

	� ا��زراء      � � ر��

 وا�دارةا�
��ز ا���آ�ى �	����� 

          $#�ع ا��!ر � 

  ا�*�دة �	*#�ع ا�()��'إ%!اد��آ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 /.� ا- ا��+�, ا��+��

 

 د��2 /��1�0

 ت :�9	' و7��8 ا6دارة ا�5	�����4� ���رات و$!را

 

  :%� �ى ا��>�رك


	� ����ر �� �����
���4� ���رات و$!رات :�9	' و7��8  "������      

���ة ��  " ا6دارة ا�5	������ع دو�� إ�� رأ
� وا$#�	�دة �!  ��ا� ا��وا$#

��� وا��-� �,ذن ا(���0/ ا�.�دة وا� 1��# 


� ه�
�:! ا$#���9د �8 �� �67ـــ4    و
���� أن ��3 ��! 
 3;��=ا ا����1 آ

 .أه�اف و��@�?�ت ا������� 

        �C?أ DE�F� �C0����/ وا�F.�ح �� ��� �� �F��F� H��  3� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ا��!ف ا��5م �, ا�=��1�0



 : �!ف ا�=��1�0 إ�'  

• A , ا����رات ا6دار�ا��>�رآ�,  ,�(ور �وا�*��د �  �4�Bا�*�ا� CD  دي�)ن ا�

 .ا��H	� %	��� وا�5>� , وا��C �4)��� �, ��ا�G� ا��(! �ت و

���� ا��K)�� ا�دار �وJ=�ات ا�*��دات $!رات ���4� ���رات و •L/ و�4و !ه� 

  ا6/�)�رى D' +2 ا��>)Pت وN�O ا�*�ار

���� ��G����(4  ا�(! R� ا�دار �ا��>�رآ�, %	'  ا���Kه�� اPQع  •L/ و�4و !ه� 

 �ت ا��5	��

 

0��1�=	� ��	�SKه!اف ا��Tا:   �C? رب -�درا���
4 ا������� أن 
:�ن ا��J� K� 3-��
 : 

 

��ا�.�4 ا�L6M إ?�اد •#Nوا  OJ��PF�� 4�C�7�� ا�L6M ا�

�C	4 وا •M� ق�1 �6��H�M و1S ا���:Rت وا�Mذ وا��Nاعا$��:�ر �� �� 

 ا�0�ارات

4 ��HCM �!  ا���داتا$
.��K و ا  ا��	:��وأ#���UD�ق ا#��Mام  •��Cا�� 

 . �:	�ءة و�����4 ا���1 @�7ط و اXز��ت وإدارة0�ارات �40V ا�ا�Mذ  •

•  !� !:�� .وا���0د
4 ا���
4V اNدار
4ا����F0ت  ا#��Mاما�

 ا��-^ �:	�ءة و6���J� /رات وا#��ا�.��ت ا��	�وض وا$\�ل إدارة •

�1 ���ل? /
 وا�����1 �3 ا_ �
! و��Fء ��

• �:� ����J� 1��
 ���4 ا�PF�  و`4��0 ا�.�دة ا����4C �� ا�

  :�!ة ا�=��1�0

 4��

����  ��٤ا-3  	�غ آ��1 ا#��?�ن���ة ��0 ا��ورة ا���ر 4��
 #�?�ت �ر

 :ا��>�رآ�ن D' ا�=��1�0

 ا����SJ,/  آ=�� /�+�R, –  ا�5	��  /��
��ز ا6دارى �	!و��ا�دارة:�9	' و7��8  •

 

 :�X!�� أ���� ا��!ر � ا��.



 

���ات���@�ات �0M� ، 4�C��1�V أدوار ، ��S ،  4�9$ت ? 

 
 :ا��(�ـ�ى ا�5	�' �	=��1�0 

 
 

  ا6دار � ا�(! R� و�Gدة ا6داء ا6دارى�Kه��ا�� : ا6ولا��(ـ�ر 

  إدارة ا�����H– ا�دارة /������0 –ا���)�,  �

 ا�دارة ا�6)��و�1� �

 �Dق ا�2�5 �

 ا�
�دة ا�>��	� �

 ا��)>�فا�دارة %	'  �

 C1�Rا��(�ر ا� :C
 ا��Xــ#�\ ا6��ا�4

� \�#Xم  ا����K� 

� C
 أه��� ا��X#�\ ا6��ا�4

� AS��SJ- A	+ا�� –A4�=	#��  

  ا�.���ت– ا6��ا�4
��ت – اTه!اف - ا����� –ا��ؤ �  �

� ��
 ور:� 2�% �%!اد J#� إ��ا�4

 

 ���رات ا���Kوض  :���R_ا��(�ر ا
 

 /����Kوض وأه���Aا���5 7  -

  ا6دراك–ا�S46ل وا��*�/	� وا6$��ع  -

 4*��� ا���Kوض و�>)A4P ودور ا��aH � ا���4!ة -

- ��bو�K���4� ا����رات ا�� ,% �=�X� 

 

 

 ���رات ادارة ا��$d و�Hbط ا�2�5 : ا��ا/Nا��(ـ�ر 



�  d$ادارة ا�� 'D ��� ا��H	� %	' –ا��X#�\ ا6��ا�4
' �	�$d  ا–ا���Kه�� ا6

 d$�5ت ا���B�–ا d$ت إدارة ا����
��ا�4 

   ��K �54 و��Sدره�  و�efره� ا�.	=�� وا6 
�/�� دارة ا��HBطا �

 اTز��تإدارة : ا��X��ا��(ـ�ر 

  إدارة اTز��–���Kم اTز��  �

 ا��X#�\ ���ا�G� اTز��ت ا��(��	� �

  4*��� ا���Q�X–ا�a1ار ا��=)�  �

  J#� ا6�S46ت–إ%!اد ا�.���ر �ه�ت  �

 ارة اTز��ت+��� %�	�� D' إد �

  :ا����رات ا�.	�آ�� : دسا��(ــ�ر ا�.�

� ��K)�5� وا��Dا�!ا 

 ا�دراك وا46
�ه�ت �

 ا�*��دة وh �D ا�2�5 �

	�آ' D' ا�*=�دة-دور ا�*��! D' إدارة ا��Sا%�ت � �=�X�   

 ا6دارة ا�6)��و�1� �	�����ت ا�()���� : /Nا��(ــ�ر ا�.�

 )��و1' ا������ ا�6–ا��X#�\ ا�6)��و1' �54 7  �

 ا�6)��و�1� ودور ا�*��دة ا�6)��و�1� دارةا6أه���  �

 ا�6)��و�1�  ا��$�/�أه���  �

� d1��16ا '	% '�!J '1ا�)��و N$�� ز �رة 

�Rا��(�ر ا�� ,:  'Dا6/�)�رى ��(Kتا��P(<2 ا��+ 

 ا��Kق /�, +2 ا��>)	� وN�O وا�X4ذ ا�*�ار -

 %�	�� ��4ر , و +�6تدور ا6/!اع وا6/�)�ر D' 4#� � أداء ا������ت  -

 +�6ت و4#=�*�ت %�	�� %	' ا�X!ام ا��K)�� ا6/!ا%' D' +2 ا��>)Pت -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :�*ــــــــــ!�� 

 ���7��DC6 @�ورة إ�Sاث ا�
 ��� ، 40SR���� ا����O ا���م �����
� �! ا���7�ات ا���
�4 ا�


��ار �:� �#�� !��#�F��6
� ا���3�6وا����ت #�اء ا��:���4 أو �f� ا��:���4 ا���1  ا�PF�

 �J�g�� 4 أو�C ا��ا �J�g�� �� ات #�اء��7���� ��4��E 4g و���4 -�درة ?�C ا�����1 �3 ه=h ا�

 ��F�0ء وا��ر;�4 �! أ;1 ا��M�6را�� وا�

 4�����Fول ا��0Fط ا� O� :و#�

 ا �Rف ���ر#�ت اNدارة �� ا���@� ?! ا���@� -

���E�ة�iزق اNدارة ا� - 

 اNدارة ا���
4V و?E�F�ه� -

- 4V
 ��ا 1 6��/ اNدارة ا���

- !�:�� �� 1 ا�

 اNدارة ا$��:��و��4 -

- 4C���ا�.�دة ا� 

- 1� ��ق ا��

 اNدارة ?�C ا��:��ف -

 

 

 

 

 

�      46�����ر#4 اNدارة �� ا���@� ?! ا���@� ���D ا �Rف ا���4g ا�� ^	C��0 ا 

 4�PF����.R� ����  �j ا �Rف ا���4g �� ا���@� ?! ا���@� و
�@j ا�.�ول ا�




�	��א���������א�

•����א����������ز�


�	��א���������א�

• 
����ز���د�������


���زא�د� •���	�
���دود� •�	���

• 
�د� •���و�و������ط����و�و�����

• 

 •���و������و�ط� ��������و

��ن •���وق������ن •�وق�

 

 :ه��ك �Dو$� %! !ة /�, ا�دارة D' ا���b' وا�دارة D' ا�(�b�  �b(�� ا�
!ول ا����' 


�א#دא����������$	�
א����$

• ��%�� ط�ط��'�ل�א�

• �������)دא���

• 
������و%(��


�א#دא���������������$	�
א�����

� ط�ط�)���א���� •

��و��� •���)دא���

• 
)دא����*,دא+ •)دא����*��ط

• 

 •)دא���	�د���)دא������

• 
����
�������������

• 

)دא��� •)دא����و���������(

• 
)دא������.מ •)دא����ز��

 

 

 

  :  �Lزق ا�دارة ا��O�5ـــــ�ة 

R��  ��=زق آL� 'D ة�O�5ا6دارة ا�� N*4'4jا 'D 2:  



��Jف وا����fب  .١�� )-\�ر ا�N.�زات  ( أآ�� �! ا���0/ ا�	��C.. ا�

٢.   ���7����7�أآ�� �! O.S و#�?4 ا$#�.��O.S .. 4 و#�?4 ا�C�  )�
�6�   )-\�ر ا�

 

 

  :آ��K� ا��Xوج �, ا��Lزق ا�دارى

��ذج ا����C0ى  �oدارة �! ا����ل إ��$�	�Fا� !? rC�M
�.�وز ���ذج 
8 و���0ا8 و���C# .. 



�	�-4”  :ذ�� ه� ���ذج � ” ا���
4V  اNدارة ا�

 

�R !)دارة ا�� :%��Oـــــ� ا

  اXه�اف�S! إ ���ر .١

��7�ات  .٢��1�C ا���Fخ و�����4 ا�  

٣.  �J���F��J و���Eارد و��C� 1V�Xا r�v��  ا�

  ا�����1 ا�:rء �3 ا����دات وا����-�ت .٤

�4���F �! أ;1ا���ا;4J ا�F�46 وا�	���4 �  .٥C����   ا�

٦.  4-�	����?4 �! ا��0دة  �ا�� ا���0دة ا�.���O ����0رة ?�C أن 
:�ن  ا��y�- �y�0ا � ��وا�
 وآ�y�- 8�iا �� �S ذا8.. أى 
.�1 آ1 ��ؤوس �8 .. 

��اب .٧-N1 ا��
4 ) اXه�اف ( �����Rء هO �460 ا���ا
4   �! ا���JF460 ا�� ��
( وهO أ
�	�-��4 رCS) ا�N.�ز � 4 اNدارة ا�

�R !)دارة ا��  :��SJــــــm ا

١. ���7�0�1 ا�  

  ?8�C إدراك أه��4 ا���Fخ ا����L و@�ورة ا$�	��ح .٢

��اف   .٣?Nن اi� ~ ر ه����ت ا���ق���   �:	�ءة اNدارةا���0�0 ا$ 

  ا��:���F;�� ا�.�
�ةا#����ب  .٤

 إدراك أه��4 ا���� ��6C-�ت وا�N:����ت  .٥

��ر   .٦V���4S �! أهO ا���ارد �,?���رh^  ا��-إ#�  ا�

   ”إدارة ا�.�دة ا����4C ” ا���1 و��0 �����6ت   .٧

��4 ا�.���ة   .٨�PF� ”��ق ا���1 ”  �� 1 وا#��Mام ..ا��HCM �! ا��0ا�D ا�

��ر  .٩V�  ا��6-4 ا�=ه4�F وا��Nا?�C� 4���إ#

 

�R !)ا6دارة ا� h�=#4 2Jا!�: 

  :ارة ا����K$� ����ه��ك ا�5! ! �, ا��!اh�=#�� 2J ا6د




��دא ل��ط�ق�א#دא���א���(و/

�د �����ل
א�����ن

�د �����ل
א�����ن

�د ����ل

א��ود��א�����

�د ����ل

א��ود��א�����

�د ����ل
���0	�ق�א���ل��

�د ����ل
���0	�ق�א���ل��

א#دא���
�
א#�����و��

א#دא���
�
א#�����و��

 

 

 :�!2J ا���)�, : أو6 

4
�S قRUإ �� !�:���1V ا��
  rv��
4 أآ�� �� �.�ل .. ا��S4 و�SRE !�	v��وإ?�6ء ا�

 �J� �0م
 ��
4 ا����رآ4 وإ��اء  ا��أى �� أ��ر  �رج إ�Uر ا���v	4  .. ا���v	4 ا��S 8�F� 1�

rv���1و��9ر ا��C�  8yأدا �� O:��  �����6�ة وا�

 ا��?� وا��SNس �,�Uر ا���1 ا�:��1  *  

* rv��4 ?! ����y أ?��ل ا����g��  ا����ء�4 وا�

*    /C��
 ���� 4���g���1 ا���� ا���#�4  ا����رآ4 �� Sدارة وNة أو ا�Sداء ا���� 

�:ـــ�!� رآ�yـــــ� و���0ــــــ�ت ا�

 ا���Jرةا��OC وا�����4 و   * 

\�ل و��/ ا������Cت*     Nا 

 ا�40V ��! ا��y�0 وا���ؤو#�!*     

  *4
�F��  ا���ا�� ا���د
4 وا�

!�:��6��� /	�Jم ا� �yا��:  



 ����
�@��J ا��:1 ا� �yا�	ا� !� �
�:�! ا����C�: 

������2و	وא�د��ط�ق��(1وמ�א�����ن�

�
%� �2����
���و.+

�
%� �2����
���و.+

��
%� �2����

�.����
��
%� �2����

�.����

�
%� �2����
03����

�
%� �2����
03����

 

 

 

   /���.=� �	��78: أو6 

��ء   *  ��N�0/ ا� 

 ا����رآ4 ا�	���4   *  

     *!�Cى أداء ا�������� �
�6 

  إآ���ب ا�����4 وا���Jرة*  

*     4�PF� ا������C? 4P ا���rv �! -�1 ا�

*      �	�v@�ء ا����0/ ا�� 

 !�:����rvإ$ أن 6��� /	�Jم ا�C� 4��F��� �� 1V���8C ?�ة أ?��ء �
 : 

1 ��
� �! ا���4���g وا����ء�4 � •���� 

 ا����رآ4 �� ا��U�M�ة  •

   �y��Fا� DF..DF اX �6ء و �C?  rv��ه=h اX?��ء �� ا��ا-3 �دى إ�� ز
�دة S�ص ا�

:�ن ��J أ`� #�ء �- ���4 ا�PF�C� 4��F��� 



 ����` :4�PF�C� 4��F���:  

• 4�PF�C� !�Cدة و$ء ا�����
 ز

• 4�;���Nى ا���� �� !��� 

• �6��4 �� ��ا�� ا�PF�
����?�ة ا� 

� ا�.�دة •�S !� أداء ;��ة �y��� /�0� 

• !�C4 ��! ا����-Rا�� !��� 

 

�Rء: `��Vــ� �C� 4��F���:  


�ت ?���4 �! ر@�ء ا���Rء •���� /�0� 

• �C?دة أ�; �C? ا��\�ل 

• 4��M4 �� أداء ا�?�# 

• 4��U ت�-R?4 وC���� 

 

          �
�:1 ا���Fخ وا�  ��S !�:���C6��ت ��0/ ا�� !� D#�F���?��ع     ا��O�PF ا� ����4 ا���F#�4 ا�

       OJ

�4 ا��\��ف ����Sو !�	v����:��! ا� 4�C�?  �J�� ..      ���
 O�� ��Uا�و-���ا� ����Jا� O�PF�����

!�:�����رض �3 أ#� ا� ��8  ا��	Eا�� D��� !�:��C� jC\
 

 C/�
 � ��#=�ــــ h�J!ــــ2 ا���)ــــ�,m��SJ ا����خ ا

• �������� ��Fخ ���o� OyRاع وا� 

�:���F�    1خ  •�
�?O روح ا�	�
/ ا� 

���� ��Fخ �! ا�40V ��! ا����y وا���ؤوس • 

��ؤو#�! �! أ;1 ا��Nاع •C� 4
���ا�� ا��?O وا�� 

�����Cت •C� ����� /�� ���� 

• 4��.��� وا����ح ����J �! ا��U�M�ة وا�i6M وا�����ا�� ��Fخ �! ا���OC ا� 

��ر
D واآ���ب ا���Jر •C� OyR�4���� ا���Fخ ا����� ة وا�

 Aــ�1=إ



• 4�#�F����� ا���ا�� ا� 

 

 ا�دارة ا���)��و�1ـــــ� : eــ��1ــ� 

 

�\�د ا����C0ى         -N�0ل �! ا���و���ت ا��-�40 ا$�:��Nرة ا�` �C? D�ا��:��ن  :إدارة ا���9Xء    ( ��0 
 )وا4�F�X و�f�ه� 

 4����و��4 ا��-:��Nدارة اN:�ت ( إ�� ا�ت ، ا���-Rت ، ا�����C�� )ا�

 

 أه� ��H4ات ا�دارة ا���)��و�1�


4 ��! ا��C?X واXد��� �	��1                 •��C0��1v �� 4 ���دئ اNدارة ا�y�04 ا����PF�إزا�4 ا�	.�ة ا�
         4�6�Fا� ��Xة ا�S4 وو���Jا� 

��ر#4 ا��-���C? 4 ا��7� •� !� R
 إ�9?4 ���ر#4 إدارة ا�=ات ��

���رآ4 �� ا������Cت •C� 3��.C� 4E�	4 ا�S� إ

��و��4 ا:��Nدارة اN .. ه� ؟�� 

���J� 3م وأ��46; 4F:�� 4�C���F0ت ا������Cت  ? 3��; �C? د���?N�� 4
�4 اNدارPF�ا�

اN;�اءات وا���0ء ?�C  ا�.�
�ة �� 1�C0 إ#��Mام ا��رق و����E�C� Lل إ�� أه�اف اNدارة

��Jم وا�����RتC� /�-3 وا��
 ا��و�! وا�N.�ز ا���

 

�دارة ا���)��و�1���ا � ا 

�0
O ا����Mت •��ل و?Xت �� أداء ا$�\N:�ت ا�ت و9���C����ل :���F;�� ا��� إ#

• �� 4�C?�	�0/ ا�� ا�����1 ر�3 ا�:	�ءة �� اXداء و

• O�PF� ا���0ء ?�C ا�J���4 وا����و-�ا4�U �� ا�

• 1�C0��ل ا��ر-�  ���L  إ;�اءات ا���1 وو@��JS و�� ا$#

�.��4 ا�� •#Nتا��PFء و�R��C6��ت ا���� 4�
�  OJF�� ���� 1?�	���ل �!  Rل ا�?Xا
��ل?Xض أو-�ت إ�.�ز ا�	Mوإ� 



S ��0�آ4 ا�����Rت • ��.�وز ا���ود ا������4 وا��:���4 ا� 

��ر ا�.�J وا��-^ وا���ل •V�#N 1��:���د ���أ ا�� إ?

 ا�()��� ا���)��و�1ـــــ� 

     �-Rا�� O�PF�� 1�����4 ا��أو ����JF و���! ا���60ع     .. 4 ���! ��#���ت ا��و���J���� 4 �����            ه� أ

أو ���JF و��! ا���ا�FU! ��400 �=�� إ�M	�@� آ���ا .. وا��g�Jت ا��#��4 و�f� ا��#��4  ا��Mص

   1y����#ام ا���M����#,� !�FUا����������J و����O�C ا�������Mت إ����� ا�	C:����� أو-����ت إ�.����ز ا��������Rت و

��و��4:��Nا 

 ا�دارة ا���)��و�1� 4(! �ت 4=�' ���ر�ت 

 ا��(! �ت ا��*���

\�$ت        •Nت وا���C��C� 4���� ا�H0F �� ا��4�F ا�

• �JC�7�6��/ ا���:�ت و��:Rت  �� 4��M��� إر	�ع أ#��ر ا�J;Xة وا����.��ت ا�

\�$ت •N4 ا	C: إر	�ع 

• D
�M������Cت وا���� D?R��� �C��:�ت          أ �6ر ا���و
� وا���� ا�

��1C إ�� ا���:�ت           • �� أ �6ر ا�	��و#�ت ا�

• �JF��i
4 ا������Cت و�# �C?  ظ�	4 ا�����E أ �6ر 

 ا�*�ــــــ�دة ا���)��و�1ـــــ� 

��;���F:� و�:�JF �� ذات ا��-^ ذات ����ى إ����� آ��� .. ��:1 آ���  ه� -��دة ��ل ?�C ا�

��ت و��J ?�ة # �� 1V��: 

���^إدراك �S ا��-^ •�Nا �C?  

• OJF�� ���F� �S ا��6ارئ Nزد
�د أ?�اد ا������F! و�S ���Fة ا�

 �J� ان ����ت �� ا���� ا����ىآ# �� 1V��  

�4ا� •PF��Rء ا��� �y�0 

�4ا� •PF����رهO أهO أ�Eل ا�?�� !�C���C� �y�0 

�����Fا��y�0 ا� • 



��y�0jا� •�
 =ا�4 ا���0دة���  ا�=ى 

 

 	�ا�
�دة ا�>��: eـ��Rــ� 

��ج       �N4 وا��M4 ا��?�� �
�6��� �! ا��	�ه�O ا���
4V ا��K ��أ 6���J0 وذ�� �����! و�

 1�
�ت ا���
�ة وآ�D ر@� ا�.��Jر ، وا�.�دة هK ا���0م �������وا����?�ة �K ��ا;4J ا�

 !���O��0 ا���K� 1 ����4 ��ى  �C? د�����:j��E 1 و�! أول  �6ة �3 @�ورة ا$?

  .اXداء

 :%���O إدارة ا�
�دة ا�>��	� 

١-  �C? 1���م اNدارة ��������أ ���! إدارة ا�.�دة ، أي اه� ��Cدارة ا��Nام ا����J وا�

 3Cت أو ا�����M4 و;�دة ا��?�� !���. 

�1V ا��L�6M ا�j;�F ��0ء  -٢
��ى ا�4��M ، و�� !������ة ��و@3 ا�L6M �\�رة ��

��ت �PF���ار
4 ا�� .وا#

��م  -٣���Jر ا�4��M ، أي ر@� ا�.��Jر ه� ا��Jف اK#�#X ا$ه.�. 

٤-  /��6 4�C��K� 4 إ�.�ح ?J� 4��:� 84 ، و�C���إدارة ا�.�دة ا� �C? !�Cا���� D
�ر

 4������0/ اXه�اف ا� �C? �?��
 ��S إدارة ا�.�دة: 

-  D���#Xل وا��?X4 ا���U !? دة�.��و
� ا�X�اد ������Cت �. 

 .ص ا�:���4 ��6��/ ه=h ا������Cت وا���Jرات إ?�6ء ا�X�اد ا�	� -

�دي إ�� ر�3  -٥ OJ����Cت ا�Mذ ا�0�ارات ، Nن ���رآ? K� !�Cاد ا������Xرآ4 ا���

 4�;���Nا �C? �:�F

4 و���! ا$.�ه�ت وا��R-�ت ��:1 �F�� .ا��وح ا�

��ا�� ��
OJ ا� -٦�1 �! أ��اد ? /
�� !
�: �C? 1���Jرات �:�1 ��ق ا���1 ، ا��

 3Cت وا�����M4 و;�دة ا��?�� !���وا��0رات ا�Rز�4 �����.4 ا���:Rت وذ�� ��Jف 

 4.�F� .ا�

٧-  O
�0 4��S K� ^-وا�� O�PF��! ��ا?�ة ا��-4 وا���
�� -��س ا�.�دة ، و��� �
��

�ا;8 ا�.��Jر أ`�Fء  K���� ا������Cت و����.4 ا���:Rت ا� �C? 1�ا����Mت وا��

C? 4 ا��\�ل��Mا� �. 

���0/ أه�اف  -٨� Oه�J; ل -\�رى=�� OJود�� OJ�;�S ع��9N وذ�� ، !�Cة ا����i��:�

 O�PF� .ا�



 أسس وركائز ادارة الجودة الشاملة 

  القدرة التنافسيةأساسالجودة  -١

 )العميل ( الجودة هى تحقيق رغبات المستهلك -٢

القسم المسـئول عـن      ، مثل     فى جزء واحد من المنظمة     منحصرةالجودة ليست    -٣

 . ولكنها تشمل جميع أنشطة المنظمة الرقابة على الجودة

 المورد داخليا وخارجيا /  الجودة هو عالقة العميل إدارةأساس  -٤

 هاالبد من ترابط وتكامل كل من) اءزأج(فى كل عملية  -٥

 جودة التصميم مع جوده التنفيذ - ٦

 ملة  الجودة الشاإدارةالمالمح األساسية لمدخل 

١-   4�PF�
�ت ووry�v ا����1 آ1 ا��60?�ت ، و���
 ، 1��9 1 ��. 

 ٢-       4��PF�C� 4و����� �� ا��0رة ا��4����F ، ا�:	�ءة ، ا����
�Jف ا�� ا�����! ا� 1 ��

�JCآ  

 ٣-  L�6M �C? ����
�4 و O�PF و�� 1 PF��1�C آ1 ���ط �� ا� . 

	OJ و���رآ4 وا-��Fع آ1  -٤  �C? ����
 1 �� 4�PF� .��د �� ا�

 ٥- 4�PF�
�ت ا����� ?�C ���رآ4 و�����h آ1 ����
 1 ��. 

���ون       -٦ �C? ����
��4 ��� إ�.��ز       و ��ا�L    و 	��هO    و�� 1 PF������ آ�1 أ;��اء ا� 

��ل ����0/ اXه�اف ?Xا. 

 ٧-    !�����H�CM آ1 ��د �! ا�.�Jد ا���Jرة وإ9�اآ8 �� ?�4�C ا� �C? ����
 1 ��

 ����� .ا�

��3 �.�$ت ا�F��ط  -٨ ; �C? /�6F
 1 ��. 

 ٩- i6Mا� r�و��� آ i6M3 ا�F� 8	�C� �F��
 1 ��. 


�Jف ا�� إ�Sاث ��7� �:�ى و#�Cآ� -١٠ 1 ��. 

��ار-١١�1 �����! ا�.�دة ��#�
�0م ?�C ��ق ا�� 1 �� . 

�� ?�C ا��-��4 ا�=ا�4 ��$ �! ا��-��4 ا��Mر;�4– ١٢��
�� وF
 1 ��  .  



 :�ت h�=#4 إدارة ا�
�دة ا�>��	� ��#	=

١(  �J�;�M� �
�6 �C? 1����;�ت ا���Rء وا��S�� 4��و�� OC? �C? ت��PF�أن :�ن ا�

���;�ت ا�X�اد وذ�� �!  Rل S�9 �3 ا���
 �� وا#��Mا��ت –ا��0Cءات �3 ا���Rء (�

 4�?R6� ) . وا$\�ل ا����9�ة �3 ا���Rء–ا��را#�ت ا$#

٢( F���ت ?K� �J����F� �C ا���ق ا���KC وا�����K @�ورة ��ف ا�P. 

٣(  �J��0 K��.�ت ا�F����y ?�م 6��/ ا�.�دة �K ا����Mت أو ا�F� 4���� �C? ن�: .أن 

٤(  !��C ا��ا �JyR���C/ �,9��ع �S;�ت ?
 ���� 4

� أه�اف آ1 و�Sة إدار�� �C? 1�ا��

 .وا��Mر;��! 

٥( �� !�Cاد ا������X4 ا��و�� OJ� !� آ�i� .	�Jم إدارة ا�.�دة ا����4C و��C6��ت 6���J0 ا�

٦(  4C���ت إدارة ا�.�دة ا��	Eا�� �J�C? /�6F $ 3C# أي  ���ت أو O
�0� .?�م ا�0��ل �

��د 6��� /	�Jم ا���ادر ا��-�4�y و��� ا���F? 4�;R ا���0م ��6��� /	�Jم إدارة  )٧�ا?

 4C���ا�.�دة ا�. 

 

 : �Dا�! h�=#4 إدارة ا�
�دة ا�>��	�

١-  4.�F����! ��?�4 ا����Mت وا��3C ا�. 

 .ر�3 ����ى اXداء  -٢

٣-  1�7��:���r ا� ��	M. 

٤-  1��6
� إ;�اءات وأ#���D ا�����! و �C? 1� .ا��

٥-  4�PF�C� !�Cدة و$ء ا�����
 .ز

��ار  -٦���ت ?�C ا���0ء وا$#PF� .ز
�دة -�رة ا�


.�J�F ا�X�ادأ��  K�4 $���ا� ا�����Cنا�	�ا�y ا�.���  KJ� 4C���/ إدارة ا�.�دة ا���6�� OJ: 

١-  OJ��Mام  ��اOJ و-�را#$ 4E�	ا��-^ وا� !�Cإ?�6ء ا����. 

٢-  1��6
� أ#���D وإ;�اءات ا�� K� 4رآ������J� 4راR  !� OJل ا�F. 

���� ا���ر
D ا�Rزم  -٣. 

٤-  �J���=�
 K���J.C� 4د ا�yR� .إ?�6ؤهO ا���ا�� ا�

6��/ إدارة ا�.�دة 4 ا��ا;D أ =ه� �K ا$?���ر �F.�حا�����Eت ا���ور
��� وه�Fك  

 4C���ا�: 



١-  4�PF�C� !اه�ا��@3 ا� O��0. 

٢-  4C���/ إدارة ا�.�دة ا���6����J إ��  K� .@�ورة ����4 اX#��ب وا���:Rت ا�


�ت اNدار
4 آ��4  -٣����C� 4��
 .و@3 ��ا�� �ر


��ف ����1 ا�.�دة  -٤ �� ���� .@�ورة 

���� -�?�ة -٥ 4
�4 و�����ت @�ور���C�� . 


4 ;��ة  -٦�F4 و��
��S 4ا�� ��دP/ أ���6. 

 

 C��()ا�*#�ع ا� CD �	��<دة ا��
 :��5$�ت h�=#4 إدارة ا�

 .?�م و;�د ا��K� 4���F ا��60ع ا���م  -١

i`�� ا���ا�1 ا����K� 4�# ا�Mذ ا�0�ارات  -٢. 

٣-  4����i`�� -�ا��! ا�4��M ا�. 

 .?�م و@�ح اXه�اف  -٤

٥- 6�4 ا�����0ت وا����ء�4��S K� 4 ا��.�وزات ?�م Pأ� /��. 

4 ���4�C -��س وO��0 اXداء  -٦�� .?�م إ?�6ء أي أه

 .ا$���0ر إ�� و;�د ��Pم �Sا�� ;��  -٧

DC7 ا��\4�C ا���C? 4�\M ا��\4�C ا����4  -٨. 

 .?�م �ا�� ا�M��ات وا���Jرات ا�.��ة  -٩

����C�� 4ت١٠P4 وأ����� r���: 4�Pأ� �ا�� .?�م 

�:�ر ١١�Nاع وا��N3 ا�.� �C? آ���� .?�م ا�

 

 ) :٩٠٠٠أ �و (ا������ ا�!و��� �	��ا�KOت وا��*� � 

�0
�� وهK ا�S�E 4g�J�4 :          أ
�و ���اE	�ت وا�C� 44 ا��و���PF�هK ا �\�ر O#X ا�

 4��
�ت ا���0#�4. ا$ �\�ص �,�Eار ا���اE	�ت ا���������4 إ�� ر�3 ا�PF� وو@3 و�Jف ا�

K���ى ا���������J� 40C �! أ;1 �.�3 ا��.�رة ?�C ا��
�� وا$ ���رات وا���Jدات ا���� ا�

 ISO9000أ�1اع ا���ا�KOت ا�!و��� 

ISO9000 �67 �.�$ت  ه� ��اE	OPF� 4 ا�.�دة 

١-   O��\��6
�   -٢ ا����ج     -٣ ا��Nر    -٤ا��� .ا�4��M -٦ ا���آ�D    -٥ا�	�H وا$ 



��1 و ��4 �� وه� �C�  O�C���� ا�S O��\��� �� �F= ا�F� �� 1���� ��6F��C? / ا���آ�ت ا�

 .��� ا���3 

 

٢- ISO9002     O����\����67 آ��1 ا��.���$ت ا������40 ���� ?���ا ا� ���� وه��� ا���ا��E	4 ا��و����4 ا�

�6
� و ��4 �� ��� ا���3 � .وا�

 

٣- ISO9003 4	Eا�����Cت ا�	�H ا��JFا���  وه=h ا�? �67���ر�y و Nا L0� . 

 

٤- ISO9004         دارة ا�.��دةN 4ز��Rر��9دات ا�Nت وا��J�;���! ا���� ��� وه�� ا���ا�E	4 ا�

 .و���ن ?E�F� ��Pم ا�.�دة 

 :��5 �� ا�
�دة ا�����5� 

١-         ��J�����ت ���.�دة ا�������4 و���
��ه�� ��K آ���4 أ?PF�آ���اء ا����اد   (@�ورة ا���ام ا�

�� ،  ���! �\���دره� ، و��ا;���4 ��C6����ت ��F���O ا���\�iآ��� ���! و@����JS ، وC� 1���� ا��

�� ،  ��4 ا���3F� ) .و��ا1S ا��\3�F ، ا ���ر ا�

٢-  !
�0�C? �J أ
�ي أ�M9ص ��ه�C! و-�در��6��ت ���وط ا�.�دة وPF���م ا�C .أن 

٣-  !�C���C� 4�C دا D
 .@�ورة �ا�� ��ا�� �ر

٤-        ���C? �ً��0`�� 4����8 ا�����	��Eم ا�.���دة و��ا���P� ن���:
د����1 ا�.���دة ، د����1   (1:��9 أن 

1���ت ا���C� ) .إ;�اءات ا���1 ، د��1 

٥-  �J�����C? 4 ا���0م ��O�PF أ?PF� .@�ورة إ`��ت -�رة ا�

 4C����C# ع������iآ���� ����!  ����6ات 6�����/ إدارة ا�.����دة وإC� 4���
@����ورة ���ر#���4 ا��-�����4 اNدار

��F� ا���اE	�ت ا������K� 4 ا�

  :�D٩٠٠٠ا�! h�=#4 اT �و 

١- C? 1���ت ?�C ا�����F ا��PF� .� ز
�دة -�رة ا�

1 ������0/ ا���ا��E	�ت    -٢������.1 اN;���اءات وا�������Cت و��U�ق ا�� K������6
� ا��`���y/ ا�

 4�� .ا����

٣-  1��X4 إ�� ا�PF� .ر�3 ����ى اXداء و��7� `4��0 ا�

 .��Fء ?R-�ت -�
4 �3 ا���Rء  -٤

�4 أ#���D ا���ا;�4 وا��O��0 ا�=ا -٥PF��O�C ا���K� !���g ا� K. 




���J��9 ���C? OJ����\�� 4دة ا�.���دة       -٦�F��إ?���6ء ا�������C! ����9رًا ���4��0V ور���3 ا����وح ا�

 4�� .ا����

٧-  K;ر�Mوا� KC ل ا��ا�\���Cت ا$? !���. 

 .ز
�دة اXر��ح  -٨

�.�ت  -٩F���0/ ا�.�دة ا�����K� 4 ا� 4
��ار� .ا#

١٠ 4�C ت ا��ا�U��Fآ1 ا� �C? 4��-��0/ ا��. 

١١���3 ��j أ#�اق ;�
�ة �Cت وا�����Mا� /
. 

 

 �Dق ا�2�5: را/5ــ� 

ن  يشتركون معا بتكامل فى  أداء عمل محدد  لتحقيق      يالمتجانسجماعة من األفراد    هم  
هدف مشترك  ويتحمل كل منهم مسئوليات ومهام معينه فى هذا العمـل ،  ويسـود                 

 :الفريق جو من التفاهم والتعاطف واالنتماء يساعد على 

  الفريق ظهور روح �

 سهولة األداء �

 الشعور بالرضا �
و
��F:�   الحديثة التى تعتمد علـى المشـاركة         اإلداريةالعمل يعتبر من المداخل     بفرق   االهتمام   أن

       4�PF���� 4����F��-r أداء ��
�/ ا����1 و���ى �.���y�- ��C? 8�S ا�	�
�/           و.أداؤه� ?C  �C/ -�رات 
 

واعد العمل  قيحدد  كما  . الفريق   أعضاء واضحة وطموح للفريق بحيث يحظى بثقة        أهدافاحدد  يا��=ى   

 أعضـاء  علـى  تأثيرهيمارس وستخدم مهاراته لمساعدة الفريق على حل المشاكل       ي و األداءومعايير  

 . ذلك إلنجاز مرتفع مع تقديم المساعدة الالزمة أداءالفريق من اجل تحقيق 

  :ا=�ب /��ء h �D ا�2�5

 . اإليجابى التنافسىالتعاون  �
 .عنوية عند االنضمام للفريق رفع الروح الم �



الثقة بالرغبة واالستعداد لتقبل المخاطر على أساس مدى االعتقاد فى قدرات اآلخرين             �
 . وجب تبادل الثقة بين أعضاء الفريق من أجل فاعلية األداء بالتالىودرجة تكاملهم 

 .التماسك  �
 .االتصاالت الفعالة  �
 .زيادة اإلنتاجية  �
 .منح هوية معينة ألعضاء الفريق بناء الفريق ي: االنتماء  �
 .إلشباع حاجات األمن و األمان  �
تقلل فرق العمل من الشعور بالوحدة ، وتزيد الشعور بالتركيز علـى الهـدف بـين                 �

 .العاملين 
 تحسن من مستوى ونوعية القرارات ومهارات األعضاء �

 

 h �Kا+2 4#� � ا��� 

 :هناك خمس مراحل فى دورة حياة أى فريق هى 

   مرحلة التوجيه المبدئى واالختبارات الشخصية ألعضاء الفريق :  غة الصيا �
 .مرحلة النزاع حول المهام وطرق األداء كفريق  :    الوصف �
 مرحلة توحيد المفاهيم حول المهام ووضع أجندة عمـل  : مبادئ العمل كفريـق   / ميثاق   �

 الفريق 
  مرحلة العمل كفريق والتركيز على أداء المهمة : األداء  �

  مرحلة إنجاز المهام: التحول 

 مواصفات فريق العمل

 .العدد المحدود  �
 وحدة الهدف ووحدة الفريق  �

 .المهمة  �
 .الشعور باالنتماء وااللتزام الشخصى  �
 .بساطة التنظيم  �



ن ينمى االتجاهات االيجابية لدى أعضاء الفريق أوعلى قائد فريق العمل 

 :والمتمثلة في 

 .ماعى تنمية مهارات العمل الج -
 .الوالء واالنتماء  -
 .التفانى في العمل  -
 .أهمية الوقت وكيفية إدارته  -
  . القراراتذاخاإلبداع واالبتكار في ات -
  .اآلخرينمهارات التعامل مع  -

 

  مكونات مهارة بناء فريق العمل

يعمل المدير على تنظيم العاملين تحت رئاسته في شكل مجموعات او فرق عمل 
بالمهام والمسئوليات التى تحتاج الى تعاون متخصصين  تلك الفرقعهد الى يمتعاونة و

 ذلك البد من اخذ بعض العناصر في  يتحققمختلفين وتتطلب تكامل خبرات متعددة وحتى
 -:االعتبار وهى 
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 الشفافية والمساءلة –الحوكمة :سـادسـا 

 -:مفهوم الحوكمة  -أ  

 : تعريف الحوكمة

الحالة التى من خاللها يتم إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية         ((  البنك الدولى بأنها      عرفها
 ))بهدف التنمية 

الحوكمة هى ممارسة (( فيرى أن   )  UNDP( اإلنمائى لألمم  المتحدة أما البرنامج
السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شئون الدولة على كافة المستويات ، وتتضـمن       

عـن مصـالحهم     اآلليات والعمليات والمؤسسات التى يتمكن المواطنون من خاللها التعبيـر         
 )) . ،والتفاوض حول خالفاتهم وممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم

 قدرة الحكومة على عملية اإلدارة العامة بكفاءة وفاعلية وبحيث تكون خاضعة            "وهى  
  .  "للمساءلة ومفتوحة لمشاركة المواطنين ، وتدعم من النظام الديمقراطى للحكومة

 



 :سمات وخصائص الحوكمة 

   Participation:  المشاركة  -١
    Rule of law:  قواعد القانون  -٢

   Transparency:  الشفافية  -٣

  Consensus oriented: االتفاق الجماعى  -٤

 Equity and inclusiveness: العدالة والشمول  -٥
  Effectiveness and Efficiency: الفعالية والكفاءة  -٦
 Accountabilityالمساءلة -٧

 

 :مكونات الحوكمة 

  ، القطاع الخاص ، المجتمع المدنى يتضمن الحوكمة ثالثة ميادين رئيسية هى الحكومة 

فالحكومة تهيئ البيئة السياسية والقانونية المساعدة بينما يعمل القطاع الخـاص علـى      
خلق فرص العمل وتحقيق الدخل لألفراد والمجتمع ، أما المجتمعات المدنية فتهيـئ التفاعـل               

 واالقتصـادية   السياسى واإلجتماعى بتخير الجماعات للمشـاركة فـى األنشـطة السياسـية           
 .واالجتماعية 

وبما أن لكل من هذه الميادين نقاط القوة ونقاط الضعف الخاص بها يكون الهدف األستراتيجى               
 .هو تعزيز التفاعل بين الميادين الثالثة فى المجتمع )) الحوكمة (( للحكمانية الجيدة 

ـ             ى نطـاق   تعطى الحوكمة دورا كبيرا للقطاع الخاص فى إحداث النقلة النوعيـة عل
أن كمـا   . المجتمع وذلك من خالل التفاعل مع دور الحكومـة ودور القطـاع الخـاص               

 . مؤسسات المجتمع المدنى تساعد الناس على تجاوز فشل نظام السوق فى بعض األحيان 

 



  : ا��	���4 وا����ء�4 - ٢

   Transparency:  الشفافية 

داخل إطار القواعد الشرعية ، وهى وهى تعنى أن اتخاذ القرارات ووضعها موضع التنفيذ 
تعنى أيضا أن المعلومات متاحة بسهولة ومباشرة لهؤالء الذين يتأثرون بتلـك القـرارات        
وااللتزامات ، وتعنى أيضا أن المعلومات معروضة مجهزة وأن هذا العرض والتجهيز فى 

 . أشكال سهلة ومفهومة 

  :الشفافية تعنى
التى تدير الشأن العام تعكس ما يجرى ويدور داخلهـا          أن تكون كل المرافق والمؤسسات       

حتى األحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بحيث تكون كل الحقـائق معروضـة             
  .ومتاحة للبحث والمساءلة والنقاش 

 

 ��D�K<اه��� ا�: 

الشفافية ، الفساد مصطلحات يتردد استعمالها بكثرة هذه األيام فى معظـم             - 
صطلحات ال يمكن الحديث عن إحداها دون الحـديث عـن األخـرى ،              نها م إ. أنحاء

إن العالقة بينهما عالقة عكسية فان وجود إحداهما ينفى ، أو يقلل مـن              . كنقيض لها   
وقد تمتد القائمة لتشمل مصـطلحات أخـرى لهـا عالقـة     . فرص ، وجود األخرى   

 كالمساءلة والمحاسبة ، اإلصالح ، االستبداد ، 
 الطرق أمام   انفتحت  داخل المنظمات  الفرصة المناسبة لممارسة الشفافية    تفراتو إذا   -

داخل المنظمات  المساءلة والمحاسبة وهذه بدورها تعزز وتطور المحاسبة والمساءلة ،        
يقـود إلـى تـدهور      الذى   الفساد   ومنها الى المجتمع كله وبالتالى تقليل فرص انتشار       

 زيادة الفقروأوضاع المجتمع 
 

  . نظمةركائز عملية صنع القرار فى الممن أهم ية تعتبر الشفاف -
كمـا أن   . هى وسيلة من الوسائل التى تساعد فى عملية المحاسبة والمساءلة            -

المساءلة والمحاسبة ال يمكن أن تتم بصورة مناسبة وفاعلـة دون ممارسـة             
 .الشفافية 

 :الشفافية فى المجتمع 



خ وتكـريس الديمقراطيـة فـى       الشفافية إذن هى ركن أساسي وعامل هام فى ترسي        
سواء على مستوى األفراد أو الجماعات ومن اجل تحديد اكثر فانه يمكـن             ، المجتمع  

تحديد الخطوط الرئيسية للهيئات التى يجب عليها ان تعتمد الشفافية مبداء أساسي من             
 :مبادئ عملها 

 ومن متطلباتها

 :حق وحرية الحصول على المعلومات  -

 المنظمة فمن واجب    المنظمةدور فعال فى    ل العاملينممارسة  ل ضرورىفر المعلومات   ا تو 
عـن   من ممارسة هـذه الحـق        العاملينأن تعمل على توفير الوسائل واآلليات التى تمكن         

الحصول على معلومات مفيدة حول كيفية صنع القرار وعلى اآلراء ووجهات النظر        طريق  
 ممـا  هم نظرات عن وجهالتعبير أيضا العاملونالمختلفة حول موضوع معين كما يستطيع      

  المنظمةيدور فى 
-  

 : والمحاسبة المساءلة
 Accountabilityالمساءلة 

المساءلة ، ليس فقط مساءلة المنظمات الحكومية ، ولكـن أيضـا القطـاع الخـاص                
والمجتمع المدنى ، المنظمات يجب أن تكون مسئولة أمـام هـؤالء الـذين يتـأثروا                

 ال يمكن تصور أن تكون ملزمة بدون الشفافية وقواعد القانونبقراراتها وأعمالها و
وتهدف إلى خدمة مصالح المواطنين على اختالفها من خالل استمرار رضاهم 

أن من شان ذلك تعزيز     .  وقبولهم بطريقة أدائها      المنظمات التى تقدم لهم الخدمات     عن
ممارسة كامـل حقـوقهم    ، ودور المواطنين فى المشاركة فى الحياة العامة فى الدولة        

وذلك عبر التأثير فى هذه العمليـة    ، هم فى المشاركة فى عملية صنع القرار        قأهمها ح 
 .بواسطة ممارسة حق المساءلة والمحاسبة 

 
 

  :أنواع المساءلة
 :هناك نوعين من أنواع المساءلة وهما  

  :المساءلة الرسمية: أوال 
هزة والمؤسسات الرسمية فى الدولة بصورة منفردة       وهى تتعلق بكل العملية التى تقوم بها األج       

أو مجتمعة   أو متداخلة مع بعضها البعض وفى معظم األحيان تكون محددة ومفصلة بصورة                



كبيرة وضمن أطر و أنظمة معينة ، ومن تسهيل عملية التعرف على األشكال المختلفة منهـا                
 :فانه يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع 

بالعالقة بين السلطات الثالث التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية ،          المساءلة المتعلقة    -١
وهذه العملية متشابكة ومتداخلة فى     . والتى تحافظ على التوازن بين هذه السلطات        

معظم األحوال فالسلطة التشريعية لها حق مساءلة السلطة التنفيذية من خالل منحها            
، فى منح أو حجب أو سحب الثقة        الحق القانوني ، فى معظم األنظمة الديمقراطية        

من الحكومة ، وأيضا من خالل حق استدعاء بعض أو أحد الوزراء فى الحكومـة               
من اجل توجيه األسئلة له حول جوانب عمله أو عمل وزارتـه واإلطـالع علـى                

 الخطط 
 

واإلجراءات واألنظمة التى تتبعها الوزارة وللسلطة لقضائية االعتـراض علـى بعـض             
ى تصدرها السلطة التشريعية فى نطاق الحدود التى يمنحها اياها القانون ، وفى             القوانين الت 

بعض األنظمة الديمقراطية يعطى الحق القانوني لرئيس السلطة التنفيذية حق التصديق على            
القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وغيرها من التفرعات المتعددة والمتنوعـة التـى             

المتداخلة بين عمل السلطات الثالث ودور كل منهـا فـى متابعـة             تتطلبها طبيعة العالقة    
ومراقبة ومساءلة األخرى بصورة تحافظ على التوازن الضرورى لتوزيع القوة كأحد أهم            

 ركائز الحفاظ على تعزيز النظام الديمقراطى 

المساءلة التى يمارسها مراقب الدولة ، حق يعطى الحق فـى مراقبـة ومسـاءلة                -٢
مؤسسات الدولة ، والتأكد من حسن أدائها لمهامهـا ووظائفهـا ،            مختلف هيئات و  

 .وسالمة اإلجراءات واألنظمة والخطط التى تعمل عليها خالل تنفيذها لهذه المهام 

المساءلة بين الهيئات المختلفة ، سواء كانت هذه الهيئات رسمية ومرتبطة بالدولـة              -٣
ـ         ات والمؤسسـات الشـعبية     ومؤسساتها وأجهزتها ، أو غير رسمية وتتعلق بالهيئ

واالجتماعية إن حق المساءلة هذا نابع من األساس من ضرورة الحفاظ على حـد              
معين من المركزية فى العالقة والعمل بين هذه الهيئات ، وبالصورة التى تحـافظ              
على تعزيز األداء الديمقراطى فيها وتبعدها فى نفس الوقت عن التشتت والتميع إلى             

والعالقة ، إن األنظمة واللوائح الداخلية المنظمة لعمـل هـذه           درجة فقدان الصلة    
الهيئات هى التى تحدد آلية ووسائل وحدود المساءلة داخلها ، فالنظام الداخلي آلي             
حزب سياسي أو جمعية أو مؤسسة أو وزارة أو جهاز حكومي يحدد فـى معظـم                



وحقوق وواجبـات   الحاالت طبيعة العالقة بين مختلف الهيئات والمراتب ومسئولية         
 .كل منها تجاه األخرى 

المساءلة بين الناخب والمنتخب ، فى النظام الديمقراطى وفى ظل الحفـاظ علـى               -٤
مبداء دورية االنتخابات فان هذا المبداء يتحول إلى نوع من المراقبة والمساءلة بين             
الناخب والمنتخب ويخضع الشخص المنتخب فى اى منصب فى الدولة ، سواء كان             

يا أو غير رسمي ، إلى عملية مساءلة من قبل المواطنين والفئات التى قامـت               رسم
بانتخابه وتتعلق هذه المساءلة أم بالضغط والتأثير عليه باستمرار من اجل تحسـين             
أدائه خالل فترة توليه منصبه وبشكل يلبى البرنامج الذى تم انتخابه على أساسه ،               

عند انتهـاء فتـرة تـولى هـذا المنصـب           أو بمسائلته ومحاسبته على هذا األداء       
واالستعداد لالنتخابات الجديدة وتفعل المحاسبة والمساءلة هنا فعلها من خالل عملية           
التصويت خالل االنتخابات فأما أن يمنح المرشح األصوات إذا كان أداؤه مناسـبا             
ن خالل الدورة السابقة ، أو تحجب عنه األصوات إذا لم يرضى هذا األداء النـاخبي              

 .الذين انتخبوه فى المرة السابقة 

 
  :  المساءلة غير الرسميةثانيا 
إن هذا النوع من المساءلة يختلف عن المساءلة فى النوع السابق فى أنهـا غيـر                 

وكذلك فى تـداخل    . محددة ومفصلة بنفس الصورة التى هى عليها فى النوع السابق           
وممارستها ، وأيضا فى قوة وحجـم       وتعدد األشخاص والفئات التى يمكنهم القيام بها        

إن المساءلة هنا مأخوذة من القـول بـان         . التأثير الذى تتركه على من يتم مساءلته        
الشعب هو صاحب السيادة فى الدولة ، وله كامل الحق والحرية فى إنابة مـن يـراه                 
مناسبا فى ممارسة هذه السيادة باسمه فى نطاق معين ، وهو النطاق الـذى يحكمـه                

ه القانون ، ويحق له بالتالي القيام بمساءلة من انتدبه للقيام بهذا الدور كما أنهـا               ويحدد
مأخوذة من إعطاء المواطنين كامل حرياتهم ، ومنها حقهم فى حريـة التعبيـر عـن       
الراى بالطرق التى يرونها مناسبة ويمنحهم إياهـا القـانون   كتأسـيس الصـحف                

وكذلك حقهـم فـى     . ل اإلعالم األخرى    والمجالت وغيرها من المطبوعات أو وسائ     
االنتماء إلى أو تشكيل األحزاب السياسية أو المؤسسات الشعبية أو جماعات الضـغط             
وغيرها ، وكذلك حقهم فى الترشيح واالنتخاب لمختلف الهيئات والمناصب فى إطار             

هى وان مجمل الحقوق والحريات التى يوفرها النظام الديمقراطى للمواطنين      . القانون  
من جهة أخرى وسائل أو أدوات بأيديهم وتعطيهم الفرصة لممارسة عملية المسـاءل             
وبصورة شاملة وواسعة فى إطار قانوني ، فهذه الحقوق تمكن المواطن من ممارسـة             



المساءلة تجاه الحكومة ، وتجاه السلطة التشريعية ، تجاه المجلـس المحلـى ، تجـاه                
ياسية ، وتجاه كل من يتولى منصب مسؤل فـى          السلطة القضائية ، تجاه األحزاب الس     

 .الدولة والمجتمع 
على الرغم من شموليتها وعموميتها واتساع مجاالت ممارستها إال أن هذه المساءلة قد 
تكون غير فعالة بصورة كبيرة بل أنها قد تكون غير فاعلة نهائيا ، ويمكـن لهـا أن                  

 من األمور التى تؤثر على فعالية       وهناك عدد ، تنعكس بنتائج سلبية على من يقوم بها        
 :هذا النوع من المساءلة ومن أهمها 

درجة وعى وتنظيم المواطنين ، إذا انه كلما زادت درجة وعى المواطنين ، فانـه                -١
هناك عالقة ملموسة بين    . يزيد حجم التأثير الذى يمكن أحداثه من خالل المساءلة          

تنظيم واالتحاد وتشكيل األحـزاب     ازدياد درجة الوعي وبين ارتفاع القدرة على ال       
والحركات واالتحادات والجمعيات وجماعات الضغط والمصالح والمعادلة هنا انـه          
كلما ارتفعت درجة تنظيم المواطنين كلما زادت قوتهم وبالتالي تأثيرهم وفعـاليتهم            

 .فى عملية المساءلة والمحاسبة 

يجب االنتباه إلى انه مع أهمية      وفى هذا السياق فانه     ، دور وسائل اإلعالم المختلفة      -٢
الدور الذى تقوم به وسائل اإلعالم فى هذا المجال ، إال انه يجب االنتباه ومالحظة               
بعض العوامل السلبية فى عملها فقد تكون وسائل اإلعالم مملوكة لحـزب أو فئـة              
معينة دون غيرها ، وبالتالي تعمد إلى نشر ما يتوافق مع مصلحة هذا الحـزب أو                

لفئة كما أنها قد تكون ذات طبيعة ربحية بحتة أو تجارية ، وكل ما يهمها فى                هذه ا 
 .هذا المجال تحقيق الربح على حساب نقل الحقائق والمعلومات للجمهور 

 

وهى كل الهيئات التى تمثل السلطة بفروعها وتقسيماتها الـثالث ،         : الهيئات الرسمية  -١
ا بشكل خاص دور السلطة التنفيذية كونهـا        التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتبرز هن     

هى صاحبة الدور األكبر فى تحويل القوانين والتشريعات فى المجتمـع إلـى لـوائح               
وأنظمة وإجراءات عملية من اجل تنظيم وإدارة شئون الدولة وتسيير وتنظـيم حيـاة              

ـ           . المواطنين فيها    ات ويتبع لها وينبثق عنها الكثير من الـوزارات واألجهـزة والهيئ
والمؤسسات التى ترتبط بها وتسير وفق تعليماتها وتمتد سلطاتها لتشمل كافة جوانـب             
الحياة ولذلك فان الشفافية فى عمل السلطة التنفيذية ضرورية وتمس بشـكل مباشـر              

فهى مطالبة بالشفافية فى إدارة أموال وموارد الدولة        . مصالح وحقوق كافة المواطنين     
االت وتبيان آليات واوجه الصرف ، وكـذلك أنظمـة          واوجه صرفها فى مختلف المج    



 الخ من   …التعيين والتوظيف فى الدولة والمقاييس والمواصفات المحددة لهذا الغرض          
 .األمور التى تتولى السلطة التنفيذية إداراتها 

وتشمل مؤسسات المجتمـع المـدني فـى هـذه          : الهيئات والمؤسسات غير الرسمية      -٢
مجتمع ديمقراطي وهى أيضا عليها االلتزام بالشفافية فـى         المؤسسات تعمل على بناء     

 مختلف جوانب عملها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@



@

@

@

@

@

@

@

@

@óà‡���ÕàZ@

 

 

    !

!��J9 �0 ا���0�� Xر;��4          ا�M4 وا��C 4 ا��اg��ا� K� 4�
���ت  �7�ات ?��40 و#�PF�C�.     اث��Sإ ^�;�� ا#�

    �6M���7�ات ;�ه�
K� 4 أ#���D ا�    K�
4 وا���C0���تL ا���1�C وا#�0�اء   ا? �C? �#�#اث أ�SX4  ا��@��.  ا�

     K�@��C� اد����0�1 ا�����1��V  وا?����ر .  ��� 1 �1��C ا�	.��ة ���K ا��L��6M     وإ����ع. ا����اض أن ا�
 ����7� أن ا�

 4�PF�C� ا�
�J 


���F:���4 ا���ا���1 ا����4���#    �� O������وا$-�\���د
���f4� أن ا���4��g ا�������4 �?���4 وا�4�����0V وا��:���F;���4   وا$;

 ا�����ث وا����6ر و�ا
�� ��Sة      �.��Jد ���FJك #��?4 ��� ا�����7�ات ا��:���F;��4  و:r��V              ، وا��4����F ا����`�ة  

  4���F��K�� L��6M �\���ة                     .. ا�C� ��9���� ?��C ا#��0�اء ا���@�K آ����# K�����ت ا�PF�
��� ا��� و-��ع ا� ���

1
���
	�0ه� ا���و�4 ا�Rز�4 � ���� ا$#�.��4 ا�M��ة �S 4 أوE�� ا�� ��7���7� ا��ا-3 – ا�C� 1�� د�آ . 

      4��g�� K�� ����7����ل و��3 �ا
�� در;��4 ا������0 و#���?4 ا�?Xا    ����:	�4 ��	���1 دور ا����C� ورة�ك @���Fه j���Eأ 

               KC�0����
�� ا$.��h ا��� K�� ��J��C?�� !�:�;�Jت و L6 ا#��ا�.�4 وا�=ي  !� 8F? ��F
ا$#��ا�.K و�� 

PF�C�   4��J; !��� r���@ 8��;���0ط -���ة وأو� !��� ���J� L����
  أ ���ى���4 و�1���C ا�����7�ات ���K ا���4��g ا��ا 4���C و���� 

��ت # �Sأ ��
 L�6M�  ا�.��ةاNدارة���



 4��Fول ا��0Fط ا_ O� :و#�

- �.� �	�Jم ا��L�6M وا��L�6M ا$#��ا

- �.��6ر ��ا1S ا��L�6M ا$#��ا 

- �.�  \�Hy ا��L�6M ا$#��ا

- �6M� L ا$#��ا�.�أه��4 ا�

- /��6�C6��ت � �.� ا��L�6M ا$#��ا

- �.�F	�= ا��L�6M ا$#��ا 1Sا�� 

-  4
  اXه�اف– ا����#�ت – ا��#��4 –ا��ؤ

- �.�
�ت ا��L�6M ا$#��ا���� 

- �.� ���-�ت ا��L�6M ا$#��ا
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               !
�jC6\� 1 ا��L�6M �:�ن ا�\�ارة  Rل ا�r�\F ا�K���V ��! ا��0�ن ا�����Sو-�� ��9?^     ا 

    ���C? ^��0	������ ا; ���JF:� r

���   "  ا��L���6M ه��� أنا���
��� ���! ا������ر���� K��J�F
 K���C? ���J;

  h=���0/ ه����� 4��S����0�4�C و�r���v ا�����ارد ا�����..      " �:	���ءة و��?4���C اXه���افاXه���اف ا�

 r
 و�! ه=h ا����ر

����ن و#��:�ت

��r ه�ر�� :   �����C�����3 ا�; 4���C�����C? L���6M أ���8 ?C� ���PF
 ����S ���
��ت و

4 ����0/ ه�=h  وإ-�ار وا����#�ت   اXه�اف�PF�����J ا�
.D أن  K� اXه��اف  ا$#��ا�.��ت ا�

. 

�F
��
r ;�رج #�� :  �.F

.D أن  �� �
��
0�ر ���J ا� 4	�vو L�6M�
�ى ا� ��S !و� rوآ� ��و�

 �.F
. 

�� ��ه�Sا r
�� : F�
� ا#�Cب ا����0�1 و���K� 8C ا�? D.
 �� �
�� =�	. 

  

 4	\� L�6M�     :?��4ا�

 

                         h=3 ه��� r��:�C� 4�C�? D�.
 ��� ��
����4 وPF��0�4�C ا����`�ة ��K ا����.�ه�ت ا�$�� ��F�ه� ا�

 ا$.�ه�ت 
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��ا�.�4ا#��Mم �	� #N4 ا�C40 �! آ��� 4�����
 4�Cآ K4 وه���ت ا����C� �F= ?�ة -�ون �K ا��


� ا���Sات ا���:�
4 وH�\M ا���ارد   .و�KF �! ا���0دة  "إ#��ا�.��ن�� !���و

��آ�ت ا���و ا���ارد  4J;ا��� . 4�f��� `7�ات ��ى ا���وو;�دأو ا���Jز ��ص . أو ا�

 

ا6��ا�4
� ه' ا	�ب ا��(�ك ��(*�h ا����ة ا���� �.D�PJ ,ل 

 .ا�PHل ا��Kص أو ��ا�G� ا���! !ات ا����Gدة CD /��� اT%��ل 

 

� CD �ا��!ا/�� ا��ا5� ا��X�.4 C!م CD 4(�   ا���ارد ا�(�: وه' 

 .��� �Pأآ�R ا���وف ا�

 ��	
���

��������� 



 

 

 

              C¡D C��¡R.¡�ره� ا���2 ا�����¡� و(¡</ �¡S=�	� وا/�)�ري C%ب ا/!ا�	أ
%	¡' ا�16*¡�ل ا�¡' ه¡aا ا��.¡�*=2          ا��.�*=�e 2 وNb /�ا�0 %�	�� 4.�%!       

N¡¡$�4 +��¡¡� ا��.¡¡�*=2 وا6¡¡�5!اد ���ا �¡¡�G���H¡¡�ات ه¡¡aا      " �.ا���>¡¡�د 
 "ا��.�*=2 

 " �¡¡¡ ا��.¡¡¡�*=	C �	����¡¡¡� و/�¡¡¡�ن �9 ��¡¡¡� %	¡¡¡' ا��¡¡¡!ى ا�=�5¡¡¡! وا��J¡¡¡�ر ا�¡¡¡��\    ا4
¡¡¡�£ر
�������������������������������������������������������"��������������������ا6��ا�4
C ا��h�*)�� ��P ذ�  �b CDء ا��5ا�2 وا�����Hات 
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�������� 	
�S��Dاع �(!د وا�����O��% �Q�./ _�+ . �.D ا�=��� �:����

�#<1 ��� ��Hا ، ه�د�� وا��a� h�*)4 '	% 2�5ا� 'D \�#Xد ا����G d	R�4 
 C	Jت . ا���� ا�!ا�

�/� . و��4ع ا�����أو ا�16>�ر ا�.�$C و�, �e آ�d1 ا

ا������ �����Hات ا���ا$7 ا��C �4ا ���(�  ��/ ���G�m�SX4 , ا���ارد 

 �.ا�������� و4(! ! �!ى ا4.�ع او 4*�! ا�1>�ره�

��� 	
���� 

  /���X#�\ ا���AG" ا�.����ت " 

2GT2 ا �Q

�������� ������� ����� ����� 

 ���������א������א��������������������������������א������א��
א����
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C.Dا���� AGا��� �	+��2 ا�=����  : �. +�_ 54*! و4>�/  ا��5ا �	�4# ���

 وا�*��م /�(	�2 ودرا� %���O ا�=��� ا��C واTه!اف�, ا������ وNb ا��H �ت 
 C���4إ���� ��� C.D, 4(! ! ا���$7 ا�����ا������  ,(�  ��/ ��.Dو����� . 

  .�� CD /��ء ا��ا�4
�� �	��5� 2�N هa£ ا����Hات  و

��� �� !"���� 	
. +�_ ز �دة ا4.�ع 1#�ق ا�=��� وز �دة د ����)���� :� ���

��1
� 54!د ا������ت وآ=� +
��� . و%�h درG� ا��5*�! و%!م ا6�*�ار 
��� . و�#��=� ا������ت /�2�5K دوره� اC%���G6 . !ة ا����D.� /���� وز �دة +

�4#	� �, ا������ �bورة ا�!را� وا��(	�2 ا�h��5 وا��.��� �����Hات 
 C%�/ C	=*�.ه� ا���
 .ا�=��� ا��(�#� و4(! ! ا4

	�#$%�� 	
���� 

 "�J���1ت  ا�.=���5أوا��Rت وا� "
AGا��(!دا��� C
  ا6��ا�4

	%�$%�� 	
���� 

  "اjن... ا��.���5ت " 

C
 ا��X#�\ ا6��ا�4
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 ��������� ������� &'$() 

����א�������وא�
א�

���א���������� �!"��

 א��
א����

+*�()'&�!%�ط�ذ

 �א/.��-���,

א�����د���,�

��)(�א���2א �א�1

�3��4-'�2�5�6�7"�

���� א/"א2د�א���89

����:9�������

�;(��.������8! 
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 KC
 ����ت ��PF�C� K.��iآ� أه��4 ا��L�6M ا$#��ا: 


�ة ارةاNدS\� رواد * �? �yا�� ���6� O�Cداري ا��Nا L�6M��HMC �� ا_� / ا�:  

����,�א�����د

!�8م�<=�ل�

� ��"�=��� 

��@����א/=)<'2�%�

��אA<)אد�'2�%��

�Bوא�C2�=/��1 �ذو�א

���� א�=�

�4DEوא�����א���1

א/�-�دل����

����� �א������

���F�-א��GH�IBوא

���89��� 



−     4�PF�C� 4�C�0�����0/ و@�ح ا��ؤ
4 ا� :   ��S�     4f���E D�C6 4�.���ا�#N3           ا�-� -��را آ����ا ��! د-�4 

                  ��J�� ل���	1 ا�������� #�:�ن ?4g�� 4�C ا���K� 4�# ا��7 ا��X� ا��=ي 
���?� ا�� ��F��0�4�C ا���ا�SXاث ا�

����ت ��.@ ���� O` !و� ��Fار وا����#$. 

وهو حيوى من اجل تقيـيم      ، يزود المنظمات بمرشد حول ما الذى تسعى الي تحقيقه           -
 .األهداف والخطط والسياسات

يساعد على توقع بعض القضايا اإلستراتيجية حيث يساعد على توقع اى تغيير محتمل فى البيئة التـى                  −

 ل معهتعمل فيها المنظمة ووضع االستراتيجيات الالزمة للتعام

 

−       �C? 4�PF���4 ا��0رة ��ى ا�F�6
� إ�Sاث��  :  ا����7� وا��S����
 ا��L��6M ا$#���ا�.��C? K ���ارد     

�4 ا�� PF��6
� وا-3 ا� K� 4�fت ور�
���
4 ذات �:� ا
.��K و-�رة ?�C ��ا;8J ا����1��Xا.  

 

وع التفكير والمشاكل التى يمكن     ر مدراء اإلدارات لن   ييفيد فى أعداد كوادر اإلدارة العليا من خالل تبص         −

 العليا ويساعد مشاركة هؤالء المدراء فى التخطـيط         اإلدارةان تواجههم عندما يتم ترقيتهم الى مناصب        

على تنمية الفكر الشمولي لديهم من خالل رؤيتهم لكيفية خلق التكامل بين وحداتهم الفرعية مع أهـداف               

 المنظمة ككل

 

−     4�PF���4 -�رة ا�F�C? �0� 1
�!  �Rل ا���r��E وا��O���0 ا��K�.JF      : / ا��	�?1 ا���K� Kg ا���ى ا��6

               K���4 وو@3 ا#��ا�.��ت ا������1 ا�	���ل ����J وا��Mذ -�ارا��J ا$#���ا�.�4 ا�PF��1 ا�? 4g���  �?���

 4S��� .و C/ ��ص ;�
�ة ?�C ا#�R7ل ا�	�ص ا�

 

−   /��F���F/ ا�.�Jد     اNداري
��?� ا��L�6M   : ا� �C?        3���; D�\ ���� 4
 ا�	�?��K�� 4    اXه��اف ا����

 ��y�4 ا��PF���3 ا.ه�ف ا�; �������0/ ا��7و�=��  1��# K� �S��
�ت واXه�اف�.�Jد و 



 إلـى تيجى راحيث يؤدى التخطـيط االسـت  ، د على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية  عيسا −
 . للمنظمة ككل األهدافتكامل 

تسـاهم جميـع    مهام والمسئوليات على المستويات اإلدارية للمنظمـة بحيـث          يساعد على توزيع ال    −
 على أن تأخذ العالقات بين المستويات اإلداريـة    اإلستراتيجيةالمستويات اإلدارية للمنظمة فى تحديد      

 أسفل إلى أعلى والثاني يمثل عالقات فيه من أعلى الى أسفلشكلين أحدهما يمثل عالقات من 

 

��14��Sا��V�Xا$#����Mام  −�����ارد ا�C�   :  L���6M���4��S ا���C? 1��V�X ا$#����Mام اNداري
����?� ا������ارد ا�C� 

     �E�F? !� 4S�����ارد ا�Cج����N4  ( ا�����   ) اNدارة – ا����اد ا���Mم   – ا��0ى ا����
4 –ا���ارد ا�����

 4F:�� 4	C: 1-i� 4F:�� 4�	F� ��أآ �C? �JF� 1\��. 

 يساعد على تحديد أولويات تلك األهداف ذات األهميـة األكبـر            يساعد على تخصيص الموارد حيث     -
 للمنظمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h�=#4 ت�=	#�� 



C
 ا��X#�\ ا6��ا�4

�

�C6��ت        ��4 ا�� �.��?4 �! ا�PF� ج أي���4�#�#Xم     ا��P� /���6 K�� ء���C� دارةNا  ��#N4ا�.� و?��م  �ا

���C6��ت 
�دي ا�� ��1 و?�م ��?4�C ا��PFم��C6��ت �K  . � ه=h ا���1V ه=h ا��   :ا_Kو

 

١- ����Cدارة ا��Nع ا���F������Cت . ��J ����ى آ	���ءة وا����ع �:��� اNدارة ا������C و���?� : آ	���ءة وا-�� ���J�����و�

L�6M� . ا$#��ا�.K ا�

�������4  �����ى ����ا�� ا��M\\����ت ا:ا��������4ا������ارد  -٢��oق�����	 =����	F������ر
! و�� ?����C ا��را#����ت وا�

 ...ا�����Cت

٣- :�Jا� K��PF��K وو@�ح       : 1 ا��PF���4S   أ����46ى ���4U ا��J:1 ا����4 ا���6Cت ا��PF� ا���Sات ا�

 وأ#���D ا����F/ ��! ا���Sات 

�ا�� : اNدار
4ا���Jرات   -٤                   !�� 8�� L���
 ا���Jرات ا�����4 ذو ا���Jرات وا�M���ات ��K ا��L��6M و��� 

 ��
��وع ���   .ت:�C? �?��R �.�ح ?�4�C ا��F	�= و=��1 ا�

�4 ا������Cت  -٥Pل  أ��\40 ������7�ات �K ا���4g ا������F! ،       :و�OP اC�������� ا������Cت وا���0ر
� ا�� 

�C6��ت ا���Rء � ، !
 ...ا���رد

٦- 4�PF��J ا����ر ان : `4��0 ا��
���� 3��.� 4�PF�
��د ا� 4��  ا��L�6M ا$#��ا�.i�Kه


��4 ا��	:���� :ا$��:���ر  -٧�S 3�.��������Cت ا�������C�� �? L���6Mت ;�
���ة و���:���ة ��� ?�C���C\���ل. ? O

 K.� .ا$#��ا

.��4 ا�X:�ر ا�.�
�ة
 ا���را#���اد: ا��U�M�ة   -٨ !? 4.�Fة ا��U�M��1 ا���� !� 

�4�C��0 ا����7�ات ا���7� ���-��K�� 4                 : ا���و�4 -٩� ����7��ا�� در;4 ��	�4 �! ا���و��4 وا���0رة ?��C ا�

 �J�� r�:� .ا���4g وا�

���� ا��-^ 
 -�رة ا���ر :ا��-^ -١٠ �C? !ز�Rما� K.����Cت ا��L�6M ا$#��ا�� . 

���4 �:����: ا�����ا��  -١١Pو;���د أ�� K��� Oه����
! وا�������C! إ`���رةت �
���� ;K��� ���J أ-\������=ل � دا�����4 ا�

 K.����Cت ا��L�6M ا$#��ا?. 

�4 ��7�ه� -١٢PF�� : ?R-4 ا����ت ا�PF�C� 4�PF�66�OJ�� OJ ا�M4 و�C`�.���ا#N4ا.  

١٣- 4����PF�����K  : ا#����0�ار ا��PF������ زاد ا$#����0�ار ا�Cات .....) ا����#����ت –ا������0دات ( آ�����7�و-���C^ ا�

 4�PF���C? 1J# 40SR ا�� .. وF	�= ا�46M ا$#��ا�.�4 إ?�ادا�
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 ��+	� ا�����S: ا���+	� اTو�' 

١−�F�-א�����Lא���

 ��M(��א�-�א�M–�H(��א/"�65א��
א�����

٢−����Oא�)���I�� 

٣−�)Q(א��O��I�� 

٤−���אA+�א�Cא�=��S��T� 

٥−����I1א���Cא�+Aא��S��T� 

��������� ��	
��� ����� 
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#'����(�)�� �� 

 4��6����1���C ا���P�وف ا���4��g ا� Kه�� K.�ا����6Mة اXو���� ���K ا��L���6M ا$#����ا
 4�PF����. 4�����4 ا�� ا��\�F	�ت ا�RV`4 ا�PF��g�� O��0ت ا� !:�
 :و

 

�

�

�

�

٦−� �א�Yא��Xوא�Wאول�א�&��9

 ��M(���[\)א ������OאAدא]−٧

��א���19_−٨=����� 

�

 ��1�Rا� �	ا���+ : h�=#ا�� �	+�� 

 �R��Rا� �	ا���+ : 

 ��+	� ا����/5� وا��*���      

 �*�+,� �(�)�� ��#&����-.�#� 

�א���א��א��������א�������������א���א��א
	���د���


 ��������א���א��א



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	�?1 ه=h ا����gت `RV4ا� �J�0/ أه�ا�� �C? �J�4 و-�رPF���`i� �C? أداء ا�C� �JF�� ���� 
��Jور#�� 

 

�

�

 �(�)�� ��#'��� 

 

 

                 Hy��\  !�? 4�C��\	
� و�r�E و�H�M ا���ا�1 ا�����E 3�@�� 4��gرة ��
�Jف إ��  K.JF� ب�C#أ

�4 . وا.�ه�ت ه=h ا���ا�1 PF�C� 4���y�4 ا��.�
� ا���;��Jت ا$#��ا�� K� 1�C��وا$#�	�دة �! ����y ه=ا ا�

. 

*�+,� �(�)����  �/+,� ) ��1+.2�( 

����������د�������א���א

 ����א���א���وא��%$���#�א"�!�����א��� ���

 ��#4�5�� �(�)�� 

�#�–�א��)��������–�א(�)��−א����د'��*�� .....�א-�$אد�–��,+�א



    1��C����Mم ����ذج ا���
���ذج ا�����?C� K	����C? /�C68    H   و
 swot analysisوFا� Opportunities  


�ات �K ا���4g ا��Mر;�4 و��0ط ا��0ة �J� ا�:��4�F دا �1 ا���Weaknesses     4�g وا���Strengths  rوا�

 4�C 4ا��ا�PF�C� 4�PF��`� ?�C ا.�ه�ت و���0�1 ا� K� :آ�� �� ا��:1 ا����� . وا��Mر;�4 وا�

 

 

 

��#4�5�� �(�)�� 

�67�� 8+79: 

ه� ���7�ات دا 4�C ذات 
i`�� ا
.��� ?�C أداء 
 !� �JF:� 4�PF�ا�
ا#�R7ل ا�	�ص 
 4g��دة �� ا��;��ا�

 ا��Mر;�4

;<=�� 8+79 

ه� ���7�ات دا 4�C ذات 
�`i� C#�� �C? أداء 
�4 و��ل دون PF�ا�
ا$#�	�دة �! ا�	�ص 
 4g��دة �� ا��;��ا�

 ا��Mر;�4

 

 

��*�+,� �(�)�� 

>���� 

�� ?�ا�1 F� دى�
 �J4 و��PF���ار ا��وا#
 �JU��� �C? ���.
i`�� ا
 �J�R7�و�J=ا $�� �! ا#

�J��P� و

?��7�� @ A�5B5���� 

 /���1V ?0��ت ?�ا�1 
 4�PF��� و�#3 ا�� !�
�1 و-� �Jد و;�ده� 

��اره� �J=ا $�� �! �وا#
ا������J�� 1 و���و�4 

�J\�C0 

 

 

 

 

��ا�4
��ا���Xرات � : ا

 

��� 4�PF�C� 4�;ر�M4 ا�g��1 آ1 �! ا��C���C� Oرة �� #�/ . ا��ا �J� KC واXداء ا$���Jء �! 


 4�.���?4 �! ا���;��Jت أو ا����آ�ت ا$#��ا.� K� 



 Ky�FV1 ا��C� ص� ا���1�C ا���4�g ا��Mر;�4 ا�	� أي د�� ?SWOT E�Fوذ�� ��#��Mام 

�0
�ات �3 �J� .ا���r  ا��ا KC ا��0ة واXداءO �وا�

�

�

�

�

�

�

�

 ��� ���S4 ا��

 

��  ��� :هC ا��

 

�:� ا���7��4 أو ا���D ا�.�ه�ي �! و;�ده� اX#�#�4هK ا��`�40  K��4 ا�PF�C� . 


4 أو �Jا� Kأو هNرا�U ت��#����f !? 4�ه� �! ا�PF�C� ����  ا�

 ��� :��Dة ا��

 �JC
���O ��ا;���J و
�\r ا��#��4 ����وام ا��F�K و�:! �4 و����y وPF�1 ��� و�6ر ا�Sا�3 �� D#�F�
 ���

 DC6� K��7� �K ا��#��4 إ�SاثO��0 ا���4g ا��ا 4�C وا��Mر;�4 وا���7�ات �K ا���4g ا��ا 4�C وا��Mر;�4 وا� 

 �
�D#�F �3 ا��@3 ا�.�
. 

 CD ���  :ا�4j� اT+�الو/�% �KS��  �CH= 54! 2 ا��

− K� ة���4 آ�;���F:��Jv 4ر �6رات PF� . �.�ل ?�1 ا�



−  !����F� .�Sوث ��ل آ��� �K ا#��ا�.��ت ا�

−  K� ة�
   .اX#�اق��ص ;�

−  �Sأ �C? 4 أو�PF��`� ?�C ا� 4��
��ت ��4�C أو ?����  أ��6��E�Jور -�ا��! و

 ��� أه��� ا��

�4 أ� •PF�
4 ا��J� rE3 �و� OJC��� 1J�
 �� K;ر�Mا� O4م ا�����PF� .ا�

•  ��S� �C? 1�� /�0��� �J��# K� 4�PF��4 اXه�افا�.�Jد دا 1 ا�PF���� ا� K� ا����4C ا�

 �Jf�C��. 

•  K� �?�� 4�PF�H�\M ��ارد ا� ��9�4 ��C
 .! ا$#��Mا��ت ا���

•  Kه�اف أ#�سهX4 ا�PF� . وا�0�ارات �K ا�

�4��V ا���ام �!  •� �� 4�PF��0
O أ��م-�1 ا��� 1��4 ����ة   ا����. 

•  �C? �?����O ا���Rت \4��R?Nا �C? آ�� K���� أ?��ل أه��4 ا���4 و��اKS ا�PF� .��J ا�

 

 

 

 

 VISION  :ا��ؤ �

 

 

 :  VISION���Kم ا��ؤ �

+! آ=�� /����� ا��ؤ � ه�S4 Cر  
�N /�, ا���Xل وا��ا$N  ا�(	� وا�(*�*�   ��Xق +
� ا���, �4
�وز ا�' 

 C.D��5 ا����bووو Cر ��.: ا��ؤ � ه�S4�ى�*=2 ا�����a5.4'  ا� ��*�*)A.  

�

 آ�9��O ��K� ا��ؤ � 
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�
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�

�

�

�

�

�

��

��

�

�

�

�

4
!ر  

 :ا�9��S� ا������� �	�ؤ �  
� أن �4ا%' �� 	' 


 ��د�د��د��א� ط

 

"  ذات ا��S	(� ا�QTاف وf��لا���5ف %	' ر9=�ت 

  "ا��5�	�,– ا��
��N –ا�P�5ء 

4��03���א����د�د�� 

�
�� د�א�
�و����ل�א�


�5����
 א�%��4
�א��د��

�
�5����
 א�%��4
�א���1��

 


�ات �J��:! ا#��J�R7 وا�
 K����ف ?�C ا�	�ص ا�C�
�`� �K ا���4g ا��Mر;�4 وآ=�� ��0ط ا��0ة  ��ا�

4�C 4 ا��اg��ا� K� rوا��� 

��� \#X� Cآ� ا��!ة ا�� 

 

 

��?4 �إ9�اك.� K� ون�
�����ف ا�C� ا���ارات !


�ى  rآ� OJF� 1:� 4�\M�4 ا�
أ?��ء ?�C ا��ؤ

 Ky�JFا� �
����O ا�
�4 و��ا;�X 4و��
�تPF� ا�

4f��\4 وو@3 ا��y���  . ا�4�y�JFا�\��4f ا�



���ل ا��  L6 و#��#�ت •C� 4C��-4 وا-��4 و
 أن :�ن ا��ؤ

• !�Cوا���� !
�
��C� 31 ا��ا�V� 4�#��S ن�: أن 

• M4 و���J	� ن�:�:! ا#������J �! ا�	�د ا���دىأن 
�\�ة و 

 ا���;P� 8�وف ا���ق و�S;�ت ا���Rء •
 

 :أه��� ا��ؤ � 

−   1�0������ 4�PF���L ا� 

− �JF? اف�ل دون ا$����
 �J��4��V ا���ام و� �� 

��4g ا��6-�ت وا`�رة ا����س − �� OJ� 

− 8
�0
O أ�:�ر و�0���Sت ا��:�ر�.�C? 3 ا����درة و 4
 ا��ؤ

 

 

 

 �ت ــــ�.��ا

�

��J و\�J�F :ا�.���ت #� K���?4 ا��0ا?� وا�OPF وا����دئ وا��0ا��! وا��Cاjy ا�.� �J� �\0
 اNدارة 

 4�PF�C� ��Cت : ا���
������3 ا�; K� !�Cدات ا�����J.� 8�;����S و �\0
4
��0/ ا��Jف اNدار ��� 

�اNدار
4آ�� أن ا����#�ت . ا��F��د J� ءا�; ����  L�6M�  .اNداري� �! ?�4�C ا�

 

 أه��4 ا����#�ت 

١-  Kدارةا����#�ت هNا !�� /��F���?� ?�C ا� K� ا����4J; !� 4 و��! \���ت اXه�اف ا�

 4J; !� !
�
�� .أ �ىا�



٢-  �	F� OJ�J;ا�� �F? !
�
���rC ا�M� 1�- !� ف�\���S ا�	OJ وا� !�� ا����آ1ا����#�ت 

��ث ��ع �! ا$��ق وا KJ� ك�Cا�� K� ت��Vداري�Nا.  

٣-  �J�� ف�\�
 rري آ��
 $ r-4 ��اJ;ا�� �F? �
���S !� 1C0�ة ا�. !��M�و
1C0 �! ا�

 K\M�د ا��J� .وا$;

 

 اTه!اف ا��5��    

 

  ���Kم ا��H �ت واTه!اف

 4��f�� ت�
���4 ا��ؤ
4 ا$#��ا�.�4 إ�� ��;� K� ه�افXا �
�� �?��
�1V اXه�ا�¦داءف R:9 �!  و


�ت ���دة �! ا�N.�ز و��0/ ����y ���دة وا���Eل ا�� ���� ?�C ه=اإ9:�ل ا����J وا$���ام اNداري �

��س C� 3-ت ا�� وا�S��
1 ا�6����� اXه�اف د?�ة إ�� ا��\�ف ا�	��ل و�. 

������y ا�4�y�JF ا��F��د ��C? �J0�0 ا���ى ا����� � و ا��7
�ت  FCو\� �J�f��E O�
 1V� دة�رة �.� " ���

 4�PF����C� 4ق "  ���ت ا�PF�
4C اX;1 .. او -��دة ا��U L6Mت وا���.���ا#$�� �
�L ;=ر� Kو�! . وه

 O#� KJ� O`46��¦� م��C
.D أن  K����4 وا����
 ا��:���4 ا�L6M ا���
�4 ا�Mا� L6M��� �J�4 �J� 


�ت وأf�اض ?��4 O�0F ��� ذ�� ا�� أه�اف ���f ��\-و L#����ى ��� �C? �1دة;Xا  

  ا����4 واXه�افو
�@j ا��:1 ا����K ا��R-�ت ��! ا��ؤ
4 وا��4��# 
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 الرؤيةالرؤيةالرؤيةالرؤية



�
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�

�

�

�

�

�4 ا��7
�ت ا���C6ب ��J0�0 ا�� وا-3 ?�KC اXه�اف أ��;� KJ�   

 

 : ا��5�� اTه!افأه��� 4(! ! 

− ��L�6M ا$#��اC� 4�y�JF4 ا�.��Fا� �
�� K.. 

− 8;��4�C ا�Mذ ا�0�ار ا�� ? 4J;4 ا����Cا�� . 

−  OJه�اف�Xا ��
�0�
�� وا���� . �K و@3 ا�

−  O��0 K� OJ�  .ا�X�اد أداء

�

 :m��SJ ا�9��S� ا�
�!ة �§ه!اف 

 

�

�

�

�

 الرسالةالرسالةالرسالةالرسالة

  2  الغايةالغايةالغايةالغاية  1  الغايةالغايةالغايةالغاية  3  الغايةالغايةالغايةالغاية   4 الغايةالغايةالغايةالغاية

�`"a"����M(��א��XH��9א/��"�

Specific Specific Specific Specific 

b��L��������5�

AchievabAchievabAchievabAchievabililililityityityity�

����3א�=�����"-���

AcceptabilityAcceptabilityAcceptabilityAcceptability    

��":1���Laوא�;(I�c�

UnderstandingUnderstandingUnderstandingUnderstanding 
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  اTه!اف�.�� �ت 

��J� H اXه�اف -١M
  ا����C اNدارة ا�	���4 

٢- �C? م أه�اف����J� H رؤ#�ء ا��60?�ت و��
� ا��M
��ى ا���Sات و��  


�و  -٣�� �J� H�M
 4	�vداراتأه�اف وN4 ا�	�vا��  

٤−  4�C�7���J� H رؤ#�ء ا���Sات ا���4�C�7: أه�اف M
��.و
�

�!(��

���e��6א��4dא ���

��F�-א��

����'�

��������س���5

Measurability Measurability Measurability Measurability     

����M�3ودא<g��e<)אدh���;&1i�

MotivationMotivationMotivationMotivation    

������eאSA)אض�א�=���Hk/א

���89����

Compatibility Compatibility Compatibility Compatibility     

	�$*��� +�,-�� 



�

 �.�� �ت ا��X#�\ ا6��ا�4
' D' ا������

 

�L�6M ا$#��ا�.�  ه�FكC� ت�
���� 4`R`  

 

�4
' %	' �.��ى ا������ا��X#�\ ا6��ا  -١ 

���ه��� ?��!        �������4 و ا�PF�C� ة����������د ا�Hy���\M ا� ����و 
����ف ?���C أ���8 إدارة ا�X���46 ا�

   4����#�#X#����4 ا�ى وا����� Xت ا����PF����h=���J�  4ا�PF�H���\M ا������ارد  ،  ا� 4����C� �	����Jم وإدارةو?

��ل     ?Xات ا�Sرآ4 ��! و�����ا�.�4ا�#Nا    .����8 وا��L�6M ا$#��ا ����ى       ا���� ��C? � 4��PF� ا�


.��C? D ا4Cg#X ا�����4 نأ
��ول    ،     D�f� ����4 ؟ ���ه� ا�\��رة ا�PF�C� �#�#$ض ا�ه� ا�7 ��

    �Jآ� �� 4�PF���4 ��� أن                       �iذه�نا�PF��D�f ا� �����3 ؟ ��� ه�� ا�	��C	�ت وا�������Vت ا��.� أ���اد ا�

H�\M ا���ا !:�
 r؟ آ� �J
��Cن ���
 !

��! ��J ا�X�اد ا�= /0� 80
�6� 4S���  أf�ا@�Jرد ا�

 

٢-   ��
��ا�4� ا��X#�\ ا6��ا�4
' %	' �.��ى و+!ات اT%��ل ا

 "     ��
 " ا��>�طإ��ا�4

       �.��4 �!     "  ا�F��ط إ#��ا�.�4"وه� إدارة أ��46 و�Sات ا���1 ا$#��اPF��:! ا�� ��S وذ��

��لا���� 1	�4�C? �� �.�ل ���! �! �.�$ت      ?Xا����4 آ:�1 و
4���g��� 3�0     أf�اضرك ��  وPF� ا�

8�.���ى ا����V �!  ا#��ا��/ ا��? �C? ط��Fدارةا�N4 ا�PF� . ا����C �� ا�

��ى �!    ��
��ول أن 
.�D ?! ا$#8Cg ا�����4   اNدارةوه=ا ا�  ،  4��PF���0م ا�# ���� ه� ا�4��M ا�

    �0C�� O؟ �! ه �J�
�0��:�!     ا�
 rن ؟ آ���C�����F ا�4��M ا�C� ��P4 4     أن��PF����م �	��C	4 و������Vت ا�C 

 /�0� �� Oه��  .أf�ا@�Jو

٣-  CK�8ا��.��ى ا�� '	% '
 ا��X#�\ ا6��ا�4

�1V آ�JF� 1 ;����� و�v	���   اX-��مO�0 ?�دة و�Sة ا���1 ا$#��ا�.� ا�� ?�د �!         �� ا�	�?�4 ا�

4 ���4C0 �،���دا ���PF��1 ا�� و;�د و�Sات ��ت PF���ج" :1 �! و��OP ا��N1 ا
���
/ ـ ا���� ـ��



�1V أه��4 ���47 #��اء ���S�Cات               " ا�X�اد  ـ��4 �! ه=h ا���Sات �PF��4 آ:�1      أووآ1 و�Sة PF�C�  ،

      �	�vا��� �.�
��JP� ا��L��6M ا$#����ا 4��	�vات ا�����Sا�� h=ى ه������� ��C?4  ، و��PSR� 3�� أنه��=ا 

���Cت      ���� O�J
 $ �	�vى ا�������O و@�3        ا���C? L�6M ا��
��4 و�:�! PF����د دا �1 ا� ��� ا�����4 ا�

��;�8    إ�UرC� ل          ،  ?�مR�  !�� ت وذ������C�
��ف ?�C ه�=h ا�� !� �J� م��C
�.�د أ�:�ر أ4�#�# 
 ��آ

��?4 �! ا����#�ت ا����4 .� .و@3 وا���ام ادارى �


�ت ا��L�6M ا�����.���ا#$ 

 

4�	�v4 ا���.���ا#Nا 

�4 آ:1 PF�C� �.� ا��L�6M ا$#��ا

 إ#��ا�.�4 ا�F��ط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4�#�#Xا �E�Fا�� j@�
 �����L�6Mا��:1 ا�C��#Nا K.� �ا

 

 هرمية التخطيط االستراتيجى

 

الرؤية 

 اإلستراتيجية

 الرسالة

 األهداف العامة

   االستراتيجية الكلية

 النشاط ةإستراتيجي"  الوحدات إستراتيجية

  وظيفيةإستراتيجية

 صورة المنظمة وطموحاتها فى االجل الطويل

 نشاطها دستور المنظمة المكتوب الموضح لطبيعة

 ألهداف التى تسعى المنظمة لتحقيقهاا

 تتعلق بالمنظمة ككل وتحدد اتجاهاتها

�
�6���د U���4 ا����Mت و��اKS ا��K	�Xا��  

 األجلذات طابع تنفيذى قصير 

دراسة وتحليل 

 البيئة المحيطة

 صياغة

 اإلستراتيجية

تنفيذ 

 اإلستراتيجية

المتابعة وتقييم 

 النتائج



 

 

 

 

 

 

 

  التخطيط االستراتيجىمعوقات

 

����ل دون            ��������د إ
.������ت ا��L���6M ا$#����ا�.� إ$ ا���8 ���� زال ه���Fك ���! ا����-���ت ا� O��fر

��ت وذ�� 
�;3 إ�� PF���ى ;��3 ا��� �C? 8ا��M� : ا#


! و�ددهO �� ا#��Mام ه=ا ا�C#Xب ا?��0دا �OJF ���م �ا�� ا�� -�
���L�6M ?�م رf�4 ا�C� K��:ا� ^-

 �JF? i��:
�8 أو ا�8 �! ���g�� ^��� �J�i� �gU�  �0دا� ا$#��ا�.� أو ا?

-                     ���7���0د�� -�1 ان 
���أ وذ��� ����D ا�� �.�
.�1 ا��L�6M ا$#��ا �- ��ا���4g ا��Mر;�6�� 4��4 �

4 �����4 ه=	C:��ا���
E�F? �� 3� ا���4g وار	�ع � ة ا ا����7� ?! -�ب و�\�رة ��

-                    �.����ك ا�6���g��# ��? ��� ذه�! ا����راء �7���ض ا��L��6M ا$#���ا �.����آ1 ا��L��6M ا$#���ا

�0�C� !�C	:�ة   � ��f OJC�.��راء C� 4��F��� ،     ���f �
���.��1 ا� ��JC�C�آ�� ان ���آ1 ;�3 ا������ت و

 .��0ر Xه��4 ا�	:�ة 

- ����yر ���ن #�:
�4 و-� PF�C� 4S���  أ��م ا#��Mام �	�Jم ا��L�6M ا$#��ا�.� @�r ا���ارد ا�



��ج إ�� و-^ و:C	4 آ���ة ذ��     -�
 �.���4 وأه��ا��J     إنا��L�6M ا$#��اPF� ا���F-��ت ��Sل ر#���4 ا�

    ���:! ا���Eل ��J آ
 ��S R
�U ���7�ق و-�
 �- RVت     أن�����C����ج إ�� آ�O ه�1�y ��! ا��
 ��Xا 

 4	C:� .واSN\�ءات ا�

����اض أن ا��L���6M ا$#����ا�.� ه��� ����4���g إدارة ��M\\��4 ���� ا��L���6M و�����    ا$?����0د أو ا -�$


�ت ���� .��4���g اNدارة ?�C آ��4 ا�

��ا�.�4 ا�����دة ���                      -�#Nه��اف اX�� ط�����y -\��ة اX;1 دون ارFا� �C? آ��
�ا�� ��Pم ���Cا�� 

 1
 .اX;1 ا��6

-      ���J�� اد����Xة دون �����رآ4 ا���
�; O��P� 3��@4�����0   وV4 ا���g��اد وا�����Xك ا�C��#دوا���3 و ���C? وأ`�ره���

  4��? 4	\� 4�PF�C� ، 4�6�6M��� ���4��0V ا��
 �� 4g�J .اى دون 

?�م �.�3 ا��	:�� ا$��:��ري  ����6�ة ���L ا��O��PF ا����و-�اK�U وا����0دة ا����و-�ا4��U ���! أ;��اء                      -

  O�PF� .ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ����� 

 



فى ظل الظروف المعاصرة التى تعايشها المنظمات فى الوقت الحالى وما تحمله مـن      
تهديدات لها وفرص وأهمية وجود قدرات تنافسية لها إذا ما أرادت البقاء لـيس فقـط علـى                  
الساحة المحلية وإنما أيضا على الساحة الدولية ، ظهرت أهمية الدور الـذى تلعبـه عمليـة                 

فاوض فى حياة المنظمات وحياة األفراد ، فالتفاوض علم وفن وسلوك ، ولذلك كان البد من                الت
 -: إلقاء الضوء على 

 .مفهوم عملية التفاوض  - ١
 

 .أهمية التفاوض  - ٢
 

 .خصائص عملية التفاوض  - ٣
 

 .مقومات التفاوض الفعال  - ٤
 

 .مراحل عملية التفاوض  - ٥
 

 .مبادئ التفاوض الفعال  - ٦
 

 .استراتيجيات التفاوض  - ٧
 

 .مهارات التفاوض  - ٨
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

التفاوض ببساطة هو عبارة عن عملية مناقشة بين طرفين تربطهم مصلحة مشـتركة             
 ٠ يساهم فى تحقيق أهدافها  مرٍضاتفاق إلىوتستهدف الوصول 

 

 

 

 

 -:  بالنسبة للمنظمات ٢/١

 ٠للقيام باألنشطة المختلفة ألى منظمة 

 :مـثـال 

 ٠ع أو اإلعالن أو المناقشة مع الرؤساء والمرؤوسين والزمالء القيام بالشراء أو البي

  أه��� ا��
	وض-٢


��م ����� ا��
	وض -١�  



 

 -:  بالنسبة للدول المختلفة٢/٢

العالقات التبادلية والمعلومات الدولية بين الدول وبعضها البعض لتوثيـق الصـالت وإتمـام              
 االتفاقيات

 ٠والبروتوكوالت 

 

 -: بالنسبة لألشخاص ٢/٣

 والرؤساء والمرؤوسين أو الجهات التى يتعامل معهامن اجل إتمام العمليات مع الزمالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oأه �Sا��0رة ه� ا �C��L إ�� �S آ��� ��0رة ا���Nن ?�C ا��	�وض ، ��
ا�F.�ح �� ا����ة 

 .أدوات ا�	�د �� ��0/ ا$�.�ز �� أى �.�ل 

  خصائص عملية التفاوض-٣



 

 

 -: يتميز السلوك التفاوضى بعدة خصائص هى 

 ٠اة لفض النزاع واستمرارها مرهون باستمرار المصالح المشتركة أد  ١ / ٣

 التفاوض عملية اجتماعية معقدة وتتأثر بهيكل العالقات االجتماعية وتؤثر فيها وتتأثر             ٢ / ٣
 تجاهاتبا

 ٠         المفاوضين وتؤثر فيها  

   التفاوض عملية تتأثر بشخصية المفاوضين والقوى والموارد المتاحة لهم والقدرة على            ٣ / ٣

 ٠         استخدامها بذكاء 

ثار التفاوض فى العادة أبعاد ما يتم من اتفاقات أو صفقات حيث تمتد إلى ما               آ  تتجاوز    ٤ / ٣
 منيتراكم 

        عالقات وما ينعكس على تلك العالقات من انعكاسات ايجابيـة أو سـلبيه  كنتيجـة                
 ٠للتفاوض 

  يتأثر التفاوض باعتبارات عديدة أخرى مثل توقعات الخصم وتقـديرات المفـاوض              ٥ / ٣
 لسلوك الخصم

دمة واألهـداف           والعالقات السابقة والالصقة، والعادات والتقاليد السائدة واللغة المستخ       
 المعلنة والغير

 ٠        معلنة 

أيضاً باعتبارات خارجية عن مائـدة      " المخرجات  "  يتأثر الناتج المحقق من التفاوض        ٦ / ٣
 ٠المفاوضات 



 يركز المفاوض غالبا على ما يتحقق فى األجل القصير مقارنة بما يمكن تحقيقه فـى                 ٧ / ٣
 األجل الطويل

 - :         وذلك كما يلى 

إن األهداف القصيرة األجل أكثر وضوحاً وتحديدا واألهداف الطويلة األجل أكثر غموضاً             -
 ٠وعمومية 

 ٠كفاءة الشخص غالبا ما تقاس بما أنجزه فى العمل وليس بالمحتمل  -
 ٠انجازه فى المستقبل ، وهو ما يدفعه للتركيز على االنجاز قصير األجل  -
 ٠ت   التفاوض علم وفن فى نفس الوق ٨ / ٣

 

 

 

 :تتمثل أهم مقومات نجاح المفاوض فى عملية التفاوض فيما يلى  

 ٠تنفيذ مراحل عملية التفاوض بدقة  ٤/١

 ٠ االستخدام الجيد لألسئلة لخدمة التفاوض ٤/٢

 ٠االستخدام الجيد لطرف ثالث فى عملية التفاوض  ٤/٣

 ٠ الدراسة الموضوعية الدقيقة للعالقات بين األطراف ٤/٤

 ٠لتزام بمبادئ التفاوض  اال٤/٥

 ٠ االستفادة من مراكز القوة النسبية لخدمة التفاوض ٤/٦

 

 

 

 

���	ت ا��
	وض ا�
�	ل-٤�  

مدى تأثير نتيجة 

التفاوض فى القوة 

 تفاوضية مستقبالال

 \�#Xا��
����4  وا�%!اد

 ا�
	.�ت

 a�K�4
 ��	�%

ا����/5 ا���Kوض

 N��B4 'ا� L
	4 '��
 

��ه'  
��ا�4
��ت �ا

 ا��)��)�� ؟

��eL4 ا��)��  
H4 '	% آ��� ��

 ا���Kوض

a�K�4 ��ا+2 
 ��	�% ��Kدة �, ��اآ� �� ه' �)��1ت ا�*�ة �ا



 

 

 

 

 

 -:  اإلعداد الجيد للتفاوض ٥/١

 عملية التفاوض  مراحل-٥



وذلك من خالل التخطيط للتفاوض وأيضا اختيار الفريق المفاوض وتحديـد اللغـة والمكـان               

يحيا للتخطيط الجيـد    شكال توض نعرض  وفيما يلى   ٠المناسب  للتفاوض وتدريب المفاوضين      
 :للتفاوض 

 

تحديد األهداف المطلوب تحقيقها بشكل 
 واضح ومحدد

تحديد عالقات التأثير والتأثر بالبيئة المحيطة 
 بالموقف التفاوضى

 لقضايا التى سيتم التفاوض عليهاتحديد ا

دراسة تلك القضايا وجمع بيانات عنها مقدما 
 وتحليلها

 دراسة الخصم وجميع بيانات عنه وتحليلها

 تقويم المركز التفاوضى تقويما دقيقا

 المناسبة لإلستراتيجيةاالختيار السليم 

 للتفاوض

 

 التخطيط الجيد للتفاوض



 

 -:  اإلستراتيجية المستخدمة والتكتيكات المصاحبة لها ٥/٢

 ٠ لها التكتيكات الخاصة بها إستراتيجيةفكل موقف يتطلب إستراتيجية معينة وكل 

 -: االستخدام الذكى للتوقيت ٥/٣

 هعليفالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك نصفين فهو قيد مفروض على كل مفاوض و             
 التعامل معه بذكاء  

 فيعرف متى يتحدث، متى يتوقف، متى يهاجم، متى يتساهل

 -: توظيف األسئلة لخدمة التفاوض الفعال ٥/٤

فالمفاوض الناجح هو الذى يحدد الهدف من أسئلته بدقة وتوظيفها بالشكل الذى يـدعم              
  وينمى فرص هموقف

 . التفاوضية هتحقيق أهداف

 -: ة االستشارة والوساط٥/٥

طرف ثالث لمعاونة المفاوضين على تسوية ما       مع  فكثيرا ما يتطلب الموقف التفاوض      
 ٠بينهم من خالف 

 -:  خصائص المفاوض ومهاراته٥/٦

فالمفاوض الماهر يتحلى بقدرات ومهارات خاصة وتختلف بالضرورة مـن موقـف            
 ٠آلخر 

 -:  العالقات بين األطراف المتفاوضة٥/٧

حد كبير بالعالقات فيما بين أطراف العالقة التفاوضـية وبمـا           تتأثر المفاوضات إلى    
 يسودها من ود أو تأثر 



 ومن ثم ينعكس ذلك على استمرار المفاوضات أو انقطاعها

 -:  العناية بصياغة االتفاقات والعقود ٥/٨

 ٠فالصياغة السليمة يترتب عليها عدم حدوث مشاكل أثناء تنفيذها 

 ٠وض الفعال  االلتزام بمبادئ التفا٩ /٥

 

 

 

 

 ٠ مبدأ القدرة الذاتية للمفاوض ومدى تناسبها مع الموقف التفاوضى ٦/١

 ٠ مبدأ المنفعة ٦/٢

 مبدأ االلتزام أى التزام كل طرف فى تحقيق األهداف التى يمثلها والتزامـه بمـا يـتم                  ٦/٣
 التوصل إليه من اتفاقات 

 ٠     ناتجة عن هذا التفاوض 

فاوضية  ويظهر فى حالة تكرار التعامل بـين األطـراف المتفاوضـة              مبدأ العالقات الت   ٦/٤
 ووجود مصالح مشتركة 

 ٠      مستمرة أو الحقة بينهم 

 

 

 

  مبادئ التفاوض الفعال -٦ 



 

 

 

 -: اإلستراتيجية 

هى اإلطار العام للتحرك واألهداف األساسية المطلوب تحقيقها وترجمـة ذلـك إلـى        
 بذلك تكون اإلطار العام الذى يحكـم  سياسات ومبادئ عامه يتم االلتزام بها فى التعامل ، فهى     

السلوك التفاوضى ويوجهه ويحدد اتجاهاته الرئيسية ، فهى نوع من التخطيط لوضع خطـط              
 ٠وبرامج العمل لألهداف بعيدة المدى 

 -: أما التكتيك 

: فهو التخطيط للتنفيذ وخطوات العمل الالزمة لتحقيق األهداف بفاعلية ويتطلب ذلك             
- 

 ٠ئية أو مرحلية  تحديد أهداف جز -
 ٠حديد برامج زمنية للتنفيذ ت  -
 فهو عبارة عن تحركات جزئية فى إطار عام محدد مسبقاً وهو االسـتراتيجية ، وكـل                 -

 ٠إستراتيجية لها التكتيكات الخاصة بها 
 

 -: ويمكن تصنيف اإلستراتيجية الممكن استخدامها للمفاوض طبقاً ألسس مختلفة هى 

 

 )ماذا ؟( وب تحقيقها  طبقا للنتائج المطل٧/١

 ولكل منهما التكتيكات                                           هناك نوعان من االستراتيجيات   
 -:الخاصة به

  إستراتيجيات التفاوض -٧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصم المفاوض فوز خسارة

 فوز فوز/ فوز  ) ١(  خسارة/ فوز  ) ٢( 

 خسارة فوز/ خسارة  ) ٣(  خسارة/ خسارة  ) ٤( 

 

استراتيجيات تهدف إلى توسيع قاعدة المنافع 
المشتركة لجميع أطراف التفاوض             

 )أى فوز لكل من الطرفين ( 

  )١( الموقف رقم 

استراتيجيات تهدف إلى تعظيم 

 المكاسب الذاتية فقط

 

  )٢( الموقف رقم 

 عالقات الفوز والخسارة



 

النسبة للتكتيكات المتعلقة بإستراتيجيات توسيع قاعدة المنافع المشتركة والتـى مـن            ب  ٧/١/١
 -: أهمها 

 ٠) لمراجعة الموقف وإعادة الحسابات الخاصة بجوانب الموضوع  : ( طلب استراحة

بشرط عدم عرضها بشكل يشوبه التهديد مثل  آمل أن نتفق           : تحديد مواعيد نهائية للتفاوض     
 ٠ ى وهو السابعة مساءقبل ميعاد طائرت

 بهدف عرض النوايا الحسنة للمكسب لكال الطرفين: كشف الحقائق كاملة 

:  بالنسبة للتكتيكات المتعلقة باستراتيجيات تعظيم المكاسب الذاتية فقط والتى من أهمها     ٧/١/٢
- 

 الخداع

 ٠من خالل إعطاء االنطباع بسلوك معين ثم التصرف عكس ذلك 

 -: مـثـال 

ت قضية السعر تهم الخصم فى المقام األول بينما يهم المفاوض ميعاد التسـليم              إذا كان 
فان المفاوض يركز المناقشة على السعر وأسلوب سداد الثمن ليصرف نظر الخصم عن قضية           
ميعاد التسليم فال تلقى عنايته ويحقق المفاوض فيها ما يريد ، ولكن هذا التكتيك يتطلب مهارة                

 ٠ه إذا شعر الخصم بخداع المفاوض فإنه سيسعى إلى االنتقام خاصة من المفاوض ألن

 الصقر والحمامة

ينصح دائما فى فريق التفاوض المكون من شخصين أو أكثر أن يكون أحدهما حـاد               
ولنجاح هذا التكتيك فإن األمـر يتطلـب فريـق          ) الحمامة  ( واآلخر مسالم   ) الصقر  ( الطبع  

 ٠ره المحدد مع عدم تعقيد األدوار متعاون جدا من شخصين كل منهما له دو

 



 

 

 

 

 

 

 تحويل االعتراض إلى إيجاب 

من خالل تلقى العبارات المتشددة والسلبية من الطرف اآلخر وإعادتها ثانية لـه فـى          
 ٠صورة سؤال ،      ال يمكنه الرد عليه سوى بنعم 

 مـثـال

 :لسؤال المضاد فيكون ا) لن ادفع هذا السعر ( أن العبارات المتشددة كانت  بفرض

هل أنا على حق فى االعتقاد بأنكم لن تدفعوا هذا السعر تحت أى ظرف من الظروف فتكـون    
 إجابته نعم

  جداً بالنسبة لكم ؟وان السعر عاٍل: س 

 نعم: ج 

 وان مستوى الجودة ليس بالدرجة الكافية لتدفعوا هذا السعر ؟: س

 نعم: ج

 نكم قبول هذا السعر ؟وانه يجب زيادة مستوى الجودة لكى يمك: س

 نعم: ج



 ٠وهكذا يرتبط هذا التكتيك بشخصية المفاوض 

 

 )متى ؟  ( اإلستراتيجية طبقاً لتوقيت التصرف كأساس لنجاح ٧/٢

 -: أساس نجاح هذه االستراتيجيات هو حسن التوقيت فى 

 ٠بدء الكالم أو التوقف عنه  -
 ٠االنسحاب الحقيقى أو الظاهرى  -
 ٠التراجع أو الهجوم  -
 ٠طرح البدائل أو االقتراحات المضادة  -
 ٠التقدم برأى جديد أو إدخال عنصر جديد فى الموقف  -

 -: وأهم التكتيكات المتعلقة بتلك االستراتيجية هى 

 -: وشعارها :  التسويف٧/٢/١

 فكر على – ال تقلق ، ال تقدم تنازال بسرعة      – اصمت   –أجل اإلجابة   " بالصبر تبلغ ما تريد     " 
  على ما تريدمهلك لتحصل

 -: ويجب على المفاوض أن 

 ٠ يدقق فى توقيتات كالمه وتوقفه عن الكالم  -
 ٠ اإلصغاء باهتمام للطرف اآلخر وعدم السرعة فى الكالم  -
 الحرص فى تقديم التنازالت فالمسارعة فى ذلك تشجع الخصـم علـى طلـب المزيـد                 -

 ٠وينعكس هذا سلبياً على  سلوكه من وجهة نظر المفاوض 
 

 

  -:  المفاجأة ٧/٢/٢

فالتقدم بفكرة جديدة يمكن أن يحدث اختالال فى ترتيبات الخصم وحساباته بما يـنعكس علـى                
 ٠المزايا التى يحصل عليها المفاوض 



 -: مثال ذلك 

ة كاملة إلسرائيل   أ والتى كانت مفاج   ١٩٧٧زيارة الرئيس انو السادات إلى القدس فى        
الموقف بأسلوب الصدمات الكهربائية ولو تم استثمار هذه        والعالم كله أحدثت تحوال مفاجئا فى       

 الصدمة جيدا المكن انجاز مباحثات السالم فى وقت قصير جداً

  -:  الكر والفر ٧/٢/٣

 ٠الشعار هنا هو إمكانية التحرك فى أى اتجاه أو السيارة تتحرك فى كل االتجاهات 

شدد أو يتساهل ويدافع عن طلباته أو       ويعنى ذلك أن المفاوض يتحرك للمواجهة أو للتراجع ويت        
يتنازل عنها حسب سير المفاوضات ، وحسب تقويمه لديناميكية عالقات القوة علـى مائـدة               

 ٠) المحافظة على شعرة معاوية ( المفاوضات 

 

 )كيف ؟ (  طبقا لطابع السلوك التفاوض ٧/٣

 :دفاعية /   استراتيجيات هجومية ٧/٣/١

 -: الهجومية * 

وض فى الغالب عدوانيا ومتشددا ويلجأ إلى تلك اإلستراتيجية عندما يكـون     يكون المفا 
 ٠تقييمه للموقف التفاوضى يشعره بالتفوق أو لعدم حرصه على إتمام المفاوضات بنجاح 

 - : الدفاعية* 

يدرك المفاوض أن موقفه ضعيف نسبياً وبالتالى يهدف إلى تقليل الخسائر إلى ادنى حد ممكن               
 كن إنقاذهأو إنقاذ مايم

 :استراتيجيات االنجاز مرة واحدة / استراتيجيات التدرج  ٧/٣/٢

 -:استراتيجيات التدرج * 



ويلجأ فيها المفاوض إلى تبين روح التحرك خطوة خطوة نحو الغاية النهائية إيمانا منه بأن هذا 
 أفضل تقييما

 ر الخارجية األمريكى األسبقي هنرى كيسنجر وزةوخير مثال لذلك شخصي

  -) : الخبطة الواحدة ( استراتيجيات االنجاز مرة واحدة 

ويلجأ إليها المفاوض الذى يقدر انه ال توجد ضمانات حقيقية الستمرار فرص تحقيق أهدافـه               
 ٠فى المستقبل 

 - : ذلك مـثـال

     العرب فى تعاملهم مع القضية الفلسطينية فإما استردادهم حقوقهم مرة واحـدة وإمـا ال               
  صلح  تفاوض وال

 ٠وال اعتراف 

 

 

  كيف ؟إلستراتيجيةومن أهم التكتيكات التنفيذية 

 

 -: المشاركة 

وشعار هذا التكتيك نحن معاً أو نحن أصدقاء وحتى ينجح هذا التكتيك البد من توافر               
حد ادنى من السياسات أو المبادئ العليا الحاكمة لسلوك الطرفين والمشتركة بينهما وفيها يقوم              

بالتركيز على بيان أوجه المعاونة والمساعدة التى يستطيع تقديمها للطرف اآلخـر            المفاوض  
  ٠تشجيعا للطرف اآلخر على المبادلة بتنازالت ومعاونات من جانبه 

 -: مـثـال ذلك 



ما يقدمه العريس عن مدى التزامه بتنفيذ تعهداته فى الحصول على الشقة الالئقـة والسـيارة                
زلية من اجل تهيئه بيت زوجية مناسب له مع عروسه وذلـك عنـدما              المناسبة واألجهزة المن  

 ٠يطلب بعض المعونات والتنازالت من العروس 

 

 -:المساهمة 

 )شيلنى وأشيلك ( 

 )نقسم البلد نصفين ( منتصف الطريق 

ويستعان بهذا التكتيك عندما يكون هناك اختالف حاد فى المفاوضات بين البـائع والمشـترى              
 ) خطوة خطوة         ( التدرج       

 

 : التعاون إلستراتيجيةومن التكتيكات التنفيذية 

 ٠تبادل االقتراحات  -
 ٠تقديم حلول للمشكالت القائمة طالما أنها تعوق االتفاق  -
 ٠أى تدعيم ملف التفاوض بالوثائق  ) اًكن جاهز( توثيق الكالم  -
 

  : تفادى النزاع إلستراتيجيةومن التكتيكات التنفيذية 

 -:  ادر خدك األيسر وسجلها نقطة *

عندما يكون الخصم قد اخذ موقفا صلبا ومتشبثا برأيه ويستطيع المفاوض أن يتجـاوب معـه                
  ٠دون            خسارة كبيرة

 

 



 

 

 

 -:اقتراح االستعانة بوسيط * 

عندما يحتدم الخالف بين المفاوض والخصم وال يبدو فى األفق اقتراب من الحل ومنعا لقطع               
 لمفاوضات نهائياا

 -: ثم نعم ٠٠٠ ولكن ٠٠نعم 

والمقصود هنا هو أن تستسلم مع المحافظة على ماء الوجه حيث يبدو أوال أنك تتحفظ ولكـن                 
 ٠فى النهاية توافق على وجهه نظر الخصم تفاديا للنزاع 

 

 -:  مواجهة النزاع إلستراتيجيةومن التكتيكات التنفيذية 

 ٠قفك بالمستندات الرجوع للحقائق وتأييد مو* 

 ٠التمسك بالموقف مع استمرار الضغط * 

 ٠التهديد المباشر * 

 

 -:  الدفاعية إلستراتيجيةومن التكتيكات التنفيذية 

 ٠التراجع * 

 ٠المقايضة * 

لكسب الوقت لحين تغير المركز التفاوض النسبى أو لحين استشـارة           ( اشتر بعض الوقت     •
 ٠) الرؤساء 



 وتكتيكات التفاوضاستراتيجيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تصنيف اإلستراتيجية نوع اإلستراتيجية تكتيكات كل استراتيجية

 طلب استراحة* 

 تحديد مواعيد نهائية* 

 كشف الحقائق كاملة* 

  توسيع قاعدة المنافع المشتركة-١

 الخداع* 

 الصقر والحمامة* 

 االعتراضات إلى ايجابياتتحويل * 

  تعظيم المكاسب الذاتية-٢

 

طبقا للناتج المطلوب 

 تحقيقه

 )ماذا ( 

 التسويف* 

 المفاجأة* 

 الكر والفر* 

 

ــت  طبقــــا لتوقيــ

 اإلستراتيجية

 )متى ( 

 الهجومية ) ١(  المشاركة* 

 المساهمة* 

 منتصف الطريق* 
 االنجاز مرة واحدة/ التدرج  ) ٢(

 تبادل االقتراحات* 

 تقديم حلول للمشاكل القائمة* 

 )كن جاهزا( توثيق الكالم * 

 نالتعاو) ٣(

 تفادى النزاع ) ٤( ادر خدك األيسر وسجلها نقطة* 

طبقاً لطابع السلوك 

 التفاوض

 )كيف ( 



 اقتراح االستعانة بوسيط* 

  ثم نعم٠٠ولكن ٠٠نعم * 

 

 تأييد الموقف بالمستندات* 

التمسك بـالموقف مـع اسـتمرار       * 
 الضغط

 لتهديد المباشرا* 

 مواجهة النزاع ) ٥(

 التراجع* 

 المقايضة*

 اشتر بعض الوقت*

 الدفاعية ) ٦( 

 

 

 

 

 

 

تتوقف فعالية المفاوض فى ممارسته لعملية التفاوض على مدى إلمامـه بالمهـارات             
األساسية للتفاوض إلى جانب المفاهيم والمعلومات األساسية للتفاوض وتتنوع تلك المهـارات            

 فى رئيس وأعضاء فريق التفاوض وتتباين األهمية ودرجة الحاجة لها وفقاً التى ينبغى توافرها
للمراحل المختلفة للعملية التفاوضية ، وتوضح المصفوفة التالية المهـارات المطلوبـة لكـل              

 ٠مراحل أو الموقف األخرى 

 

  مهارات التفاوض -٨



 مصفوفة المهارات المطلوبة خالل عملية التفاوض

 

العمل        

 فى الفريق

معالجة 

 راضاتاالعت
 التحليل االتصال اإلستراتيجية

 المهارة  

 المرحلة

 اإلعداد * * *  *

 االفتتاح  *   *

* * * *  
الجلسات 

 التمهيدية

 جلسات التفاوض * * * * *

 العقد/ االتفاق  * *   

 *  *  
 مابعد التفاوض

 )التنفيذ( 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

وحاتك والحد األدنى واألقصى الذى تقبله فى                                   وحدد حاجاتك وطم  
 التفاوض

 

                                 

                                                            وحدد الحد األدنى واألعلى الذى     
 يمكن أن يقبله      

 التأثير على اتجاهاتـه مـع                                                                وكيفية
 الحفاظ على ماء الوجه

 

                                                           وتذكر أن عدد التنـازالت التـى       
 تكون مستعدا للقيام بها

                                                            يجب أن تتناسب مـع تنـازالت       
 الخصم

بصورة مستمرة سـواء لـك أو                                                                   
 لخصمك

 اآلتيقبل التفاوض تذكر 

  اً  تفهم نفسك جيد

   اً  تفهم خصمك جيد

  الخصم ومدى التنازالت الممكنةأنماطادرس 

 قيم وأعد تقييم التوقعات واالتجاهات

 االلتزامات تقدم بتحفظ

 ادخل وسيط قبل غلق الباب واالستسالم

                                   وسع دائرة التفاوض ومجاالته

حافظ على أسرارك وال تعلن لخصمك 

 التحفظيسعرك 



 

                                                            

                                                              

                 

                                  

 

 

 

 جديدة لم تكن     إذا لم يوجد حل الستمرار التفاوض فقد يلجأ                                   

 مطروحة وتمثل مصالح مشتركة  للطرفين                            إلدخال  قضايا

          

 

                                                 مك سعرك التحفظي                                  وال تعلن لخص

                                                                  

 

 

 

 

 
 تذكر أن



 

 

 

 -: المفاوض الفعال ينظر بصورة شاملة ومتكاملة للموقف ويحدد 

 مصادر قوته التفاوضية ومصادر ضعفه ) ١( 

 در قوة الطرف اآلخر ومصادر ضعفهمصا ) ٢( 

 كيف يتفاوض والى أى مدى يقدم تنازالت ) ٣( 

 وذلك من خالل

التركيز على مصادر 
 قوته واستثمارها

الصبر وتذكر قاعدة 

٨٠/٢٠ 

من  % ٨٠

التنازالت تتم فى 

  دقيقة٢٠أخر 

اكتشف الخيارات 

المطروحة واستفد 

منها وتذكر مبدأ هات 

 وخد

 يتكارسم مالمح شخص



 

 

 

 قائمة المراجع 

 

 

مكتبـة عـين    ، ثابت عبد الرحمن إدريس     / د،  المدير والتحديات المعاصرة     -١

  .١٩٩٢، شمس 

 ٠ ١٩٩٨مكتبة جرير ، تونى هوب / د، جيالن بتلر / د،  إدارة العقل -٢

ترجمـة  ، اليوت  . روبرت س   / د، بين الضغط والضبط    ،  صحة المديرين    – ٣

 ، عال احمد صالح 

  .١٩٩٨،      سلسلة  إصدارات بميك 

  .١٩٩٨مكتبة جرير ، بتيرها نسون . تأليف،  ضغط العمل طريقك للنجاح- ٤

  .١٩٩٦، سلسلة إصدارات بميك ، إبراهيم الفقى / د. قادة التميز  أسرار - ٥

تـيم كـاميرون    ، دافيـد ريتـون     ، إننى كما تفكر    ،  اإلدارة والقيادة الذات     – ٦

 إصدارات بميك ،



 .٢٠٠١، عبد الرحمن توفيق /       إشراف د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادارة الوقت

 

 

 مورد نادروسلعة فريده اليمكن شرؤها وهو يسير بسـرعة محـددة            الوقت
 .وثابتة لذا ينبغى المحافظة عليه واستخدامه أفضل استخدام 

 - :مقدمه



ويعد الوقت من اهم عناصر ومقومات االنتاج االساسية ، ويقـاس مـدى             
التقدم الحضارى للدول من خالل اتجاهات شعبها وتقديره الهمية الوقـت وكيفيـة             

 .ا يفيد استغالله فيم

وتعتبر قدره المدير على تنظيم وادارة الوقت بما يحقق االهداف المطلوبـه            
أحد المؤشرات التى يمكن استخدامها لقياس كفاءته وفعاليته ، فالمدير الناجح هـو             

 .الذى يتعامل مع الوقت على انه مورد من الموارد عالية الثمن والقيمه 

                

 

 قت ؟واالن ماذا يعنى الو

هو الحياة ، واليمكن شراؤه والتجميعه وال تخزينـه أو اسـتئجاره            "الوقت  
 " .واليمكن استبداله بغيره والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك 

                

 

الوقت هو القاسم المشترك بين جميع البشر فهم جميعاً لديهم نفـس الوقـت             
 سـاعه   ٢٤لناس فجميعهم لديـه     المتاح لالخرين وهو موزع بالتساوى بين جميع ا       

 . أيام فى االسبوع ٧يومياً ، 

ان ادارة الوقت عملية موجهه الى المستقبل والتنبؤ به عن طريق التخطيط            
للوقت فى الحاضر ، وادارة الوقت هى مهاره الفرد فى السـيطره علـى الوقـت                

 .المتاح للعمل فى ظل المعوقات الخارجة عن ارادته 

 عزيزى المشارك

 ادارة الوقت 



ت الى أن يجد الفرد لنفسه وقتاً كافياُ يتيح له امكانيـة            كما تهدف ادارة الوق   
التفكير والتخطيط وحل المشكالت باسلوب ناجح ومبدع مع عدم االحساس بضغط           
العمل عليه أو الشعور بالقلق الذى يؤثر على انتاجية الفرد وقد يؤثر ايضاً علـى               

 صحته وقدرته على االبداع 

 

 

 

 

                 

 

 :الوقت من أهمية تنبع 

 .إن الوقت سريع االنقضاء وعملية استرجاعه أو مستحيل  -١
 .ال يمكن تخزينه وعوض الوقت من الموارد النادرة ال يجمع وال ي -٢
 .موزع بالتساوي على جميع األفراد  -٣

 -:ان ادارة الوقت بطريقة فعالة تمكنك من االتى 

 .التخلص من اهدار الوقت وتضييعه  -١
ل مهمه بما يتناسب مع أهمية المهام المطلوب        تخصيص الوقت المناسب لك    -٢

 .تنفيذها 
 .قياس مدى التقدم فى انجاز المهام وتنفيذ الخطط الموضوعه  -٣
المساعدة فى تخطيط يوم العمل بشكل كفء يقلل من الضـغوط النفسـية              -٤

 .والجسمية ويزيد من االنتاجية 

 - :أهمية ادارة الوقت



مسـتخدمة  التى تعمل بها ،وتحديد األسـاليب ال       المساعدة فى تنظيم البيئة    -٥
 .لالستفادة من الوقت مثل التفويض وطرق التحكم فى مضيعات الوقت 

ان ادارة الوقت هامة فى حل المشكالت ، وانجاز األهداف الموضوعة فى             -٦
 .الوقت المحدد بكفاءة 

 ادارة الوقت هامه لتحقيق التفاوض الذكى الفعال  -٧

 :ضرورية الدارة االجتماعات بفعالية وتحقيق الهدف من عقدها  -٨
       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  أنواع الوقت 

 

ان اكثر الناس نجاحاً أولئـك الـذين يهتمـون بقيمـة الوقـت              

ويحسنون ادارته ويحسبون وقتهم بالدقيقـة والثانيـة ولـيس          

وان النـاجحين يبـدأون االن ويتحركـون        . بالساعات وااليـام    

يتحركـون فقـط عنـدما       يمـاطلون و   احاجاالقل ن بسرعه بينما   

  .    رون لذلكطيض



وهو المخصص للدراسة والبحث واالستقصاء والتخطيط : الوقت اإلبداعي  )٢
لفهم األمور وإداراتها والعمل على تحديد مضيعات الوقت ووضع الحلول 

 .لها وتحديد األولويات التي يجب القيام بها 
لتنفيذ المرحلة األولى ويتم فيها وهو مرحلة االستعداد : الوقت التحضيري  )٣

جمع المعلومات وتجهيز بيئة العمل وأدوات العمل وأساليبه وأفراده حتى 
 .يتم تجنب الهدر في األموال والتقليل من التكاليف 

ويقصد به الوقت المبرمج والتعرف على جميع األمور : الوقت اإلنتاجي  )٤
 .المتعلقة بالحصول على الوقت المثالي في العمال 

وهو الوقت المخصص للنشاطات الفرعية غير : الوقت غير المباشر  )٥
 .المتخصصة والتي لها تأثير على العمليات اإلنتاجية 

 

 

 

 

 

 

ان الوقت أثمن شيء لدى االنسان ومضيعات الوقت كثيره ومتنوعه منها           

:- 

 

 

 

 -:مضيعات الوقت والحلول المقترحة لها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مضيعات 
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توصيل رسالة فقط وحدد زمن المكالمة قبل       انظر الى الهاتف على انه أداة ل       •
البدء بها و حدد االفكار التى تنوى نقاشها ، وأعد خطه لغربلـة وتفـويض         

 .معظم المكالمات واعتمد على السكرتاريه فى ذلك 
عن عقد االجتماعات غير الضرورية ، وابدأ االجتماع فـى الوقـت             ابتعد •

ضاء االجتماع بموعده قبله    المحدد واختمه فى الوقت المحدد ، مع اعالم اع        
بوقت كاف وكذلك بموضوعاته ومكان االجتماع ودور كل منهم فـى هـذا             
االجتماع حتى يتم التحضير جيداً له واداراته جيداً بما يحقق الهدف منه فى             

 .الوقت المحدد 
التفويض يعد من أفضل ادوات ادارة الوقت وهو يساعد المفـوض علـى              •

 على انجاز كافة المهام والمسئوليات المكلف       الحفاظ على وقته وعلى قدرته    
 .بها بكفاء و فعاليه ، كما انه يسهم فى تطوير المرؤوسين 

وذلك عن طريق وضـع جـدول       " العمل الفورى   " تغيير عادة التأجيل اى      •
لالشياء المطلوبه وتحديد مواعيد لتنفيذها حسب أولوياتها والزام نفسك بهذه          

 .المواقيت 
البـاب المفتـوح    " استقبال االخرين وذلك باتباع سياسة      تغيير عاداتك فى     •

مع تحديد موعد للزيارة قبلها بفتـره كافيـه         " الباب الموارب   "أو  " المعدل  

 -  :أهم الحلول لمضيعات الوقت



كذلك تحديد مدة الزيارة أن التزيد مثالً عن عشرة دقائق واخبـار الزائـر              
 .بذلك مقدماً عن طريق السكرتاريه 

 -:وعدم اهداره ويتمثل فى اكتساب مهارات جديده للحفاظ على الوقت  •
 .مهارة االدارة الفعاله لالجتماعات وتنظيمها  -
 .مهارة التفويض الفعال  -
  .اكتساب مهارات الكتابه والقراءة السريعة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التخطيط الفعال الدارة الوقت

 

يشكو الكثيرون من عدم توافر الوقت الكافى بانجاز كافة المهام الموكله اليهم فى             

لوقت المحدد اال أن المشكله الحقيقية لديهم تكمن فى كونهم اليقومون بالتخطيط            ا

 .الستخدام اهم وأندر العناصر المتاحة لهم وهو وقت العمل اليومى 

    

                    لكى تضع خطه فاعله الدارة الوقت عليك باتبـاع الخطـوات           

  -:االتية 

 

 

 

 

 

 

 

 عزيزى المشارك 

مـا  "  حلل كيف يجب أن تستخدم وقتك من االن فصاعداً           -٢

وهل هناك أنشطة يمكن االستغناء عنهـا أو        " يجب أن يكون    

 تفويضها للغير ؟

 التخطيط الفعال الدارة الوقت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

                           

 

 حالياً لتحديد   اً تعرف على سلوكك الفعلى فى استخدام وقت       -١

المشكالت التى تواجهك فى ادارة الوقت والتى قد ترجع لـك           

د المحيطـين بـك   فـرا شخصياً أو لبيئة العمل المحيطة أو اال     

تحليـل   وضع االولويات وتنفيذ االهم ثم المهم عن طريق  -٣

  .م والعاجل منها وغير العاجل االعمال لمعرفة الها

 وضع الخطة موضع التنفيذ وااللتزام بالتوقيـت الزمنـى       -٤

بها وينبغى ان تكون هذه الخطة واضحة واقعية ومرنه حتى          

 .يمكن تطبيقها بفعالية 

خطوات التخطيط الفعال 

 ة الوقتالدار

 عزيزى المشارك



 

 -:   للوصول الى خطه فاعله للوقت ينبغى االخذ فى االعتبار ما يلى 

يـزاً فـى   وضع تاريخ محدد لالنتهاء من كل مهمة فهذا يعـد أسـلوباً مم         -١

 االلتزام بتنفيذ المهام 

 كتابة جدول زمنى لتنفيذ االنشطه التى تود انجازها يومياً مـع مراجعـة             -٢

 .االهداف واالولويات باستمرار 

تأكد من انك تخصص وقتاً كافياً لكل واجب تقوم به علىاال يكون اكثر من               -٣

 .الالزم 

 .كن مرناً ومستعداً لمواجهة االحداث غير المتوقعة  -٤

استخدام نماذج تساعدك على جدولة الوقت ومنها لوحة جانيت ، والنموذج            -٥

 .االسبوعى لبيان االحداث اليومية 

 .ويد النفس واجبارها على التمسك بما ورد بالخطة تع -٦

تجميع االنشطه ذات الصله فى مجموعات زمنية حيث يوفر ذلك كثير من             -٧

 الوقت المنفق 

أجل المشروعات البسيطة الى ما بعد االنتهاء من المشـروعات االكثـر             -٨

  صعوبه وتعقيداً

 



 

 

 

    

 

 

 

 مبادىء التعامل الفعال مع الوقت

 

 من المبادىء أو االرشادات العامه التى يمكن تطبيقها فى هناك مجموعة 

 . ادارة الوقت والشكل التالى يعرض منظومه هذه المبادىء 

 

 

 

 

 

 

 مبادىء التعامل الفعال مع الوقت

 مبادىء تخطيط المهام 

 مبادىء تحديد االهداف * 

 تحليل االولويات وااللتزام بها * 

ــحيحة *  ــياء الص ــذ االش تنفي

 بطريقة صحيحة 

 متابعة تنفيذ المهام أوال بأول * 

 التعرف على التقدم فى االنجاز * 

 مبادىء مراقبة تنفيذ المهام  ء تنظيم وتنفيذ المهام مبادى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        

   

 وحدد أولوياتكحدد اهدافك بدقة  -١

  االوراق والملفات رتب مكان العمل وصنف -٢

 تخلص من االوراق الزائده  -٣

 قسم المهام الكبيره الى مجموعة من المهام الصغيره  -٤

 قلل من المقاطعات وتسرب الوقت  -٥

 بأدب وذوق لكل من يحاول تضييع وقتك   " ال " تعلم أن تقول  -٦

كافىء نفسك على كل انجاز تقوم به فى الوقت المحدد حتى تستمر فى  -٧

 .ادارة وقتك 

 تعرف على مايجب عمله منذ البداية وتحديد أفضل الطرق لتنفيذهال -٨

سر النجاح هو التعرف على طبيعة المهام المطلوبه ومعرفة دورة النشاط  -٩

 والطاقة الخاصة بك والتنسيق بينهما

االبتكار فى التوصل الى طرق فعالة وجديدة وتطبيقها فى تنفيذ  -١٠

 المهام والمسئوليات لتوفير المزيد من الوقت

 -:مقترحات الدارة الوقت بفعالية 



 

 عزيزي المشارك ،،،

   

كلما تقدمت فى السلم الوظيفي كلما ازدادت الضغوط التى تتعرض لها فـى حياتـك               
بل انك قد تشـعر    ، وال يقتصر مصدر هذه الضغوط على بيئة العمل والمنظمة فقط           ، اليومية  

 .فى كثير من االحيان لضغوط عديدة مصدرها البيئة الخارجية بل وحياتك الشخصية أيضا 

 -:     ولكن   

  هل فكرت فى تحليل أسباب هذه الضغوط ؟

      و

  هل حاولت تحليل دورك فى تفسير وتطوير هذه الضغوط ؟

      و

هل فكرت فى انك قد تكون تحت ضغوط كثيرة ولكنك قد تمثل أهم مصدر للضـغوط التـى                  
 تواجه مرؤسيك ؟

      و

 ال تتسبب لك فى العديد من النتـائج         هل حاولت بناء استراتيجية لمواجهة هذه الضغوط حتى       
 السلبية عليك ؟

      و

 هل تشعر بأنك فى غاية اإلجهاد تحت تأثير هذه الضغوط ؟

      و



هل حاولت الخروج من كل المآزق التى تسببت فى إحداثها الضغوط ولم يصادفك النجـاح أو          
 عادت إليك 

      أعراضها ثانية ؟

 

فتعالى معنا فى هذا اللقـاء  . ثلت نقاط اهتمام بالنسبة لك إذا كانت األسئلة السابقة قد م  
 التدريبي لنحاول معا 

وذلك بمناقشة كل ما سبق     . التسلح ضد أعراض ونتائج الضغوط ونحيا مع القدر السليم منها           
 .فى اللقاء التدريبي حول ضغوط العمل واإلجهاد االدارى 



 ضغوط العمل واإلجهاد االدارى 

 

 :ماهى الضغوط 

التفاعل بين مجموعة من القوى الخارجية البيئيـة والقـوى الداخليـة             تعنى الضغوط 
التنظيمية واالستجابة من جانب الفرد والتى يترتب عليها أثار مادية ونفسية وسلوكية تختلـف              

 .درجتها طبقا لخصائص الفرد وتؤثر على كفاءة أدائه وقدرته ورغبته على األداء 

   

    

 

ولكنك أنت  ، أحد ان يوجد الغضب أو التوتر بداخلك نتيجة للضغوط          انه ليس بمقدور    
 ) .واين دادير ( وحدك المسئول عن ذلك من خالل الطريقة التى تسوس بها حياتك 

 

 :مصادر الضغوط 

إن الفرد فى سعيه إلى تحقيق أهدافه فى حياته اليومية يتعرض إلى عوامل أو قـوى                
را لها و قد تكون المنظمة التى يعمل بها أو البيئـة            والتى قد يكون هو نفسه مصد     ، ضاغطة  

وعلـى شخصـيته ومـدى      ، التى تحيط به ويتوقف مدى تأثير هذه الضغوط ونتائجها عليه           
 .استعداده النفسي لها

 

 

  

 هل تعلم

 حاولت مسبقا أن تحلل دورك فى كيفية تأثير الضغوط عليك ؟ ه2 



 

  -: فيما يلي نذكر أهم مصادر الضغوط التى تواجه الفرد 

 

 :ضغوط العمل التنظيمية 

 -:ة لإلدارات العليا فيما يلي وتتمثل أهم ضغوط العمل لتنظيمي

  : زيادة عبء الدور-أ 

، ويشير إلى ضخامة المسئولية وكثرة المهام المطلوب القيام بها فى فترة زمنية معينة              
ويتمثل دور اإلدارة العليا هنا فى اتخاذ القرارات الهامة والمنطوية على درجـة عاليـة مـن            

 .واالجتماعيات وغيرها ، اتيجيات المخاطر والمسئولية عن التخطيط ووضع االستر

  

 

 

  : صراع األدوار-ب 

أن كثرة األدوار وتعارضها وعدم قدرة الفرد على التوفيق فيما بينها تمثل أحد مصادر  
ان ، الضغوط التى يتعرض لها المدير وخاصة فى المستويات العليا ومما يزيد األمر تعقيـدا               

 .لكنها تضم أدوارا ذات طبيعة اجتماعية وعائلية هذه األدوار ال تقتصر على التنظيم فقط و

 

 

 

 

 لة ووقودا لنجاحك ويحد لقدراتكأن تجعل من زيادة عبء الدور وسي +�ول 

 a4آ� 
والذي يعتبر سالحك فى ، عندما تثقلك األدوار حاول أن تتقن فن تنظيم وادارة الوقت 

 .مواجهة مثل هذا النوع من الصراع 



 

  : ضخامة المسئولية–جـ 

كلما ارتفعنا فى الهيكل التنظيمى كلما زاد ليس عبء وحجم العمل فقـط بـل زادت                 
مسئوليات العمل وما قد يترتب عليها من نتائج ومخاطر عالية قد يترتب عليها غرامات مالية               

أو اإليقاف عن العمل أو تلويث السمعة فى حالة اتخـاذ قـرارات             كبيرة أو الحبس أو الفصل      
مخالفة للقوانين و التشريعات وكل ذلك بالتأكيد يؤدى الى أحداث ضغوط على المديرين فـى               

 .المستويات العليا 

 

  : ضغط الوقت-د 

من العوامل المسببة للضغوط أيضا والتى عادة ما يتعـرض لهـا المـديرون فـى                 
دارية العليا ، فكثير من المديرين يشكون من عدم كفاية الوقت المتـاح إلنجـاز           المستويات اإل 

 .المهام واألعمال المطلوب القيام به 

 

 

 : االفتقار إلى تفويض السلطة -هـ 

إن عدم التفويض المناسب للسلطة ال يتفق مع المبادئ اإلداريـة السـليمة ويشـكل مصـدرا        
ى تؤثر على نماذج سلوكهم سواء فى العمل أو خارج للضغوط التى يتعرض لها المديرون والت  

 .نطاق العمل 

%� �ي 
 ا��>�رك
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    ٢٤   إن جميع البشر  يشتركون فى مورد هام من الموارد وهو الوقت فكل منا يملك 
 فى اليوم ولكن أكثرنا ثراء هو من يعرف كيف يستغل هذا الوقت بأعلى كفاءة     ساعة 

    لتحقيق أهدافه
 



 

 

 

 ) : الزمالء – المرؤوسين –الرؤساء (  العالقات التصادمية -   و

إن العالقات التصادمية والتوتر فى العالقات مع الرؤساء أو الزمالء أو سيادة              
 الـخ   …لعدالة فى القيادة    حالة من عدم الرضا بين المرؤوسين لشعورهم بعدم الموضوعية وا         

 .كلها تعتبر من أهم مصادر الضغوط فى العمل 

 :  الضغوط المرتبطة بالبيئة الخارجية - ٢

إن المنظمة نظام فرعي من نظام اكبر وهو البيئة بمتغيراتها السياسية واالجتماعيـة             
نموهـا  وان أساس بقـاء اى منظمـة علـى الحيـاة و           ، واالقتصادية والتكنولوجية والقانونية  

اى تؤثر فيها وتتأثر بها     ، وازدهارها هو أن تكون مفتوحة على البيئة المحيطة وتتفاعل معها           
 .فى عالقة تبادلية 

وبناء على ذلك فان قرارات المدير الفعالة البد أن يتم اتخاذها فى ضوء المتغيـرات               
ة وان كانت تتعلق    اى ال يمكن تجاهل تأثيرها على القرارات اإلدارية خاص        . البيئية المحيطة   
 ٠بالمنظمة ككل 

ومن هنا ببساطة شديدة تمثل هذه المتغيرات قيودا على متخذ القرار وتشكل أحيانا أحد          
مصادر الضغوط التى تتعرض لها وخاصة عندما تزداد المخاطر التى ينطوي عليها القـرار              

 .ير بسبب تأثيرهذه القوة الخارجية والتى تمثل متغيرات خارجة عن سيطرة المد

 ) :الفروق الفردية (  عوامل الضغوط المرتبطة بالفرد - ٣
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وليس هناك سبيل لذلك ، تكوين وإعداد صف ثان ، إن من المهام األساسية لكل قائد 

 .افضل من تفويض السلطات 

دف العاملين فى 

 س
 هل يمكنك ذكر مثال واحد لكل نوع من مصادر الضغوط الخارجية وكيف يمكن أن تؤثر فى حياتك العملية ؟



إن المدير مهما كان المستوى االدارى الذى يشغله أو طبيعة نشاطه فهـو إنسـان ذو                
تركيب معقد وينطوى على حاجات متنوعة يسعى إلشباعها ويحرك سلوكه فى هـذا السـعي               

يث مستوى إدراكهم للمثيرات المحيطة     كما أن المديرين غير متشابهين من ح      ، دوافع متنوعة   
 ٠فهم مختلفون فى شخصياتهم ودوافعهم ، ومن حيث اتجاهاتهم نحو األشياء ونحو األخرين 

  -: وفيما يلي أهم العوامل التى تؤثر على مدى استجابة الفرد للضغوط 

 : الحاجات -أ 

�1��V ا���;���ت ا���S 4�������N$ت ا������ر ���������ن ?���F ا�	���د     �;���ت ه��� رf����ت ��������;�4 و�	����4   ����، 

      �J?��9د إ�� إ�	ا� ���
 4�?�����?�4 وا�F	��C� 4	��د      ، وا;���4 وا���د
4 وا$;�PF��:�!  ، أن ?�م �ا�� ��� ا���ا�1 ا�


 8�C? 1 @�7طV� K��� ٠أن ��ق إ9��ع �S;�ت ا�	�د و���

 

 : الدافعية -ب 

لعمل بجدية ونشاط وتوجيه السلوك نحـو       ا، تعنى الدافعية من وجهة النظر التنظيمية        
 .تحقيق أهداف مناسبة ومحددة 

 : اإلدراك –جـ 

يمثل اإلدراك عملية لتفسير الرسائل التى يتم استقبالها عن طريـق الحـواس               
حول المثيرات المختلفة فى البيئة المحيطة بالفرد وذلـك لتصـبح ذات دالالت ومعـان ، إن                 

 .ة قد تسبب نوعا من الضغوط لدى الفرد طريقة تفسير المثيرات الخارجي
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 وهذا    ،      أن من أهم عوامل نجاح اى منظمة أن تتطابق أهدافها مع أهداف العاملين بها 
 .ن حاجاتهم وطموحاتهم من خالل نجاح المنظمة فى تحقيق أهدافها     يتطلب أن يلبى العاملو

 ��Rل
المدير الذى يتميز بدرجة دافعيه لإلنجاز عالية بالمقارنة بغيره عندما تعترضه أو تثبط من دافعيته 

 .وقد تأخذ النتيجة شكال من أشكال اإلحباط والالمباالة ، فان ذلك يعرضه حتماً للضغوط ، عوائق 



  

 : الشخصية -د 

ويقصد بها مجموعة الخصائص والسمات النفسية المميزة للفرد التـى تـؤدى إلـى               
وتعتبر الشخصية من أهم األسباب التى قد     ، استجابات تتفق أو تتالءم نسبيا مع البيئة المحيطة         

 .تؤدى إلى الضغوط 

 

 : القيم الفردية -هـ 

ثل القيم الفردية مجموعة من العوامل مثل الثقافة والعادات والتقاليد والدين والمبادئ            تم 
وما شابه ذلك وكثيرا ما تلعب القيم الفردية دورا هاما كعوامل ضاغطة يترتب عليهـا ردود                

 ٠فعل سلبية من جانب  صاحبها 

 

 

 : الحالة الصحية -و 

 ��Rل
قد يفسر أحد المديرين محاولة أحد المرؤوسين التوقيع على عمل معين وتقديره إلنهاء    مهمـة                   ♦

معينة وتحت غياب المدير لعذر أو بسبب طارئ انه استهانة به وتقليل من شأنه وتعدى لحدود ذلـك                  
 ٠المرؤوس 

  .ازوقد يفسر أخر بأنه الرغبة فى تنفيذ إتمام األعمال فى وقتها وقدرة على اإلنج ♦

 المدير ذو الشخصية الطموح والمستقلة عندما تعترضه عقبات تحول دون تنفيذ طموحاته  ��Rل
 . يعانى من الضغوط وربما يسبب له ذلك العديد من حاالت اإلحباط ، 

كثيرا ما نسمع شكاوى ناتجة عن إحباطات تواجه األفراد الذين ينتقلـون إلـى العمـل فـى                   ��Rل
  ٠ أخرى أجنبية مثالً نتيجة إختالف قيمهم عن قيم هذه المجتمعات مجتمعات ذات ثقافات



فقد يكون المدير مصابا    ، غوط النفسية   تشكل عادة الحالة الصحية للفرد نوعا من الض       
بأحد األمراض الجسمانية والتى قد تعوق من قدرته على األداء بالرغم من رغبة فى العطـاء                

 .وعندئذ يتعرض لنوع من الضغط النفسي 

 

 : الضغوط العائلية - ٤

عند الحديث عن الضغوط ال يمكننا تجاهل الجانب الشخصي والعائلي للمـدير فهـو               
ه حياته الخاصة والعائلية والتى هى بالطبع مصدرا من مصادر سعادته وفـى نفـس               إنسان ل 

فالعالقة باألبوين والعالقة بالزوجة وكذلك     ، الوقت قد تشكل ضغوط عائلية بصورة أو بأخرى         
فمثال الخوف على أحد األبوين عند المرض شئ قد         ، كلها بالطبع تؤثر عليه     ، العالقة باألنباء   
 .يثير الضغوط 

 

 

 

 

 :نتائـج ضغـوط العمـل 

 

من الطبيعي أن تؤثر الضغوط تأثيرا كبيرا على الفرد إال إن هذا التأثير وقوته تختلف               
 من شخص الخر 

 -: ومن وقت ألخر ويمكن تقسيم هذه النتائج كما يلي 

 :النتائج النفسية 
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 ما لم يكن قادرا على السيطرة على الضغوط،   انه لن يستطيع اى فرد أن يحقق أقصى طموحاته 



مبـاالة أو  تختلف نتائج الضغوط على األفراد غالبا ما تتمثل فى الشعور بـالقلق والال      
أو االنسحاب والتقهقر أو عدم الرضا وتزايد النزعة إلى سوء التقدير           ،  االكتئاب أو اإلحباط    

 .والحكم على الناس والتردد 

 :نتائج تنظيمية 

انخفـاض  ، تضارب أو صراع الـدور ، تتمثل أهمها فى بعض السلوكيات ومن أهمها    
عدم القدرة علـى تنظـيم      ، رة الغياب   كث، النزاع مع الرؤساء والمرؤوسين     ، مستوى األداء   

 .صعوبة القدرة على اتخاذ القرار ، الوقت وانخفاض اإلنتاجية 

 :نتائج فسيولوجية 

 وتتمثل فى الشعور بالصداع وضيق التنفس والتوتر العصبي والقلـق           :قصيرة األجل   
 .واألرق وفقدان      الشهية وقد يصل الحد إلى االنهيار العصبي 

 

 

يمكن أن تؤدى الضغوط إلى العديد من األمراض الشديدة مثل ضغط            :  طويلة األجل 
 .األزمات القلبية ،السكر، الدم 

 : نتائج القدرة على التفكير وتتمثل فى 

 . صعوبة القدرة على التركيز  -
 . صعوبة التذكر وكثرة النسيان  -
 . صعوبة ربط األشياء ببعضها  -

 :النتائج اإليجابية 

قد تؤدى إلـى شـحذ      ، معينة وقبل إن تنقلب إلى نقطة هدامة        إن الضغوط عند نقطة     
  -: التفكير المبدع مثل 

 .  إتباع أساليب جيدة لحل المشكالت  -



 . التفويض  -
 . ظهور قادة الصف الثاني  -

 

 :أحذر هذه الصفات حتى ال تصبح مصدراً للضغوط لمرؤوسيك 

الرضـا وإمـا أن يكـون       إن المدير يمكنه إن يسبب لمرؤوسيه إما النجاح والتميز و         
مصدرا للضغوط التى قد تؤدى إلى أمراض خطيرة لهم مثل ضغط الدم والسكر واألزمـات               

 .القلبية 

 -:   وفيما يلي أهم صفات المدير التى قد تشكل أسبابا للضغوط لمرءوسيه 

 مما يجعل من الصعب على المرؤوسين معرفة ما يجب          -: ) مشوش  ( أهدافه غير واضحة    
 .ه وبالتالي يصابون بالضغوط عليهم عمل

 يقوم دائما بالتدخل ومراجعة كل شئ مما يفقد المرؤوسـين  -:ال يؤمن وال يمارس التفويض     
 .القدرة على اإلنجاز

 ال يعطى للمرؤوسين الفرصة إلنجـاز مهـامهم مـن كثـرة             - :يضيع الوقت باالجتماعات    
 .االجتماعات 

 مما يؤدى إلى خفض الـروح       - :م المرتفع   يحابى بعض المرؤوسين بدون دالئل على أدائه      
 .المعنوية لباقي المرؤوسين 

 . فهو يريد أن يكون كل منهم مدمنا للعمل - :إنكار الحياة الخاصة للموظفين 

 فهو يفترض أن ذلك واجب وشرط الستمرار        -:ال يثنى على العامل الذى يحقق إنجازاً عالياً         
 .العامل  بوظيفته 

 

 a4آ�
إن هذه النتائج اإليجابية تتحقق فقط عند حد معقول من الضغوط وقبل ان تنقلب الضـغوط إلـى                  

 فليس للمرض أثار إيجابية بل تصبح جميع اآلثار سلبية هدامة ، المدير ويالزمه مرض  يصيب 



 

 بل يرى انه مضيعة للوقت والمال       - :دريب لتطوير ودعم كفاءة العاملين      ال يؤمن بأهمية الت   
. 

 .بابه مغلق فى وجه مرؤوسيه دائما 

 .كثير اللوم والتوبيخ للمرؤوسين أمام زمالئهم 

 .االلتزام الحرفي بالنظم اإلدارية 

 :مثلث التفكير السلبي ومشكالت ضغوط العمل  

لها يؤثر حتماً على أسلوب حياتهم وعلـى كيفيـة          إن إدراك األفراد لألشياء وتقييمهم      
 .شعورهم بالضغوط ومدى تأثير هذه الضغوط عليهم 

إن من أهم الخصائص التى قد يتميز بها المدير وتجعله عرضة للضغوط بدرجة اكبـر مـن                 
ويقوم التفكير السلبي  أساسا على ثالثة معوقات قاتلـه للنمـو و   ، هى التفكير السلبي   ، غيره  
 -:ر اإلبداعي وهى التفكي

 :المعوق األول 

 القدرة الهائلة لتحويل المشكلة إلى أزمة فأصحاب الفكر السلبي لديهم قدرات خاصـة             
وهذا ما يؤكد رؤيـتهم السـلبية        ، لتصعيد المشكلة البسيطة وتحويلها بسرعة البرق إلى أزمة         

 .لالجدوى 

  :المعوق الثاني 

 التطوير وفى تكلفة النمو ال فـى عوائـد          التفكير فى مشكالت التطوير ال فى فرص      
فالتركيز دائما على المشكالت التى ستترتب على النمو دون توجيه االهتمـام الـى              ،  التنمية  

 .الفرص  التى يولدها التطوير 

 :المعوق الثالث 



 الميل الدائم إلجهاض اى فكرة بديعة من خالل تصور عدم مالءمتها لبعض الحاالت             
 االستثنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اإلجهــــاد

ولكن المهم إن نتعلم كيـف نضـعه        ، إن اإلجهاد يعتبر قاسما اعظم فى حياتنا جميعا         
فعنـدما  ، فهو يمكنه إن يعمل ضدك أو لمصلحتك تماما مثل إطار السـيارة             ، تحت السيطرة   

     2 �)4     

        المشكلة

  إلى أزمة

 إ/�از

     ��5$�ت

��(Kا��          

C%ا!/�      ا

 مشكالت التطوير ال فرص التطوير


�� ���� ا������ ا�
 



إذا كـان   إما  ، يكون الضغط سليما باإلطار فانه يمكنك من القيادة بسهولة على امتداد الطريق             
فانك تقفـز   ، أما إذا كان الضغط مرتفعا للغاية       ، منخفضا بدرجة كبيرة فانك تشعر بالمطبات       

 . فوق الخط وتفشل معك القيادة وتفقد سيطرتك على التحكم فيها 

 إذا كان األمر كذلك فما هو ذلك القدر السليم من اإلجهاد ؟ 

 :القدر السليم من اإلجهاد 

السليم من اإلجهاد الذى يمكن إن يعتبر دافعا إيجابيا للفـرد           على القدر    يمكن التعرف 
 . خالل دراسة منحنى األداء واإلجهاد  من 

  -: ويوضح الشكل التالى إن هناك مستويات مختلفة من اإلجهاد أثناء األداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إنخفاض الدافعية

 الالمباالة-كثرة الغياب

 أرق  إزعاج

 تزايد أخطاء

دافعية عالية  

طاقة عالية   

 أدراك جاد  هدوء

 أ

 ب

 ج

األداء

األداء 

بشكل 

أفضل

األداء 

 كمية كبيرة جداً                         كمية مناسبة                  كمية منخفضة 

        من اإلجهاد                     من اإلجهادمن األجهاد                        

 أداء أمـثـل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:مستوى منخفض من اإلجهاد ) أ ( النقطة 

الدافعية للعمل ويشعر غالبا بالملل وتزداد حـاالت الغيـاب          وفيها ال يكون لدى الفرد       
 .وتنتشر حالة من الالمباالة فى العمل 

 -) :كمية عمل مناسبة ( مستوى إجهاد مناسب ) ب ( النقطة 

يكون الفرد فى هذا المستوى تحت مستوى ضغط مناسب وبالتالي يكون لديه حافز على األداء               
الية ويبذل طاقة لتحقيق التميز ويعمل بهدوء نظرا الن كمية          ودافعيه ع ، والقدرة على اإلنجاز  

 .اإلجهاد لم تصل به إلى حد الضغوط إلى حالة يشعر فيها بالتوتر 

 -) :عبء عال للعمل ( مستوى عال من اإلجهاد ) ج ( النقطة 

فان األداء يميل إلى األسوأ وبمجرد الوصول       ) ب  ( إذا ما زاد اإلجهاد عن المستوى       
وفـى  ، يتدهور الحال إلى مضاعفة جهودهم وهذا مما يؤدى إلى زيادة اإلجهاد            ) ج  ( للنقطة  



نفس الوقت تؤدى هذه الزيادة إلى معدل اسواء وهنا تكون هناك عالقات عديدة لإلجهاد تتمثل               
 .فى األرق واإلزعاج وتزداد األخطاء ويميل األفراد إلى عدم الحسم فى القرارات 

 

 

 

 

 

 

 :عامل مع اإلجهاد نصائح مفيدة للت

            أرح نفسك من    ذاكرتك وتركيزك إن اإلجهاد يؤثر على      -
 هذا العناء وقم بتسجيل  

ــى  ــا  ف ــور وكتابته                                                                   األم
 .يوميات 

� وا�����ذ    ����       ا���ارات أ��ا *!��إن ا'&%���د #"!��  أ���� ا���
 ا�01 /�. و-�� 

� آ  #2م و-�  #�2ن  ������                                                                                

                                                                                ا78  و-6 ه2 إن ���أ

                               .�2# 9:                                                    . 

امنح نفسك استراحات مناسبة وقم      اإلجهاد يصيبك بالتعب        -
 بعمل تمارين لتجديد 

 .                                              النشاط 
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      إن اإلجهاد المتزايد يؤدى إلى العديد من اآلثار النفسية والتنظيمية مثل الضغوط



 

 

    تعلم أن تتوقـف عـن        مقاومتك لألمراضيقلل اإلجهاد من    -
 داء قبل أن تستهلك األ

 .                                                           تماما وقم  بعمل تمرينات  

 

�A&�����  ا��!������  �!%�����             -����@    #�8!. ا'&%�د إ�? �"�1< ا=��2ر ا�>�!�� أو          
 :����ء :�=�CDل ا=-   

                                    ��1�C# ?�G H�7. ا'/"�ز                                                 

 

  قم بإعداد خطة زمنية سليمة       اإلجهاد يقلل من كفاءتك  -
 . الدارة وقتك 
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إن العبادة والراحة والترفيه والعالقات االجتماعية هى مفاتيحك للخروج مـن حالـة    
 . النشاط اإلجهاد واستعادة



 

 إدارة الصراع

 -: الهدف 

زيادة براعة المشاركين فى تشخيص مصادر الصراع واختيار استراتيجية مالئمة          

 ٠ة المواجهات بين االفراد بكفاءة لتحقيق أهداف المنظمة الدارة الصراعات وادار

 �O��5ا� :- 

 ٠مفهوم الصراع  -

 ٠انواع الصراع التنظيمى  -

 ٠الصراع واالداء التنظيمى  -

 ٠مصادر الصراع بين الجماعات  -

 ٠طرق ادارة الصراع  -

المدير الجديد بشركة النصر للمالبـس      ( حالة عملية    -

 ٠) الجاهزة 

 -: ع ً�	�Jم ا�\�ا:أوً$ 

يختلف مفهوم الصراع عن صور التفاعل االخرى بين الجماعات والتى تتمثل اهميتها            

 -:فى 

 -:  ا���5ون -أ

ويتحقق عندما يعمل فريقان أو اكثر لتحقيق اهداف مشتركة وقد يأخذ هـذا التعـاون               
 ٠الشكل االختيارى وذلك عندما يكون ذلك التعاون ناتجاً من رغبة االفراد المشاركين فيه 

     أما النوع االخر فهو التعاون االجبارى ويحدث عندما يفرض احد الرؤساء على      

 ٠مجموعتين او اكثر التفاعل معاً لتحقيق االهداف المشتركة للمنظمة او الدارته 



 

    هل يعتبر الصراع هو الوجه االخر للتعاون ؟-:هل

 ٠ ان %!م ا���5ون  �5' %!م ا���.�h و��� ا��Sاع 6  

 

 

 

 

 

 -: ا����D.� -ب

الكفاح او السعى الموجه للحصول على تفضيالت اكثر او مزايا بحيث يعوق            

الحصول على هذه التفضيالت حصـول احـد الجماعـات االخرىعلـى هـذه              

 ٠) عن االخرينالتفضيالت حجب (التفضيالت 

 -:  أ�� ا�>�اع -ج 

اد   ان الصراع هو حاله متطرفة من المنافسة بين االفر          Dumcanيرى  
او الجماعات او المنظمات والذى عادة يتضمن صورة من صور العداء وربما            

 ٠الرغبة فى االضرار 

فالصراع هو نتيجة حتمية عندما يحدث عدم االنسجام فى االنشطة فأى نشاط            
الينسجم مع غيرة سيعوق او يمنع او يتدخل او يعتدى على غيره من االنشطة              

ن تكون غير فعالـه ويمكـن ان تشـمل          على شكل الذى يجعلها من المحتمل ا      
بين / االنشطة غير المنسجمة على شخصية او اكثر كما يمكن ان تكون داخل             

 ٠بين المنظمات / الجماعات او داخل 

 �ً�/�M : ?C�N1ا/2اع ا�>�اع ا�� :- 



هناك انواع عديدة من الصراع التنظيمى وذلك بسبب اخـتالف االسـاس            
 -: يما يلى اهمية انواع تصنيفات الصراع لصراع ، وفاالمستخدم فى تصنيف 

 

 -: الصراع طبقاً لنوع االطراف المتنازعة  ) ١( 

ينشأ هذا الصراع عنـدما يكـون        و           الصراع داخل الفرد     -أ
 هناك حاله من        

أو عـدم معرفـة     ) االدوار   غموض                                ( 
 الفرد لما ينبغى 

 ٠                                  عليه القيام به بالتحديد          

 ٠وينتج من تعدد االدوار التى يقوم بها الفرد وتعارضها ) صراع االدوار ( وكذلك 

 و2	��	 �	(01ث .��)� ��
�وق  , ا�+*%�� و(�
)� ه'ا ا�&�ع �" ا�%�اع                              ا�%�اع #�" ا! �اد-ب 

 ٠ #�" ا! �اد                                 �	دة .��)� 09ا78 ا!دوار ، وا��34	ت ا��%	د���   

 وينشأ هذا النوع عندما يتعامـل االفـراد مـع                     الصراع بين االفراد والجماعات    -ج
 الضغوط المفروضة

 ٠ت العمل الخاصة بهم                                               عليهم من جانب جماعا

 ويتمثل فى الصراع بين االدارة واالقسام               الصراع بين الجماعات داخل المنظمة           -د
 المختلفة

 ٠                                                   داخل المنظمة 

لمنافسة بين وغالباً ما يتمثل فى ا            الصراع بين المنظمة وغيرها من المنظمات  -هـ
 المنظمة



                                                            وغيرها من المنظمات وعادة ما     
 يترتب علية دفع 

                                                            المنظمة لتطوير منتجاتها وابتكار    
 ٠الجديد

 

 -: لصراع أنواع الصراع طبقاً لمرحلة ا) ٢(

عند وجود احتماالت للصراع دون التصرف على عالقات        الصراع المستتر                        - ١
 ٠محمودة له

    الصراع المدرك           وهو الصراع المعروف أسبابة ولـه دالالت أو       - ٢
 ٠عالمات بسيطة 

الصراع المحسوس            ويظهر فى شكل قلـق وتـوتر وغضـب                       - ٣
 ٠وروح عدائية 

اع الصريح           وهو الصراع الظاهر فى سـلوكيات االفـراد                       الصر - ٤
 والجماعات بشكل 

 ٠                                     واضح فى التعامالت 

 -: انواع الصراع طبقاً لنتائجة ) ٣(

يمثل هذا التقسيم اهمية كبرى فى كيفية التعرف على طبيعة الصرع وكيفية التحكم فيه           
قليدية للصراع تنظر الية كدالله لالدارة السيئه او عالمة مـن العالقـات غيـر               ، فالتظره الت  

المرغوبة فى العالقات اما النظرة الحديثة فترى غير ذلك وهناك صراع مرغـوب وصـراع    
 ٠غير مرغوب 

 

يعنى المواجهه بين جماعتين أو اكثر يؤدى الـى تعزيـز او            : الصراع االيجابى    •
 ٠رات االيجابية ومحاوالت التكيف وجهود االبتكار تدعيم االداء الى دعم التغي

وهو أى مواجهه أو تعامل تتم فية الجماعات وتترتـب عليـة            :  الصراع السلبى    •
 ٠احداث حزر للتنظيم او اعاقته عن تحقيق اهدافة 



 الحـظ 

 تـذكـر

 

 

ن وجود مستويات معينة من الضغوط والصراع قد يساعد فى خلق مناخ إ

 ٠هداف نحو تحقيق االصحى وتحرك ايجابى

 

 

 

ان مهمة المدير عند التعامل مع الصراع هو ادراكه لنوع وكمية الصـراع ، ومعالجتـه                

 بشكل فعال

 ٠باستغالل الصراع االيجابى والتغلب على الصراع السلبى 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الهدام ( والصراع السلبى ) البناء ( ويمكن نوضح اهم الفروق بين الصراع االيجابى 

 -: فى الجدول التالى 

 



 

 الصراع  البناء الصراع الهدام

 ٠بذل الجهود لتحقيق المكاسب الفردية  -
 ٠عدم تشجيع التعاون  -
االتعزا ليه حيث يعمل االفراد او الجماعات  -

 ٠على تحقيق أهدافهم فقط 
 ٠خلق الضغوط غير الضرورية  -
العمل على تحقيق االهداف الخاصة  -

 ٠بالجماعات 
 ٠االضرار باالطراف المتنازعة  -
 ٠الى انهيار المؤسسة يؤدى  -

 ٠يساعدعلى تجنب الفتور الالمباالة  -
يساعد على وجود اختالف فى الرأى       -

 ٠او فى وجهات النظر 
 ٠تشجيع الخلق واالبتكار  -
يساعد على تحديد وبلـورة المشـاكل        -

 ٠بوضح 
تحفيز مجهودات االفراد والجماعـات      -

 ٠للتنميز 
يساعد على اتخاذ الحلول والقـرارات       -

 ٠عالة الواقعية والف
 ٠يساعد على احداث التغير  -
 

 
 

 -: الحـظ 
 

 هدف المدير هو ادارة الصراع بشكل يمكن من تحقيق  اهداف المنظمة بدال مـن           ان
 ٠ تحقيق االنسجام والتوافق الدائم ولكن غير العملى           ان يجاهد فى شكل 

 

 

 الصراع واالداء التنظيمى
 

داء التنظيمى فى الشكل التـالى وهـو   يمكن توضيح العالقة بين الصراع واال  
 :يوضح ان 

 ( وعنده يتم تعظيم االداء تمثلة النقطة     ) اعلى مستوى للنزاع البناء     (  هناك مستوى امثل     -
 ٠) ب 

 اما المستويات االقل منه فانها تمثل حالة الركود للمنظمة ، فهى تتحـرك بـبطء شـديد                  -  
 ويتعرض 

 ٠) أ  (      بقاؤها للخطر تمثله النقطة



فهى تمثل الصراع الهدام والذى يتمثل فى       ) ج  (  اما المستويات األعلى للصراع النقطة       -
 حاالت من 

 ٠     التمزق والفوضى وتضارب المصالح والنزعة الفردية وهو أيضا بين بقاء المنظمة 

 

 

 

 

 

ومهمة المدير هنا هى ادراك حجم الصراع البناء ومحاولة الوصـول اليـه             
معدالت االداء ، والسيطرة عليه حتى ال يتزايد بحيث يزيد عن           لتحقيق اعلى   
 )بعد النقطة ب  ( ٠الحد االيجابى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ

االداء العالى  ب

االداء التنظيمى  الصراع التنظيمى 
 ج

 فشل
 بسبب

 الفوضى

 المستوى

 االمثل للنزاع

 فشل محتمل

 بسبب الركود



 

 

 

 -:مصادر الصراع بين الجماعات فى المنظمات : ثالثاً

توجد اربع مجموعات من العوامل التى يمكن ان تساهم فى ظهور الصراع             
 -:بين الجماعات ويمكن بيانها فيما يلى 

 -) : االعتماد المتبادل ( المجموعة االولى 

يحدث االعتماد المتبادل فى العمل عندما يتوقف اداء مجموعـة او            
اكثر لمهامها من حيث الوقت او جوده االنجاز او كمية االنجازعلى           

 ٠ما تقوم به جماعة اخرى أو اكثر 

 العمل  ويمكن التمييز بين ثالثة انواع من االعتماد المتبادل بين جماعات         
  -: هى 

 

 -:  االعتماد المتراكم او المشترك - ١

ال يتطلب هذا النوع وجود هالت او عمليات تبادل بين مجموعات العمل حيـث              
يؤدى كل واحده منها ادوارها او مهامها بشـكل مسـتقل ، اال ان انتاجيـة                

 المنظمة فى مجموعتها يتوقف على اداء 

 ٠أو انتاجية كل الجماعات المكونة له 

 

 



 مثال

 

 

�

�

�

�

�

كثيراًباداء  اليترابط  IBMان اداء الجهاز البيعى فى احد المناطق التابعة لشركة          
الجهاز البيعى فى المناطق اآلخرى إال أنه يؤثر فى  المناطق اآلخرى إال إنه 

 ٠يؤثر فى االداء الكلى للشركة 

 

 -:  االعتماد المتتابع -٢

هى احدى الجماعات مهمتها قبل     يترتب على هذا النوع من االعتمادية ان تن        
ان تشرع االخرى فى انجاز مهامها أى مخرجات الجماعـة االولـى تعـد              

 ٠مدخالت للجماعة الثانية 

��د ا����د��  - ٣� -: ا$?

وفيه يكون التفاعل بين الجماعات ليس فى اتجاه واحـد ولكـن فـى عـدة                 
ة للجماعـات   اتجاهات فى ذات الوقت وتبلغ احتماالت الصراع مداها بالنسب        

 ٠ذاك االعتماد التبادلى 

 

 )تعارض االهداف ( المجموعة الثانية 



الحـظ 

 مثال

كلما زادت درجة تخصص الوحدات الفرعية كلما زاد الميـل الـى تنميـة              
وتطوير اهداف متبادلة او مختلفة ومثل االهداف المتباينة تقـود الـى توقعـات              

 تنمى الصـراع    ويوجد العديد من الظروف التى    ’ محتلفة بين اعضاء كل وحدة      
بين الجماعات والتى تنشأ عن اختالف الهيئات ومن اهمهـا المـوارد المحـددة              

 ٠وهيكل الحوافز 

 -: محدودية الموارد  -١

عندما تكون الموارد محدودة ويجب تخصيصها تزداد احتمـاالت االنانيـة           
والنزعة الذاتية فى تعظيم الموارد الالزمه لتحقيق االهداف الخاصة بالمجموعـه           
او الوحدة التنظيمية ومن ثم تزداد احتماالت الصراع بين المجموعات التنظيميـة     

 ٠المختلفة 

�

�

ان دور االدارة فى مواجهه ذلك الصراع هو ان تقوم بتوزيع الموارد 
بالصورة التى تراها الجماعة كافية وعادلة حتى ال تصاب باالحباط ويتولد 

 ٠ى لديها اتجاهات عدائية نحو الجماعات االخر

 

 

 -: هيكل المكافأت -٢

تزداد احتماالت بذور الصراع بين الجماعات التنظيمة عنـدما يـرتبط نظـام             
 ٠المكافأة باالداء المنفرد للجماعة بدالً من االداء الكلى للتنظيم 

 

 



 مـثال

 مـثال

 تذكـر

ان  ��¡*4�L¡¡D�(ة ادارة ا��.¡� h وD*¡¡ً� 6ر$¡�م ا��=�5¡¡�ت ،  ��¡  ,�¡¡+ '¡D�L¡¡D�(ة ادارة ا���6¡¡�ن      
�B�KX4 '	%ا����6ن �Q�X�� � ٠ 

 

 

 �C? �C�ا�� ��`i�
�دى ا�� ا� �- ���4C ، آ; �� O�PF�إن E�اع ا$ه�اف -� 
�0د ا�� ا$@�ار ��\��j ا�
 U�ف `��� وهO ا���Rء

��رض ا$دراآ�ت 4V��V4 ا�?��.� - : ا�

 ان االختالفات فى االختالفات قد يالزمها االختالف فى االدراك حول الحقيقـة ومثـل هـذه               
 ٠االختالفات فى ادراك الحقيقة يمكن ان يقود الى الصراع 

 

�

���������	�
�������������ً�����א������א���������א� �	!�אن��. -�אدא,+�א�� �*(�)'&ن�א�������د#�א"!

��/�����.�0א������4א�1���وא�دא,�2א�1���5٠دא,+��!

�

ما بين مجموعات العمل وباختالف     وتتعدد االسباب المؤدية الى تعارض االدراكات في      
 ٠االهداف و باختالف المدى الزمنى وعدم توافق المراكز وكذلك لعدم دقة االدراكات 

 -: أختالف االهداف ) أ ( 

 ٠يؤدى االختالف فى اهداف الجماعات الى وجود ادراكات مختلفة 

 

�

�

�

�

�


���
/ ه� ز
�دة ا������ت �,ن ر;�ل ا�������ً� اذا آ�ن ه�ف ادارة ا� 4	C�M� 40
/ #�ف 
	��ون ا�M	�ض ا$���ج �6�
r���:��1V ه���J ا�����y ��  	� ا��
 ��	�� ��J ادارة ا$��اد وا� �� �! ا�6�
40 ا�



 

 -: اختالف المدى الزمنى ) ب( 

�>>� او ا��3>>	<=  ،  	!و3>>	ت ا��1>>0دة        ��BC<<)� �A&>>�ر ا��3>>@  >>, ادراآ>>	ت  ا��1�� �<<���(
���	م BC9�  , ا!و��(	ت وا!ه��� ا��, ��G9	 ا��)���� ��F+.4 ا��*��
>�           �4.��	ء �" ا.)	ز ا   

                 �<A.  �<�Hة �>" و�<�F8 او �<H�I 0و<J9 03 ,��ا 	)	G�و�= ه'N ا!8�4 	ت  Mن ا��+4Kت او ا�
             O<9��) 	<� �<ى وه�ت ا!8>	م �>" ا��)���>	��ا!ه "� �Hا�0ر Q
. 	�� ,F�) ! 03 	� ����(�

 7٠ ا��)���	ت ���� .+�ء ا�%�اع #�" آ

 

 مـثال 

 

يعمل الباحثون والمصممون فى شركة النتاج السيارات وفق مدى زمنى قد يتجاوز عده 
سنوات فى حين يعمل مهندسو الميكانيكا فى ظل مدى  زمنى ال يتجاوز السنة الواحدة لذلك 

ئجه عن نجد ان تأخير اسبوع فى اتمام مهمة للمجموعة االولى تختلف تماماً فى تفسيره ونتا
 ٠تأخير اسبوع للمجوعة الثانية 

 

 -: ?�م �ا�/ ا���اآ� –;ـ 

 

تعتبر الصراعات الناشئة عن االختالف فى النسبة للمراكز الوظيفية احد المؤثرات الشائعة فى اخـتالف               
تبط وبصفة عامة فأن المنظمة الواحدة يوجد بها العديد من المعايير او القواعـد السـلوكية التـى تـر             ، االدراكات  

 بالمراكز الوظيفية المختلفة وليس معيارا او احداً والنتيجة هى تقدر المعايير 

 

 مـثال 

 

قد يفسر قسم االنتاج مبادرة التغيير بواسطة احد رجال التسويق على انها تحير او اهانه 
جل للمكانة او المنزلة الوظيفية التى يتمتع بها وبالتالى فإن هذه النظرة قد تؤدى الى تعمد ر

 ٠التسويق تصعيد الموقف والمبالغة فى رد الفعل االمر الذى يؤدى الى زيادة حدة الصراع  



�

 )الصراع بين التنفيذيين واالستشاريين ( المجموعة الرابعة 

يقصد بالتنفيذيين المديرون الذين يتمتعون بسلطة تنفيذية اى سلطة اتخـاذ القـرار وإصـدار األوامـر                 
اجبة الطاعة اما االستشاريون فيقصد بهم هؤالء الذين ال يتمتعون بسلطة تنفيذية بل تقتصر              والتعليمات الملزمة والو  

سلطتهم على تقديم النصح واالرشاد للمدربين التنفيذيين وعادة ما ينشـأ الصـراع بـين المجمـوعتين نظـراً الن                
لوب او نصائح االستشـاريين ان      المجموعة االولى ترى ان عمل الثانية يعتبر تعد على عملها وكذلك يعنى اتباع اس             

’ هناك قصورا ما فى عمل التنفيذيين استلزم تصحيحة بواسطة االستشاريين وهذا ما يجعلهم فى درجة او مكانة اقل 
  ٠لذلك فإنهم عادة ما يرفضون اراء االستشاريين

 

 -: طرق ادارة الصراع : رابعاً

تدهور المنظمة النخفاض مستوى الصـراع      فعند  ، تختلف طرق ادارة النزع باختالف مستوى الصراع        
بدرجة كبيرة جداً نجد ان افضل اساليب ادارة الصراع هى استثارة الصراع إلحداث التغيير والتطوير وتحقيق نتائج        

اما عندما يكون مستوى الصراع  عالياً فإنه من المهم بمكان تقليل او الحد من الصراعات حتى ال تـؤدى                    ، افضل  
اما عندما يكون مستوى الصراع فى مستوى مقبول ونخشى من ان يتطـور       ،  وانهيار للمنظمة    الى عمليات تخريب  

 ٠بحيث يفوق فى معدله ومستواه الحدود السلمية ، فيجب عندها استخدام طرق لحل هذا الصراع 

 

 -: طرق استثارة الصراع  -١

الة من السـكون او الركـود وال      عندما يكون الصراع فى المنظمة منخفضا جداً او معدوما فإن هذا يعكس ح            
يكون هناك طرق جديدة النجاز االعمال ويتم تجاهل االبتكار والتجديد وفى هذه الحالة فـإن المـديرين يكونـوا                   

 ٠مطالبين باستثارة الصراع البناء بين الجماعات وفيما يلى اهم طرق استثارة الصراع 

اتجاهات وادراكات مختلفة وانماط سلوكية مغايرة عما هو  االستعانه بمديرين او موظفين من خارج المنظمة ذوى -
 ٠سائد فى المنظمة 

 إعادة بناء الهيكل التنظيمى للمنظمة او الوحدة  حيث يترتب على ذلك دمج او فصل بعض الوحدات التنظيمية او                    -
 ٠تغيير حجم المسئوليات او تعتبر نظم االشراف وعالقات السلطة 

خالل نظم جديدة للحوافز سواء المادية او العينية مما يدفع البحث عن طـرق جديـدة                 تشجيع المنافسة وذلك من      -
 ٠للتميز واالبتكار 

 ٠ اختيار مديرين جدد والذين يرحبون باختالف وجهات النظر ويشجعون على االبتكار -



عـاً عنـد تقريـر       تشجيع العمل والمهام المشتركة من خالل اشتراك اكثر من ادارة او اكثر من وحدة تنظيمية م                -
 ٠االهداف 

 

 

 -: طرق تقليل الصراع  - ١
وهى تستهدف تخفيض حدة العداء الناتج عن الصراع فهذه الطرق تدير مستوى الصراع وال تدير المسائل التى          

 ٠ادت الى وجود الصراع نفسة 

 -: ومن اهم هذه الطرق 

يمية بين جماعات العمل بما يقلل من حده        تشجيع الجهد المشترك فى وضع االهداف وفى تحقيق اداء المهام التنظ          * 
 ٠الصراع 

توحيد الجماعات لمواجهة تهديدات معينة او لمواجه منافس خارجى او افتعال ازمة معينة تتكاتف المجموعـات                * 
 ٠حولها اليجاد مخرج فيها 

 ٠اعطاء توجيهات بالتعاون والتنسيق وتجنب الصدمات الحادة * 

 -: رق حل الصراع ط - ٢
 ٠ الطرق بكيفية معالجة المديرين للصراعات وتتعلق هذه

 -: طرق السيطرة والقمع  - أ
وفيها يستخدم المديرون مالهم من سلطات فى فرض حلول سريعة للصراع بين االفراد ، وغالباً مـا                 
تشعله او تزيده هذه الطرق من حده الصراع بدالً من العمل على حلة كما انها تحقق موقـف المكسـب                    

رفى الصراع يجبر من خالل سلطة اعلى باتخاذ موقف معين ولـذلك فقـد يصـاب                والخسارة ، فأحد ط   
 ٠باالحباط واحياناً تمتلكة نزعه عداء عالية ومن اهم هذه الطرق 

 -: االجبار 

 ان مثل هذا القمع االتوقراطى ٠ر وفى هذه الحالة يكون على االطراف المتنازعة ان تلتزم وتطيع لما يراه المدي      
 ٠ مثل الحقد والكراهية مةربما يؤدى الى اشياء غير مباشرة ربما تكون هدا

 -: الدبلوماسية 

وفى ظل هذه الطريقة فإن المدير الذى يتمتع بسلطة أعلى يلجأ الى استخدام أساليب دبلوماسية لحل النزاع يقلـل                   
تنازعة عن طرق طرح اقتراحات معقولة وعـدم االنحيـاز ألحـد            من خاللها عدم االتفاق بين االطراف الم      

 ٠الطرفين 

 -: التجنب 



وذلك اذا اختار المدير تجنب التفكير فى موضوع الصراع وان يأخذ قرارا ما بشأنه ، وياخـذ ذلـك أحـد             
 ٠الشكلين التاليين 

 ٠لتظاهر بأن ليس هناك صراع ـــ وفيها ال يرضى اى من الطرفين ا* 

 تأجيل المتكرر للتعامل مع الصراع وكال الشكلين يؤديان الى تفاقم الصراع وتحوله               الرفض ال* 

 ٠   الى درجات هدامة 

 

 

 -: طرق التسوية -ب 

وعن طريقها يمكن للمدير حل الصراع باستخدام االقناع لكل طرف من اطراف النزاع بأن يضـحى للـبعض                  
 ٠هداف ومن اهم هذه الطرق باالهداف من اجل الحصول على باقى اال

  حتى يقوم كل طرف بدراسة موضوع الصراع ومحاولة الوصول الى اتفاقفصل االطراف المتنازعة -

      بعد معرفة اقتراحات الطرق االخر

 ٠للجؤ الى طرف ثالث ليتولى التحكم فى المسألة  : طريقة التحكم -

 ٠مناقشة مسألة الصراع وحلها  او اجتماعات معينة والجلوس بالصدفة فى مناسبات -

 ٠ االطراف من جانب الطرف الثانى دفع تعويض الحد -

 ٠ المنظمة لتقرير النتيجة وحسن الخالف اللجو للقوانين واللوائح فى -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبول احد االطراف 

 التعويضية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: االسلوب التكاملى لحل المشاكل 

 ن المشكلة الحقيقية وايجاد الحلول المناسبةطبقا لهذا االسلوب فإن االطراف المتنازعة تحاول معاً البحث ع

 ٠التى يقبها كل منهم 

  :هل تعلم -

 

ان المدير الذى يستخدم هذا االسلوب هو المدير الذى يضمن دائما لمرؤسيه بأنهم يعملـون معـاً بـروح          
 ٠الفريق فهو القائد الذى يعمل على تنمية روح الفريق ويشجع على تبادل االفكار 

 

 ٠ذه مختصرة عن اهم طرق هذا االسلوب وفيما يلى نب

 -:االتفاق الجماعى ) أ ( 



 

وفيه تتقابل االطراف المتنازعة ويتم البحث معاً عن افضل الحلول للمشكلة وذلك بدالً 
 ٠من تحقيق التصرف من جانب احد االطراف 

 -: المواجهة ) ب ( 

وجهة نظره وفيه يتم تحقيق المواجهة بين االطراف المتنازعة وكل طرف يعرض 
مباشرة للطرف االخر ويتم مناقشة اسباب الصراع وطرق حله ، ويشترط لنجاح هذا االسلوب 

وجود قيادة ماهرة ولديها االستعداد لقبول الضغط على االطراف المتنازعة لقبول الحل 
 ٠المنطقى 

 التوجية باهداف عليا والمصلحة العامة للمنظمة) ج ( 

ن الخروج من دائرة اهداف كل طرف واالسترشاد وفيه يتم حل الصراع عن طريقي
باالهداف العليا للمنظمة والتى فى ضوئها يتم البحث عن افضل الحلول التى يمكن ان تؤدى 

 ٠الى تحقيق االهداف العامة وفى نفس الوقت تؤدى الى حل الصراع القائم 

 هل تعلم ؟

 

 بـان المدير الفعال اليحاول فقط ايجاد حل للصراع بل يقوم 

 ٠التنبؤ بالعوامل التى قد تؤدى الى وجود الصراع * 

 ٠معرفة العوامل التى يمكن ان تحد من وقوع هذا الصراع * 

 ٠معرفة العوامل التى يمكن ان تساهم فى منع حدوث الصراع الهدام * 

 ملخص

فى المنظمـات   تناولنا فى هذا اللقاء موضوع الصراع التنظيمى ، وأهم العوامل التى يمكن أن تؤدى إليه                
 .وكذلك أهم إستراتيجيات التعامل مع الصراعات التنظيمية 

 



 حا لــة

 المدير الجديد لشركة النصر للمالبس الجاهزة

 

 ،  ١٩٩٧تولى السيد احمد السباعى عمله كمدير تنفيذي لشركة النصر للمالبس الجاهزة فى اول يوليـو                
ى للشركة بفرع القاهرة بعد ما رأى مجلس االدارة أنه البد           وكانت الشركة قد اعلنت عن وظيفة شاغرة لمدير تنفيذ        

 ٠من حدوث ذلك نتيجة النخفاض  المبيعات للسنوات الثالث االخيرة 

وفى اول اجتماع له مع الساده مديرى االدارات بفرع الشركة بالقاهرة ، قام السيد احمد بالتعرف علـيهم                  
 ٠ نبذه سريعة عن احوال العمل وطالب كل واحد منهم ان يقوم بتعريف نفسة واعطاء

ان الحال هنا تمام ، الكل يحب بعضه وليس هنـاك           " بدأ السيد محمد الدمنهورى وهو مدير االنتاج يقوله         
اى مشكالت او ضغائن او خالفات بين االدارات المتخلفة ، فالكل اسرة واحدة ، اننى اتعجب من بعض االشـاعات     

بالنسبة لمتوسط معـدل انجـاز    % ٩٩ة رغم اننا تقريباً نحقق معدل انجاز    عن انخفاض كفاءة فرع الشركة بالقاهر     
 ٠السنوات الخمس السابقة وليس هناك اى مشكالت ظهرت بالعمل 

ان كل شىء تمام حتى اننا الحمـد   " واخذ السيد بدوى ابو النصر وهو مدير الشئون االدارية الكلمة وقال            
لعشر األخيرة  كل شئ مستتب حتى التعليمات واللوائح يحفظها العاملون           هللا لم نقم بتغيير اى شىء خالل السنوات ا        

ويعرفونها كأبنائهم ، فال يوجد ما يجعل احد يخرقها او يتجاوزها ، والعاملون يعملون بكفاءة وقدراتهم عالية وهناك                  
 ٠عالقة ألفة بينهم وبين بعضهم حتى بينهم وبين اآلالت التى يعملون عليها 

ليس هناك اى فرد فى هـذا       " الحمد هللا   "  ثابت الحمومى وهو مدير العالقات العامة بقوله         واستكمل السيد 
الفرع ال يعرف دوره او ال يحب اخاه وال يقوم بالسؤال عنه ، فالجميع هنا دائماً فى وئام وسالم دائـم ، اللهـم اال                         

 االجتماع ، فهـو يحـب الظهـور         حلمى الشريف وهو مدير التسويق الجديد الذى ولحسن الحظ لم يحضر          / السيد  
ووضع ما هو غير مألوف وخارق لكل القواعد ، حتى انه قد جاء لنا ببدعه جديدة حيث اشار على المدير السـابق                      

بضروره ان يكون للشركة بجميع فروعها موقع على االنترنـت ، طبعـاً مجـرد اخـتالف عمـا هـو موجـود                            
هو منذ تعينه لم يكن بينه وبيننا أى وئام ، فلماذا نتجهل هـذه البـدع ، فعمالؤنـا                   ياسيادة المدير ف   " خالف تعرف " 

نعرفهم ويعرفوننا ويثقون بنا حتى اننا على عالقه وثيقة بهم ، فلماذا نريد ان يكون لنـا موقـف للتسـويق علـى                       
 ٠ مجرد تقاليع جديدةاالنترنت ، 

 الحضور نظراً  لطلب السيد رئيس مجلـس االدارة      لم يكمل السيد احمد السباعى االجتماع واعتذر للسادة       
سوف ندرس الموضوع عما قريب وانهى االجتماع بعد شكره لجميع الحضور           ( له ، وبدون ان ينطق بكلمة سوى        

 (٠ 

 بفرض أنك مكان السيد احمد السباعى قم بتحليل الموقف واقتراح ما تراه مناسباً

 



 

 

 قـائـمـة الـمـراجـع

 

 

 ٠ ١٩٩٦سلسلة إصدارات بمبك ، أسرار قادة التميز ، لفقى إبراهيم ا/  د -

  .١٩٩٨مكتبة جرير ، ضغط العمل طريقك للنجاح ،  بيتر هانسون -

 ١٩٩٢مكتبة عين شمس    ،المدير و التحديات المعاصرة     ، ثابت عبد الرحمن إدريس     /   د    -

. 

  .١٩٩٨مكتبة جرير ، إدارة العقل ، فوب / د ، جيالن بتلر /  د -

سلسـلة إصـدارات    ، اإلدارة والقيادة الذات أنت كم تفكر       ، تيم كاميرون   ، دافيد وايتون     -

   .٢٠٠١، بمبك 

، صحة المديرين بين الضغوط والضبط ترجمة عال احمد صـالح           ، روبرت س اليوت    /  د   -

  .١٩٩٨، سلسلة      إصدارات بمبك 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 �*ـــــ!��

�ت وا�)�ارث �Gًء �, ا�(��ة ، ا��C �51>�� ، و �داد �K4$���  ��ً� /5!  �م، �N �*! أd)=O اTز�    
و �#	� اT�� ���ا�G� 4	  اTز��ت وا�)�ارث إدارة $�درة %	' �Hb ... 7�8�4ط و�Oا%�ت ا�(��ة 

�ًB أ ��e, +!و�دة  �K��
��دات وإ�)���1ت ���=� و��D�4 ��#	=�ت ���5
� �efره� ، /2 وا�. 

 %	' �.��ى وا���HSة، أو ��� �اء %	' �.��ى ا������ت ا�)=��ة أ�� اTز��ت دارةإإن 
 !*D ،ا�!ولd�=e, ا�!ول أ�ا�5! !  CD رب�
أن إدارة اTز��ت /��>)2  ا�5! ! �, ا�!را�ت وا��

�4 �4$��5 �.=*ً�   ��إذا�4), �, 4
�� /�5 اTز��ت $=2 +!و��e ا����� و/��>)2 ا��5*�ل، 
5� d�4و �
����/�=, 4
�� �Gء آ=�� D¬��1 ا�(*�*�� /�����5K� ا��#	�/�، وآ�a  أ��4),  !$ 

 $!  ,(�4�D ,¬��1 وأ �B ،�د ���fت ���=� �	��5� 2�CD G��5 +�ل و،�, �efره� ا��Bرة
���D !G�4 !$ Cا�� ��/�
 . ا6��Kدة �, ا�
�ا1� ا6 

 و/�����C �(�و�� ����5 �, ،= /�� $=2 +!و��e ا���إ�' %�	�� �4!ف اTز��ت ا�دار �، إن إدارة
 وآ�a  هC %�2 ا�Q���+6ت ا���)�� �	�*	� 2��ef ,ره� ا��Bرة CD +�ل %!م ا���), �, ،ا�(!وث
 ،��5���B وأ C5.ا� Cإ�' ه��/�
 %	' ا�.�اء ��� ��D A�D!ة  ا���5� 2�N آ2 �)���4�1 ا�.	=�� وا6 

���D ,�	��5ا������ وا� 

¬D , ه����5، وه' إدارة و�ورو+��  ��$PJد � و%���� وأ��ت وا�)�ارث ه' إدارة ��زTن إدارة ا

�دة ا�(��ة وإرادة ا��*!م �اء �	!و�� أو ا������/ 2S�4 ���.�2 دا�� و%�K4 

 

 :اTه!اف  •
 :ان  )�ن ا��>�رك /��� � هaا ا�	*�ء ا��!ر =' $�درا %	' 

�دارة اTز��ت إدراك ا����Kم ا�.	�� �§ز��ت وا�)�ارث ، − ���Tت ا��و/��ن ا��*� 
 .وا�)�ارث

−  m��SX' ا�	ت وا�)�ارث ، وا��$�ف %��زTا ��Gا�� CD , � !' أ��1ط ا��	ا���5ف %
�دارة اTز�� �= .ا�.	�آ�� ا����

− ����Gا��' 	وا�*!رة % �	ت وا�)�ارث ا��(����5!اد �§ز�� .���4� ���رات ا

               ا������C ا��*��ح �دارة اTز�� وا�)�رe� ، وh �D 2�(<4 اTز�� و�.�����ت إ$��� ا�=��ء -             
h �K��/ �B% 2وأدوار آ. 

 

 

 



 

��� ��Kه�� أ

 

• �eا�)�ر :Disaster 

 .4��S ����ة �S`^ �	�1 ا�6���4 −

 .�� ا���دة �f� ُ���40 ا�N=ار −


4 أو −�F�� 4 أو
4
�JF? O.F أ@�ار ;���4 #�اء آ��^ ��د
��� . 

4، ��RًV ا��$زل -� g��ت �� ا���PF�و-� :�ن ا�:�ارث ���X �yز��ت 
\�J�F ا���Xن وا�

�M�اج ا����ول أو د�! �	�
�ت #N ء�U�Mا� �	4، آ=�� ا���?�F\ات ا�����ء ا����N 4.��:�ن �

 .��و
U�� �� 4! اXرض

• ��!Sا� :Shock 

�� ?8F ردود أ���ل ?F
��-3 ا���وث � ��f ث�S ف�Mوا�=ه�ل وا� D�74 �! ا��آ�4 ��	U�

/C0وا�. 

وا�\��4 ه� إ�Sى ����y اXز�4 وا�:�ر`4 ���ت ?�S �Fو`�y�.� 1:�� �J و#�
3، و-� 

�دى ا�\��4 إ�� ا��J�Nر ا��\�� ?�F ا���� ا�X�ا�=ى 
	�0هO ا��0رة ?�C ا���6�ة وا��\�ف. 

 Problem:ا��>)	�  •

� !� �.
�ر 1:�� �JP
��S DC6ث F�ُ=ر 
 ��� ،4	C�M� �
=�\�در ���F?4 وإ�9رات 

4���F� .ا�X� 1V� ،�JCS إ��	�ض ا�.�دة، �16 ا_$ت، ?�م �ا�� ا���Mون، i`�� ا�

�:! إ ���ر 
 ���� �S1 واS !� �Vك أآ�Fن ه�:
�DC6 ا���:4C ا���Eل إ�� �J� 1S، وأن و

4C:�� .ا��1 ا1V�X �! ��! ا���ا1y ا��6�وR�� 4Sج ا�

 Accident: �(�دثا •

����S 1V� ،8ادث 
3 وإ���0 أ`�h ��ر إ�# 1:�� O 3-��� ��f �y�.� �9ء !? ���


��ج–ا�6�ق �Nا L  �C? !�Cا���� �S4 أ��Eإ . 



����� ���J اX#��ب Crisis :اTز��  • �ً�Fو`8 ز��S 3-��� ��f ;�ء�	ث ��S !? 4ز�Xا ���ُ

�SR/ ا�SXاث ���?4 آ���ة���y، وF��� ث��

� �! در;4 ا��.�Jل ?! �6رات �� -� ��� 

�h=M، و-� 	h�0 -�ر�C? 8 ا���6�ة 
1 ��M= ا�0�ار �� �S�ة ���47 �! أى -�ار �.�0�Rً، و��

��اق ا��\3F، إ#�4��0 أ�S آ��ر ر;�$ت اNدارة، �ك ?�د Sإ RًV� 4ز�Xن ا�:وا��\�ف، ��0 

��f �?��; 1:�� 1���-3آ��� �! ا�����C! ا��� . 

−  ���0�ر "  اXز�Webster Dictionary �J�i� 4و
��ف -���س و��
 ��ا�460F ا���4�F ا�

r-���� أم #����ل أم #����# 1���Xز�4 إن " . ?�Fه� �� إذا آ�ن و@3 ���! أو ���ر ?

 O#�S ��7�ل ?�C -�ب و-�ع  �Jإ$ أ� ، �ً���S و@�عXار ا�0�آ��^ ��� إ�� ?�م ا#

Rً�0���. 

 � 7 اTز��54 −
−  
 ��$7  (!ث J	��eL4 �e  Pًا ��د � %	' �� ا��5	��ت "   −
ا�(�� ¡¡¡�أو ¡¡¡	�ك اT%�¡¡¡�ل /������¡¡¡�ت ، و �.¡¡¡� /����! ¡¡¡!       −

ا�>! ! �	�³��S واTه!اف وا��D6ا�bت ا����.�� ا��'  *¡�م        
%	��¡¡¡� ا���¡¡¡�م  وا��L¡¡¡G�Kة d¡¡¡�$�4 '¡¡¡D ا�(¡¡¡!وث ، و �#	¡¡¡�     

          ¡Qرج إ�¡Jو N �¡ 2¡5D ر � ورد�D �/�
��ر ا��5¡2 ا���5¡�د     ا

�/�¡� و *	¡2 �¡, ا���Q�¡X ا�.¡	=�� إ�¡'                �/��  ��5 ا��Kص ا

  ."أد1' +! ��), 
−  
 -:و =�ز ا���5 7 ا��>�ر إ��A أن اTز��  −
−  

− ٣/١  P	J اث ،  (!ث!+Tا 'D �()ا�� A�D m*�  7$��
'	% �e  �������/ � ��)ت ا���	ا��5 �� 

− ٣/٢ �Kا�� 'D 2R��4 ���LGة ePe ��� d�$�4 'D� :�وط أ
 ا�(!وث  وا���! ! ، و$�S ا��$d ا����ح


�/�� و *	2 �,  ٣/٣ − �ا�X4ذ $�ار � N  ��5 ا��Kص ا
 ا���Q�X ا�.	=��

−  



− ��/�M  إدارة ا=ز��ت 
−  

 ا6%�=�رات ا��'  =�' %	��� ���Kم إدارة اTز��ت ١ −
−  

�/� ا�.� 5� وا���5K� �!رء اJT#�ر ١/١ −� ا6
− ١/٢ Pذ ا��!ا/�� ا��X4ره�ا�ef ,� !)	� ��ز 
ا�5K¡¡�ل ا�¡¡aى  (*¡¡h إ�)�S4    �¡¡�1¡¡��� ا��.¡¡h ا������¡¡'    ١/٣ −

��Gا�� 
 اTز�� %�! +!وث اTز�� وا��*	�m �, أ�bاره� −
−  
 

 :ا�.��ت ا��>��آ� �§ز��ت وا�)�ارث •

��آ4، ه�����?4 �! ا����ت ا�.���O اXز��ت وا�:�ارث � : 

١- !
�� ؟ وأ� �J`و�S ��S !� 3-��  ؟ ا��	�;iة و?�م ا�

ا�H0F �� ا������Cت ا��-�40، �� و-^ اXز�4 $ ���C آ1 ا��y�0/، و-� :�ن ���  -٢

 4���E ��f ت���C�� ا�

٣-  �J0�0��4 إ�� PF���� ا� ���\��j واXه�اف ا�.�ه�
4 ا�C� ��6Mا� �
�J� ا�


� ���0Cم ������ وإ�Mذ ا�0�ار -�1 و- -٤����ح أ��م ا���ع @L7 ا��-^، ����F ا��-^ ا����ود ا�

�4C أو \�?�ه���� ا�y��M� ا�


� وا��L7 وا$���Jر، أو �J�         و�:! 
�D أ$ 
	OJ �! ا���ض ا����/ ، أن اXز�4 �L0� �F ا�

��ل �¦��1 أو �¦#�أ  1 �460V��6Fى ��C? L0 ;�ا�C# D��X�� ، 4ز�4 -�  �Jأ� 

 �54 7 ادارة ا6ز��ت 

   1�����1 �3 اXز��ت، ��! أ;�1 .i� �J� :           D�F إدارة اTز��ت ) Little(?�ف ��C� م�M��
��Pم 

�����y، وا����� ���! ا_`���ر    Fا� K��� O:��.F����J؛ ����Jف ا��� D���\
 K���و-�?���J، وا������C� L���6M$ت ا�

4��Cا��. 

 ����U�M� 1�C0� �Sوث اXز��J�i�  : 4 إدارة اTز��ت) Chase(آ�� ?�ف � =M� K� ا��6Mات ا�



 ��ا+2 إدارة اTز��ت     ٤

 

            '¡¡D � !¡2 ا��¡¡<D وإذا ، ��¡���4اTز�¡�ت /�X¡� ��ا+¡¡2 أ
    ³=¡¡S  A¡¡1¬D ، 2¡¡+ا���ا £a¡¡¡¡, ه�¡¡� 	+��6 %¡¡, و$¡¡�ع    إدار��¡¡.�

��eأ+!ا ��زTا.  

 

    

    25Kدارة /�د ا�� ا�دارة /���=�درة      ا

 

 

 

 

           ���5Kدارة ا�� ا

 

 

 

 

 R37 رKS )7 إدارة  )١Iا�ت�	ز�Xا  

 

 

اآ�>�ف 
 إ:�رات ا�a1ار

 ا��5دة

  ا��>�ط 

ا+��اء  ا6�5!اد وا��$� � 
 ا��Bر 

 ا��5	�

 اTز��



 

 !!إدارة اTز��ت أم ا�دارة /�Tز��ت    

 

Crisis Management (CM) Versus Management By Crisis ( MBC)  


��ث أ
�ً� ��ج ��! أ#���C إدارة  �- 8�i� ، 4C:��
��ث  � !�� LC	���J اXز�4 وا� ��آ

��JF�� 4-�	��DC6 ا�X� ا�
 .اXز��ت واNدارة ��Xز��ت ، و�=�� 


�ات و@�7ط �J !� 8J;ا� ����F اNدارة ��Xز��ت ���ط �0م �8 اNدارة آ�د ��1 �

�0��S �� 1����J ، و�� ا�ُ��ة ���3 ا� O��������ة ?! اXز�4، ����F أ�8 $ �;�  46 وا@�4 ا��

0 ��S ، �?ا����ك ا��Xر .�ى وا�SXاث 8 أو ��J�F -�1 و-�?�J ، و�:! R:�� 4J;ا��� 3

���ك اNدارة ، وF	4C�C# / �! ا��.�Jدات  L0� =y�F? ، ��6  �ن –أز�4 أو أ��: �� �ً���f �� ا�

��0F اXز�4 ، ����د اNدارة إ�� ا��:�ن و?�م  ��S ، 4���� ��f �J.y��آ�V	4 و�9-4 ، وأن آ��^ �

�� إذن و;�د �oدارة إ$ و-^ اXز��تC� R� ، ى�ة أ �آ4 ��ا�� . 

�دارة�Dت��زT�/  �J�� 1�����4 ، وPF��ا;8 ا� ��F	�1 �3 اXز�4 ا� 4Fإذن ه� إدارة #�آ 

�Jy�J���� �J�F�X�� Lز�4 و� 4�� .����:1 ا��R;� ا�=ى -� 
\�D أو 
6M® ، و�! `�J� O إدارة و-

 !? 8
����4�67 وا�C� 4C�#ده� �! ?�م آ��.
�1V اNدارة ��Xز��ت إ����ل أز�4 أو إو-� 

��ث ��:4C أآ�� وأ�9 � ���F? O�
 ، 4C:�� ن أى���F� ، دارىNا;8 ا�:��ن ا� 4�y�- 4�#�#آ1 أ��

���ض Xز�4 �C اX �ى 
�4 ، وه:=ا 
1P ا�:��ن اNدارى y�04 ا�C:���C? �67 ا� �i`��ًا ، ���

h�.Fا� �إ�� � h= i

�JFر أو 
�Jى ا( إ��8 �!  ��S. 

�ط ه�دف 
�0م ?�C ا���� وا��\�ل ?�C ا������Cت ا�Rز�4 ا���  ��J ��أ�� إدارة اTز��ت

 !? ، �J�� 1����C� D#�F���-�4 ، و4g�J ا���Fخ ا���:! اNدارة �! ا��F�� ���iآ! وإ.�ه�ت اXز�4 ا�

4�PF���:O �� اXز�4 وا���0ء ?�J�C ، أو ��7� ���ره� �\��j ا�C� 4ز�Rا� �ا����
/ ا�Mذ ا��U. 

��7�ات و$�9 أن���J �����ا�1 وا�
��-�C? r ��ى ������J ودرا
 �.�ح اNدارة �� ذ�� 

 K� ات #�اء��7���C ا� 4J;أو ��ا r�:��:! أن ��D اXز�4 ، و��ى -�ر�C? �J ا�
 ��ا���4�g ا�

	�?�C و-��y و��� 3��U آ�4 ذات�S ز��ت إذن إدارةX4، �,دارة ا�PF�C� 4�;ر�M4 أو ا��C 4 ا��اg��ا� 

L0� �;R?. 

   اTز��ت  إدارة أه���



��ل?Xت ا��PF� K� 4
 :�!  Rل   ��ز أه��4 إدارة اXز��ت اNدار

��.4 و-�ع اXز�4         -� �CJ�� K�1�C0 ا��Jر أو ا����ع �K ا���ارد؛ ذ�� Xن ا���ارد ا�

��1��:��� 4�y�@ ارد��  

�R  !� 4Cل  -�������4 و-�ع اXز�41�C0 در;4 اSا��� �! ا�y��M� ا���ر@4 ا�� 

4 �����S 3��Fو`�J، و������ ا����o� 4��0V�اد ا�������Cن، وا$#���0�ار      -���-����-��3 اXز����ت ا�

!�Xوا  

�� K� 1 ا�����1 �3 اXز�4، وا���ا;4J ا�	�ر
4، و���0/ ا����6�ة              -C� OP�F�ا����ك ا�

��ت،�C�� ا�:��r-�� �C? 4C اXز�ـ4، وو@�ح اXوا�� وا�

���r��-�� K اXز���ـ4، و������ ����Pم ا\���ل ?���C أ?���C در;��4 ���! ا�:	���ءة     و?���م ����رب اXدوار  _

����/ ا��������Cت وا��������J، و�����9 ا#����Mام ا�N:�����ت       /��0�
 ،4���C?�	4 ������0ر   وا�
ا���د
��4 وا������

 ا���وري

 _4�PF��4، وز
�دة إ���;�4 ا����K� !�C ا�PF��3 ا��Mر;K ��� ا��.���4 إ
.���K� 4 ا�# !
�: 

 

 اTز��ت ا�دار �أ=�ب 

 

�� 4��S �! ?�م ا��iآ� ��/ اXز�ـ4،              F K���?4 ا��ـ�ا�1 ا�.� 4

i� �\0#��ب اXز�4 اNدار

      ��`i����D وا���� ا���S !� .         4�F
����C	�4 و�M� ب���#X 4ز��Xا i��F�:�! أن i��F         .و
و�\�	4���? 4 

4� :اXز�4 ���.4 �¦#��ب ا_

   �54رض اTه!اف أو ��9/��-

 ت ا��Q�X� ا��5	���-

  ا��K.�� ا�Q�X¶ �§��ر-


�4 أو إ@��ءة ،     :  �8وف ا�2�5 ا���د � CD /��� ا������     -�J !�� 4�
�1V ?�م ��� ا�P�وف ا���د

   4���P��0ً� ��0ا?��� أ��U رج ا����6ارئ���Mو� ،/��
و?���م ���ا�� و#���1y ا���X! وا����4�R آ6	�
���ت ا���

/yا�ا�� . 



�-��4 ا�\�ر�4، و?��م ا���ا��K�� 4 ا���	���، وأ#��Cب            �1V ا#��Mام ا�  :  وا�*��دة ا�دار � ا��.�=!ة   -

       !
�
����C? D ذ��� ��! ?��م -��رة ا���

4 إ��اء ا��أي، و�� �S ك�ا�����1 �3 ا�����C!، و?�م 

���C? D ذ��� ��!                ��
�1 ا����و��4، و?�م ا��C������� 40V!، و?��م و@��ح اXه��اف، و��� � �C?

0� .��J0 �! ا�����C!?�م و@�ح اXو��
�ت، واXدوار ا���C6ب 

- CK�8ف ا���Xوا� :            !�Cاف ا��������
�4 ا��ا;��4، و?��م ا?=7����C? D ذ��� ��! ���fب ا���
 و��� 

وا��	���� ا�OJy�6 i� .    ®U��M، وا���ام ا�40V ��! ا������C!، وD��C7 ا��\�4�C ا���C? 4�E�M ا�����4               

��دًا ?�C ا�.          . �¦��ر�
! �¦��ر ا?�
���0
� ا� K� 1CM1 ذ�� ا�V��
�ا�D ا��;�ا���4 وا���U	��4   إذ 

�����CتC� 40�-د ��f در�\� �C? د��� أآV� �! ا�.�ا�D ا��4�C0، وا$?

\����ًا          : وا�>���5ت - �JF������ K�� 1��� ��J�X 4؛
�1V �\�رًا أ#�#�ً� ���وث اXز��ت اNدار 

�� ?���C�� �Cت �f� د-�40����ا-r، وC�. 

  : ا�ejر ا���4
� %, اTز��ت

�S �C? Dو`�J ~`�ر #C��4 أو ا
.������C� ،4 ������ورة        أ
� آ��^   ��
 8�,� ،4
أ#��ب اXز�4 اNدار

�:��! ا���PF� إ���� ~`���ر   
����0م وا�F.���ح ؛ ���=�� C� 4��E�� ن���: ���- �����L اXز���6M����� 4�، وإ����أن 

 اXز�4 �! ;����!

���0/       : اTول وه� ا�ejر ا�.	=�� �§ز��      !? 4�PF�
� وإ?�-4 ا��J K� !�: أه��ا��J، وإ��Sاث     و

�K؛ �P�ًا ��دود ا���Xل C? ��f ب�C#i� ارات�ذ ا�0�Mا�y��M� ا���د
4 وا����
4، وأن �دي إ�� ا

���3 ا�:���در ا�����v	��E�F? 4����:� K�h �\�����ت �	����4  �.��4��0SR، وإ4����E ا��ا�����
����S¦� 4اث ا�

� 3����40، وز?�?4 ا�F��� 40V	�، وا���`i� �O�- K وا.�ه�ت و#�Cك ;?K	�vت ا�:�در ا���g . 


�/�¡� �§ز�¡�        �:��ن              :وأ�� ا���D C1�R ا�ejر ا $ ��- K����4 ا�yR���! ��K إ��Sاث ا����7�ات ا�: و

         rا�0\��ر وا���� Dر ;�ا����Jv4، وإ��PF���3 �.�$ت ?��1 ا�; K� ،4
��K� 4S اXو-�ت ا���د�

    �� 1��������Cت ا�? !������ث     ا�:��K� 4F �.�$ت ا���1 �! أ;1 �J��R، و ��- K��3 اXز���ت ا�

    3F��0�K� Rً @�ء ا��Nدة �! ����y اXز�4 ا�����4، و ا#�RMص ا��روس وا���� �! اXز��ت ���

Rً�0��� �J`و�S . 

 �=�دىء إدارة اTز��ت    


�0م Mitroff ز��تXدارة اN 4�#�#Xدىء ا�����?4 �! ا�.�  

   : �bورة �54 7 و4(! ! اTز��: ا��=!أ اTول



 �- HM�� 4أز� ����
 ��
�ه� �\�رة وا@�4 أ�� @�ورى، ���
r اXز�4 و��أن 

�C� $ ه=h و$ ��` HM9 ه�����
���ه�  ~ HM9� ��4C:، و-� $ �
. 

'1�R5�: ا��=!أ ا��
 :  اTز��ت �S/ '4L4رة �

��تPF��:! �Sو`�SN �Jى ا�
 ��، �! ا�i6M أن ��\�ر أن أ��ا?� ���4F �! اXز��ت ه� ا�

���ت ا���
4V، �,ن اXز��ت ا����E�ة -�درة ?�C أ�Sاث �.��ا
� ا�����0ات �� ا� D��� 8ذ�� أ�

���ة �� �JU��� 4���U فR� ,� 4�PF� 1ن آ�:
.D أن  ،��=� 4.��#4C�C �! اXز��ت اX �ى، و�

4 ��1V ه=h اXز��ت��.�#o� : 

- 4�PF� .اX@�ار ����4 ا�

- ������اءات ا��N�9?�ت واNةا�. 

- 4
 .��0ان �����Cت #�

 .ا��� Rت ا��:���4 -

 .ا����U�0ت -

_��Rا�1� +�دة: ا��=!أ ا�!Gرًا و�ef ت ��4ك��زTا : 

 !:�

4 أو �	��4 $ �F�� و;�ا��4 أو Dه� إ�� ;�ا���� 1� ،L0� 4
��ك اXز��ت ~`�رًا ��د $

4��J�� �JCه�. �ً�
�:! أ
�0
�ه� ��4��J، و�:! �3 ذ�� $  

 :إن إ%!اد ا�X#\ ا����� 6  �5' آ��Rًا D' ��ا�G� اTز��:  ا��ا/Nا��=!أ

�4 �! ا�L6M ا��#��4 �:1 ��ع �! أ��اع PF� 4C
�U 4�y�- دارة أن إ?�ادNر ا�\� �-

 !
�
���ر
D ا� O�
 O� �� ة�y�� R� ن�:
�-3 اXز�4 وا���J�C? DC7، و�:! ذ��  !� �JF:�
اXز��ت 


! إ�� إ8�RS ��1 ا��	:��، و�:! 
�Jف إ�� ?�C ��ا;4J اXز��ت �
��C� D
و$ 
�Jف ه=ا ا���ر

���0� �J�-� 3�6��
 $ ����ا;4J ا��E�F� ا�� �
��
� �:� ا���. 

 ��:	����Cت ا�? �J�?� O��� ��	� ��f ن�:
��ا;4J اXز��ت -� � L6Mأن إ?�اد ا� /�# ��� HCM�

���O أآ����R  !� �Jل ا�
 ��
! وا����آ�ةوا��:�r ا���� .ر
D وا�

���Xا��=!أ ا� :��.K1 �إ�' ا����� NG�4 !$ ��زTب ا�= : إن أ

 ������S �� Dوث اXز��ت ا� ����J� 4 دور آ��� �� و-�ع اXز��ت ا�PF�أن `4��0 ا�

�JJ;ا� 

 : �), D 2*1)� اTز��ت إ�' :��ن ا�2�5 ا��5د �: ا��=!أ ا�.�دس



�\�ر ا����  i6 أن �����
 �- 4������-r أ#�#� ?�C ا��:���r وا�F	�0ت ا�4 ��ا;4J اXز�4 

L0� 4�PF����ض ��J ا� �U�M� أى �@ !��i���;�J ا��1V� �J� 4\\M ا�� K� ذ�� أن ا���Jرات ا�

Nراتا�J��1 ه=h ا���C6��J إدارة اXز��ت، و ��ا��0رة ?�C -�اءة : دارة ا����C ه� �	� ا���Jرات ا�

�4، إ�9رات ا�N=ار PF��.�ت ا�F���i� 40Cز��ت و4:�9 ا��-�ع، أو -��م ا��N�� !����F@�ار ��ا���:� ا�

�4 �� ا�C;X! ا�0\�� وا��6
1، وأ ��ًا آ�r ��0م PF�ا��	:�� ا��Nا?� �� آ�	�4 إ���ش أ?��ل ا�

�1 �\�رة أ�����S 1ً� و���0�Rً؟���� 

N/�.ا��=!أ ا� :�ًB أ ��/�
 � : اTز��ت ��� �efره� ا


.���X�� ،4ز��ت -� :�ن أ��1 دوا�3 Nا �J�ا��; �J� 4أن آ1 أز� �Sأ �:F
�3�6 أن �
 $

�3�6 ه=h اXز��ت أن ��3 اNدارة ��6
�، آ=�� ���4 ا����7� وا��S دى إ��� �Jإذ أ� ،�ً���Sأ ���7�ا�

�:�ن أآV� إ��:�رًا� 

,��R2 :ا��=!أ ا���5�	!ر/�, ��ادًا �Dأ ��زTا �	��5 �4#�: 

 OJ�����DC6 ا�X� أ
�ً� أآ
 1� ،4�y�0ز�4 ا�¦� !
�
����4 ����4 ا��S �C? ��Xا �\�0
 $


� ���	�ع ��
/ ا���ر
�C�� ،D #��1 ا���Vل 
.D أ$ 
\�ب ا��U !? 4
��?4 �! ا���Jرات ا����.�

��4S، وأ$ 
10F ا���7�
�ا;8 اXز�4 �,#��Mام ا���ارد ا� rوث أز�4 ��، وآ��S !� وف�M�ط وا�

��Cن ��8�

��� ��J إ�� ا_ �
! ا�=�!  �� .ا�

�1 ا���4���g، و?�C ��ا;4J ا���7ط � �C? ن -�درًا�:

� أن �� 4ER ا��0ل 
.�C? D ا�

	�@�J اXز�4 �� .ا���د
4 وا��;�ا��4 ا�

N  ��.d و��!ة ا�D!S�  اTز��ت:ا��=!أ ا���

��
 O������  ،4��\ز��ت ���^ و���ة ا�Xا �Vأآ j�Eو�=�� أ ،$ً�\���0ًا و	�?Rً وإ �
ا

�رك ه=h ا��40�0  ����ت ا�PF���ة، و������� �,ن ا������ة و�f� ا����?�@4 ?! ذى -�1 �¦ز��ت ا�

	�1 ذ�� ���ف  $ ����ت ا�PF������ ?�Jy�0� �C وإزده�ره� أ
�ً�، أ�� ا�# �
��� ��J ���	:� ا�.��و

C� ث�S ���	� آM��1 و�4@�0F� :��Fyت ا���4 ا�

�5!اد �§ز��ت وا�)�ارث � :وا�*!رة %	' ��ا����Gا

 �J� اد���#Nز�4 ه� اXح إدارة ا��أى ا��L�6M ا�ُ���/ وا�	��ل �¦ز��ت وا�:�ارث ا��� ... أن �	

�:! أن ��ث 
 ...�C
�DC6 ذ�� ��
 :و



 %, أز��ت و:�)� ا�(�Sل %	' ا��5	���ت ا��'  �), 4>�� إ�' إ:�رات إa1ار �=)�ة -١

 .،ا��$�ع ، و4(! ! �)���1 و�
����، وإ4
�ه�ت اTز�� D' +��� و$�%��

���� و#�1y ا�X! وا��4�R، و@3 إ�X4ذ ا��Gاءات وا��!ا/�� ا��$���� ا�Pز�� -٢ !� 

اN;�اءات ا�Rز�4 ��6��D��; !� �J0 ا�����C!، ا�\���4 ا��-�4�y وا��R;�4 �³$ت 

Xا D
��اد ?�C ا�����1 �3 ا�:�ارث �1V ا���
/، ���آ�ة اXز�CM� ،4/ وا����ات، �ر

 ��-r إ������ Xز�4 أو آ�ر`4 ��، -� :�ن ?�4�C إ Rء ا���4��S K� �F ا���
/ و�f�ه�


/ �¦ز��J; 1:� 4ز h �D , �(4 Crisis Team اTز�� -٣�� !
�:، �! ا���ورى 

.
�4 ، وPF��:�O.S D�S 4C ا� rC�
S 4F:���، وإن إ �: �� /
0�\� ه=ا ا�	�
 $~ D

�4، �1 و
.D أن 
�O ا�	�
/ أ��اد ���J;¦� !�CVة PF�?�C أ��اد �! ا�����C! �� ا�

 ،4�C����، ا��0ات ا�SXل اRJا� ،����اX �ى، �1V وزارة اR?Nم، ���CV! ?! ا����ع ا�

���ر
! �� �.�ل إدارة اXز��ت�� .وزارة ا�\�4 وا�


���� ه=ا ا�	�
�@j إ;�اءات ا�����1 �3 اXز�4��S �� 4 و-�?�J، و  1�/ إ?�اد -�ا?� ?

�4��S �� O و-�ع اXز�4

8V و�� 
.D أن ����ارh و�#,� 8� .و
F��7 ��ا;�

 �! ا�=ى #����� اR�Nغ ?! ا���ث؟ -

���ث ا��#��؟ -� �! ه� ا�

��ت ا��:���4 اX �ى؟ -PF����F/ �3 ا�C� 8C�? D.
�� 

• Tا h �D 2�% !%$�ا��ز: 

�ا��ه�،  D.
 ��0��ح و@3 �.��?4 �! ا��0ا?� ا�
�.DF @�7ط اXز�4 وا�:�ر`4، �

�1 ا�	�
/، ه�? 1�J���: 

١- 1
�@j ا���:4C ا���C? 4�0�0 ا���ى ا�0\�� وا���ى ا��6 

 :إ���ض أ#�أ ا�SXال -٢

�DC6 ذ�� إRUق
���ًا �¦#�أ، �! :�ن ه�Fك ��:4C، و�� ^Fأ �,ذا آ�#Xض ا���ً� إ�yدا 

�C	4 �¦ز�4 M� رات���\�رات � j��
ا���Mل وإ#��Mام أ#�Cب اR6�Nق ا�	:�ى ا�=ى 

4 ���6ر ردود ا���Xل.���4C، و�6ر اXز�4 �� و��دود أ���ل ��

�� ?HM9 �C وا�S ���0م �:1 �9ء -٣�� $: 



 �Sوا HM9 �C? ���� R� ،ن�C��
 !
و�0ً� ���ى  �6رة اXز�4 #�:�ن ?�د ا�M9Xص ا�=


\�j �� و-^ �� �f� ��;�د، �� ا��-^ ا�=ى �Cم ��  �- HM�ن ه=ا ا�X ،ال�SXآ1 ا

hورة و;�د�ا��. 

 :إ��� ��
/ اXز�4 ?! ا���1 ا���دى -٤

 3�0F ���F?و ،�J�� 1������ ?OJ�C �� ��ا;4J اXز�4 وا����# !
���! ا�M9Xص ا�= D.


4 ����� ������gت أ �ى أو �?��.�.DF  �وج اXز�4 
��د أ��اد ا� 4، �3
OJ ا���د����g�


/ اXز�4�� �� OJ��J� !? /
 .أو إ��60ع أ?��ء ا�	�

٥- OJ� ل�\Nا D.
 ���	� ��0ا4E�  Oy �:��4 ا��E�F� ا�Sإ: 

�4 ر4���y �:��4 و#�1y اR?Nم y�- إ?�اد D.

�ن – اNذا?4 –�	C� – ا�.�ا�y ا�����4 – ا�

 آ=�� آ��4 ا��زارات اX �ى وا���#��ت ا����4  ا�\���4 ا���4�C واF;X��4،–ا��.Rت 

�`i� ��Xز�4�:! أن �`� و
 �� .وا�4E�M ا�

\�$ت ا��ا 4�C وا��Mر;�4 -٦o� آ��إ?�اد �: 

���/ إ�� ���ث ا��#��، وأن ;��3 ا������Cت �$�� أن 
:�ن ���و�ً� ��ى ا�.��3، �! ه� ا�

ر وا�S ��� �! �\�در ����دة، ��.DF ه=ا ا���آ�، وأن ا������Cت ا�\�درة :�ن �! �\�


��ت�\� .ا����رب �� ا������ت وا�

 :h �D 2�(<4 اTز�� •

 4�PF��8 ، �! دا 1 ا�

/ اXز�4 �� ?���� O�
�:! أن 
: 

١- �����- ��� : 

30 اXز�4 ��! ا���ورى و;�د C  8� HM9	�4 -�����4 #�اء آ�ن �! دا 1 ا���آ4  ���F?

�J;أو �!  �ر 

٢- Rا�� �� ���ت :-�ت ا����4 �;���Sأ OJ	 3�6��
\�$ت N�� ة��8  � HM9 إن و;�د


���0ن ��4�67 اXز�4 !
 ا���ا#�C! ا�\�	��! ا�=

 :ا�M��اء ا�	��Fن -٣

 4�F	4 ا�������;�4 ذوى ا��Nات ا�Sى ا���
�4 ?�دًا �! ��PF��! ا���ورى أن H\M ا�

��از�4 ������M\\4، وا�M��ة ا����40، وا��M\�4 ا��30 أز�4F��� 4ا� ���F? 4�PF� .�Fا أداء ا�



٤- ���� ��� : 

 4	�Fز��ت ا��X�9 أن اR� ،4��?�C ا��Of �! أن ا�.��D ا����ى 
�� أآV� ا�.�ا�D أه

 �
��
.D إ#��?�ء ا� D�ا ا��=Jاب ، و��Mا� �S 1 إ��\
 �
�J�C? D إر��ك ���� �9��


30 اXز�4 ���F? ���� ا�����، أو ا���ا-D ا�

٥- ��� 4�:C#R4 وا��:Cت ا��$�\Nا �� : 

 rC�M��4 أو �PF�C� 4��F��� و ��#4 #�اء��\�$ت o� 4;ز�4 �,ن ا���X30 ا ���F?

 ��;���F:���O و.��J ��آ� اXز��ت وأ��اع ا�\ �� ���Mه=ا ا� �?��
اUX�اف ا���4�F و

\�$تN4 �� ا��M��� ا�

٦- 8CV�
�4 أو �! PF� :ر��y ا�


.D أن 
��رك ��yى ر�� �ا���
 ��S ،ز��تX8 �� إ?�اد  46 اCV�
�4 أو �! PF� ر��y ا�

�0 3�6��
�:! إ#�Fده� ��C���C! �=ا �,�8 
 ���rC اXدوار ا�M�� 4
�4 دراPF��:! ا�
 �� �


 8C� `�Fء اXز�4أ?

 : ا��0رة ?�C ��ا;4J اXز�4 وا������J�� 1-ب

 4�;�Fار ا��@Xاء ا��S,� D��.ه=ا ا� /C��
 !� �J�Fو� ،�JF� ز�4 أو ا�:�ر`4 وا���Xا !?

���ر �� أ��آ! وأ;�اء أ �ى�Nا 

 :ا�X#�ات ا��#	�/� �	��5� 2�N اTز�� وإ+��اء ا��Bر

١-  4

� ا�y��M� ا���د��إ#��?�ء ��
/ اXز�D�S 4 ��ع اXز�4 ، ���0م ��را#4 ا���-r، و

4
 .وا����

��$ت �6ره� و -٢�Sز�4 وإXت ?! ا���C�� .إ���اده�;�3 ا�

٣-  4CS�� �� إ?�اده� /�# ���1�C ا������Cت وو@L6  3 إدارة اXز�4 أو  L6 ا��6ارئ ا�

�.�ات��
� ا����7�ات ا��4��C6 �� ا�46M �� @�ء ا�P�وف وا������اد ا����40 ، و#Nا. 

��ا;4J وا�N:����ت اN@���4 ا��4��C6 �! أ;�Jة  �ر;�4 -٤C� ة�ا����
� ا�N:����ت ا���. 

٥- ���O إ?C� �J�R�أى ا���م وا$U�اف ا���X�� 4�Fز�4�# ��
� ا������Cت ا�. 

\�ل -٦Nرات ا�J8 -�رات و��� �ا������ث ا��#�� ، ?�C أن �
� ا���. 

٧- 4	C:�
� ��ا1y ا���ا;4J وO��0 آ1 ��
1 �� @�ء ا����y وا���. 

٨- ����6رات F	�h= وإ;�اء ا� 4����
Rت ا���F? 4��C6 ا���;4F	�= ا���
1 ا�=ى O إ ���رh و�. 



 .��ا?�ة ا����F/ �3 آ��4 ا�J;Xة ا����?�ة �� ��ا;4J اXز�4 -٩

 ��#	=�ت ادارة ا6ز��

• 'KQ�5ا����م ا�: 

 /C�� ���4 وا�PF���� !�Cدارة وا����N1 ��! أ?��ء ا:�� ���.���ت ا���U	�4 ا�#N1 اV�


4��	Fوإزا�4 ا���ا;� ا� r��� . ود?O ا���ا�OJF�� L و-^ �Sوث اXز��Jv,�4ر ���?� ا���دة وا�

• ��SX<ت ا��$P5�1�.1� ا�.��!ة: (ا�� ):ا��5ا�2 ا

 4�����Nب ا��#Xا �
�� �C? 4 وا��0رة�PF���C/ ه=ا ا��F\� �����ا�1 ا4�����N ا����yة دا 1 ا�


��3 ا�SXال، ��7; �� 4�;���F:��ً� �¦ �6ء و?�م إر;�ع أ#��ب اXز��ت إ�� ?�ا�4�F� 1 و

 4�F	ات ا���7���O إ��0ء ا��Cم ?�C ا_$ت أو ��� ا�
��)�y���J) إ�´...��س آ �ذآ DF. 3�

��C اX �6ء� Rً�� !����� .ا�M9Xص ا�

 :�4)�, ا��5�	�, •

 3FE4 و���g����C/ ه=ا ا��\F� ���PF� إ�� ا�����C? !�C أ�OJ أ?��ء ���رآ�! �� ا�


���# OJ� �6�1S 4? ا� ���\�ر ?�C ا�0�ارات ا�-Xد ا��:�ى أو  ا�.� $�� OJ�	�i� تR:

�JC�� ر�P��Xا O` تR:�� .?�ض ا�

 :4=�دل ا�=���1ت وا��5	���ت •

��دل  /
�U !? !�C4 وا����

�ت اNدار����\�ل ا�	��ل ��! آ1 ا�N�� �\Fه=ا ا�� H�M


.�ه�ت، و@�ورة أ-���م ا������Cت �N3 ا���! اNدارة ا������Cت و?�0 ا���ارات �� ;

��Rم ?! ا������Cت#Nت أو اR:�� وا�����C! وا����رآ�F� �� 4-�4 ا�

                                                

 4�
�4 أز�4 ;�
�ة أو -�PF���� 4��S اXز�4 إ�� ا���-r ا�=ي �ا;8 ��8 ا�)�J�J;ا�� /�#.( 

  handling A New Crisis: ��4ول أز�� G! !ة •

!:�
KC
 ���Fو�4��S K� �J اXز�4 ا�.�
�ة �� !:�
 K�H�MC ا��E�F� اX#�#�4 ا� : 


� ��@�ع  7 �54 :Crisis Issue Definition���bع اTز�� -١�� 4CS���1 ه=h ا�� 

4S���
/ اXز�4، و����4 -��د ا��-^ وا���ارد ا��� !��� .اXز�4 وإ�Uره�، و



٢- h �Kا� !<+ :Team Moblilzation!���
��3 أ��1 ا�X�اد ���� درا#4  و. ذ�� 

4�-������y ا�Fه�اف وا�Xا j�@� .اXز�4، و


� Issue Structuring: ه�)	� ا����bع -٣�� أي إ?�دة 4f��E ا���@�ع 	\��Cً�، و

 KFا�=ه r\ت ا���?���ا�X�46 ا��ا;D ا���0م ��J، وإ;�اء ا��R��0ت، وإ;

BrainstormingNا D���#أدوات وأ �
��\�ل و. 

 Information And Requirement: 4(! ! ��#	=�ت ا����bع وا��5	���ت ا�Pز�� -٤

�1 ا��\�ل ?�C ا������Cت ا�4��J، وو@3 ا�	�وض ا�Rز�4، وإ?�اد #��Fر
� ا�0�ار �و

Decision Scenarios 4ز�Rت ا����C������ ا� K� 4�y�0ت ا����C��، و��هOP� O ا�

4CS�� .�h=J ا�


/ اXز�OJ��� 3� 4 و�3 ا���System Interaction !���g: م�K4%2 ا���� -٥�� 1?�	 إن 

 D��; !� 4���	رآ4 ا�����DC6 ذ�� ا��	�?1 وا�
��� ;�اءًا ه��ً� �K ه=ا ا��PFم، و�
 4�PF����

��3 ا����رآ�! �K إدارة و��ا;4J اXز�4;. 

�O أ ��ًا إ?�اد آh�e�4: Crisis Case Documentation +��� اTز�� -٦
  /y�`4 ا����

��J، و��ا1y ا��Rج J;ا�� K� ^���ر
´ ه=h اXز�4 وأ#����J، واD���#X ا��K إ j@� K�ا�

 OC���0�Rً، ذ�� أن `�! ?�م ا��� �JF� OC��C� ز��تX4 ا��:� K� �J0�`� O�
ا��K و@�^ ��J، و

�ً���Sأ �ًPن ��ه�:
 �! ا��.�رب ا����40 -� 

 

=h ��ا�G(��4ول أز�� $! ��  •��� :( 

 !:�
��J ?! أز��ت ;�
�ة �K أ�8 J;/ ��ا�ول أز��ت #�F K� �����Rف ا� N1 اV��


�1 ذ��، ا���Eل إ�� �:��4 اXز��ت، �
��اآ�K� 4 اXز��ت اXو�� و��	�دة �! ا�M��ات ا�#Nا

 �
�	/ �v 3�وف اXز�4، وإ?�اد #��Fر
 ��وو@3 ا�	�وض ، وإ?�دة 4f��E ا���@�ع �

���4��Mا���4، و��
� ا���ارد ا�. 

��4�Xا�: 

����� أي إدارة ا �����را ;����ا إ$ ���K ��ا-��r اXز����ت M $ .  K��� رد���� Oن أه�������Nا ����
 ����ً
أ

�:�OJF ا��\��ف         

1 ��;�د أ�M�9ص أآ	��ء ���
OJ  ���ات ?����4 �� �;�
��ت �=ا ��ى أ�8 $ PF�ا�

.4 ?! اXز        �Fآ1 ا����
.�د �CSل ;=ر
4 ��1 ا�N ?4 و;�ارة�8   . ��ت���;ّ��
� ا����
.�C? D ا�



��0
O  4�6 اXز���ت ���U O�J��� د?�O آ�1 ���د ��OJF و?8��C أن                       ��4 و PF����9�ًة إ�� ا����K� !�C ا�

              ��C? ^�-ور ا�������د ا�����Cن �
 ���� ،4?�@�����ر وا-��4 ا���Cل ا� $ 8�� !�Cرب ا�����


4
 .ا�����1 �3 اXز��ت ��?���ره� أ�S ��ا-r ا���1 ا���د

��4 ا��JF.�4 -�1 وأ`�Fء ا������1 ��3 اXز���ت        إC1 ا���Eiوان ه��Fك  . ن أز�4 إدارا�F ه� ?�م 

4 ������ة            ����V4 �¦ز���ت، وا���J����ت ���PF� و���Xت؛ ا���PF�
�0ل؛ ا�8 
�;�� ��?��ن ��! ا� !�

��S K�� ��Fل ا$#����اد أم ا$#���Jاف؟          ��PF� 1ل ه�i�
 1y�# ز��ت،  وربX4 اJ;ا��
���0 ه�=ا   . �

:��ن     ���ال واOy�- 4�C? 4��;N إ�� أ;�f 1� ���Cم  ا K���JP� ا�����4 ا� K�، إذ أن ا�P�وف هK ا�

Nا �F��PF� �J�C?4
 .دار
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  8�X ا�P� 4�PF���� ا��F\� ا����ى �! أهO ا���ارد ا��4�0�0 ا���`�ة �� آ	�ءة و��?4�C ا��


��;�4 ا��F\� ا���آO و�N4 ا�C� . ا���`� �� ��-� ?E�F� ا��

  �������4 ا�PF�إن اNدارة ?�4��C إ�������4 ���0م ?���C ا��	�?��1 ����! ا���X�اد �����OJ ا������ و����! ا�

 �J
.D أ$ 7	1 اNدارة ا�.��D ا�J66  �� �����N و-�ارا �Fو�! ه �J�� ن�C��
. 

 !�Cى أداء ا��������ت �\	4 ?��4 ا�� ر�3 ��PF���� ا� 4�;���Nءة ا�	ر�3 ا�: ������J و���

��7�ات ا����E�ة �! ا;1 �
�ت وا����4 ���ا;4J ا�����F��4 و��0/ أه�ا��J وز
�دة -�را�J ا�PF�C�

��ار ���C? 1 ;=ب ، ا���0ء وا$#� ����� ا���ا�� �! أهO #��#�ت إدارة ا���ارد ا����
4 ا��و

��	��4 و	.�� �� ��ا �U !� OJC-�ت آ��4F  أ��1 ا��E�F� ا����
4 آ�� و��?� ، وPF���� !�Cا����

 hور�� �:�F
��ء ا�=ى �
�ت أداء?�C وز
�دة ��9رهO ����@� ا���v	� وا��$ء وا$�����  

4�PF��4 ا�	���4 ��را#4 و�1�C دوا�3 ا �J=ا  . ا�PF��0م ا� ��S �J
�� !�C����� !:�!��\ � O

�	/ �3 آ1 �! 
�4 أه�اف��Pم ���Cا�� PF��8 ا�����J� !�C �3 ��ا?�ة ��ى وأه�اف ا��yR� 

 8� 46�����7�ات ا��C�. 

 ����ت ����y�0 ه� ا����gل ?! �J; /��Fد  آPF�
� وه��� �� ��Sة ا���S ا���0دة دورا D�C

�4 �� ;� �! ��ؤو8�#PF�
�0/ أه�اف ا� ��� 4
�F�� و�	��هO و���! أداOJy ور�3 روOJS ا�

 . ى ا�����C! ا��@� ا���م ��

 4�����Fول ا��0Fط ا� O� :و#�

� ��K)�5� وا��Dا�!ا 

 ا�دراك وا46
�ه�ت �

 ا�*��دة وh �D ا�2�5 �

 دور ا�*��! D' إدارة ا��Sا%�ت �

 

 

 



 

 

 ا�!ا�5D� وا��(��K: أو6     

 -:تعريف الحوافز وأنواعها

P� ا���ا�� ه� o� R��9 ���C#وأ R��:�� �
�1V إ�Uرا �:�
 K:���F
�:�ن �! �.��?4 �! �م د
دارة 

 OJآ�C# �C? �`� ����C? 1 إ`�رة ا��0ى ا�	:�
4 وا���آ�K� 4 ا�����C! و ا�� ��ا���ا�1 ا�

 �C?0/ أ��� OJyأدا �C? وره��� �:�F�	.� أ��1 �� ��
�U !� OJ-�ت وأ�:�ر � OJ���\و

���;�ت آ1 �Sازن ��! ا�
�ت اXداء آ�� و ��?� وذ�� ��Jف إ�Sاث ����4�PF�  ! ا�����C! وا�

�:! ا������ ?! ذ��        
�8 ��8 و�f1 ور��i`� أداء ا����R:� !�C �! -�رة ا�����C? 1 أداء ا��


���4���د$���� -:ت ا�

 

 ا���4g× ا��f�4 × ا��0رة  = اTداء      

 ا���Jرة× ا�����4  = ا�*!رة      

8= ا��9=�      ��-� .إ9��ع �S;�ت ا�	�د و

 .ا���4g ا��Mر;�4× ا���4g ا��ا 4�C = ا�=���        

  

    �J�� 1��
 ���8 �� ا���1 وا���4g ا��fد ور�	1 -�رات ا�?�	 4C\�� د ه��	و�=�� �,ن أداء ا�. 

�� Nآ���ب ���رف       ����O ا���`i� D��; �C? ا��0رة �!  Rل #��#�ت ا���ر
D وا���OC ا�
و

1 ���O ا���`i� R  !� �J�C?ل إ`�رة دا���4 ا�X�اد و��Jرات ;�
�ة أ�� ;��D ا���f�4 �� ا��

4�PF�C� ء����Nا��$ء وا ����
�0/ ا��@� ?! ا���1 و��� ��� ����� .و�	��ه�C? O اXداء ا�


��� ا�	�د ا��   ��S ك�C�C� �C ك دا�ا��ا�3 �� ����
 ��S 3ا���ا�� ?! ا��وا� rC�Mو

R  !� 8��-�8 و�;�S ع��ة إ9i��:� 1V�
 ��S ك�C�C� �;ك  �ر��� �J� 1 أ�� ا������ل ا��


�ت ���دة �! اXداء���� 1��0� �J�C? ل�\�C� د�	ا� ���
. 



       Oداء و�! أهXى ا��� ا�����C? !�C ر�3 ��S �� دارةNا �J��M�� ����Fع ا���ا�� ا�و

�C
 -:أ��اع ا���ا�� ��

 ��/�
 � ا�(�ا�D ا


�Jف ه=ا ا        �
�0���Fع �! ا���ا�� ا�� إ9��ع �S;�ت ا�	�د �1V ا��:���ت وا���ا�� و�J9دات ا�

�	/ ��ع ا����� �3 ا��ا�3 ا�=ى 
��� �8 ا����1 و
��ك #�Cآ8
 .و ���6ت ا��:� و
.D أن 

 :ا�(�ا�D ا�.	=�� 

       /C6
��Fع ?! #�Cك ���! �1V ا���7ب أو ا��i �� و�Nا �C? !�Cا���� �S ف ا���J?�C و


.D أن  �JF� ض�4 ا�7��C0/ ا���ا�� ا������C� 4ا�� ا��C��4�y$ 4 ا�.�اءات و�:� PF�ا��0ا?� ا�


�-3 ا�.�اء ?�C اNه��ل وا��N�اف �� اXداء و?�م ا��N��ط. 

  :ا�(�ا�D ا���د � 

      �4�y�FV وا��:���ت ا���.���4 و-� #Nوات اR1 ا��V� 4
�� ?�C ا��:���ت ا���د��:�ن ا���ا�� و

D�� .ا���د
C# 4��1V� 4 ا�O\M �! ا�

 : ا�(�ا�D ا����5 � 

      �
�0� .و
�J� �\0 أ��اع ا���	�� ا��7� ��دى �1V  ���6ت ا��:� و�J9دات ا�

 ا�(�ا�D ا��Kد � 

       �- ��4 -���8 ���� 1��fب ���C? 8 1:9 ��دى أو ���Fى آ.���C� jF	�د �:�ن إ
.���4 و �-

8:�ن ا������ .ا�� ا�	�د
C# 4��4 ���-3 ?�0ب ?�C ا�	�د ���.4 إه

 ��%��
 :ا�(�ا�D ا�

3	�� �?�����0/ أداء ;� OJF�� ��
/ ا���1 آ:�C? 8V�� 1 ا����ون ���	� �J�F� O�
 .و

 

 

 



 

 :النظريات التى تفسر دوافع العاملين بالمنظمة       

  �	J2 ا��5*!ة وا���!ا�ا��5ا ,� �%��
�(�آ�   ا��' 2R�4 $�ى داJ	��ا�!واND ه' �

�	�Kد A�G�4 إ�'  إ:=�ع +�A4�G و�e4 %	' إدراآA وK4)��£ و�, �e   �5)� ذ�  %	' 

 ��Kوآ� NDا�!وا �.K4 'و$! 54!دت ا���� �ت ا�� ،  A.��ى أدا��و Aآ�	�.��ى 

'	  �� ��b�51 ', أه� ا���� �ت ا���2�5 و	اد ��DTا ND!� ���ا!X� :إ

-  4
�P�x   ،   y �� سR;آ  ��و�و;�.. 

- 4�����Nت ا�;��C� �C#�� 4
�P�. 


4 ه��ز��ج  -�P� )4ا���ا�1 ا��ا-�4 وا���ا�1 ا��ا��( 

- 3-��
4 ا��P�. 


�ت  �PFا� h=ة ?! ��� ه�\�M� h=�� �C
 �� :و��

  � ��1x   ،  y �� سPGآ  �!و�Gو�
.  

��4 و��C	4 ا�6���4 ا����
4 و-� ��F       رآ� دو;Rس ��آ.�و;� ?�C أه��OJ� 4 ا��R-4 ��! ا��ا�

��ا@�ت ?! ا����OJ�� !�C وإ ���ر ا�C#Xب �Nن ا�� و@3 ا�C��
 !
�
����C? 8 أن ��OP ا�
�P�

 !��?����ا@�ت �O�- �0 ��آ.�و;� ا�����C! ا�� �.�Nا h=ه �C? ء�Fو� �J�R  !� OJ���� D#�F� xا�

 ، yا !? rC�M Hy�\M4 �! ا�?��.� ��JF� 1:� ���� -:X �ى وذ�� ?�C ا���F ا�

 � ��1x )  ,�	��5	� ���ا����ة ا��>�ؤ( 

- 8F� ب�J����رD? hء `1�0 
��و��ن ا�?,� 1�
PF� ا�����C! ا�� ا��. 

-  D���#Xن ا�� ا�C��
�:�ر �� أ#���D ا���1 و�Nاع وا��Nا �C? ا��0رة OJ
��OP ا�X�اد ��� ��


1S �� 4 ا���:Rت��C0� .ا�

��1 ا�X�ا -
4���g�� .د ا�� أداء ا��� اXد�� �! ا���1 ا�=ى 
�	�OJ �! ا�

- OJ���\��;�ن ا�� ا��-��4 ا���
�ة ?�C آ1 �
 .��OP ا�X�اد ��� ��
OJ ا�6��ح �� ا���1 و



- OJ
�� 4�#�#X3 ا���;�ت ا�� ��4 ���	�� ا�����C! ه� ا���ا�� ا���د
4 ا�C�#إن أ��1 و. 

- Nل اR  !� !�C8 ا�����;� O�
�9����iآ� �! إ���ا�OJ اXداء ا���C6ب 9�اف ا��-�/ وا�C�. 

 � ��1y )  ,�	��5	� �	��Kا����ة ا���( 


PF� ا�����C! ا�� ا����C? 1 أ�8 �9ء - OJ
�0/ إ9��?� �=ا OJ��S �� �#�#أ . 

- OyR����� ا���Fخ ا� O�	�دة ��JF إذا #Nا !:�
 4���? 4

OJ -�رات إ��:�ر�� !�Cا���� ���. 

- 1��:! �! ا��� O.S ��داء أآX Oه�J; �\-ن أ��=�
 .��OP ا�X�اد 

�1 ا���4���g وا��-��4 ا�=ا�4 �! أ;1 ��0/ اXه�اف -����Cن ا�� 
 .��OP ا�X�اد 

�0
� وإ`��ت ا�=ات -����S 3;�ت ا�X�اد ا�� ا� ��
.D أن 
�آ� ا���	�� ?�C ا��E�F� ا�. 

- X�� ام���o� �C اد دا�3 دا��X��8ى ا�;�� .داء ا���C6ب دون ا���;4 ا�� ا�

- �	 -:��1 � ا��!رج ا����� C	�G�)ت ���

 �C? 4
�PFا� h=ه ���� -: ا���ا@�ت أ#�#�4 ه� ٣

�`� ?�C ا���Cك  - �� .ا���;�ت �f� ا�����L0� 4 ه� ا��ا��4 ا�

��رج ا���;�ت ا��ا���C�C� 4ك ه���� ��ا
�S !� 4;�ت أ#�#�4 إ�� �S;�ت ��آ�4 -. 

- F
�10 ا�	�د �! ا���;�ت اX#�#�4 إ��  ا���آ�4 �ر
.�� ��ر إ9����C� 8?;�ت ا����� و�� 

���� ��ر;4 @��	4 وه:=ا و
��� ?! ��رج ا���;�ت ?�C#�� �F ����:1 ا�

 

 

 

 

 

 

��#���Cرج ا���;�ت � 

 

 Y9آ�0 ا�'ات

�0
� ا�=ات  

4�?��� ا���;�ت ا$;

  وا��Xنا�S!�X;�ت 

 ا���;�ت ا�	�����;�4



 

 

� ��G����.Kت ا��G�)ا�:-  

�O إ9��ع �C ا���;�ت �!  Rل ا
�1 ا���;4 ا�� ا��iآ1 وا����ب وا��C�� وا��iوى و� X;�رو

 8
��0@�ه� ا����1 �1��0 ا���1 ا�=ى 
�د
 ����ت ا��� .وا�

�O إ9��R  !� �J?ل �OP و��اjy ا$#�0�اروه� ا���;4 ا��  :+��Gت اT��ن  �
 �� ا���1 و

4
�4 و#��#�ت إدارة ا���ارد ا����PF� .ا�

� ��%���G�3 وه� ا���;4 ا�� ا����ة �� �.��?�ت وإ-��R? 4-�ت ;��ة � : ا�(��Gت ا

!
 . �1V ا��ؤ#�ء وا���Rء وا���ؤو#�!ا_ �

��ام وا$?��افوه� ا���;4 ا�� ا�F��� 40V	�  :ا�(�G� ا�' ا��*! �  �S$وا !� !
�O ا_ �
 و

�C?Xا DE�F���� وا���-�4 ا�� ا����0
� اXداء ا� .إ9��ع ه=h ا���;�ت �� ا���R  !� 1ل 

�O إ9���J? �!  وه� ا���;4 ا�� إ`��:ا�(�G� ا�' إe=�ت ا�aات �
���ة و��ت -�رات ا�X�اد ا�

��O ا���v	4 و;��JC ;=ا�C� 4	�د\R  8ل ��f�� 4�#�Fو�. 

      4�C�C��4 ��را#�ت PF�
K� 4 ا��ا-3 ا���R  !� �Cل -��م ا��PFا� h=دة �! ه�	��:! ا$#
و

 ��f !�Cت ا�����;�S �C? ف���C�4��������ره� ه� ا��ا�3 ورا�?�� �J?د وأ��ا�	ك ا��C# 1  اء��وان 

 O��\ �C?�

�� ا����X !�C �! ا���ا�� ا�=ى 
��3 ه=h ا�����i Dآ� O` !ت و��; Df� ���7ى 

��7�ات ا��Mر;�4 ��4 إد ��8 ���اآ�4 ا�PF� .ا�


4 ا���ا�1 ا��ا��4 وا�\���J� 4�ز��ج  �P�:- 

 :�!ا�5D� �!ى ا��5�	�, ��54! هa£ ا���� � %	' أن ه��ك �1%�, �, ا��5ا�2 ا��' K4.� ا

 ١- �5D2 ا�!ا�ا��5ا  : 

 %	' /!ور£ا��' h*)4 ر�b �!ى ا��5�	�, و��� أ�eر إ 
�/�� ��5D� %	' أدا��� /��  �5)� 

 �b���/ �5ره�: ) �K�8ا�� ���S4 / �����.ا��*! � / ا��. ( 

 :  ا���ا�1 ا��-�4�y أو ا�\��4 -٢

�3F ا�����C! �! ا����ر  �� )ا;X� v /�وف ا���1 / ا9N�اف (  وا$#���ء  ا��@����ما�

 :و%	' ا���9 �, أه��� هa£ ا���� � إ6 أ��1 $! وAG إ���� /�5 ا��*! 



•  OJ�C? ���:ه� ا��أ` �J� ن�:
 �- �Jأ� !� Of�ا� �C? ى� Xن ا�C�J
 .إن ا�X�اد -� 
i =ون �K ا$?���ر أ�Sاث و

�rC ا�X�اد �K إدراآC� OJ���ر ����@� أو •M
 �0� OJF�� 4
 ?�م ا��@� �P�ا �C	�وق ا�	�د

 .وا9N�اف
�6CMن ��! #��#4 ا���آ4 

 

     �D��1م ا�(�ا m��SJ  !�
 :ا�

  

�C
 ����?4 �! ا�Hy�\M ��;�ه� ��.���� ��Pم ا���ا�� ا�.�� ��
:-  

 .ا��@�ح  ا����4U و .١

 .أن 
:�ن آ��� و���دا و-����0C� Rس  .٢

٣. �Cت ا�����;�S !� 10/ آ�
�� أن JF�� ازن���C? 1 أ�Sاث �
�4 وPF� .! وا�


�ت اNدارة  .٤���! 9�ا��C� jyا�� �K @�ء ����
 .أن 

٥.  �J#��-و �J0�0� !:�
 �� .ا����P� !�� Lم ا���ا�� و���
�� اXداء ا����دة وا�


�� ا���آ���C� 4ا��  .٦��� .ا���ا�4 و��@�?�4 ا�

٧.  4�PF���� !�C4 ��! آ��4 ا������Rا��. 

 .�4 ا����K� !�C و@�P� 3م ا���ا�� ���رآ4 آ� .٨


� �! ا���ا�� Nر@�ء آ��4 ا���;�ت  .٩�� �C? م ا���ا���P� ى���
3 ����F أن 
�F� .ا�


�� وا������ة  .١٠i� . ا��PFم وآ�	�4 6��80 �!ا�

��ى �! ا���ا
� �:1 �! اNدارة  .١١���0
O �	� ا� !��
 ���� ��PFم ا���ا�� ����ا��O��0 ا�

 !�Cوا����. 

 



�3�6 ا ���ر ��
� �D#�F و���ل ���Cا�� 
��� ?! ا���ازن وا���ا�/     � ���4 ا�	���4 ه� ا�PF� وا�

 !�Cت ا�����;�S4 و�PF���ا�� ا���ا��S !�� ، 1;�ت ا�
.D أن  1��C� !

:�ن ا�X�اد ��	� ��Sو

4���� :ا�

�  4���� $��
�دون أ? OJ�i� ع�F� .ا$-

�  ��
�OJ� D#�F اXه�اف وا�������gت و���
���OJ وأه��4 أن ?i� 46���اXداء ا�

 .ا����� �O.S 3 ا���1 وا�.�J ا���=ول 

�  !
�9������دل ��OJF و��! رؤ#�OJy ا����ام ا�S$40 واVا� OJ
��ا�� ��. 

�  OJ���?i� 40C��� .ا����رآ4f��E K� 4 اXه�اف وا����#�ت واN;�اءات ا�

 (	�2 دا�5D� ا��5�	�, ا�' ا�2�5  4

 -:�� 	' هaا ا��(	�2 %	' $��س و ��5! 

��ى ا���C6ب  •���rC ا�M
��ى ا���C6ب 9N��ع �S;�ت ا�����C! �! ا���1 و���Rفا� �� 

OJ�;�S !� 4;�S 1:� 4���F4 ا��� .إدراك ا�X�اد ��ر;4 اXه

��ى  •��C� د�إدراك آ1 � �C? r-��
��ى ا���9N R�� /0��ع آ1 �! ه=h ا���;�ت و��ا�

0S ا�=ى �C�	8 ا��;�S !� 4;�S 1ع آ��80 �� إ9. 

��ى ا���0/ أ-1 �!  •���1V �.�ة إ9��?�4 إذا آ�ن ا�
 ���Vول وا�Xى ا����ا�	�ق ��! ا�

�� زاد O.S ا�	.�ة Cآ !�
������ زاد ا�	�ق ��! ا�Cع ا���;4 وآ��9N ب�C6���ى ا���ا�

4�?��9Nا، �J?��9N ����� د�	ا� �C? 4�C� 4;آ��^ ا��� ��Cوآ . 

 

 ا6دراك وا46
�ه�ت: eـــ���1      

 

������C�� ���0Cت  ا�دراك� !�F��� 4��6�������F ا�g�� !��� ���Vأو أآ ����V:ا� �����	 ه��� ?�4���C ا#���0��ل وا�����0ء 

           �F#ا�S و��0 ��0رات �JC�0��F� �F� 46��� ��`O �	��ه� و���0 ��ر;�4 و@��ح       . و��V�ات �! �\�در 9

��ل و;�ذ��4 ه=h ا������Cت وا���V�ات وآ��F و ��ا�F ا����40 واآ��-� .=ا و��0 ���;��F ودوا���F و



 %���O %�	�� ا�دراك  

  �³b ا�>)2 ا����' %���O %�	�� ا�دراك 

 

 

 

 

 

 

�0�R  !� �JCل أ?��8y ا����8 وه� :  ا�+.�س�
��?4 �! ا���V�ات ا���4�g و.�
��ط ا�	�د �: 

�PF3 ،ا���� ، ا��=وق ، ا��O ، ا��Cا�   rC�M-�ة ا���X HM9 !� 4# � و��ى �	� ا��HM و

�� ?! ا#�0��ل ا���V�ات ا��Mر;��JC0� 4 ?�� اX?\�ب ا�� ا���´ وه:�=ا �����              F
�! و-^ X � و

�� وا��=اق C� . و��� ���\�ت وا���ء وا�

 O�Xأو ا D���´ �1V ا��SNس ���C� ب�\?Xا �JC0F . آ�� أن ه�Fك ��V�ات دا O�; �� 4�C ا���Nن 

�.�ه�1 ا����� ا_ �� أى أن        : �1=�£ا6 
��8 ا���Nن ا�� ��� ا���V�ات ا��Mر;�4 ا��� أ��J� �S وF


     ���C? ات����V�C� h�������-��r در;��4 ا$���0Cه��� ا�����Nن و
 ��������V�ات ا��Mر;���4 ا�C� ���0ء�ه���Fك ?�4���C ا�

    ���V� –��آ��4  ا�– ا������د – ا��:��ار  – -���ة ا�����V� Hy��\ – ا�����V� ��@�3 اNدراك �O��.S 1��V ا�

 ���� . ا�

��8           : ا��K.�� وا�دراك  F� ���F? �F�,� �J� ��� ���4�C اNدراك O�PF و	��� ا���V�ات ا�? !���

���Fه� � �Jه� وإدراآ���	���0Cه� �� �� . ا�� ا���V�ات ���ول أن �OPF و�\rF ا������Cت ا�

  ا��5ا�2 ا���eة %	' %�	�� ا�دراك 

 �ا�2 ا��' �e4 %	' %�	�� ا�دراك �³b ا�>)2 ا����' أه� ا�5

 

��R� 

 ���Rات أو

 ا�1=�£ إحساس

 ا�1*�ء و

��.K4 

 إدراك و

	�ك 

)�/�
�� )ا

 عناصر عملية اإلدراك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا��>�آ2 ا���4
� %, 4=� , ا�دراك 

 ا�()� %	' :mX ��5, ا%���دا %	' KO� أو �O�J� وا+!ة -:اJT#�ء ا���#*��  

£���4 

  ��eL4 ا�	*�ء اTول-:ا����eL ا��=!�'  

  �%��
 ا���2 ا�' إ�Kbء �KOت ا��
��%� %	' آ�D 2د D' ا��

  ا6%�*�د /1L  دا��� %	' �Oاب -: ا�' ا�دراك ا�!�D%' ا���2 

 ا%���د ا�دراك %	' ا�+.�س وا�>�5ر 

 

 

 

m��SJ 

 ا�>¶

m��SJ 

 ا��Kد

 ا��=� ,

�D�R(ة أو ا�!)ا� 

 ا�(�آ�

 را��)�ا

 الحداثة

 ا�>�5ر /Lه��� ا�>¶

��SX<ا�(��� ا�)��Gا���ا( 

 ا46
�ه�ت

 ���Kم ا�aات

��SX<ا� 

 الواقع

 العمليات الموقفية



 

 /�5 ا��#=�*�ت ا�دار � �¸دراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا46
�ه�ت    

 r-ا��
40�F� 40  ���� ا��9Xء وا��4 �6��.�#R� ���آ �S ا�� �0�ا$.�h ه� ��1 ��

4F��� 4?�� . �! ا�X�اد وا�X�اد أو �.

 rUوا���ا �?����! ا$.�ه�ت �.��?4 �! ا������ ا���;4Jو� Xه�اف ���4F و

	\�Rت ?��8  L0� �C� �� ٠ا$.�ه�ت أآV�  4�E�\ ?! ا�O�0 ا�

 فى مجال اختيار الموظفين الجدد

 -:البد من معرفة الحقائق التالية 

 المعلومات الكاملة عن الموظف -
 تجنب أثر الحالة النفسية للمديرين -

  ة على المتقدمينتجنب األحكام المسبق -

 فى مجال تقييم األداء

 تجنب أثر العالقات الشخصية مع العاملين -
 البعد عن الحكم الشخصى على األفراد -

 االستعداد لتغيير األداء  -

 فى مجال عالقات العمل

 التعرف على آراء العاملين بمشاكل العمل  •
 التقدير السليم لمعوقات اإلدراك لدى العاملين •

 على مناقشة أرائهم ومقترحاتهمتشجيع العاملين  •

 عرض معلومات جيدة لتصحيح سوء اإلدراك •

 



 ��7�
��.r-�� 4 ���! و-� � ���yر h�. ���C# ه��.
:�ن ا �0� ���7�C� 4C��- 4�C�وا$.�ه�ت ?

�� �3 ر���y �� ��ا-r أ �ى �U�4 ه=ا ا$.�h إذا زادت-R? ة�- .  

 

4
�ه�ت  P� ���Tا��)��1ت ا 

 ا��)�ن ا�.	�آ'، ا��)�ن ا��G!ا1' ، ا��)�ن ا�*��' 

 ��
��� �8 ا�	�د .�h ا��®                ا��:�ن ا��0 ��     " D1 ا��V� / h�:ا�" 

��0ات ا�	�د ?!    ا��:�ن ا��;�ا����     "�.�h ا�.�ء ا�R� ���� " 

� ?! ا$?��0د �� -��م ا�X�اد    ا��:�ن ا���Cآ� �� h�.   و;�د ا

 .���Cك ���! 

   ���H4 ا46
�ه�ت 

 DC6�
 r-�� �� 4�PF�:�ن ا� 4�C 4 أو ا��ا�g��وف ا��Pا� ��7 4.���� ��� ا��SXن �

 !�Cه�ت ا�����. . @�ورة ��7� ا

Nا Df� ����7� ا$.�ه�ت ��
�C و�! أ�4CV ا���$ت ا� �J�R  !� دارة: 

١-  4����Fع ا�� 4�S�� ه�ت�. .ا$

٢-  1���ر#�ت اR X-�4 �� ا��� .ا$.�ه�ت ��4�S ا�


�ة  -٣�; ��;���F: O
�0 1V� ���7��-3 ا� 4�S�� ه�ت�. . ا$

�1 آ�40C و1E ��! اNدارة وا�X�ا�
 HM9 لR  !� !�C���C� h�.���Cت ��7� ا$? O�د 

 h�.�?O ا$ ����0اOJ و-��OJ ا��� �
�6
1 أو ��ا�=ى 
�0م ����و�4 إ-�Fع ا�X�اد ����7� أو 

 �C
 ���\r ه=ا ا�	�د �
 . ا����� و
.D أن 

 ا�M��ة -

- ���� ?�م ا�

-  4?�� ا�0��ل �! أ��اد ا�.

  ا��5	� 



� ����� Oyدا ���7�:! إ�Sاث 
 �J0
�U !? ���C ا���4�C ا� OC����� �\0
� ا���Cك وذ�� �! 

��ر#4 وا��.�رب �0\� ������7� ا��اOy ����� ه�F أن ا����7� ا�=ى 
��ث �� ا���Cك . Rل ا�
و

$ OC��
4C ����� وأن ?�4�C ا��U ة��� ����
  �J;��F��:! ا#
��J ��:1 ���9� و�:! PSR� !:�


6�أ ?�C ا���Cك  �- �� .�!  Rل ا���7�ات ا�

 

 :وh �D ا�2�5  ا�*��دة: eــ��Rــ� 

��ت ����y�0 ه� ا����gل ?! �J; /��Fد PF�
� وه��� �� ��Sة ا���S ا���0دة دورا D�C

 !� �; �� 4�PF�
�0/ أه�اف ا� ��� 4
�F����ؤو#�8 و�	��هO و���! أداOJy ور�3 روOJS ا�

 !�Cم ��ى ا�������� �!  Rل ا. ا��@� ا�F
��6ر و
 ��
��� �� ��4P وإ� $ �y�01 ا�.�د وا����

 8S�.� �� �`� �E�F? ا��ءوب وا��?� ���ة �J.وا�. 

\�ل �����ا "   �ى ا�=�5 أن ا�*��دة ه' Nل اR  !� !
ا��0رة ?�C ا��i`�� �� ا_ �

 466M� 0/ أه�ا���
 ��V� ام ا�� أداء����س وا���" 

�O �� ��اغ"  �ى ا�=�5 أن ا�*��دة ه' و�:! أن 
 $ �?���	�?1 إ; 4�C�? �J� م�C
 �� وإ�

���Cر 
 �:� 4?��
�:�Cن ; !
��?�4 ��! ?�د �! ا�X�اد ا�=�إ�Uر �! ا��R-�ت وا��	�?Rت ا$;

 4�C��R  !� Oل ه=h ا��
���د �!  �J�R ا��i`�� وا��i`� ا�=ى 
�!  �J�R ا��ور ا���0دى و

 4�?��� "ا$;

�"آ��  �ى ا�=�5 أن ا�*��دة ه' 
 ����?4 ا���Cآ��ت ا�.� �� ���ر#�J ا��y�0 �� ا�.��?4 وا�

 ���0Vوا����ق ا� ���PF��4 وا��F/ ا�J���ع و \�Hy ا�Xوا �y�01 ��!  \�ل ا�?�	�C� 4C\��

 4�C?�	-�ر �! ا� ��آi� 4?��.��� 4U�F���0/ اXه�اف ا� �C? اد��Xا �S ف�J��ا����L و

�1V �� آ	�ءة ?���4 �� أداء ا�X�اد �3 �ا�� در;� ����#� ا�4 آ���ة �! ا��@� و-�ر �! 

 4?�� . ا�.

 

  ا�P5$� /�, ا�*��دة وا�دارة




���Fن �	�   $ ��Jدارة إ$ أ�Nم ا���0دة وا�J	� !�� /�`ط و��?�C ا��Of �! و;�د ار

�� و�\	4 ?��4 �,ن ا���0دة JF� �

:�ن أ $ �- ���� آJ�Cا أوآ�y�- ا أو�
ا��® ���	�د -� 
:�ن ��

���0/ ���^ #�ى � OJ�R  !� اد أو��X1 �3 ا����� �J���ر#� O�
 ��إ�Sى �:���ت اNدارة وا�

 4���PF� . اXه�اف ا�

 

 8
�� ا�.�ا��f D� -��د��! اNدارة أ��46 ا��L�6M وا��O�PF وا���;�8 وا��-��4 و��و


�C? /C6 ا�.�ا�D ا��	�?4�C �3 ا�X�اد ��� ��F�� دارىN1 ا����� �
���1 ا���0دى �� ?�1 ا��. 

 �C? OJV�OJC ا�X�اد ��J; �SهO و ��
PF� ���0Cدة ?�C أ��J ا��0ى ا� ��F�� ، ى�4 أ �S�� !�

 ��	����� ا��
����1 أآV� �3 ا���0
� ا�����4 أو ا��اه4F ، وا����7� ، �,ن ا���Xد اNدار
4 اX �ى 

v�� 4

� وا$\�$ت و1S ا���Fز?�ت ��� ���ذج ا���Xد ا���0د�� .�	4 ا�

 

 ا��5ا�2 ا���eة D' �1\ ا�*��دة

 -:m��SJ ا�*��!  

 -:و�B�4, ا��O��5 ا������ 

-  4�\M�ت ا��� )ا#����ب ا_ �
! / ا����
4 / ا���م / ا�.�ذ��4 ا��M\�4 ( ا��

��0ات  -�� ا�O�0 وا�

 ا�X:�ر وا�M��ات -

- �y�0ت ا��S��U 

 دا�����o� 8.�ز  -

 

  ,� :m��SJ ا���ؤو

 :�O ا������ و�B�4, ا���5

- ��Cى ا������ ا�

 U���4 ا��0دة ا�����0! -

- OJ�OJ و����0ا�- 



-  4���g���1 ا���� Oاده��� ا#

- �y�03 ا�� OJآ�C# 

 

 m��SJ ا��.h ا������'  

 :و�B�4, ا��O��5 ا������ 

- 4���PF� ا�4��0V ا�

- 1��4 و;��?4 ا��PF� O.S ا�

- 4�PF� ه�ف ا�

- ���PF� ا��J:1 ا�

-  4
 ا$\�$ت اNدار

 

 m��SJ �ا���� : 

��ج ا�� ا��:�ر وإ��اع -�4�6 ��:�رة أم �� 4�J� ا�

-  4�y4 أم دا�-�� 4�J� ا�

�DC6 أداء ;��?� أم ��دى - 

-  4�J� ��ى و@�ح ا�

 :ا�*��دة وh �D ا�2�5 

h �Kا� !��$ '	% A+�
 :����y�0 ا�	��ل    ��$7 أداء h �D ا�2�5 و�!ى 1

• ������?�X 4?��ء ا�	�
/ وا��
�0/ ا���;�ت ا$; /0�

�ت ا��4��C6 �! اXداء إ�8 

 4�PF� .أه�اف آ1 �! أ?��ء ا�	�
/ وأه�اف ا�

•  /

�40V� �P أ?��ء ا�	� ���� /
�	C� ح��Uد أه�ا�� وا@�4 و��
. 

•  1S �C? /
8 ����?�ة ا�	���Mم ��Jرا�

��د -�ا?� ا���1 و���
�� اXداء و

 .ا����آ1 



  القائد الفعالأن

• �0���رس �`i��C? h أ?��ء ا�	�
/ �! ا;1 
�0
O ا����?�ة  3� 3	/ أداء ��

 .ا�Rز��N 4.�ز ذ�� 

 

 

�:! ��4�0 أ?��ء ا�	�
/ ا$-��اء ���Cآ8 و��L ، ه� ا�=ى 
�رك أ�8 -�وة 
و

 /
��?�X 4?��ء ا�	���4��S K�  8 إ9��ع ا���;�ت ا$;�;����0/ إ� O` !8 و� .-��د

�:8F إ9��
ع ا���;�ت وJP� ا��را#�ت أن ا��y�0 ا�	��ل ه� ا�=ى 

 4�?���    ¦?��ء�ا$;

h �Kا ا�a�� A4أدار ��Kإ�' آ� NG�  h �Kا ا�aح ه�
و+�'  أن $��! ا�2�5 ا���5  ³G	� �G!ا أن 1

 . �(*h ذ�  6/! �, ا4=�ع ا�X#�ات ا������ وا��'  �b(�� ا�>)2 ا����' 



�Kإدارة ا�h  

 

 تحديد األهداف ووضع خطط وبرامج العمل -١

  ا���Jر-٢

h �Kء ا��B%أ 

  توضيح -٣

 سياسة العمل بالفريق

  إدارة -٧

 الصراع

  التقييم -٨

 داء الفريقالمستمر ال

  توزيع -٤

المهام واألدوار وتحديد 

 المسئوليات

  تحديد -٥

العالقات والتنسيق فيما 

  بينهما

  المشاركة -٦

 في اتخاذ القرار



 

 

 

 

 

 

 

 +�_ ا�
��%�� CD ا�X4ذ ا�*�اررآ�            و *�م $��! ا�h �D ��K)�/ h �K ا�2�5 %	' ا��>�

 :�h*)4  2R ا�5! ! �, ا���ا � أ��1

•    4�-��� ��f إ`�رة أ�:�ر. 

•  4���.
N4 ا���F� .ز
�دة ا�

���J� 4رات ا�X�اد  •F. 

�.�3 ا��Nاع وا$��:�ر •.  

•  �J .ز
�دة ا�K� 40V اNدارة و0�1 ا�����C! �0�ارا

•  K?���6
� ا���1 ا�.���! و. 


��رك �K ا�Mذ ا�0�ار $�8 ?�� وا9��اك $ �
��
/ ا���K� 1 ا�Mذ ا�0�ار $ 
��F أن ا��� 

 K� ���K ا�	�
/ و��
���C�� 8ت و?�C أ?��ء ا�	�
/ أن �K� 3 ا$?���ر ه=h ا������Cت ا�

8 �Sز

** h �K! � ا��' 	م /ـ أن%�*  : 

 .وضع حدود واضحة لعضوية الفريق  •
 . لمهمة الفريق األعضاءفهم  •
  .أدائهمفي تحديد للسلوكيات المتوقعة من المرؤوسين  •



 القائد وإدارة الصراع : رابعــا 

  : والصراعاتماهى الضغوط

����F ا�����7ط    ��?��.� !���� 1��?�	�4 ���! ا����0ى ا��Mر;���4 ا���4���g وا����0ى ا��ا 4���C     ا�

                   r�C�M���J�C? D أ`��ر ��د
�4 و�	���4 و#��Cآ�4 ��
 �����4 وا$#�.��D��; !� 4 ا�	��د وا��PF�ا�

��C? 8 اXداء �f8 ور .در;�U �J�Hy�\M� �0 ا�	�د و�`� ?�C آ	�ءة أدا8y و-�ر

8 ��6��4 �! ا       �Duncan�ى  أ�� ا�\�اع �  ��S اع ه��4 ��!   ان ا�\���F� او ا��X�اد �

����ت و PF��! ���Eرة ��! ���Eر ا�����اء ور���� ا��f���4 ����     ا�.��?��ت او ا�����
ا���=ى ?��دة 

  اN@�ار


��ث ?�م ا$��.�م ��           ���F? 4���S 4.��
i�    3�� O.�Fى ���ط $  ا�X����46\�اع ه� �

 !� h��f �C? ى���
�� 1 او 
�3F او 
.��C?  !� �JC 1:9 ا�=ى 
ا�f46��X�ة #���ق او 

         1���:! ان 
�1 ان :�ن �f� ����8 و����M9 �C? 4\�4 او اآ�V�  ا�X�46ا�.�F� �f� ا�

�:! ان :�ن دا 1 
 ����ت / ��! ا�.��?�ت او دا 1 / آPF� ��! ا�

-�1 أن ���أ و����ف ?�C آ�	�4 إدارة ا�\�اع $�� أن �OC ;��ا أن ا��6Mة اXو�� ذ�� 

 �C? ف��� -:وه�Fك ا���
� ��JF �=آ� ?�C #��1 ا���Vل  ،  ا��Sاعأ=�به� ا�

 .ا�6���4 ا���وا��4 ���� ا�X�اد  -١

٢.  4	C�M� .ا����رض ��! ا�O�0 وا��\��j ا�

 .?�م و@�ح اXدوار وا��R-�ت  .٣

٤.  ry�v4 ��� ا�����U. 

 .ا���C? ���F ا���ارد ا����ودة  .٥

��ت : أ�1اع ا��Sاع PF��4 وأ �ى ( ا�\�اع ��! ا�PF� !��. ( 

��ج ( �اع ��! ا�.��?�ت ا�\�Nإدارة ا !�� ، /
��� ) .إدارة ا�


� ( ا�\�اع ��! ا$��اد �� ) . او ��! ا���ؤو#�! ���� ��OJF سوا���ؤو��! ا�

  -: وه' aJL4 %!ة أ:)�ل  


.���4 ا •Nه�اف اXا !�� �-�F�� ) ��� !����.
4 ��! ��
�C! اC@�	� ) .ا�



•  �J�F.��� ا��	( ا���F-� ��! أه�اف �J�� ب�f�� ��f !�C
�� !�� 4C@� . ( 

•  !�� �-�F�8 ���4g�# �y أه�افا�� ���.
���0/ ه�ف ا� . 


�@��J ا�.�ول ا�����  : ا#��ا�.��ت إدارة ا�\�اع: 

 ا��Sاع /�, ا������ت
 �1ع ا��Sاع ا��Sاع /�, ا�D6اد

��
��ا�4� ا
 م

 

 

 أطرافال يحقق احد من 

الصراع رغباته و تبقى 

الصراع الحقيقية  أسباب

 .مستمرة 

 

 

 N��G رة�.Jاف�QTا 
١ 

 

 

 رA4�=9 ا�QTاف (*h ا+! 

 وه�� �, ا�Jj%	' +.�ب 

  .ا��(��2 4)�ار ا��Sاع

 

 ٢ J�Jj.�رة �#�ف و�).� 

 

 

 �� +2 ا��Sاع �, ����ر 

 .ا��S	(� ا��>��آ� 

و �� ��ا�G� ا��>�آ2 ��5 

 .وا6%��اف /�� 

 

�.(  N��
 ٣ ا�



 

Hا�� ��  ,% 'bب��= أ

 ���D م!X�. اع و�Sا�

����Tا ��
 : ا������ �	�

ا�2SK ا�
!ى /�,  / ا�ه��ل

ا���K%2 ا��(!ود / ا��Sاع 

 ا�DTاد/�, 

 

 
4�.�  ا��.DFإ#��ا

٤ 

 

 '�+ d$ا�� �و5.4' إ�' آ.

 7Qاف�4!أ %�ا�QTا 

 :ا����Sر%� �, PJل 

- 7�KX2 1*�ط (  ا���	4*

  % aJ	�A اA1 6) ا�PXف 

 ��Gا�� A�D �� ب�= أ

 .ا��Sاع 

- h�Dل (  ا���PJ ,�  وذ�

 /�,4*! � ��4ز6ت ��=�د�� 

 ) ا��Sاع إ�Qاف

 

 ٥ ا��ا�4
�� ا���!�� 

 

 وه��  �� ا�X!ام ا�*�ة -

 ا��Sاع �, PJل ���1ء

 2J!4دارة� ا�5	�� CD ا

 ٧ �*�ةا��ا�4
�� ا�X!ام ا 



 �
ا������ وه!��D ه�� ���5

 .ا��Sاع /.�%� 

 

 

 و ¡¡¡¡¡¡¡�� 4(! ¡¡¡¡¡¡¡! و���$>¡¡¡¡¡¡¡�  -

ا�S¡¡¡�اع +�¡¡¡¡_  ¡¡¡¡�� ا��5¡¡¡¡�ف  

%	¡¡' ا��S¡¡��³ ا��>¡¡��آ� �¡¡,  

¡¡¡¡¡¡����P¡¡¡¡¡¡Jل ا¡¡¡¡¡¡�X!ام  Tا 

  -: ا������ 

4=¡�دل و�G¡¡�ت ا���¡¡� �¡¡,   •

 ,�K8�¡¡¡¡ل 4=¡¡¡¡�دل ا��P¡¡¡¡J

Exchange View 

Point.  

ا���آ�¡¡¡¡¡¡� %	¡¡¡¡¡¡' ه¡¡¡¡¡¡!ف    •

 '
ا¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��ا�4

Strategic 

Objective .  

 

 ��Gا���ا ��
 ٨ ا��ا�4

 

 : وا����R	� CD ا������ أ%�Bء�! h �D ا�2�5 أن  ��' ا46
�ه�ت ا6 
�/�� �!ى و%	' $�

-  �?�����J� 4رات ا���1 ا�.F. 

��ء  -� .ا��$ء وا$�

-  1� .ا��	��� �K ا��

- 4��  .إدار8 ا��-^ وآ�	�4 أه

 . وا$��:�ر �K ا.�h ا�0�ارات ا��Nاع -

-  3� 1����  .ا_ �
!��Jرات ا�
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 ��¡¡�ع وآ��¡¡� ا�S¡¡�اع ، و���5
�¡¡A إدراآ¡¡A � %�¡¡! ا���5� 2¡¡�N¡¡ ا�S¡¡�اع ه¡¡� ان ���¡¡� ا��¡¡! 

�PHل ا��Sاع ا6 
�/' وا��H	� %	' ا��Sاع ا�.	='   />)�5D 2ل�/. 

  ا������ أه!اف ا��Sاع />) ,(�  2�h�*)4 ,  إدارة ه!ف ا��! � ه� ان

 :ه2 54	� 

 

 

   

� ا���=ى ������Mم ه��=ا ا$#���Cب ه��� ا����

� ا���=ى �������� ان ا�yدا !��8��ؤو#������ OJ�i��� 

                          ��C? 3.��
���4 روح ا�	�
�/ وF ��C? 1���
��Cن ���ً� ���وح ا�	�
�/ ���J ا���y�0 ا��=ى �


 . ا�X:�ر��دل 

 

 ه2 54	� ؟

 

  +� 2	�Sاع /2  *�م /ـإ 
�د (�ول D*\  ان ا��! � ا��5Kل 6

�دى ا�� و;�د ا�\�اع *  �- �� .ا��F�� �����ا�1 ا�

 *���:! ان �� �! و-�ع ه=ا ا�\�اع ����4 ا���ا�1 ا�
 . 

�:! ان ��ه�S 3F� �� Oوث ا�\�اع ا��Jام * 
 �� .����4 ا���ا�1 ا�

 

 



 

 

 دور :���F;�� ا������Cت �� ا$داراة وا���0دة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ����
:���F;������ ا����������Cت ��زد 1������ث ������7�ات ;�ه�
����K����� 4 أه�����اف  ا�C إ�����Sـ ?����Increasingly د�ـ

��ل?XاBusiness Goals 4�C ت ا��ا��C�و�OP ا������Cت ا_ن دا F� 1���ت  .  وا��R-�ت �3 ا���Rء وا���رد
! وا��
��?Xلا                 ،��J� 4�C�C04 ا���F	ة ا����Mذوي ا� !�	v����D ا��:� ��C? 4�0�-ت ا����ت وا���#������ت ��! ا�6��g��! ا��� 4V
 ا���

           Rا�� D����D و��ا-�3 ا����1 و���7�        ور�L ا�J;Xة ���:�ت ا\�$ت -�
4 و��! `�O إ?��دة �:���?��4 دا �1 ا��-��ت ا$;
  4�;���Nا !� �C?ت أ�
���� /�0��� !�	v����6
�    : و�� �\�ر . أ���ط ا���0ر
�، و��ؤ$ت ا��DC6 ا��OPF ا�.�
��ة ا_ن 

��ر
���C�� 4ت ;�
�ة" �� ." 

 

��ر
4 ا������Cت ��Information Architecture 

 

      ��;���F:��Mم دا �1 ا��F���ت �����0/ اXه��اف ا��F���دة وا��IT            ry��vا�������Cت   هK 1:9  �ص �! ��
 
��رةM���� ��8 ا������ت أو ?���Cت ا�����.�4، و
�@�j        . ا�F��آ� أو ���ر
4 ا������Cت ا���ى ا�=ي #�ف �� !���و

��;       ا��
 ����ر
4 ا������Cت ا���� 4���y�ا� �E�Fا�� K����6
�   �J�:1 ا��
� �K ا���
� ا�����E� أن   و
.D.  ا���� ?�C ا�
���;��ت                    S4 ا�J;ا�����ل �?Xا O�P� ��0ت��6O�PF و��F/ أ;�Jة :���F;�� ا�������Cت و 4�	4 �:�C4 آ����8 ��

:�ن ��

���;�ت ا��i�Fة آ:1              Sا K4 إ���@N�� ةi�F�
�ت اNدار
4 دا 1 ا������rC ا�M�). آ��Sة آ��4C ( و��C6��ت ا������Cت �

 4
��ر�� �C? /C6
4 ��:���F;�� ا������Cت " ا������Cت �K ��� ا��SXن ���� و���� IT Infrastructureا��4�F ا�

."  



 


�ت �OP ا������Cت��   The Challenge Of Information Systems 

 

 

�� 4�.���ل ا$#��ا?Xت ا�
..Strategic Business Challenges   

 

 

•    �F:����ل ا#����Mام ?X3���6 ا� rت  آ��������C����;���� ا�
:�ن �4���F و����4 ؟ ����O ا��F��ت ا�\�� 

 

4�
�ت ا������ ......................Globalization Challenges   

 

 

•   ��PFت ا�����C6�����ل و�?Xآ4 إدراك ا����C� !��:�
 rـآ��� O
g��ـ�\� K ؟ ـ���ـ�د ا��ـ4 ا$-

 

��رات �OP ا������CتV�
�ت ا#�� ......IS Investment Challenges   

 

 

• �
 rآ���������:   OPF����� ل������?X4 ا������- �����
���F������ت C� !
 ا������Cت ؟ 

 


�ت ا���4���g وا��-��4  ��Responsibility & Control Challenges   

 

 

•      �¦� !��:�
 ������O ا���OPF ا���\�i���Fة C� !��:�
 rـ��ـآ��� ���J�J� اد�
 ور-����J؟ 

•    �M���� ���J���C�� O��P� آ��� أنi��F����ت ا�C� !��:�
 r4��0 آ���
م �6�
��?�ً� ؟� ��4��g أ R-�ً� وا;

 



وتعتبر عملية تصميم وبناء وتشغيل وصيانة نظم المعلومات هي أنشطة تحدى من 
أجل عدد من األسباب الهامة التى تمثل مجموعة من التحديات الرئيسية التى قد تلفت نظر 

 :المديرين، وهي 
 

�?Xت ا�
��   4The Strategic Business Challenges ـ�ل ا$#��ا�.�ـ  

 

       ���������ك ا������7� ا�	K��F أ#���ع آ���V�ًا ���! ����7� ا���X�اد وا��F����ت، و-���رات أ;���Jة و���.����ت ا���#��D ا�


       �F�6���/ وا#���Mام ه�=h ا��:���F;���         ـ�ت�6رت �\�رة ���ا
�ة 	�ق آ�V�ًا #�?4�C��- 4 ا� K��  .    ت���F�C� !�:�
 K�:و�

��ج ا�:�V� ��JF إ�     �
 ،���F���O ��ا4CE ا�\���ل ا���
4�V إ��K ا#���Mام      KRedesign إ?�دة ?Xت ا���F� ج��� ��KC و

:���F;������ ا����������Cت ���������L ا$\�����$ت وا��������F/ وإ������7ء ا���������Cت ا������7� @�����ور
4 و����S=ف اX;�����اء ا������7�      

��� ـ ��! ا���Jآ�   4��Inefficienciesـ��� �PF��� : �ر ـو�� �\� . 4ـ1 ا����� ـإ?� :�� وـ�ت إ��K إ?�ـ�دة 	�   ـ�ج ا��F�� ـ\ O ـ�دة 

Rethink & Redesign#ـ و �JCyـ� �� ـ� ���\ Kـ �� & Goodsوا��Mـ���ت �Cـ3  ـ���ـ4 ا�� ـ1 و�Eـ���E ـ�ج وـO وإ�

Services . 

 


��   The Globalization Challenges.......  ..4ـ�ت ا�����ـ  

 

���� ا�����
K��� 3 ا��.���رة ا��و����4  Fا�International���ـ و���\� KGlobal Economy ـ�����ـ�د ا��ـ�ء ا$-

         4?�F���Cم ����C�� OPت ��?� �K آ1 �! إ���ج و��3 ا���C� K� 3Cان آ�V�ة و��
 . ،K@����K    آ��ن  و�K ا��C-إ D��آ�1 �:

�C����آ�ت ������دة ا�.�����Fت 
�آ��� ?1��S ���C �����آ1 ا��������Cت ا�N�� ،8��� 4��E�M@����4 إ���K ا ���Rف ا����7Cت وا������0Vت      

�rC ا��ول،  M� !�� 4�#ت ا������R��� ?8F آ�V�ًا �! ا�	�@� وا�	�K� 1 ا��-��4 اNدار
4 ا���آ�
�4 وا$ � ��� .  �
��6�و�

      4�C��:�
.�����C�� O�P�Integrated Multinational Information Systems   Dت �����دة ا�.����Fت و� ،

��/ ا������ت  3
����ل �3 ?Xى ا���� �C? ن�: . دو�4 ���0ة ا���ود �K أآV� �Dataflow Legislation !أن 

 



��رات �OP ا������CتV�
�ت ا#��  IS Investment Challenges   

 

�6
� ��S OP#��ت -�
�4 و�MF	��4 ا��:����K�� L�0� ^���� r ا��:���F;��� و�:�!                   �� 4���y�4 ا�C:��اNدارة ��K  ا�

��ت�PF��.��ت ;�
��ة �9®،           . وا�F� 4����E1 و��E���O وإ���ج و\ K� ت���C�� وأن 
��0م ا����ل   إن ا#��Mام :���F;�� ا�

� ~ ®9 �Jyوا���ال . ��دا :OM@ �y�? �C? 1\��F��ت أن C� !:�
 rآ�Sizable Payoff     

 

��راOP� K� �J ا������Cت ؟  •V��F��ت أن �\D#�F� �y�? �C? 1 �! ا#C� !:�
 rآ� 
 

        OyR� K.��4 و��7�ات ا�1�i� OPF و@3 ا���آK� 4 و@3 ا#��اMت ا�����PF��4��C   و��. ه�F#4 ا�? Kه� ���

   !�V4 ا��������������������������Pًا ؟    ... ���������������0ة و��ه��������������y�? /������������0�
��ر V��:�������������!  ... ه������������1 ه�������������=ا ا$#������������
 rآ������������� 

�... أن 0�ر؟ 
��-U 3�ح ه=h اo� !:Senior Management  4Cg#Xدارة ا����Cـه1 ���0�1 ��?ً� �! ا���K�� �y  :  أن 


.D أن �����J ؟    ����F ا�P� K� ر��V�
�\�Cن ?�C ... ا$# ������F� 1؟ ه ��V:ا� ...      ��y4 وا����	C:�?����F ���0م ���1��C ا�

Cost and Benefits      1���:ا� OPFا�� ��J; إذا آ��ن �� ���:�ن �E�4 ��ر;4 آ���4، و�! اSN��ط أن �� �Sم وا�P� ء�F�� 

�J0���
  .   

 


�ت ����ر
4 ا������Cت  �� The Information Architecture Challenges     

���ل   ?KC ا��Of �! أن ?Xز ا��.�N ة��
�; D���#وأ �ً-�U ح��0�:! أن 
:���F;�� ا������Cت Business  ... 

 OP� 46#ا�� �ً��?��:! أن :�ن أ��1 
 rوآ� ،�J�����C أ�:�رًا وا@��S 4ل أه�اف أ?���ج أن ��� زا�^ ا���آ�ت �

�:��! ����V:C� ���! ا��F����ت ��ا;4��J أه���ا�4��C6�� ���J�X �J ����  . ا��������Cت
O����0 و?���م �ا���/ أ;���Jة و���.����ت  و$  D�

  Islands Of Informationا�.�ر �! ا�������Cت " و:��1 ه=h . ا���#D و9�:�ت ا$\�$ت ا�����ة و�OP ا������Cت

 " �#��� .  ه� ا1��X ا_ن Coherent Architectureدا 1 ����ر �

 




�ت ا���4���g وا��-��4  �� The Responsibility and Control Challenges      

 

         D.
 ����ل وا��:��4 وأ��46 ا����ة ا�����4 وا�?Xا K� ًا�����D#����� 46 دورًا ���OP� D�C ا������Cت ا�

�J� 4 و��`�قF�~د-�40 و �Jآ�� أ�i�� 4E�  �6ات  =M��.� ?! اXداء . ?�C ا��F��ت أن  ��وا�OPF ا_��4 و9�8 ا_��4 ا�

    � �C? 1��
��دي إ����S Kوث        ا�	��ل أو  ��- OPFا� h=1 هV� ام�M��7
4، وا#C� رة�@ D-ا�? �J� ن�:
�:! أن 
 1
" �� ه�

��ل و-�ع      " Crisisأز�4  �Sا !� �
�
�:Disaster"   ��JFآ�ر`4  " و
�1 آ�� ه� ��C6ب ��JF، و$ � $ OPFا� h=ن هX ،

0
�:! �¦��اد 	���h وا#��Mا�6� 8�
4�1�E ا������Cت ����:1 ا�=ي ��C# 4 . 

 

�  ا��� 4������������y�����������Fء وا#�����������Mام �O���������P ا���������������Cت   �Managementت اNدارة ـ�
���������ـ4 �ـ�ا;���������Jـو�

 4
�F?4 ��-4 و������?4 ا���Jم ا�.� =�	F���ل، 
.D ا���0م �?Xت ا��F� K� : 

 

١- ��\ . �درة ?�C ا��4���Fـ4 ا�0ـ��ـO ا�	�ـO ا�PFـ

��ل ا�����ـ�م ���gـ�ت ا�PFـ4 ��C6�ـدرا# -٢?X44 ا�. 

٣- ��ـ�- �
��لـ�?X4 اBusiness ت���C�� . �OPF ا�

�?O أه�اف ا��i�Fة -٤ �� .إ���ء ����ر
4 ا������Cت ا�

٥- g�� 40
�6� �Jا��M��:! �¦��اد ��ا-���J ودرا#��J وا#
 ����O ا�OPF ا�\��?�ً� وأ R-�ً�ـ��ـ� .    4 ا;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

تقع مسئوليتها على عاتق اإلدارة العليا من حيـث تتبـع األبعـاد             " لثة  إدارة األلفية الثا  " اإلدارة االستراتيجية   
وحقيقة األمر انـه توجـد      . رات التى تحدث بشكل سريع سواء على مستوى البيئة الخارجية أو الداخلية             يالجديدة والتغي 

ومات النجاح فى   هو مدى استفادتها من مق     يميز منظمة عن أخرى      اوم داخل كل منظمة مقومات للنجاح وأخرى للفشل،      
 .تحسين فرصها فى السوق 

وفير نظرة مسـتقبلية    تن سرعة التغيرات التكنولوجية تتطلب منظمات وقادة من نوعية خاصة قادرين على             ا
ونتيجة لتعدد التكـتالت    . لهذه المنظمات وتتبع التغيرات التى تحدث على مستوى البيئة الداخلية والخارجية و مواجهتها            

عالم عما كانت عليه فى السنوات الماضية وما نتج عنه من زيادة حدة المنافسة أدى إلى زيادة استخدام                  االقتصادية فى ال  
 .اإلنترنت بصورة ملحوظة فى إدارة أمور الدولة ومنها المكتبات اإللكترونية المكملة للحكومة اإللكترونية 

تى تغيـر مـن     لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والعولمة من العوامل الخارجية ال         
األعمال والمجتمع فى الوقت الحالي ، فعلى الخريطة السياسية قد تكون الحدود بين الـدول               
واضحة ولكن على الخريطة التنافسية التى توضـح التـدفق الحقيقـي لألنشـطة الماليـة                

  . ملموسةوالصناعية فان هذه الحدود قد تالشت بصورة 
 ومـوردين عـالميين وبـه منافسـين        مواطنين   هلقد أصبحنا عالم بال حدود يسكن     

 . وموزعين عالميين ومؤسسات مالية عالمية 

�P أداء ا'دارة ا�!���Qو� @D��2 8? د�Qدور ا� 
 

Role of e-Government is Supporting & Improving  to Management Performance  

ى مصر، حيـث ان التخطـيط       يمثل التخطيط االستراتيجى خطوة أساسية فى برنامج اإلصالح االقتصادي ف         
االستراتيجى يعنى محاولة التنبؤ بالمستقبل ووضع أهداف تحدد مسار المنظمة مستقبال باإلضافة إلى تحديـد العمليـات                 

 .واألنشطة الالزمة لتحقيق ذلك 

ولكي تبداء عملية التخطيط االستراتيجى البد من توافر اإلمكانيات أو وجود التنظـيم المالئـم ، والبـد وان                   
تشارك كل المستويات اإلدارية فى تصميم وتنفيذ الخطة االستراتيجية كل بحسب اختصاصه ومسئوليته حتـى يـؤدى                 

 التخطيط االستراتيجى إلى النتائج المرجوة على المدى الطويل وهذا ما يوضحه النموذج التالى

 المعلومات المرتدة 

القيام بالمراجعة 

 اإللكترونيةاستراتيجية وتطبيق الحكومة 
e- Government strategy and Implementation 



 

  

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات أداه هامة فى دعم وتحسين اإلدارة العليا نتيجـة لزيـادة كميـة ونوعيـة                   
وحاليا تقـوم المنظمـات بتسـجيل       . المعلومات المتاحة عن الصناعة والمنافسة بصورة ملموسة فى السنوات األخيرة           

 بحيـث يسـهل   اإللكترونيةها من خالل موقع خاص بها على اإلنترنت أو ما يسمى ببوابة الحكومة        معلومات عن نشاط  

 وضع االستراتيجية تنفيذ االستراتيجية تقييم االستراتيجية



 فـان وجـود بوابـة    وبالتـالي .  فى العالم سواء من داخل المنظمة نفسها او من اى مكان    إليها من اى مكان      الوصول

  الخ …ريد والتكلفة والوقت  يمكن ان يحقق وفورات فى الورق والتصوير والهاتف والباإللكترونيةالحكومة 

 معلومات حديثة أو معلومات متقادمة      أساس قد يمثل الفرق بين وضع استراتيجيات على         اإلنترنتان استخدام   
 .مواقع خاصة بها "  خاصة أعمال –حكومة " ، وفى الوقت الحالى يتوقع ان تمتلك كثير من المنظمات 

 وينبغـى ان تقـوم       " IT"   نظـم المعلومـات      أسـاليب دام  ان التكنولوجيا يمكن تخطيطها وادارتها باستخ     
 النسبية لتلك العوامل من منطلق االستراتيجية العامـة         لألهميةاالستراتيجية التكنولوجية الفعالة على تحليل ثاقب وتقدير        

عنصر  أهم المعلومات هى    أصبحتومن المقدر ان يتضاعف حجم وكم المعرفة فى كثير من الصناعات وقد             . للمنظمة  
 التى يوجـد   المنظمات الناجحة من غير الناجحة ، كما ان اإلدارة االستراتيجية أصبحت اكثر سهولة من المنظمات   يميز

 معلومات فعال ، فالكثير منها يؤسس نظام جديد لنظم المعلومات بحيث يدمج المعرفة الفنية لخبراء الكمبيـوتر               مبها نظا 
  العليادارةلإل"   VISION" مع النظرة المستقبلية 

 .عند تطبيق االستراتيجية " الميسر " وفيما يلى بعض العناصر التى تسهم فى جعل نظم المعلومات بمثابة 

 . وبرامجه تجانس المعلومات العالمية اإللكترونييجب ان ييسر الحاسب  .١
 . المكونة للنظام األجزاءينبغى تيسير الحصول على كل  .٢
   المعلومات  نظم قدراتل كل وحدة أو قسم مع توافر مستوى معين منيجب ان يكون هناك اكتفاء ذاتى داخ .٣
IT 
 الوظيفيـة داخـل     األنشطة الرئيسية من نظم المعلومات هو مساندة عملية التكامل بين مختلف            األغراض أحد .٤

 .المشروع 
 .أنواعهاتحقيق التكامل بين االتصاالت بكافة  "  IT"  نظم المعلومات أهدافمن  .٥
 ألغـراض  وا اال فى حاالت السرية      واألفراد اإلداراتت والمعلومات المتاحة داخل المنظمة لكل       توفير البيانا  .٦

 . أو لسالمة قاعدة البيانات األمن
 . وليس على فعالية البيئة الفنية األعماليجب ان يركز تصميم نظم المعلومات على فعالية بيئة  .٧
 

ة بتطور ثورة المعلومات واالتصاالت الحديثة ، بمـا          نالحظ مما سبق ان الحكومة اإللكترونية أصبحت قرين       
 أو  األعمـال  اتصال الجهات الحكوميـة أو       ى ال ى الذى اد  اآلمر  ،  وشبكاتها وتطبيقاتها  اإللكترونيةفيها تزايد الحاسبات    

 عده ، وذلك عن طريق شبكات اتصال ادت الى تكـوين            أماكنالخاصة ببعضها البعض فى نطاق المكان الواحد أو فى          
 .اإللكترونية بمثابة بنية تحتية للحكومة أصبحتواحدة ، ومن ثم  - حاسوبية  - وحدة



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  لنظم المعلومات اإلدارية    بالمنشاة ؟اإلستراتيجيكيف يمكن للمفاهيم االستراتيجية التنافسية ان تطبق فى الدور  •
لدعم االستراتيجية التنافسـية للشـركات       IT   تكنولوجيا المعلومات  كيف يمكن للمديرين استخدام االستثمارات فى      •

 بطريقة مباشرة ؟
 اإلداريـة هذه األسئلة يمكن إجابتها بواسطة األدوار االستراتيجية الرئيسية التى يمكن ان تؤديها نظـم المعلومـات              

MIS   بالشركة ، وهى: 

 Improving Business Operations األعمالن عمليات يتحس �
.  االسـتراتيجية    التـأثيرات تستخدم تكنولوجيا نظم المعلومات لتحسين عمليات الشركة التى يكون لها العديد من               

 عمليات الشركة بطريقة جوهرية واكثر فعاليـة        أجراءيمكن ان تساعد فى      IT المعلومات   اتكنولوجيواالستثمارات فى   
تكاليف بطريقة فعلية ومثيرة وتحسين جودة وتسليم منتجاتها  للشركة تمكنها من خفض الاألعمالوالتحسينات فى عمليات   

تطورت صناعة السيارات ومكوناتها وتحسنت معنويـا باسـتخدام تقنيـات التصـنيع       : وعلى سبيل المثال    . وخدماتها  
  .بمساعدة الحاسب

 Promoting Business Innovation األعمالتشجيع ابتكارات  �
 أنوهذا يمكـن    .  ينتج عنها تطوير منتجات وخدمات فريدة        أنلمعلومات يمكن   االستثمارات فى تكنولوجيا نظم ا      
.  الحاليـة  األسـواق يدة من   د ج أجزاء جديدة أو فى     أسواق إلىويساعد الشركة فى التوسع     .  جديدة   أعمال فرص   ينشئ

فى البنوك هو  ATM  (Automated Teller Machine ( واستخدام آالت الصرف االتوماتية

 .ى لالستثمار االبتكارى فى تكنولوجيا المعلومات مثال تقليد

 

 

GOALS 

 اإلدارية االستراتيجية لنظم المعلومات األدوار

Strategic Roles For Management Information 



 

  Locking in Customers and Suppliersحجب العمالء والموردين  �
حرمـان  ( االستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تسمح أيضا لألعمال بحجـب العمـالء والمـوردين                  

 يمكن ان يمنع كال من العمالء والمـوردين مـن           وهذا . بواسطة بناء عالقات جديدة ذات مغزى فيما بينهم       ) المنافسين  
وتمت محاوالت مبكرة الستخدام تكنولوجيا     .  الشركة على اقل عالقات مربحة       إكراههجر الشركة من اجل منافسيها أو       

 التوزيع أنشطة فى جودة الخدمات للعمالء والموردين فى جوهريالمعلومات فى هذه العالقات ارتكزت على تحسين        
ـ  ح أكثـر  الى اسـتخدامات     األعمالومن ثم انتقلت    . تسويق والمبيعات   وال داثة لتكنولوجيـا   ــ
 .لومات ـالمع

  Creating Switching Costs تكاليف التحويل إنشاء �
التأكيد الرئيسي فى نظم المعلومات االستراتيجية هو بناء تكاليف تبديل داخل العالقات بين الشركات وعمالئها              

ى ان االستثمارات فى تكنولوجيا نظم المعلومات قد تجعل العمالء أو الموردين يعتمـدون علـى             نوهذا يع . أو مورديها   
ومن ثم يصبحون كارهين ،لدفع التكاليف فى  . االستخدام المتواصل لنظم المعلومات البيتنظيمية المتجددة ومتبادلة الفائدة         

 .مة الذى قد يغير فى منافس الشركة  ء والجهد وعدم المالاألموال إلى باإلضافةالوقت المطلوب 

  Raising Barriers To Entry رفع الحواجز عن الدخول  �
 قد تعدل الشـركة حـواجز       أفكارها االستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات لتحسين عملياتها أو تجديد          بإجراء   

حدث هذا عن طريـق تقليـل مبلـغ         ومثاليا ، ي  .  عن دخول السوق     األخرىالدخول التى قد تشجع أو تؤخر الشركات        
 للتنافس فى صناعة ما أو جزء من السوق وتلك اإلجراءات قد تتجه الى تشجيع               المطلوبةيد التكنولوجيا   قاالستثمار أو تع  

 .الشركات فعال فى الصناعة وتمنع الشركات الخارجية من دخول الصناعة 

 Strategic IT Platform لتكنولوجيا المعلومات منصةبناء  �
االستثمار فى تكنولوجيا المعلومات يمكن للشركة من بناء منصة تكنولوجيا المعلومات االستراتيجية التى تتيح                 

وفى حاالت كثيرة ينتج هذا من شركة تستثمر فى نظم معلومات مرتبطة بالحاسب             . للشركة اخذ الفرصة االستراتيجية     
 والبرمجيات المطلوبـة وتطـوير      األجهزةومثاليا ، يعنى هذا ان      . ة لتحسين كفاءة عملياتها الداخلية الخاصة بها        ممتقد

 واستئجار متخصص نظم المعلومات وتدريب المستخدمين النهائيين ومن ثم االتصال بمنصـة   البعيدةشبكات االتصاالت   
 .  سلع وخدمات إنشاءيمكن للشركة االستثمار فى تكنولوجيا المعلومات عن طريق . التكنولوجيا هذه 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـــدمة

ويرجع ذلك . ضرورة تحتمها طبيعة العصر الحديث  innovationاصبح االهتمام باالبتكار  
الى اهمية االبتكار فى كل مجاالت الحياه والى دور المبتكرين فى تغيير التاريخ واعادة تشكيل     

ع  االبتكار ورعاية المبتكرين ، بينما       وتتنافس الدول المتقدمة فيما بينها لشجي     . العالم او الواقع    
فى هذا المجال مـا تـزال قليلـة         ) ومنها الدول العربية    ( الجهود المبذولة فى الدول النامية      

 .ومحدودة 

إنه ليس  : ويجيب  .. من هو بطـل الزمان القـادم ؟       : " ويتســاءل آلفين توفلـر    
المعرفـة ،  : الذى يجمـع بـين   " ر المبدع والمبتك" إنـه .. وال هو رجل المال .. العامل  

    ."فإلى عالم النسيان .. وإال .. والقدرة على اإلبداع ، والفعل 

 :سيتم  بحث عدة نقاط فى هذا الموضوع 
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يشار إلى االبتكار على أنه يشمل جميع جوانب حياة الفرد، بحيث يصبح االبتكار داال              
  الحياةفىعلى نوع   أو أسلوب معين 

االكتمال، فاالبتكار هو تلـك  إلى ويذكر البعض أن االبتكار هو القوى التي تدفع الفرد    
ملية التي يمر بها الفرد عندما يواجه مواقف ينفعل بها، ويعيشها بعمق ثم يستجيب              الع

لها بما يتفق وذاته، وبما يؤدى إلى تحسين هذه الذات، وعندما يستجيب الفـرد بمـا                



يتفق وذاته، فستجئ استجابته مختلفة عن استجابات اآلخرين، وتكون هذه االستجابات           
 .جابة إبتكاريةمتفردة، ولذلك تعتبر هذه االست

ن بقية المخلوقات، وهو ماالبتكار نوع من أنواع النشاط الذي يميز اإلنسان عن غيره   
 كنشاط يرتبط بالصحة النفسية للفرد وبحياته كما ينبغي أن يعيش

يرى البعض أن االبتكار هو ما ينشأ عنه إنتاج إبتكاري جديد بالنسبة لمن يحيطـون               و 
 .فه الناس في مكان معين وزمان معين بالفردأو بالنسبة إلى ما يعر

فكرة ، وسيلة ، (  بأنه قدرة عقلية ، يحاول فيها الفرد ان يتيح     يمكن تعريف االبتكار  و  
لم تكن موجودة من قبل ، أو تطوير رئيس لها دون تقليـد ، بمـا                ) ……اداة ، طريقه    

 تحقق نفعا للمجتمع 

 : ويمكن التفرقة بين نوعين من االبتكار

راتها على شكل إنتاج أعمال     وهو يعتمد على قدرات خاصة تظهر ثم      : لموهبةابتكار ا  
 عظيمة

 التعبير عن األفكار دون خـوف  فىوالذي يعبر عن القدرات     :  و ابتكار تحقيق الذات    
 . من سخرية اآلخرين وبصورة مستمرة 

 : ويمكن أن توصف العملية اإلبتكارية من خالل منظورين 

 

 

 

 

  : جديد االبتكار كناتج) أ(

العملية االبتكارية هي التي ينشأ عنها ناتج جديد نتيجة لما يحدث من تفاعل بين الفرد               
 ضوء ما ينتج عنه من ناتج،       فى بيئته، وهكذا يتحدد االبتكار      فىبأسلوبه المتميز وما يواجهه     

 .فحينما يوجد ناتج جديد، فهناك ابتكار
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  : االبتكار كعملية عقلية) ب(

البتكار في ضوء العملية التي يتم من خاللها، والتي ينتج عنهـا نـاتج         يمكن تعريف ا  
 . إبتكاري، وذلك من خالل وصف نوع العملية ومراحلها المختلفة

العمليـة التـي تتضـمن اإلحسـاس        " بأنـه    يمكن تعريف االبتكار  ومن هذا المنطلق    
لتي تعالج هـذه    بالمشكالت والثغرات في مجال ما، ثم تحديد بعض األفكار ووضع الفروض ا           

 الحكومي إلى    الموظف المشكالت، واختبار مدى صحة أو خطأ هذه الفروض، وتوصيل نتائج         
 . اآلخرين

بتكار من خالل نظام لإلقتراحـات ويتكفـل        واالبتكار ليس حكراً على أحد فالجميع مدعو لال       
از البحوث النظام الموضوع بدراسة األفكار المطروحة وتنقية الصالح من الطالح ، ويتكفل جه         

والتطوير فى المؤسسة بتطوير الفكرة ومواءمتها ووضعها موضع التنفيذ من خالل التكنولوجيا 
الجديدة ، أو بتطوير التكنولوجيا القائمة ، ومن ثم يكون التجديد ، التجديد فى المعدات والتجديد 

 فى المنتجات والخدمات

 

 أهمية اإلبداع واالبتكار للمنظمات:ثـانيـا 

 

داع في جوهره تغيير، والتغيير مطلب حيوي للكثير من المنظمات، وفي ظل بيئـة         اإلب �
متسارعة األحداث وكثيرة التغيير تبرز حاجة المنظمة لإلبداع لتستطيع أن تقدم ما هو             
جديد ولتتمكّن من االستمرار والبقاء في ظل هذه البيئات الديناميكية، واإلبداع ال يمكّن             

حسب ولكنه يمكنها أيضا من المنافسة وتقديم ما هـو جديـد            المنظمة من االستمرار ف   
 وبالتالي النمو واالزدهار

اإلبداع يمثل مفتاح المستقبل ألي منظمة، وبدونه ال تستطيع المنظمات العبور إلـى                �
 ستقبل مهما كانت كفاءتها الحاليةهذا الم

 نظمة وبيئتها، اإلبداع هو المجال األكثر أهمية في تعزيز عالقة التفاعل بين الم �



 يعمل العمل اإلبداعي على إيجاد الحلول للمشكالت الداخليـة والخارجيـة للمنظمـة،       �
 اكبة المستجدات ومواجهة التحدياتويمكّن من مو

 أن تبنّي اإلبداع واعتماده يعد تنمية للعنصر البشري في المنظمة علـى اعتبـار أن                �
 سان هو جوهر ومصدر عملية اإلبداعاإلن

 .اع  متطلباً إجبارياً للمنظمات التي تبحث عن التميز في األداء  اإلبدأصبح  �
تظهر أهمية اإلبداع للمنظمات من خالل التحوالت والتغيرات نحو االقتصاد الحر القائم  �

على الوفاء بتوقعات المستقبل، كما أن قلة الموارد وكثرة االحتياجات وتنوع حاجـات             

 .فاء بهذه االحتياجاتاألفراد تفرض استخدام أسلوب إبداعي للو

  ولإلبداع دور في توفير حلول للنزاعات والتي بدأت باالنتشار، �

 . أن اإلبداع يمكّن المدير من حسن استخدام الموارد البشرية والمادية والمعنوية  �

كما يمكن القول بأن أهمية اإلبداع وحاجة المنظمات له ستزداد في ظـل التحـوالت               

بالعولمة وثورة المعلومات، فإذا ما أرادت أي منظمة التميز أو حتـى       العالمية الجديدة المتمثلة    

االستمرار في أدائها في ظل التغيرات العالمية عليها أن تتبنى اإلبداع ضـمن اسـتراتيجياتها               

 .وسياساتها التنظيمية 

 

 

  اساسية للقدرة االبتكارية صرانع: ثــالثــا 

 



داخله، وهذا االستعداد يمكـن أن      فى  ع، كامن   كل فرد لديه االستعداد لالبتكار واإلبدا     

ليه أحد إذا أتيحت له     ا صورة إنتاج فني، أو علمي أو شكل اختراع لم يسبق            فىينمو ويزدهر   

 .  الفرص المناسبة ألن الجميع يملك هذه القدرة الخالقة، ولكن بدرجات متفاوتة
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١-   �¡¡$P#ر ا$��ا?���   : ا����:�X-���ر ���! ا ����ج اآ���� آ��V�ة ���� 4  و���ا��ا����0رة ?���C إ�

�����ه�       8��J�#ر و�:�Xا ،   ���S           يحتاج االبتكار وفرة من األفكار، ربما كان أغلبها ال يصـلح

هنه، وإنما يقع عليه مهمة تجميع أكبر للتنفيذ، ولكن المهم أال يرفض المبتكر فكرة تطرأ على ذ     

نتاج األفكار خالل إفحصها وتقييمها وتصفيتها، فالعبرة هنا بمعدل      فى  قدر من األفكار، ثم يبدأ      

 . فترة زمنية معينة

 

4 ���7� ا���ا-r : ا���و1�  - ٢�Fا����4 ا�=ه ��7 �C? أ�:�ر  و اا��0رة O
�0 �C? �0رة�

     4�g	� ���Fاألشياء من عدة زوايا، مما ينتج لنا  إلى  نظر  الوهى تعنى    وا��Sة    �Sل ا#�.���ت $ 

أكبر عدد من األفكار المختلفة والمتميزة، وهى تعنى أيضا عدم التفكير داخل حـدود وأطـر                

 . ةالجديدلالفكارثابتة، مما يسمح بالتوصل 

 

ت ا��0رة ?�C ا��SNس ا���هr ورؤ
4 ا�:�V� ��! ا����:R         :  ا�(.��� �	�>)Pت  -٣ 

      ��Sقدرة الفرد على استشفاف المشكلة التي تدور حولـه وتحديـدها            فىوتتمثل  �� ا��-�^ ا��ا 

 .  المشكلة والتعرف على مختلف جوانبها هو الذي يوحي باالبتكارفىتحديدا دقيقا، ثم التعمق 

 



  ٤-   ���OTا : Oه�C0
ة وتتمثل األصال ا��	:�� ا1�EX ا�=ى $ 
:�ر أ�:�ر ا�����6! �8 أو 

 القدرة على إنتاج أفكار تتسم بغير التقليدية، أو التفكير فيما وراء المباشر أو المألوف، أي فى

  إنتاج أكبر عدد من األفكار غير الشائعة وغير المعروفة

  ٥- A�	Oا��و £�
�^ةا��0راى  ا�K�+6ظ /�46��	�ظ ��$.�h دون S$ا �C?   ت���J#Nا

تركيز المصحوب باالنتباه طويل األمد واستمرار حماسه واتجاهه قدرة الفرد على الفى وتتمثل 

 عدم التنازل ايضا طريقه، ويعنى مواصلة االتجاه فىنحو الهدف وتخطيه ألية معوقات تقف 

عن الهدف واإلصرار على تتبعه والسير إلى اتجاهه، ومحاولة تحقيقه بطريق مباشر أو غير 

 .مباشر

  ٦-  2�Xا��  

 مالتقيي القدرة على -٧ 

 

 صفات الشخصية االبتكارية: رابعــا 



 

  

 : سمات المديرين المبتكرين

 

ال يتوقف اإلنتاج االبتكاري على عملية التفكير االبتكاري فقط، بل هو عمل معقد لـه              
 إلـى  من المدير، ويحتاج مثل هذا العمل االبتكاريمتطلبات أخرى بجانب القدرة على التفكير    

 لدينا مـن    ههدراك، وحساسية خاصة لنواحي القصور والضعف فيما يوج       أسلوب معين من اإل   
عمل جاد وشاق ومستمر، كما يحتاج إلى أسلوب معين         إلى  مواقف، ثم يحتاج فى ذات الوقت       

على التفكير بأسلوب معين، ومثـل      ته  للتعبير عما ينتهي إليه ، وهذا جميعا باإلضافة إلى قدر         
 شخصيته صفات معينة من أهمها      فىلمدير دون أن تتوافر     هذا العمل ال يستطيع أن يقوم به ا       

 : ما يلي

 الثقة فى النفس -١
 الطالقة الفكرية -٢
 الطالقة اللفظية -٣
 االطالع الواسع -٤
 القدرة على تقييم األفكار -٥
 المخاطرة -٦
 االصاله -٧
 المرونة -٨
 المثابرة -٩

 التفانى فى العمل -١٠
 التبعيةاالستقالل وعدم  -١١
 حب القراءة واالطالع  -١٢

 اإللهام والتفرد -١٣



 

 .  خيال واسع اأن يكون دائم البحث واالطالع وذ - ١
 تـدور حولـه   التـى أن يكون على درجة عالية من القدرة على اإلحساس بالمشكالت           - ٢

 . وتحديدها بدقة 
لـنظم أو    القصور أو العيوب إلى المواقـف أو ا        إدراكأن يكون على درجة عالية من        - ٣

 . األشياء 
 . معالجته للمشكالت فى أن يتمتع بالمرونة الذهنية  - ٤
 .  التفاصيل قليلة األهمية فىأن يهتم بالمعاني والمؤشرات دون الدخول  - ٥
 األمور والبعـد عـن      فىأن يتميز بأصالة التفكير وعدم التقليد غير الواعي، والتعمق           - ٦

 . السطحية 
 . ت التي تتاح له أن يكون متفتح العقل على كل الخبرا - ٧
 . أن يكون على وعي بأهدافه ومثابر على تحقيقها  - ٨
 .  حكمه فى اأن يكون مستقل الرأي وموضوعي - ٩
 .غرور أن يكون واثقا من نفسه ومؤمنا بقدراته ولكن دون  - ١٠
 .  أن يكون قادرا على التعامل الحر مع المفاهيم والعناصر وال يخضع لما هو كائن  - ١١
 فـى ه من أعمال ويصر على تجاوز الصعوبات التي تثـور           أن يقبل ما يتحدى قدرات     - ١٢

 . هطريق
 .  أن يتميز باالستقالل وعدم التبعية لآلخرين  - ١٣
ألفكاره، وأعماله التي يقوم بها وأن يبذل وقتا وجهدا كبيرا لتحقيـق             أن يكون متحمسا   - ١٤

 . األهداف التي يسعى إليها
 . ر عنها  أن يكون لديه قدرة متميزة على تنظيم أفكاره والتعبي - ١٥
 . أن يتميز بارتفاع مستوى طموحاته  - ١٦
  

 

ويمكن تلخيص ما سبق أن أهم ما يميز المدير المبتكر عن غيره من المديرين غيـر                
الذى يجعل منه     شخصيته، و  فىالمبتكرين، هو ذلك القدر من المرونة الذي يتعين أن يتوافر           
وسيه ومتفاعال معهم ومتفتحا على     شخصا مستقال ومكتفيا ذاتيا، وفى ذات الوقت معايشا لمرؤ        

 .  أفكارهم 



 

 

  

 

 

 

 

 �.��J :� ا6/�)�ر ��	ا+2 ا��5�� 

 

 :  وهى –أن العملية االبتكارية تتألف من أربـعـــة مـراحـــل 

 

 Preparation : اإلعـــداد – ١

  

  Exposureوهى مرحلة تتطلب جهداً مكثفاً وصبراً ومثابرة ، تتطلب التعـرض 
  Workمزيـد من المعلومات والمثيرات والخبـرات، وتتطلـب العمـل    إلى مزيد و

 القوى الذى يتضمن  Motivationالمستمر والتجريب المتكرر ، كما تتطلب الدافع 
 .التصميم الواثق من النجاح ، والحاجة إلى التقدير وتحقيق الذات والمعرفة والجمال 

 

 Incubation : اإلنـضـــاج – ٢

ــة  ــى مرحل ــى –وه ــطة   عل ــداد النش ــة اإلع ــالف مرحل ــز – خ  تتمي
 ، والتأمل وتنمية األفكار أو تغيير اتجاهها ، ومن ثم تهيئ  Relaxationباالسترخاء

 . المناخ إلسهامات الالشعور وما قبل الشعور فى عملية االبتكار وتوليد االستبصار 



 Insight : االستبصــار – ٣

فى شكل ومضة إلهام أو طفـرة ،    االستبصـار هو حل المشكلـة ، يحدث فجـأة        
يسبقها وعى كافـى بعناصـر المشكلـة وعالقاتها ببعضـها الـبعض وقـد يأتــى              
االستبصـار عقب محاوالت متكررة كما يحدث غالباُ عند بناء قصيدة شاعر أو تصميم             

 . لوحـة فنــان 

   Verification : التحـقــق – ٤

إلعداد من حيث أنها تتطلـب جهـداً        إن مرحلة التحقق والصقل هذه تشبه مرحلة ا       
الحل  - مكثفاً واعياً، فإذا كان االستبصار قرين االسترخاء ويكشف عن الجوهرة الخام          

    عنى بتنقية تلك الجوهرة من شوائبها والتأكد من أن تلك الفكرة        ، فإن التحقـق والصقل ي
لآلخـرين  الجديدة هى بالفعل مفيدة ومن ثم يصير إعدادها فى الصورة التـى تسـمح               

 .بالمشاركة فيها 

 

والجدير بالذكر أنه ال يوجد بالفعل حدود فاصلة بين تلك المراحل األربعة لعمليـة              
االبتكار، فهى من قبيل الوظائف العقلية التى قد تحدث فى نفس الوقت أو تتداخل مـع                
بعضها البعض ، فمن الممكن أن تحدث إستبصارات جديدة خالل مرحلة التحقق ، كما              

لتحقق بدوره يمكن أن يقترح سبالً جديدة لإلعداد، ويمكن كذلك أن نستقبل معلومات            أن ا 
جديدة خالل مرحلة اإلنضاج، وأخيراً فإن االستبصار يقوى الدافع لمزيد مـن البحـث              

 . واالبتكار 

 

 �  J#�ات �*��+� �	(�Sل %	' �
��%� �, اDT)�ر ا�
! !ة:�د

 

 ، المبدعين ال يمتلكون مصادر سـرية لألفكـار        نيري أن المد  استنتاجمما سبق يمكن    
 في واقع األمر أن كل شخص يمتلك القـدرة          ،وليست عملية االبتكار تحتاج إلى موهبة خاصة      

على ابتداع األفكار وحل المشكالت، فالعملية بسيطة إلى حد ما وتقوم على الطريقة التي تربط          
 . أذهاننا بها األفكار لتكوين أفكار جديدة 



لتوصل إلى حلول للمشكالت وأفكار جديدة بتغيير األفكـار أو التجـارب القديمـة، أي               ويتم ا 
بمعالجتها ودمجها بطريقة جديدة، أو وضعها في إطار زماني أو مكاني جديـد، أو بإضـافة                

ونحن قد نفعل هـذا     . أفكار أخرى، أو باستبعاد شيء منها، أو بتغيير معناها أو الغرض منها           
 . قد نفعله عامدين وبوعي كامل مصادفة ودون وعي، أو

 إ�1¡�ج أD)¡�ر   J#¡�ات آ�¡5K1 7¡2 ه¡aا /#� *¡� ���
�¡� و��R¡�ة؟ و�¡� ه¡'            : ا�.ال اjن ه�    

 ؟G! !ة 

 : كاآلتي يوجد ثماني خطوات مقترحة للحصول على مجموعة من األفكار الجديدة

 ما المشكلة؟ ما نوعية الفكرة التي تحتاجها ؟.  عين الهدف- ١

اجمع كل ما يسعك من معلومات حول المشـكلة بمـا فـي ذلـك               . لى الحقائق  تعرف ع  - ٢
المحاوالت غير الناجحة لحلها، فاألفكار التي فشلت ذات مرة ستنجح غالباً في محاولة أخرى              

 .بإدخال تغيير طفيف عليها

غالباً ما نجد أن مجرد تحديد المشكلة وجمع بيانات عنهـا           .  جرب الحلول الواضحة أوالً    - ٣
 .يوحي لنا بالحلولس

وبالتحديد انظر إلى جوانب المشكلة التي يبدو عليهـا         .  بعد ذلك جرب األفكار العشوائية     - ٤
 .التفاهة وعدم الصلة

هذه في حقيقتها ليست بخطوة منفصلة ولكنها جزء من الخطوات          .  فكر في المشكلة بعمق    - ٥
ة حتى تتوصل إلى حل أو حتـى        احمل نفسك على التفكير في المشكل     . التي ذكرناها فيما سبق   

 .تصل إلى ما يمكن أن نطلق عليه حالة من اإلحباط

اخرج المشكلة من عقلك الشعوري، فإذا كنت عند هذه النقطـة قـد             .  ابتعد عن المشكلة   - ٦
 . ، فإن عقلك الباطن سيتولى مسئوليتها٥ إلى ١غطيت الخطوات من 

لة بشكل عام وفي وقت ما غير معـروف         بعد ابتعادك عن المشك   .  تشبث ببارقة البصيرة   - ٧
 .ستجد أن ذهنك يتفتق عن حل لها، فاغتنم هذه الفرصة في تلك اللحظة ودونها على الورق



 .األهم من ذلك كله أال تقطع األمل.  افعل شيئاً حيال الفكرة- ٨

 وهناك في الواقع طرق سهلة للوصول إلى أفكار جيدة وحل المشكالت المستعصية، ولكنـك              
ا تبحث عن فكرة يحتمل كثيراً مرورك بفترات تفقد فيها همتك، وذلك عندما تنغلق فـي                عندم

 . وجهك األبواب ويبدو األمر كما لو كانت األفكار لن تأتي أبداً ويراودك الشك فيما تفعل 
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  ا6�S4ت 5Dـ��ـ� -

 )Dـ�ق %�ـ2 %=ـ� ا��8ـ��ـ7   (
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 معوقات التفكير االبتكارى: تاسعا 
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)٢ ( A.K1 '	% �(Kا�� ��b�K  'ا��+�!ة ا�� �/�G� ا�*�ا�� أو ا��1Tط أو ا

 اط أو اإلجابة الوحيدة التى يفرضها المفكر على نفسه القوالب أو األنم-٢

  التقييم المتعجل للغاية-٣
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ولذلك ترى الناس عادة يخافون من الخـروج علـى           " نعرفه الذى تعرفه أفضل مما ال       أن" 
 . فى ذلك مخاطر كبيرة أنالمألوف ويرون 
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 المنظمات االبتكارية: عـاشـرا 

 

  يلبى احتياجات المجتمع صورة الخدمة أو المنتج الذى ولكى تظهر األفكار االبتكارية وتتحقق بالفعل فى

 :بالسمات التالية  المـنظـمـة ان تتسمينبغـى  

 . أن تضع نظاماً الكتشاف ورعاية الموهوبين - ١

 وهنا نشير إلـى نظـام       – أن تضع نظاماً لجذب األفكار االبتكارية من كل أعضائها           - ٢
 .االقتراحات فى المؤسسات اليابانية 

وفير المناخ الصحى لالبتكار وفرق البحث ، بما يتضمنه من أساليب القيـادة بالمشاركــة             ت - ٣
ونشير هنـا إلـى أنــه ال   . واالتصـال الفعـال وتشجيع المخاطـرة والتعبـير الحـر     

يكفى أن يكـون القائـد أو المديـر متحمسـاً بل يجب أن يكون قادراً على إثارة الحماس                
 . واإلبـداع فى اآلخرين لالبتكار

 Reinforcement دعم المبتكرين بالحوافز المتميزة واالعتراف بإنجـازاتهم  - ٤

and Recognition  
  Freedom and Autonomy تأمين مساحة كافية من الحرية واالستقاللية - ٥

 .لألشخاص المبتكرين والجماعات التى تنشغل بالتطوير والتجديد 
 إذ أنـه غالبـاً مـا يعمـل       Deadlinesخير لإلنجاز تحديد األهداف وتحديد الموعد األ - ٦

 األهداف  إلنجاز) وفى حدود ميزانية معينة   (األشخاص االبتكاريون أكثر تحت ضغط الوقت       



 Necessity is the “  فالحاجـة أم االختـراع   –الموضوعة بالمواصفات المتميـزة  

mother of invention  “ 

مطلوب كذا معايير األداء األفضل ، وقد يظن  أن تضع مواصفات الخدمة أو المنتج ال-٧
من حيث أن  Standardization  البعض أن هناك تعارضاً بين االبتكار ووضع المعايير 

المعايير تقلل من هامش الحرية واالستقاللية للمبتكر ، وفى الواقع فإن المعايير تتضمن الجودة 
 .نحو اإلنجاز المطلوب وال تتعارض مع االبتكار بل تتكامل معه ، فهى توجهه 

 استقطاب المواهب وضمهم الى فريق العمل داخل المنظمة -٨

 ةساس العاملين باألمان الوظيفى ، وامكانية قيامهم بالتجربة مع نسبة الخطأ المسـموح            حإ -٩

 .دون المحاسبة عليه 

 إيجاد بيئة عمل تقوم  على الثقة بين القيادات والمرؤوسين وإحساسهم التام بها-١٠

 م قيادات المنظمة بمستوى عال من سعة األفقاتسا -١١

  الكفاءات  لتشجيع وجود نظام سليم وموضوعى للترقيات -١٢

  وجود نظام اتصاالت متكامل يسمح بتدفق المعلومات رأسيا وأفقيا-١٣

 تشجيع المقترحات واألفكار ودراسة الشكاوى سواء من الجمهور الداخلى او الخارجى-١٤

 ية مبدأ التفويض اإليمان بأهم-١٥

  تخصيص الميزانية المناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية لكافة العاملين-١٦

 . بالحب اإلدارة:  مثل اإلدارة تطبيق االتجاهات الحديثة فى -١٧

 االستفادة من أساليب تنمية القدرة االبتكارية وتطبيقها معدالت االبتكار داخل المنظمة -١٨
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إذ تحولت الدول المتصارعة الى دول ذات تكتالت فدول أوروبا التى دخلت فـى حـربين       -١
 تحولت الى تكتل دولى واحد هـو        الثانية ، الحرب العالمية األولى والحرب العالمية        تينعالمي

كمـا  .  االتحاد األوربى وأصبحت تتعامل كتكتل اقتصادى واحد فى جميع معامالتها التجارية          
 . حتى تقوى من موقفها التجارى أيضا األسبان كونت تكتل دول اآلسيوية من الدول ا عددأن

محلية الكبيرة تحولت الى شركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات وأصـبحت           الشركات ال -٢
تلك الشركات العمالقة ذات تأثيرات كبيرة على اقتصاديات الدول التى تتعامل معها ، مثـال               

  .آتدجامبل ذلك شركات مثل أرامكو وبروكتور 

قويـة مركزهـا    الشركات المتنافسة عالميا أصبحت تسعى الى التحالف مـع منافسـيها لت           -٣
 .التجارى وتحقيق االستفادة المشتركة 

مثل تحالف بعض شركات السيارات اليابانية واألمريكية لتكوين مصـانع مشـتركة النتـاج              
 .السيارات 

هذه التغيرات العالمية تركت بصمتها على عالم األعمال ، إذا ان كل تكتل يحاول ان يستحوذ                
 .تصارع من اجل المستهلك أينما وجد  الكل ي–على األسواق وان يسيطر عليها 



 ذلك تفعيل اتفاقية الجات لتحرير التجارة العالمية من القيود واطـالق حريـة التكـتالت          وتبع
 .االقتصادية فى المنافسة على األسواق العالمية واالستحواذ على المستهلك 

د الجـنس   عالم االتصاالت لـم يشـه     فى  كما صاحب تلك التغيرات انفجار تكنولوجى وثورة        
 لها من قبل ، مما أدى الى اشتداد المنافسة وتصاعد حده تأثير التغيرات العالمية               يالالبشرى مث 

هـا ألعمالهـا بمـا      ئإال ان كثيرا من التنظيمات لم تستطع أن تغير من طريقة تفكيرها وأدا            . 
ـ               ق يتوافق مع هذه المتغيرات وأصرت على استخدام مناهج عتيقة فى االدارة والزالـت تطب

 فويل الهيكل التنظيمى الهرمى المسـتوحى      هنرىمفاهيم ظهرت منذ قرن مضى عندما اقترح        
 .من التنظيمات العسكرية 

 التغيـرات  لتلكوسط كل هذه التغيرات الشديدة والسريعة ظهرت عده أساليب إدارية مصاحبة     
لعالمية رغـم   وكان هدفها إيجاد طريقه مثلى فى ادارة الشركات تسمح بالتكيف مع التغيرات ا            

 سرعتها وشدتها 

 على المنافسين فـى     السبقمحاولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التغيرات العالمية وتحقيق          
 .السيطرة على األسواق واالستحواذ على المستهلك 

 

 . هذه األساليب هو االدارة بالجودة الشاملة وأحد

تغيرات العالمية والمنافسة علـى تحقيـق   فاإلدارة بالجودة الشاملة ما هى إال استجابة إدارية لل       
 .رضا المستهلك 

 

 

 

 كيف نشأت الجودة الشاملة
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 المنتجات اليابانيـة    اشتهرت   إذفى ذلك الوقت كانت اليابان فى حالة سيئة أيضا          
 .بتدنى جودتها بدرجة كبيرة 
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   تصرف-٤   افحص     -٣        نفذ -٢ خطط      -١

 تحدث بوضوح عن طرق تحسين الجودة فى أوائل األربعينيات إال           ديمنجرغم ان   
أيشـيرو  ( هذا فى الوقت الذى قـام فيـه         . ان قاده الصناعة األمريكية تجاهلوه      

 سلسـلة   إللقاء ديمنج بدعوةرئيس االتحاد اليابانى للمنظمات االقتصادية      ) اشيكاوا  
وعلى عكـس رجـال األعمـال        . اليابانيينمال  من المحاضرات أمام رجال األع    

 انه ا ، وادركو  ديمنجوالمديرين األمريكيين فقد تقبل صفوه المديرين اليابانين أفكار         
من اجل تقدم اليابان البد ان تتغير سمعتها العالمية فى اإلنتاج من إنتـاج بضـائع    

 وقـاد   يمنجد انضم جوران الى     .الى انتاج بضائع عالية الجودة       الجودة   منخفضة
(  الجودة عن طريق تبنى فكرة إنشاء الشـركة الموجهـة بالعميـل        تحسينحركه  

فـى الخمسـينيات    ) التركيز على العميل فى تصميم كل عملية وفى نظام الشركة           
 لرقابة الجودة ديمنجوالستينيات تبنت معظم الشركات اليابانية بسرعة كبيرة مبادئ        

 المحسنة و ابتكر اليابانيون دوائر      للجودةوائز  فقد أقاموا المسابقات ورصدوا الج    . 
ــام   ــان عــــــ ــى اليابــــــ ــودة فــــــ  الجــــــ



 
 

 وأصـبحت   اليابانيـة  المنتجـات     سمعة ن عاما تغيرت  ي ، فى خالل عشر    ١٩٦٢
 .  للجودة الدائمة رمزاالصناعة اليابانية 

نشأت أداره الجودة الشاملة مع االبتكار اليابانى المسمى دوائر الجودة وأحيانا يشار    
 من  أكثر زاد عدد دوائر الجودة الى       ١٩٨٠بحلول عام   . ية بدوائر رقابة الجودة     إل

 . دائرة تمارس عملها فى الشركات اليابانية ١٠٠٠٠

 

 �.Dوا���� �	�دة ا�>��
  ا����D.��وا����ةا�

 ازمه الـنفط والركـود      أعقابازداد التركيز على الجودة على مستوى العالم فى         
ى السبعينيات ، فى السبعينيات فقدت صـناعه السـيارات          االقتصادى الذى تبعها ف   

 اليابانية مـن السـيارات   الوارداتاألمريكية ثلث أسواقها فى أمريكا الشمالية أمام  
ن فيه على التسامح مع الجودة وقبول نسبه        يفى الوقت الذى كان األمريكان متعود     ف

اى  )AQL(ح   و يتعاملون بمصطل   %٢ تصل الى    من اإلنتاج المعيب أو غير جيد     
 تساوى صفر   الخطأكان اليابانيون يتبنون مبدأ نسبة       و -مستوى مقبول من الجودة     

٠٠٠٠٠ Zero defect  

فمثال كان من العادى لدى الشركات األمريكية حينما تطلب طلبية من مواد خام أو              
 . تكون صيغه الطلب كاألتى أنمصنوعة 

لمشترى األمريكى   اأن AQL =2%  أن مصباح كهربى بشرط ١٠٠٠مطلوب 
  هناك أنيتوقع 
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 .احترام المستهلك والعمل على إرضائه  -١
 .تنمية التبادل التجارى والتوسع فى التصدير  -٢
 . وترك حرية االختيار للمستهلك دراسة قوى السوق -٣

 مشروع فى السـوق     أىهى المحدد لمركز    ) المنافسة  ( فى هذه الظروف تصبح     
 تعمل أخذه فى االعتبار قوى المنافسة الحالية ، والمتوقعة        أن اإلدارة على   ويصبح

 يتفـوق علـى المنافسـين ؟ كيـف          أنولكن كيف للمشروع    . من كل المصادر    
 . يزيد حصته فى السوق أنالمنافسين ؟ كيف للمشروع  يتميز على أنللمشروع 

 
 
 
 
 

 أكثـر فالميزة التنافسية هى التى تجعل المشروع       ) الميزة التنافسية   ( اإلجابة تتركز فى    
المؤشر الحقيقى للميزة التنافسـية     .قدرة من المشروعات األخرى على إرضاء المستهلك      

 . المستهلك رضاءهو 
 ستهلك ؟والسؤال أالن  متى يرضى الم

 أو الخدمة التى تحقق رغباته وبذلك نجد ان السلعةيرضى المستهلك حين يحصل على 
 فى نفس الوقت تعريـف الجـودة        وإشباع رغبات العميل هو سر التميز والتفوق وه       

ـ      ،  الشاملة من هنا ندرك سر االهتمام بالجودة          أى ئالجودة الشاملة هى جوده كل ش
إلنتاج ، وكل مرافق المشروع طالما إنها جميعا        جوده كل عناصر التنظيم وعناصر ا     

فى النهاية تشترك فى تحديد ما يقدم للمستهلك وبالتالى تحقيق رضاه أو عدم رضـاه               
 .ولقد كان هناك سؤال دائم عن الجودة الشاملة وهو كاالتى 

 وكانت   ؟ فقط) الصناعية(هل الجودة الشاملة قابلة فى تطبيقها على العمليات اإلنتاجية          
لتطبيقات اإلدارية فى اغلب األحيان تميل الى تأكيد تلك المقولة بأن الجـودة تعنـى               ا

 شـموال   أكثر أخرى رؤية   يقدم)   الجودة الشاملة  إدارة( المفهوم الجديد     ، جودة السلعة 
 تعبر عن جوده السلع والخدمات بنفس الدرجة وهى أيضا جـودة            فالجودة. وتطورا  

 .  السلع والخدمات نتاجإلالعناصر والمدخالت المستخدمة 
 



 صعوبات تنفيذ الجودة الشاملة 
من الشركات األمريكية التى حاولت تطبيق الجودة الشـاملة         %٨٠ أنتشير الدراسات   

 .فشلت 
 -:لماذا تفشل محاوالت تطبيق الجودة الشاملة ؟ إنها تفشل لألسباب اآلتية 

  .وإمكانياتهعدم قناعه االداره العليا بالتغيير  -١
 . الشاملة والجودةلتعريف الدقيق لكل من الجودة عدم ا -٢
 .عدم معرفة كيف تنفذ الجودة  -٣
 .عدم معرفة كيفية تحقيق الجودة  -٤
 .عدم معرفة كيف يتم الحفاظ على الجودة  -٥

 
ـ         مركبة الجودة الشاملة عملية     إدارة - ر عـن    ألنها تحتوى على الكثير من المبادئ التى تعب

 .فلسفه أداره الجودة الشاملة
 . ان يفهم معظم من فى الشركة مبادئ الجودة الشاملة بوضوح ويلتزم بها البد -
يتطلب تطبيق الجودة الشاملة تعديل فى األدوات واألساليب المستخدمة وهذا فى حد ذاتـه               -

 . من حيث التوافق مع التغيير عبئًأيشكل 
 .ال يوجد فى الجودة الشاملة مقياس واحد يناسب الجميع  -
 .لة تحتاج الى صبر والتزام من الجميع  الجودة الشامإدارة -

 
 
 

 . الشاملة الى الجودةترجع معظم حاالت الفشل فى تطبيق 
 .عدم اإليمان بمبادئها -١
 . العليا بها اإلدارةعدم التزام -٢
 

  حتى نشعرسنوات ٥-٢ الى فترة من يحتاجتحقيق الجودة الشاملة  تشير الدراسات ان
 . يستمر و الينتهى أبدا أنالبد  وعندما نشعر بالتحسن ف.بتحسن 

 
 . المدى وتخطيط طويل األجل بعيدتحتاج الجودة الشاملة الى فكر  -
 لنفس المـنهج  جزءان هما وإنما الهندسة ليسا منهجين مختلفين وإعادة الجودة الشاملة   إدارة -

 . الشاملة هى الهدف والجودةفإعادة الهندسة هى الوسيلة 



 .ه التحقيق فهى اقل ألما من االنهيار الذى يصيب اى شركةإذا كانت الجودة الشاملة صعب -
 نحقق شيئا ليس معرفا تعريفا واضحا فيجب ان نعرف أوال معنى الجودة             أنإننا ال نستطيع     -

 .والجودة الشاملة وما الذى نفعله لتحقيقها والحفاظ عليها 
 . خطوة بخطوة إتباعهالجودة الشاملة يلزمها منهج يتم  -

 
  البشرىوالخطأة  الشاملالجودة

 ) وإذا كان هناك كسر يجب إصالحه فدعها وشانهاإذا كانت سليمة ( 
 )حسنها ن وإذا كانت سليمة اإصالحهفإذا كانت مكسورة  (وأصبحهذا القول تغير 

  البشرى والتسامح فى الخطاء هما السبب األول فى وجود منتجات غير جيده الخطأ
 

 حوادث الطيـران    من% ٦٧ أنن الدراسات تثبيت    نلوم اإلرهاب فى حوادث الطيران ولك      -
 ) المراقبين الجويين – الطاقم أفراد – الطيارين(  بشرى خطأكانت بسبب 

 خطـأ  كان نتيجة    ١٩٨٦ مفاعل تشر نوبل عام      مثلتسرب اإلشعاعات النووية من مفاعل       -
  . انفجر األمن فانصهر المفاعل وإجراءات  بالمفاعل العاملون يراعبشرى لم 

 %١٥ البشرى فى األدوية الخطأة نسب -
  األطباءخطأمن حاالت الوفاة نتيجة % ٣٤ -
 فينا مثل السلسلة تقاس قوتنا بأضعف حلقه نحنيقول اليابانيون  -

 تحدثالجودة الشاملة وسيلة هامة من وسائل تجنب حدوث األخطاء وتداركها قبل ان             
. 
 
 
 
 
 

 الجودة الشاملة وتكلفة عدم الجودة
 زيادة فى تكاليف أعاده اإلنتاج% ٢ى ن تعضعف فى الجودة%٢

 زيادة فى تكاليف المواد الخام% ٢                              
 زيادة فى تكاليف العمــاله% ٢                              
  اإلنتاجوقتزيادة فى تكاليف % ٢                              
 ادة فى المخزونزي% ٢                              

 



 الـى    المسـتهلك    وجهتويحدث تأثير السلسلة فينخفض الطلب على هذه المنتجات وي        
 .المنافسين ويؤدى الى االنخفاض فى المبيعات ثم الخروج من السوق 

إذا تم العمل صحيحا من أول مرة فإننا نلغى كل هذه التكاليف باإلضافة الى بناء الثقة 
 اذا كانت تكلفة تحويل مبلغ كبير تصل الى عشـرة           ليهاا وزيادة الطلب ع   نفى منتجات 

 ٤٠٠االف دوالرات فان تكلفة إصالح أى خطأ يقع فى هذا التحويـل تصـل الـى                 
 ٠دوالر 

 . جدا عاليةساوى وهى تكلفه  ت%٤٠٠٠ =  ٤٠٠x١٠٠  =تكلفه عدم الجودة هنا
                              ١٠  

 يخـدم هـدف     أنالتنظيم يجب   . الجودة مربحة ألنها توفر كل تكاليف عدم الجودة         
 أن اإلدارة تفهـم  أنالجودة بأن يستثمر فى الوقاية والتدريب وتحسين العمليات يجب     

 . الذى يرفع التكاليف فعال هو عدم الجودة إنماتطبيق الجودة ال يرفع التكاليف 
 

 ثبـت  ألنـه  للعاملين على تكاليف عدم الجـودة         اللوم اإلدارة توجه   أالأخيرا يجب   
 % ٨٠ ( باقىلا أمامن األخطاء والعيوب    % ٢٠ن عن   وبالدراسة ان العاملين مسئول   

من األخطاء والعيوب فهى ترجع الى أخطاء المستشـارين ومهنـدس التصـميم              )
ومهندس العمليات أو أخطاء أنشطة اإلنتاج ومراقبة المخزون أو إدخال األوامر وما            

 ) خطأ بشرى بأليس ذلك ( الى ذلك 
. يجب على المنظمات ان تحسن جوده منتجاتها إذا أرادت ان تبقى على قيد الحيـاة                

 .أو أرادت ان توفر فرص عمل لموظفيها 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 أسس وركائز ادارة الجودة الشاملة 
 



  القدرة التنافسيةأساسالجودة  -١

 )ميل الع( الجودة هى تحقيق رغبات المستهلك -٢

 ، مثل القسم المسـئول عـن         فى جزء واحد من المنظمة     منحصرةالجودة ليست    -٣

 . ولكنها تشمل جميع أنشطة المنظمة الرقابة على الجودة

 المورد داخليا وخارجيا /  الجودة هو عالقة العميل إدارةأساس  -٤

 هاالبد من ترابط وتكامل كل من) اءزأج(فى كل عملية  -٥

  مع جوده التنفيذجودة التصميم - ٦

  الجودة الشاملة إدارةالمالمح األساسية لمدخل 

 .مدخل شامل ، يشمل كل القطاعات ، ومستويات ووظائف المنظمة   -٢

 مدخل يهدف الى التحسين المستمر فى القدرة التنافسية ، الكفاءة ، المرونة للمنظمة كلها              -٢ 

. 

 .ط فى المنظمة  تحليل كل نشاو تنظيم ومدخل يعتمد على تخطيط  -٣ 

 .مدخل يعتمد على تفهم ومشاركة واقتناع كل فرد فى المنظمة  -٤ 

 .مدخل يعتمد على مشاركة ومسانده كل مستويات المنظمة -٥ 

 تشابك كل أجـزاء المنظمـة فـى إنجـاز           و ترابط   و تفاهم   ومدخل يعتمد على تعاون      -٦

 .األعمال لتحقيق األهداف 

فرد من الجهود المهدرة وإشراكه فى عمليـة التحسـين          مدخل يعتمد على تخليص كل       -٧ 

 .المستمر 

 .مدخل ينطبق على جميع مجاالت النشاط  -٨ 

 .طأ وليس كشف الخأمدخل يتبنى فلسفه منع الخط -٩ 

 .مدخل يهدف الى إحداث تغيير فكرى وسلوكى -١٠



 . مدخل يقوم على فرق العمل لتحسين الجودة باستمرار-١١

 . عتمد على الرقابة الذاتية بدال من الرقابة الخارجية  مدخل ينمى وي– ١٢

 

 
  الشاملة للجودة الفكرية المنطلقات

 
 قبول التغيير والتعامل مع المتغيرات بدال من تجاهلها أو محاولة تجنبها  -١

 . والتأثير فيهمكوناتهاالقتناع بأهمية المناخ المحيط باإلدارة واستحداث أساليب للتعامل مع  -٢

 أو فشلها وقبـول أحكامـه       اإلدارة فى نجاح    األساس باعتباره   وآلياتهعتراف بالسوق   اال -٣
 اإلدارةباعتبارها الفيصل فى تقييم أداء 

 .استيعاب التكنولوجيا الجديدة والمتجددة كعنصر حاكم لتفكير االدارة واختياراتها  -٤

تنظيمـات واألسـاليب    االستخدام الذكى لتكنولوجيا المعلومات و أعاده رسم وتصـميم ال          -٥

 .االداريه وقفا لمعطياتها 

قبول المنافسة كواقع ضروى والسعى الى تحقيق السبق علـى المنافسـين مـن خـالل                 -٦

 . التميزممارسات

 المستند على   أدراك أهمية االستثمار األمثل لكل الطاقات والموارد وحشدها لتحقيق التميز          -٧

 .كامل قدرات المنشأة

 . فى خلق المنافع واإليجابيات ه لإلدارة تعتمد عليىوقت كمورد رئيسإدراك أهمية ال -٨

إدراك العالم كوحده متكاملة وضرورة الخروج من الحيز اإلقليمى أو المحلى فى التعامل              -٩

 .الى الحيز العالمى 

ـ            -١٠  حتـى مـع     ةإدراك أهمية التكامل مع اآلخرين والسعى نحو تكوين تحالفـات ايجابي

 .المنافسين 



 . فى االختيارات اإلدارية ها أساساأهمية العميل وضرورة االقتراب منه واتخاذه معيار -١١

 .االبتعاد عن منطق الفردية والتشتت واألخذ بمفاهيم العمل الجماعى  -١٢

 )التخطيط اإلستراتيجى ( النظر الى المستقبل ومحاولة استشراقه  -١٣

ى الهياكل التنظيمية واألساليب واالقتناع بأهمية      رفض القوالب الجامدة واألنماط الثابتة ف      -١٤

 الحركه 

 .العنصر البشرى هو األساس األقوى فى نجاح االدارة   -١٥

 

 

 

 

  التقليدية واإلدارة بالجودة الشاملةاإلدارةالمقارنة بين 



 الفكر اإلدارى التقليدى

 تحسين الجودة يعنى زيادة التكاليف -١

 العمل سلسلة من المهام كل مهمة -٢

     منفصلة عن األخرى 

  له  نفس  أهمية الجودة المنتجالكم  -٣

 الجودة تعنى الوصول الى هدف محدد مسبقا -٤

  رائعإنجاز % ٩٥الحصول على  -٥

 نسبة الخطأ مسموح بها 

 الجودة هى محصله التفتيش الجيد-٦

 

 هو مورد للخامات يجـب الحصـول        المورد-٧

  ما لديهأفضلعلى 

 

 . السلع لهمبيع العمالء هم من ن-٨

 

  الى زيادة العمالةالجودةيحتاج تطبيق -٩

 

  الشاملةللجودةالفكر اإلدارى طبقا 

 تحسين الجودة يؤدى الى انخفاض التكاليف -١

 أجزاؤهالعمل طريقه متكامـلة ال تنفصل  -٢

  عن بعضها

 ئابدون الجودة الكمية ال تعنى شي -٣

ه ليس لها    ، فالجود  الجودة تعنى التحسين المستمر    -٤

 سقف

إنجاز ال توجد نسبة خطـاء      % ١٠٠ عن   لال بدي  -٥

 مسموح بها 

الجودة تبدأ مع أول مرحله من مراحـل إنتـاج           -٦

 الخدمةالسلعة أو 

المورد شريك فى عملية اإلنتاج ويعمل معنا سويا         -٧

  العميل إلرضاء

العمالء هم أيضا الزمالء فى العمل باالضافه الى         -٨

 ع من نبيع لهم السل

 األفراد فى ظل قيـادة      بنفسيمكن تحقيق الجودة     -٩

 رشيدة وتدريب مناسب

 
 
 



 
 

  الشاملة على إنتاج السلع والخدمات الجودةتطبيق 
 

  الشاملة على إنتاج السلع والخدمات الجودةمراحل تطبيق
 .مرحلة تعريف العملية  -١
 .مرحلة تطبيق المقاييس الخاصة بالجودة  -٢
 .قة مرحله التأكد من المطاب -٣
 .تحديد التحسينات المطلوبة  -٤
 .تحديد أولويات التنفيذ  -٥
 .تحسين العملية  -٦
 

 ) الخدمه -المنتج (  مرحلة تعريف العملية أوال
 هو فهم الخدمه أو المنتج المطلوب وتعريف منفذه والدور الذى يقوم به: الهدف 

 
 :خطوات التنفيذ 

لمورد والعميل بالنسبة لكل خدمة أو      تحديد حدود الخدمة أو المنتج مدخالته و مخرجاته وا         •
 منتج 

 )أو المنتج ( وطلبات مستخدم الخدمة ) أو المنتج ( تحديد طلبات مؤدى الخدمه  •
تحديد التغيرات التى يجب إدخالها فى المدخالت أو المخرجات وأسلوب أداء الخدمه بحيث      •

 .يتم تطويرها فعال 
 :المرحلة الثانية 

 .جودة  تطبيق المقاييس الخاصة بال
 -:الهدف من هذه المرحلة هو 

 تحديد المقاييس الالزمة الداء الخدمه أو المنتج وتطبيقها 
 -:خطوات التنفيذ 

  )ة معرفة معينة درج– ة توافر آالت معين–مستوى تدريبى معين ( تحديد متطلبات القياس -١
 .توفير المقاييس المناسبة -٢

 .المرحلة الثالثة 
  .مرحلة تحديد المطابقة



 أو المنتج مع متطلبات العميل وتحديـد      ةالهدف من هذه المرحلة هو تحديد مدى مطابقة الخدم        
 . عدم المطابقة وأسباب المطابقة أسباب

 
 
 
 
 

 :خطوات التنفيذ 
 المطابقة  وتحديد األسباب التى تؤدى الى عدم المطابقة لمنعها وتحديـد  بياناتجمع ومراجعه  
  .وأسبابهاالمشاكل الدائمة 

 
 .المرحلة الرابعة التطوير 
 .الهدف من هذه المرحلة 

 . العمليةلتبسيط المنتج وتحديد الخطوات التى يجب حذفها أو تحديد فرص تطوير الخدمه 
 

 .خطوات تنفيذ التطوير 
 .    جمع المعلومات وتحديد أماكن التحسين الممكنة فى الخدمه أو المنتج 

 
  .خامسا مرحلة تحديد أولويات التنفيذ

 . التحسين والهدف من التحسين والتطوير بأولوياتهدف هذه المرحلة هو اتخاذ قرار     
 

 -:خطوات التنفيذ 
.  أسـاس  أخـر   أى أو التكلفة     مراجعه أولويات التطوير ووضع األولويات على أساس    

 .وتعريف مشروع التطوير بدقه ووضع خطه التطوير 
 

 .مرحلة التطوير : سادسا 
 . العملية ألداءلهدف من هذه المرحلة هو الوصول الى مستوى متطور ا     

 
 -:خطوات التنفيذ 

والمراجعـة الدوريـة والمسـتمرة الداء       . وضع خطه التطوير واختبار وتنفيذ التطوير            
 .الخدمه او إنتاج المنتج 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الشاملة والجودةااليزو 
 ففى خالل الخمسينات قامت    BS5750يطانية يرجع أساس االيزو الى المواصفات البر �

 وزاره الدفاع البريطانية بإعداد نظام للتأكد من جوده االسلحه والمعدات التى يتم توريدها            
 للجوده ينبغـى    إجراءات بواسطة الشركات المنتجة وهى      لوزارة الدفاع الدفاع البريطانية   

معدات الحربية للتأكد من ان المنتجات االلتزام بها واثباتها من قبل المصممين والموردين لل
 .مطابقة للمواصفات 

 ،  الجـودة  فى مراقبه    واستخدمهافى السبعينيات طبق حلف الناتو المواصفات البريطانية         �
نظرا للنجاح الذى حققته المواصفات البريطانية فى كل من وزارة الدفاع البريطانية وحلف 

 يمكـن اسـتخدامه فـى مختلـف         للجودةاثل   نظام مم  إتباعالناتو فقد ظهرت الحاجة الى      
 وذلـك  ١٩٧٩ فـى عـام    BS5750الصناعات وبالتالى تم صدور المواصفة البريطانيـة  

للصناعات غير المرتبطة باإلنتاج الحربى تلبيه للطلب العالمى تم صدور المواصفة الدولية 
لتـالى أطلـق    وباBS5750 وهى مطابقة تماما للمواصفة البريطانية  ISO9000 الجودةلنظم 

  ISO9000 / BS5750عليها المواصفة 

المواصفة الدولية صالحه للتطبيق على مختلف الصناعات سواء فى مجال اإلنتاج السـلعى أو              
فى مجال الخدمات ليس هنـاك مجـال        ( فى مجاالت الخدمات ولكن بتطويع بسيط مثال ذلك         

 )لتطبيق الشروط الخاصة بجوده المواد األولية 
 إنها تعطى الثقة لكل من يتعاملون مع الشركة فى إنها           ISO9000لحصول على   من مميزات ا  

 .تتبع نظم تحقق الجوده 
 



 معلومة هامة
الحصول على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية ليس هو الهدف فى حد ذاتـه وانمـا                 ••••

الهدف هو تطوير أوضاع المنظمة واستكمال متطلبات الجوده الشاملة وتفـادى أسـباب             
  .خلل واالنحراف عن الجوده فى كل مجاالت العمل ال

الحصول على شهادة المطابقة ليس هو نهاية المطاف بل االهم هو بذل الجهـد المسـتمر                 •
 والحفاظ على موافقـة جهـات   . التى تم التوصل اليها    للمحافظة على المستويات المتفوقة   

 .التسجيل لالستمرار فى سريان الشهادة 
اليزو ليس ضمانا للحصول على رضـا المسـتهلك والفـوز فـى     الحصول على شهادة ا  •

 إذ ان ذلك يرجع الى عوامل اخرى مثل الحصول على ميزة تنافسـيه               باالسواق المنافسة
 .على باقى المنافسين وعوامل السوق 

 .فالحصول على الشهادة ليس حتى ضمانا للبقاء فى السوق 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ISO9000أنواع المواصفات الدولية 
ISO9000 تغطى مجاالت الجودة هى مواصفة بنظم  

-٦ التركيـب          -٥الفحص واالختبار         -٤اإلنتاج          -٣ التطوير       -٢ التصميم       -١
 .الخدمة 

وهى تنطبق على الشركات التى تتعامل فى منتج ما منذ التصميم حتى التسليم  للعميل وخدمة                
 .ما بعد البيع 

 
٢- ISO9002     التى تغطى كل المجاالت السابقة ما عـدا التصـميم           وهى المواصفة الدولية

 .والتطوير وخدمة ما بعد البيع 
 
٣- ISO9003 فقط اإلختبارتغطى عمليات الفحص النهائى والتى  وهذه المواصفة . 
 



٤- ISO9004       الجـودة  إلدارة وهى المواصفة التى تتضمن التوجيهات واإلرشادات الالزمة 
  .الجودةوبيان عناصر نظام 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

                   

 

 

 

 


