفاوض، الطبعة األوىل، مركز تطوير الدراسات و البحوث اعتندسية ػػ جامعة القاىرة،ص2008أزتد فهمي جبلؿ،)255

  256بلغنامي ؾتاة وسيلة ،مرجع سابق.
 عاصي الراوي، فن اضتياة داخل اظتؤسسة ..التفاوض للمدير القائد، اصتامعة اإلفًتاضية الدولية. بيدر257

امعة دمحم بوضياؼ (،ػتاضرات تقنيات التفاوض الدويل،كلية العلـو اإلقتصادية و التجارية و علـو التسيَت،ج2017جعيجع نبيلة،) 258
 .19ػػػػ 18اظتسيلة،ص 

 .19،ص 2015يونس عواد،رعد الصرف،غتد سقور ،اإلدارة االسًتاتيجية ، منشورات جامعة دمشق،سوراي،   259
،ص 2007،دار اظتسَتة ،عماف،األردف،الطبعة الثانية، -إدارة جديدة يف عامل متغَت -عبد العزيز صاحل بن حبتور،اإلدارة اإلسًتاتيجية   260
42-43. 

 .16:00على الساعة  20/06/2020، بتاريخ : https://ar.m.wikipedia.org/wikiية،من اظتوقع: مبادي االسًتاتيج 261 
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.23جعيجع نبيلة،مرجع سابق،ص 269  
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 (.21سبق ذكره، ص )
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