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 المقدمة 
دايررة ظهررر مفهرروم بنرراء وتنميررة القرردرات مرري نهايررة  مانينررات القرررن العشرررين وب

م ظررر لمفهرروالمحوريررة الالةمررة لعمليررة التنميررة   حيرر  ين المفرراهيمالتسررعينات كدحررد 

قرة المتعل بناء القدرات علر  أنري يشركل المظلرة التري ينردره أسرفلها مميري المفراهيم

 بالتنمية ويترتب عليها نتائج وإنعكاسات إيمابية وأخرى سلبية .

أسررباب  وفرري إطررار هررذا اإلتمررال تتةرري العالدررة بررين القرردرة وأداء فرري إطررار تحديررد

تصرميم الحامة لبناء القدرات .حير  نمرد أن ةرعف األداء داخرل الم سسرة يحتراه ل

تحردد قدرات تبرنامج لبناء القدرات لسد هذا الةعف   كما أن فاعلية أنشطة بناء ال

 بمدى مساهمتها في رفي مستويات األداء . 

يرة مفري تن وتسرهموتعتبر القيادة من أهم الوظائف اإلدارية التي يمارسها المس ول 

فررراد فهررو مررن  يقررود ممموعررة مررن األدرردرات األفررراد داخررل الم سسررة التعليميررة   

ر ويررومههم ويرشرردهم ويرردبرهم وينسررق أعمررالهم ويوفررق بررين ممهرروداتهم ويسررت ي

هم دوافعهررم وطموحررراتهم ويحفرررةهم علرر  التعررراون والتنرررافم ويقرروم نترررائج أعمرررال

 طرررائهم   فهررري لررريمفيكرررافل الممتهررردين ويرشرررد المقصررررين إلررر  كيفيرررة عررراله أخ

ي   يسرتطيبالمهمة اليسيرة  إنها تتطلب من المس ول مهردا  وودترا  ومهرارات   حتر

 أن يقود مماعتي نحو الهدف المنشود بالكفاءة والفعالية الالةمة .
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 تعريف عملية تنمية القدرات :    

 لم سسةاخل ادهي العملية التي يتم من خاللها رفي ددرات األفراد   والمماعة   

 من أمل تحقيق األهداف المطلوبة بما يساهم في تحسين األداء " 

 

 مفهوم القيادة :   

 

 مفهوم القيادة لغويا  : 

 داد الدابة دودا  وديادا   

 مرة بر أوديادة : مش  أمامها أخذا  بمقودها   داد الميش ديادة : رأسة ود

   باب القاف   2المصدر / المعمم الوسيط ه

 مفهوم القيادة اصطالحا  : 

  ) القائد هو شخص تختار أن تتبعة إل  مكان ال تذهب إلية بمفردك (

 ) القيادة هي المقدرة عل  ترممة الر ية إل  وادي ملموم ( 

 مفهوم القيادة : 

ئص القيادة هي نشاط إيمابي يقوم بي شخص بقرار رسمي تتوفر بي سرمات وخصرا

د ير العراملين لتحقيرق أهرداف واةرحة بوسريلة الترديادية يشرف عل  ممموعة مرن 

 واستخدام السلطة بالقدر المناسب وعند الةرورة .

 كما تعرف أيةا  بدنها " فن التد ير عل  اآلخرين " .

سرريي فرري ويمكررن القررول برردن القيررادة الفعالررة هرري محصررلة التفاعررل بررين القائررد ومر 

 الموادف التنظيمية المختلفة .

  القيادة نوعان :
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 ئد. القيادة التي تعتمد عل  اإلدناع وتستمد دوتها من شخصية القا 

 ة لممنوحطة االقيادة القائمة عل  التخويف والتهديد وتستمد دوتها من السل

 للرئيم.

 القيادة الفعالة :

" هرري ممموعررة مررن السررلوك والتنظيمررات والتصرررفات مررن طرررف الرررئيم أو 

بة ف المطلوتعاونهم في تحقيق األهداالمدير بهدف التد ير عل  األفراد من أمل 

   " 

 تحفيرةهموتعمل القيادة في ممال تنمية القدرة عل  تفهم مشاكل المر وسرين و 

إلر   تخدامهاعل  التعاون في القيام بالمهام الموكلة إليهم وتوميي طاداتهم واسر

 أدص  درمة ممكنة من الكفاءة لتحقيق الفاعلية .

( علر    علر  سرلوك القائرد هرو) الترد ير اإليمرابيمما سبق يمكرن مالحظرة التركيرة 

 . مر وسيي من أمل دفعهم للعمل وإنماة األهداف المطلوبة بالشكل الصحيي

 

 أهمية القيادة :

 

 -تظهر أهمية القيادة من خالل النقاط التالية :      

 

 .تستطيي القيادة اإلدارية تحويل األهداف المطلوبة إل  نتائج  .1

 داف .األه اإلدارية العناصر اإلنتامية بفاعلية نحو تحقيقتومي القيادة  .2

هداف أقيق بدون القيادة يفقد التخطيط والتنظيم والردابة التد ير في تح .3

 المشروع.

ارمية الخ بدون القيادة يصعب عل  الم سسة التعامل مي المتغيرات البيئة .4

ومة مرسلوالتي تد ر بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق أهداف العمل ا

. 

حقيق تل  إتدفعهم تصرفات القائد اإلداري وسلوكي هي التي تحفة األفراد و .5

 .أهداف المشروع

 

فالقائرررد يررر  ر علررر  أتباعررري ويترررد ر بهرررم وذلرررك يررر دي إلررر  تعرررديل سرررلوك القائرررد 

والمر وسررين وتصرررفاتهم فيترررك القائررد إنطباعررا  كبيرررا  بهررم فهررو ) القرردوة ( حيرر  
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نية ( عل  تفسير الخطرط والسياسرات التري تتبعهرا اإلدارة يعمل القائد ) ةمناأو عال

 والم سسة الرسمية التي يعمل بها .  

ا إلر  كما أن القيادة ليست ممررد عالدرة شخصرية برين شخصرين وإنمرا يمترد تد يرهر

   تحسرينالنظم اإلمتماعية المومودة في الم سسة التي يعمل بها   فهرو يعمرل علر

ا  نري سرلوكددراتي عل  اإللمرام فري أحروال األفرراد الرذين يعمرل معهرم ويتطلرب ذلرك م

 عية . معينا  كاإلعتناق واإلدراك الذاتي والموةو

 

 

 

 اإلعتناق : (1

 

هررو درردرة الشررخص علرر  فحررص األمررور والنظررر إليهررا مررن ةاويررة الشررخص اآلخررر 

يكرون  وحت  يستطيي القائد أن يومي مر وسيي علر  العمرل ويحفيرةهم البرد مرن أن

درادر علر  وةرري نفسري موةرري ذلرك المررر وم فريحم برحساسررة ويشرعر بشررعورة 

علرر   ور سررائي وتمررال القرريم الترري ترر  رتمررال الم سسرري وأهرردافها وتمررال ةمالئرري 

 إنتامية الموظف وكفاءتي .

 

 اإلدارك الذاتي :  (2

 

 ك ير مرنهي ددرة الشخص عل  تقييم نفسي بين اآلخرين تقييما صحيحا   فهناك ال

 .الررذين يحملررون عررن أنفسررهم فكرررة تختلررف عررن الفكرررة الترري يحملهررا اآلخرررون 

 تروامههم للمر وسين وتحليلرة لمشراكلهم التريفالبعض يعتقد أني عادل في معاملتي 

 عية .  إال أن مر وسيهم دد يرونهم متحيةون وال يتميةون بالعدل أو الموةو

 

 الموةوعية :  (3

 

طفررة . درردرة الشررخص علرر  تحليررل الوةرري الررراهن تحلرريال  عقالنيررا  دون ترردخل العا

سرلكوا يألن فالقائد النامي هو الرذي يسرتطيي تحديرد القروى التري دفعرت بمر وسريي 

ي مرن سلوك معين . فقدرتري علر  تمميرد العاطفرة وتحليرل األمرور بموةروعية تمكنر

 تفهم أفةل لسلوك المر وسين وتوميههم وارشادهم . 
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 أنماط القيادة :

 أوال : القائد الدكتاتوري:

احب السررلطة وعلرر  هررو مسرر ول عررن تنفيررذ العمررل مررن خررالل اآلخرررين   فهررو صرر

قروانين الرذي يخطرط  للعمرل بشركل محكرم وكرذلك األنظمرة والفهرو . اآلخرين الطاعة

 من ومهة نظرل . –واللوائي وذلك ألنهم  كسال  

اب ون ال روهو العمود الفقري والطاعة لي حتمية   ويستخدم في عملية التوميي دران

 والعقاب بشكل محكم مما يدفي الموظفين للعمل دفعا  .

 

 

عقراب واألداء وتصرحيي اإلنحرافرات أول بردول يةي معرايير ردابيرة محكمرة لقيرام 

 المخطل ليكون عبرة ويعتمد عل  الةيارات المفامئة إلكتشاف األخطاء.

تحقيرق  يعتقد القائد بومود  تعارض بين أهداف الم سسة وأهداف الفرد وفري حرال

 أهداف األفراد يكون عل  حساب أهداف الم سسة .

 نوع العالدات : 

 . وامرالدكتاتوري هي عالدة شخص يدمر وشخص يطيي األالعالدات عند القائد 

  انيا : القائد الممامل :

حكام بدون أ القائد الممامل يقود المر وسين وال يدفعهم للعمل   يخطط للعمل ولكن

   يتسررامي مرري مر وسرريي والمحررور التحفيررةي الررذي يعمررل علرر  أساسرري هررو محررور

 عاطفي امتماعي .

لتصرحيي سرمي ليعررف مرا يردور فري التنظريم ال يتردخل ليعتمد علر  التنظريم الغيرر ر

 .  بسرعي أو بعنف حت  ال يسبب مةايقات ألحد .مبدأ المرادبة لدية مفقود

فررد هرداف الأيعتقد القائد الممامل  ال يمكرن تحقيرق أهرداف الم سسرة إال إذا حققنرا 

 د .ألفراا ويعتقد هذا النوع من المدراء أن مصلحة العمل تتطلب اإلهتمام بمصلحة

 نوع العالدات : 
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ت بررين العالدررات عنررد القائررد الممامررل  هرري عالدررة غيررر مخطررط لهررا  يشررمي العالدررا

 األفراد وتظهر الشللية نتيمة تغذيتها باألحادي  واإلهتمام بالنام .

  ال ا  : القائد البيرودراطي :

وال  يرنظم الالقائد البيرودراطي ال يدير األشخاص ولكنري مفقرود بيرنهم   ال يخطرط و

 م غنيمرةيومي وي من بترك النام عل  حالهم   أن معظم النام أشرار والبعد عنه

 لك .ذ  ال يحفة المر وسين وليم من الةرورة مرادبتهم لعدم ومود فائدة من 

 همرري واليالقائررد البيرودراطرري هدفرري البقرراء علرر  ديررد الحيرراة وهرردف  الم سسررة  ال 

 .يشارك في صياغتي وليم معنيا  بي 

  نوع العالدات :

 يتمنب الظهور باإلمتماعات والكالم .

 

 رابعا : القائد الةنبقي :

يرتم  القائد الةنبقري لديري العمرل فري حرد ذاتري شريء صرعب   والنرام غيرر طمروحين

ي لديري التحفية عل  المستوى الفسيولومي ومسرتوى األمران لمعظرم لنرام .والردابر

ريررق األعمررال بمسرراعدة اآلخرررين عررن طنسرربية وترروفير المررو الررودي .يمكررن تنفيررذ 

ل ئهرم بشركمشاركتهم برتخاذ القرارات والتنفيذ   يخطرط للعمرل بمشراركتهم وأخرذ  ر

خررين حفرة اآليعام   ينظم العمل باإلستعاني برأيهم   ي من بالتنظيم الغير رسمي   

 .برستخدام ال واب والعقاب   يرادب المر وسين وتطبيق المةاء المعقول 

 لةنبقي يمد تعارض بين أهداف الم سسة وأهداف الفرد القائد ا

  النظرة للةمن

تعليماتري فاألهداف محددة بةمن معقول والةمن ليم هو موهر العملية التخطيطية .

 ليم مختصرة كالدكتاتور وليم طويلة كالممامل فيهي وسط بينهم 

 نوع العالدات : 

 صية .التنظيمي وعالدات شخعالداتي رسمية محدودةومعتمدة في ةوء الهيكل 

 دائد الفريق يمب أن يركة عل  :  
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 : اإلفتراةات األساسية 

 

 العمل طبيعي  م لي م ل اللعب إذا كانت الظروف مالئمة . .1

 الردابة الذاتية ال يمكن اإلستغناء عنها في تحقيق األهداف . .2

 الطادة اإلبتكارية لحل المشكالت حسب المودف. .3

 اإلمتماعي .التحفية عل  المستوى  .4

 

 : طريقة اإلدارة 

 

 مس ولية تحقيق النتائج هي مس ولية المميي . .1

 مس ولية التخطيط مس ولية المميي . .2

 التنظيم هو نظام منسق إداريا  فالكل مس ول عن نماح العمل . .3

طلمرررا المميررري مشررراركين فررري صرررياغة األهرررداف فرررال ومرررود ل خرررتالف   .4

 فالتوميي والردابة تكون ذاتية .

ابررة ام تمعررل الردلمتبررادل واإلحسررام العررالي بمسرر ولية اإللتررةالفهررم ا .5

 الذاتية ممكني .

 النظرة لألهداف :  

لررك القائررد المرردير يعتبررر نفسرري أنرري هررو المسرر ول عررن وةرري أهررداف  الم سسررة وذ

منصرب  بمطابقة األهرداف مري الر يرة وأهرداف األفرراد المسر ول عرنهم   وأن  لكرل

 مي المناصب اإلدارية األخرى .من المناصب اإلدارية أن تتفق 

 النظرة للةمن : 

 دف .الموأن مفهوم مدير أو دائد الفريق للسلطة بدنها المستمدة من الودت و

 نوع العالدات : 

 تعتبر العالدات لدي دائد الممموعة عالدات عةوية .

  نظرة متكاملة للقيادة :

 

 إدراك وفهم القائد
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 لنفسي
 للمر وسين

 للمودف

 ال قة الوعي

اإلحسام 

 والتعاطف

القدرة عل  

 اإلتصال 

القائد الشخصية 

 والخبرة العلمية

  والعملية

  عل  التد ير  القائددوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو الفرق بين القائد والمدير ؟ 

 أومي االختالف 
  بين  المدير والقائد

 المدير القائد

 
مي التعامل 

األشخاص 
 المومودين

القائد /يتحد  مي النام بدسلوب 
مقني  ومذاب  يعتمد عل  الحقائق 
الراهنة حت  يتمكن من كسب المميي 

 لصفي.

المدير /يحب االستماع آلراء 
المومودين مي طرح رأيي بطريقي 
ال تمت بدي صلة بالموةوع الذي 

 يتم التحد  بي

القائد مي أعةاء القائد / عالدة  التعامل مي الفريق
فريقي عالدة دوية أساسها التنادش  

 والحوار

المدير /عالدة المدير مي أعةاء 
الفريق عالدة إعطاء أوامر بدون 

 استشارة.

تطبيق األوامر 
 واألنظمة

القائد / يعمل عل  تطبيق القوانين 
حسب ما يرال صحيحا   أي أني دائما  

 يسع  إل  فعل األشياء الميدة

يقوم بتطبيق األنظمة المدير / 
بالشكل المقدم لي بدون أن يتدخل 

 في تعديلها

القائد/ يسع  دائما  إل  فعل األفةل  القدرة عل  التكيف
لفريقي  ولهذا يوامي كافة المخاطر  

المدير/ ال يستطيي موامهة 
الظروف التي يتعرض لها  ولهذا 
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 العمل نحتاه إل  توفير عناصرالقيادة الم  رة بالعمل .لنماح 

 
 

. عناصر القيادة:          
 

 :  تنقسم العناصر التي ت  ر عل  عملية القيادة إل   ال  عناصر

 . القائد 

 . مماعة العمل 

  . المودف 

ةرري تتفعرال تلرك العناصرر مرري بعةرها الربعض بحيرر  ير  ر كرل منهمررا فري اآلخرر يو

 الشكل التالي العناصر الم  رة في عملية القيادة : 

 يفةل االستسالم لها. والظروف التي يتعرض لها.

األهداف تحديد 
والر ية 
 المستقبلية

القائد/  ال يهتم بتطبيق هدف واحد  
وإنما يسع  بشكل مستمر إل  وةي 
األهداف التي تتناسب مي أوةاع 
 فريقي حت  يصل بهم إل  النماح.

 المدير/  يهتم فقط بتطبيق األهداف
التي تصل لي من المهات 

 المس ولة.

التعاون في اتخاذ 
 القرارات

ن مبمرونتي التي تمكني  القائد / يمتاة
االندماه مي كافة أعةاء الفريق 

لتعرف عل   رائهم  ودراسة األفةل 
 منها

المدير/  ال يهتم برأي فريقي  
ويحاول دوما  أن يكون المسيطر 

 عليهم.

طبيعة العمل 
 والنتائج

ة  ئيالقائد/ ال يهتم إال بالنتائج النها
ومودة األشياء  ولهذا يحرص دائما  

 التمديد  واالبتكارعل  

المدير/ ال يهتم بالمودة فكل ما 
يلفت انتبال هو كمية المنتومات  
وال يحب المخاطرة في ابتكار 

 أشياء مديدة

القائد/ فهو يقوم بتحفية موظفيي  االهتمام بالمبادئ
 بهدف انماة العمل بالتنافم الشريف

المدير/ كل ما يرغب بي هو تطبيق 
يفية الهدف بدون االهتمام بك

 تحقيقي

 القائد / يتحمل مس ولية كافة األمور تحمل المس ولية
 التي ينفذها

المدير/ يتهرب من المشاكل  
 واألخطاء التي يرتكبها

القائد / يحرص عل  اإلبداع  وإظهار  إظهار القدرات
 مواهب الموظفين

المدير/ ال يستطيي عمل األشياء 
 التي يفكر بها لخوفي من الردابة
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 عل  ماذا يمب أن يركةعليي القائد النامي ؟  

 

 يركة القائد النامي عل  :
  

 التخطيط والمشورة بمشاركة  مر وسي . .1

 الةمن هو است مار المستقبل . .2

 أهداف الم سسة هي أهداف القائد الخاصة . .3

 تنمية وتطوير مر وسيي. .4

 الظروف اإلدتصادية  القيم واألعراف 

 التغيرات البيئة

 الدوافي 

التنظيم الغير 

 الرسمي 

 الشخصيات 

 التمارب 

 اإلمراءات

 األنشطة 

 اإلتصاالت 

 التكنولوميا 

   المودف

 األهداف

   السياسات

  مماعة العمل 

 العدد

 الم هالت 

   األهداف 

  القائد

 الشخصية 

 القيم 

 الخبرات 

 الطموح  

 المفاهيم 

النمط 

 القيادي 
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 تكوين روح المماعة وبيئة العمل الصحية . .5

 . تكوين روح اإللتةام الذاتي في الموظفين .6

 الردابة لعدم الودوع في األخطار مستقبال.  .7

 د .يعالج الصراعات التنظيمية بالموامهة والفهم واإلدراك اإلرشا .8

 معرفة سبب الخطر لديي وبدني ناتج عن سوء فهم وليم سوء نية . .9

 

 ومن صفات القائد النامي أن : 
 

 يتمتي بمستوى من الذكاء أعل  من مستوى أتباعي. .1

 باعي.وإمتداد التفكير وسداد الرأي أك ر من أتيتمتي بسعة األفق  .2

 يتمتي بطالدة اللسان وحسن التعبير . .3

 يتمتي بقوة الشخصية والطموح لتسلم ةمام ديادة اآلخرين . .4

 

   العملية اإلدارية:

 قيامهي إنماة أهداف تنظيمية من خالل األفراد وموارد أخرى من خالل ال

 بالوظائف اإلدارية  .

 . الردابة ( –التوميي  –التنظيم  –دارية ) التخطيط ومن الوظائف اإل

 

 مفهوم التخطيط :    

 م سسة ة اليعّرف التخطيط اإلدارّي بدنّي عمليّة مستمرة تبدأ من صياغة رسال

   بغيةنفيذووةي الر ية المستقبليّة الخاصة بها  ومتابعة دديقة لعمليّة الت

قيق حة لتحلُمتابعين االعتبار الموارد االوصول إل  الغايات المطلوبة  مي األخذ 

 .النتائج الميدة
 

 

ويعد التخطيط الوظيفة اإلدارية األول  فهي القاعدة التي تقوم عليها الوظائف 

اإلدارية األخرى والتخطيط عملية مستمرة تتةمن تحديد طريقة سير األمور 

 .  مت    كيف  واإلمابة عن األسئلة م ل ماذا يمب أن نفعل   ومن يقوم بي   أين

بواسطة التخطيط يمكن تحديد األنشطة التنظيمية الالةمة بتحديد الموارد  
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تحديدعدد الموظفين  تطوير الهيكل التنظيمي   تحديد المستويات القياسية في كل 

 مرحلة وبالتالي يمكن ديام مدى تحقيق األهداف .

 خطوات التخطيط اإلدارّي:

 صيليّةة تفتفصيل االستراتيميّة  وذلك بهدف تحويل االستراتيميّة إل  خط . 

 مكان ي الاإلحاطة بالقدرات القياديّة  أي بتوظيف األشخاص المناسبين ف

 المناسب. 

  ءة  لكفااممارسة وظائف التخطيط  والتنظيم  والتوميي  والردابة  ورفي

 .واتّخاذ القرار السليم

ق لتحقي دارية تهتم بتودي المستقبل مي تحديد السبلهي وظيفة إالتخطيط :  

 األهداف .

الل  ة من خالماديوهي الوظيفة اإلدارية التي تممي بين الموارد البشرية التنظيم :  

 تصميم هيكل

 أساسي للعمل عل  اإلصالح .            

 هو إرشاد وتحفية الموظفين إل  أهداف الم سسة .التوميي :  

 هي مرادبة أداء الم سسة ومدى تحقيقها لألهداف .  الردابة :   

 ما هي الردابة القيادية؟ 

هي الـتدكيد أن كل شيل بالم سسة يسير وفق الخطة الموةوعة وحسب 

 موادي ف عنالتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة والهدف من الردابة هو الكش

 الةعف والقوة  والعمل عل  التصحيي .  

 ع  حسب المدى الةمني : والمرادبة أنوا

ح ن نماالتدخل المسبق لتحديد واكتشاف أي عوامل تحد مالردابة المسبقة : 

 العملية اإلدارية بصورة مبكرة .

 ألخطاءعن ا هي األساليب واإلمراءات المستخدمة في الكشفالردابة المتةامنة : 

 ا ناء تنفيذ األنشطة التي تتم ممارستها أ ناء عملية التحويل .

هي اإلمراءات واألساليب التي تركة عل  مخرمات األنشطة بعد الردابة الالحقة : 

 اإلنتهاء من عملية التنفيذ ومتابعة المخرمات النهائية .
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 وتستخدم الردابة الالحقة في : 

 . تقييم أداء الموظفين ومكافدتهم 

  ة اعليفتةويد المدير بالمعلومات التي يحتامها عن العمل لتقييم مدى

 نشطة .األ

 نشطةتنبية المس ولين عن إذا هناك حامة إلدخال التعديالت عل  األ. 

 ة .فالمرادبة يمب أن تكون مستمرة ونحتاه إل  أدوات لكي نفعل الرداب

 فدور الردابة هو : 

شف ك –تحديد الفرص  –إدارة الموادف الصعبة  -التغلب عل  المشكالت   

 ة .  ةيادة الفاعلي –األشياء الغير منتظمة 

 مفهوم التخطيط اإلستيراتيمي :

د في لبعياهي الخطة المستقبيلة المحددة مسبقا  لتحقيق هدف معين عل  المدى 

 د ممكنل مهةوء اإلمكانيات المتاحة التي يمكن الحصول عليها في أدل ودت وبدد

  . 

 ما هي األدوار اإلستيراتيمية للقائد النامي ؟ 

 .  المشاكالت وحل التعقيدات مي يتعامل ووةوح بسرعة العملالربان :  .1

 وافقلتت الغايات يةي أو الطويل المدى عل  العمل مسار يطور استيراتيمي : .2

 .الم سسة أو المنشدة ر ية مي

لة ي حاففهو  مديدة خدمات أو منتمات عمل تتيي التي الفرص يستغل مبادر : .3

 يقظة لألفكار المبدعة والمديدة .

لهم يهتم في تطوير المواهب ويعمل عل  تدهيومحرك :  –م يد للموهبة  .4

ودت بالمهارات وتحفيةهم لتلبية احتيامات العمل وةمان ومودها في ال

 والمكان المناسب من أمل مودة العمل. 

 قة وغرمالقيادي اآلسر باإلستمرار في تعةية أسم بناء ال بناء :  – سر  .5

إل   اداتطدائد يحول ما يمتلكي األشخاص من  مشاعر اإلنتماء واإل ارة فهو

  نفيذ .للت تحدي ليح هم عل  تبني اإلستيراتيمية والر ية مما يمنحهم القوة

ذري مغيير يرى إمكانية التغيير والتطوير حت  وأن كان التمومي للتغيير :  .6

ين لتحسويعمل عل  مساعدة اآلخرين عل  دبول التغيير ويركة دائما عل  ا

 مي أهمية معرفة مدى الحامة إل  التغيير .المستمر 
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م يةمن حقوق المشاركين في صني القرارات التي تدعراعي المشروع :  .7

يتحمل   مصالي المشروع مي مراعاة مصلحة األطراف ذات العالدة بالمشروع 

 المس ولية . 

 

 مهارات بناء فريق العمل الفعال    

 

 مفهوم فريق العمل : 

ا بعةه األفراد لها هدف مشترك تمتلك مهارات مختلفة يكملهو ممموعي من 

  البعض إلنماة الهدف المشترك ألفراد الفريق.

 

 تعريف عملية بناء الفريق : 

 هي عملية إدارية وتنظيمية تخلق من مماعة العمل كوحدة متمانسة 

 .ومتماسكة ومتفاعلة وفعالة

 أسباب تكوين  الفريق

  ة تستدعي ومود فريق بخبرات متعددومود مهام ذات طبيعة خاصة

 لتحقيق المهام المطلوبة.

  .ومود مشكالت يعمة الفرد الواحد حلها 

  .ومود فرص مديدة يمكن اإلستفادة منها 

  .الحامة إل  أفكار مديدة 

 :مقومات بناء الفريق

 هناك  ال ة عناصر ت  ر علي بناء الفريق وتحدد درمة فاعليتي: 

 وباتهانوع المهـمة المطلوب انماةها مدي صعويقصد بي العنصر الفني:  -أ

  المعلومات

 اةها.ة إلنمالةمالمتاحة  األساليب المختلفة لتحقيقها   األدوات واألمهةة ال

 وهو يتم ل في القائد و أعةاء الفريق.  العنصر أإلنساني: -ب

  ية.متماعوهو يتم ل في البيئة التنظيمية و البيئة اال العنصر البيئي: -ت

 الفريق:دائد 

 . هو المسئول عن تحقيق التنسيق و التكامل و التفاعل بين أعةاء الفريق. 1



2018/2019ابجديات النجاح الثانية  19
  

 

 . يكون بيني و بين األعةاء ددر كبير من ال قة و االحترام و التعاون. 2

. يكون مقتنعا بدهداف الفريق مخلصا في تحقيقها  مادا في ديادة األعةاء 3

 للوصول إليها. 

 ناةمة  وخبرة عملية مناسبة.. يمب أن تتوفر فيي شخصية 4

 رسيخيعمل القائد مستشارا للفريق  يقوم بتسهيل مهـمة األعةاء  وت .5

و  لنصياالقيم و القواعد السلوكية  وتوميي و تعليم األعةاء  وتقديم 

 المشورة.

 

 :شروط نماح الفريق
 

 بق الشروط اآلتية لنماح الفريق: نستخلص من كل ما س

 . ينهـماألعةاء  وتنسيق المهود بأن يتولي القائد التخطيط بمشاركة  .1

  يتهاهـمأن يكون األعةاء علي علم بالمهام المطلوبة  وادتناع بد   .2

  وددرتهـم علي تحقيقها. 

 أن تتوافر لديهـم المهارات الالةمة ألدائها.  .3

ات مساهـمال قديمأن تتوفر الرغبة في التعاون لتحقيق الهدف  وااللتةام بت .4

 لبادي األعةاء. 

 مفتوحة ومعلومات متاحة للمميي.  أن تتوفر اتصاالت .5

ذابة ي إ  والرغبة فأن يتوفر بين األعةاء ال قة واالحترام والمساندة .6

 االختالفات. 

 أن يتوفر نظام فعال لل واب والعقاب " المادي و المعنوي"  .7
 

 مراحل بناء الفريق

 

 :تمر عملية بناء الفريق بخمسة مراحل أساسيي 
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ك إدراوومن مةايا فرق العمل فهي تساعد علي ترسيخ مفاهيم العمل المماعي 

 عنصرالتنظيم وتساعد عل  ما يلي :   

  .خلق بيئة عالية التحفية ومناخ مناسب للعمل 

 . اإلحسام المشترك بالمسئولية تمال المهام المطلوب انماةها 

 ة أسرع للتغيرات الطارئة في بيئة العمل.استماب 

  .تقليل االعتماد عل  الوصف الوظيفي 

 .تفويض فعال للمهام المطلوبة مي ةيادة ف  مرونة األداء 

 .إلتةام تام بالعمل المطلوب وانماةل من كل عةو 

 .تحسين مستوى ونوعية القرارات 

 .ةيادة فاعليي االتصاالت بين األعةاء 

  .تحسين مستوى مهارات األعةاء 

 

 فن اإلتصال والتواصل مي اآلخرين :    

 تعريف اإلتصال:

  ر . هو العملية التي يتم بها نقل المعلومات واألفكار من شخص إل   خ 

مرحلة (1
التكوين

مرحلة (2
الصراع 

مرحلة (3
وةي القواعد

مرحلة (4
األداء

مرحلة ( 5
اإلنهاء 
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تقبل ( تتم عملية اإلتصال بـ ) رسالة ( من شخص  ) مرسل ( إل  شخص ) مس

عن طريق ) دناة 

 اإلتصال (

عناصر عملية 

اإلتصال ومكوناتها 

/  

  المرسل

يمهية 

الرسالة  

 -إل  

المستقبل 

يفق رموة 

 الرسالة 

  المستقبل

   .الرسالة ويمهةيستقبل الرسالة وويفك رموة الرسالة 

  التغذية الرامعة 

 

 

                                                        

 

ستوى عي بمهو الذي يحاول بشكل مستمر أن يفالمدير  والقائد النامي والفعال 

ملية عدهمية ام بكفاءة وفاعلية األداء في عملية اإلتصال في التنظيم وإدتناعة الت

 اإلتصال في تحقيق األهداف .

 معودات اإلتصال : 

ول ي وصفالبد من ومود معودات دد تظهر من مصادر التشويش أو عدم اإلنتظام 

 ي تقللالت مة لعوامل عديدة ومن أهم هذل العواملالرسالة بالشكل المطلوب نتي

 الوالء واإليمان بالرسالة بين الموظفين منها :

 . عدم انتبال المستقبل لمحتوى الرسالة 

 . عدم فهم الرسالة الفهم الدديق بالمقصود منها 
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 . ةغط الودت لكل من المرسل أو المستقبل 

 تد ير الحكم الشخصي لمستقبل الرسالة عل  نماح عملية اإلتصال . 

   

 تحليل المشكالت واتخاذ القرار :     

 

 مفهوم المشكلة  

ود بوم المشكلة هي حالة من عدم الرةا أو نتيمة غير مرغوب فيها  والشعور

سباب دة أعوائق ال بد من تماوةها لتحقيق هدف ما  وتنشد المشكلة من ومود ع

اولة ومح معروفة أو غير معروفة  وهي تحتاه لعمل دراسات عنها للتعرف عليها

عها حلها للوصول إل  األهداف المرموة  كما تختلف المشكالت من حي  نو

 ودرمة حدتها وتد يرها.

 أنواع المشكالت : 

 أوال : المشاكل المفتوحة: 

عطيات الملومات وهي المشاكل التي ال يعرف لها نتيمة أو حل محدد لنقص المع 

شاكل   ومالمتعلقة بها  كالمشاكل التي توامهنا في حياتنا  ومشاكل التصميم

األعطال الصناعية  ويمكن حل هذا النوع من المشاكل عن طريق وةي 

هذا ورموة  الم استراتيمية للبدء بالحل   ّم اختيار الحل األم ل لتحقيق األهداف

ية وسط ا  كما يمكن الوصول إل  حلولالنوع من المشاكل يمكن أن يتنوع حله

تكيف وال ترةي مميي األطراف  أو أن يكون الحل هو البقاء عل  الوةي كما هو

 معي.

 

  انيا: المشاكل المغلقة :

ةم من ا يلالمشاكل المغلقة )التمارين أو المسائل( هي التي تحتوي عل  كّل م

م استخدابيقها أنّي يمكن تطبأدوات الحل  وتكون لها أموبة دديقة ومحددة  بمعن  

 .القوانين والمعادالت للوصول إل  الحل او النتيمة المطلوبة
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أو  ةيادةبتنقسم المشكالت عند التنفيذ وهي اإلنحراف عن المعايير المحددة  

 نقصان من حي  :

 تة مشكالت  اب –مشكالت متالشية  –مشكالت متفادمة مدى تطورها إل  :  

 مشكالت متودعة   -مشكالت مفامئة تودي حدو ها : 

 مشكالت نادرة  –مشكالت متكررل تكرارحدو ها إلي : 

 مشكالت فردية  –مشكالت مماعية فرديتها ومماعيتها : 

 مشكالت حدي ة  –مشكالت دديمة ةمن الحدو  إل  : 

 ودد تكون المشكالت حسب الم شرات: 

 مشاكل حيوية تد ر في النظام . .1

 كون خاصة بمهة معينة وت  ر بالنظام .مشاكل غير حيوية ت  .2

من  ممموعة ألي مشكلة ال بد من طرح المذرية األسباب عل  للتعرف

 : وتشمل  المختارة العملية معلومات كافية عن لممي األسئلة

 .؟ و كيف   ؟ من   ؟  مت   ؟ أين   ؟ لماذا   ؟ماذا   – ؟ما 

  : التالي النحو عل  وذلك

  ماذا                 ما هي المشكلة ؟ + ماذا سيحد  لو لم تحل ؟ 

  أين تحد  ؟ + أين ال تحد  ؟                  أين 

  مت                  هل بدأت المشكلة ؟ ومت  تحد +  مت  ال تحد  ؟ 

  كيف                كيف تحد  ؟+ كيف ال تحد  ؟ 

  من                 مي من تحد  ؟ + مي من ال تحد  ؟ 

 دصة النملة واألسد . : م ال

 

 

 مفهوم حل المشكالت : 
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 عارفالمو لمعلوماتهي ممموعة من العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدما  ا

 التي اكتسبها لحل المشكالت . والمهاراتالتي سبق تعلمها 

 المقارنة (   –ممي المعلومات  –لحل المشكالت يمب ) فهم المشكلة 

لعامل سب اولفهم المشكلة يمب أن نتعرف عل  طبيعتها ومن  م نقوم بتصنيفها ح

ل ات حوالمهم والعمل عل  وةي استيراتيمية لحل تلك المشكلة استخدام أدو

 المشكلة .

 خطوات حل المشكالت واتخاذ القرار :

 ة  .تحديد المشكل 

 . تشخيص الحالي 

 .ممي وتحليل المعلومات والحقائق  حول المشكلة 

 . التحقق من البدائل المطروحة لحل المشكلة 

 . تقييم البدائل من حي  اإليمابيات والسلبيات 

 . اختيار البديل األم ل 

 . وةي خطة العمل 

 . تنفيذ القرارات 

  . المتابعة الفنية 

 مفهوم اتخاذ القرار :  

فمهمة  رية  القرار هو المحور األساسي الذي ترتكة علية العملية اإلدااتّخاذ 

 مستمرةة الالمدير األساسية هي اتخاذ القرارات   كذلك يم ل الموامهة اليومي

 للمشكالت التي تتعرض لها منظمات األعمال والعمل عل  حلها .

م لتي تةير اوصنِّّف بعض الباح ين عمليةَ اتخاذ القرار ةمن إستراتيميات التفك

ي ملون ميتعاوحل المشكالت وتكوين المفاهيم باإلةافة إل  عملية اتخاذ القرار  

ن خطوات وعمليات متمايةة ع ةها ن بعكّلٍّ منها بصورة مستقلة؛ ألنها تتةمَّ

 .البعض

 تعريف اتّخاذ القرار:

هوالمحصلة النهائية من تنفيذ وظائف العملية اإلدارية   من خطيط   وتنظيم    

وتنسيق   وتوميي  وردابة   وابتكار في سبيل الوصول إل  هدف المشروع أو 
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الم سسة و ال يرتبط بفرد واحد   ولكنة يشمل مميي أمةاء الم سسة المتقدمة 

 وأفرادها بشكل عام .

 لمنشآتمل اعيُعدُّ اتخاذ القرارات اإلداريّة من الوظائف الُمهّمة في بيئة  

 عمال ي األفالمتنوعة؛ ألنّي يساهم في التخطيط للعَديد من األنشطةِّ الخاّصة 

 ويعتمد اتخاذ القرارات اإلداريّة عل 

 افلتحقيق أهد (اإلبتكار  –الردابة  –التوميي  –التنسيق  –التنظيم  –) التخطيط  

 الم سسة .

  :أنواع القرارات اإلدارية

 يتم تحديد أنواع القرارات وفقا  ألهميتها كما يلي : 

تلك كوهي تتعلق بالمشكالت البسيطة المتكررة القرارات الروتينية : -أ
يفية   وكالمتعلقة بالحةور واالنصراف وتوةيي العمل والغياب واألماةات

 لفورايمكن البت فيي عل   معالمة الشكاوى. وهذا النوع من القرارات
 .ييي لدنتيمة الخبرات والتمارب التي اكتسبها المدير والمعلومات الت

ستوى موتتصف بدنها درارات متكررة وإن كانت في :القرارات التكتيكية -ب
مهتها موا أعل  من القرارات الروتينية وأك ر فنية وتفصيال . ويوكل أمر

 .داراة الوسط  إل  الر ساء الفنيين والمتخصصي من اإل
ليا في وهي درارات تقي عل  عاتق اإلدارة الع:القرارات اإلستراتيمية -ت

ل الم سسات   تتصل بمشكالت إستراتيمية وذات أبعاد متعددة  وهذ
ي ممي النوعية من القرارات تتطلب البح  والدراسة المتدنية لتتناول

 .الفرةيات واالحتماالت وتنادشها

هم أن نف يمب م سسة أو اإلدارة ولفهم العالدة بينهمايعتبرالتدريب مهم داخل ال

  بالتدريب:العالدة بين المسار الوظيفي 

 : مفهوم المسار التدريبي

 عدهاتهو عبارة عن ممموعة البرامج التدريبية االدارية والتخصصية التي 

ل بشك الوظائفالمهات المختصة من امل توفير برامج تدريبة مطلوبة لشاغلي 

تطوير ية ليةمن تةويد ه الء الموظفين بالقدرات والمعارف والمعلومات الةرور

ات وتنمية مهاراتهم وخبراتهم من امل تهيئتهم واعدادهم لشغل وظائف ذ

  .مسئوليات ومتطلبات اعل  سواء أكانت ا شرافية او تخصصية
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يدة وط وذو عالدة فالتدريب لبنة أساسية من لبنات نماح األفراد والم سسات

تلف ت تخبالمسار الوظيف  ألن كل خطوة ف  هذا المسار تتطلب مقدرات ومهارا

تدريب م ال عن باد  الخطوات ف  المسار الوظيف  لذا كان التدريب  م التدريب 

  ا علفيمب أن يكون التدريب أولوية عند الم سسات لتقييم الموظفين بناء

وظفين الم ة بالتدريب ألن كل م سسة  يحتاهالوصف الوظيف  ال بد من سد الفمو

فعيل م وتفيها إل  التدريب   كما أني من الةروري عل  األفراد تقييم أنفسه

امال سة متكلم سالردابة الذاتية لتقويم أوةاعهم بالتدريب حت  يكون العمل داخل ا

 لتحقيق األهداف المشتركة

 

 

 الخاتمة         

 

عب ارة اصة مهن و مهارة   وتشكيل فرق العمل الفعالان العمل المماعي ف        

 ليهاا  لذا فمن الةروري ان يعمل الفريق نحو تحقيق األهداف التي يسع  

أفةل  تباعوينشدها من خالل األدوار التي يلعبها كل عةو من األعةاء وذلك با

مابي يخ اإللمناااألساليب والوسائل المتوفرة   وأن لقائد الفريق دور مهم بتوفير 

لقةاء د واالذي يحفة الفريق عل  أداء وامباتي ومهامي وب  روح الفريق الواح

رميا و خاعل  الخالفات والنةاعات التي دد تحد  داخليا بين اعةاء الفريق ا

  . بينهم وبين البيئة الخارمية بموةوعية وحكمة

  . دةت منشوغاياالفترابط الفريق امر في غاية األهمية فهو نقطة اإلنطالدة لتحقيق 

 وهللا ولي التوفيق   

 

 

 



2018/2019ابجديات النجاح الثانية  27
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 عمل ةورش محاضرة و

 ( الذكاء االجتماعي وكاريزما المدرب الفعال) 

 

 

 تقديم

 شيخة صالح المال  الفني األول أ.موجه 

 منطقة الفروانية التعليمية 

 

 

 الدراسيالعام 

2018  /2019 
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 وةارة التربية       

 التوميي الفني العام لرياض األطفال

 

 

 

 الدورة التدريبية الثانية  ) أبجديات النجاح ( 

 لفئة موجه فني 

 م2019/ 2018للعام الدراسي 

 المحاضرة بعنوان / الذكاء الاجتماعي

 

الفروانية إعداد وتقديم / الموجهة الفنية الأولى لمنطقة 

 التعليمية

 شيخة صالح الملا .أ

 

 

 

 

 

 

 الهدف العام من المحاةرة 
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ل مي تواصفي التعامل والإكساب الهيئات التوميهية المهارات األساسية 

داء االرتقاء بمستوى األ من أملالشخصية  هنددراتاآلخرين لتنمية 

 تحسين وتطوير العمل .بهدف  الشخصي و المهني

 

 محاور المحاةرة 

 مفهوم الذكاء االمتماعي  

 تعريف الذكاء االمتماعي 

 مهارات الذكاء االمتماعي  

 خصائص الذكاء االمتماعي  

 صفات األشخاص األذكياء امتماعيا   

 هي طرق تنمية الذكاء االمتماعي  ما 

 المداخل السهلة إل  العقول والقلوب  

 مهارات التحد  واإلدناع  

 ؟تريد  كيف تقني اآلخرين أن يفعلوا ما 
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 ةـــــالمقدم

االجتماعي أحد أهّم القدرات األساسية التي يتميز بها  الذكاءيُعّد مفهوم 
اإلنسان، والتي هي العنصر المهم في العالقات اإلنسانية، وأفضل فهم 
للذكاء االجتماعي أن ينظر اإلنسان إليه على أنّه واحٌد من مجموعة قدراٍت 

 ليس سمة واحدة، وإنما هو أنماط متعّددة. البشريمتداخلٍة؛ فالذكاء 

تحّدث الكثير من المتخّصصين عن تسمياٍت عدة للذكاء االجتماعي، مثل 
الشخصية، مهارات التواصل، ومهارات التعامل مع اآلخرين، والمهارات 

والُمالحظ أّن مثل هذه التسميات التقليديّة قد ضيّقت فهم الذكاء االجتماعي 
لدى األشخاص على اعتبار أنّه مفهوم واسع، فهو يتطلّب باإلضافة إلى 
معرفة الشخص لمجموعٍة من المهارات الحياتية، أو بعض اإلجراءات 

الذي يقف أمامه، وقد المحددة معرفةً كبيرة، وخبرةً عاليةً بثقافة اإلنسان 
ً إلى تراكٍم للخبرات، والَمعارف  يحتاج إلى ثقافاٍت أخرى، ويحتاج أيضا
الناتجة عن ُمواصلة اإلنسان للمالحظة والتعلم، فيما قد يُفيد المرء وما ال 

  يُفيده في الَمواقف اإلنسانية.

ربما يمتلك البعض ذكاء عقليا متميزا قد يوصف بالعبقرية ولكنه يفتقر 
حياتهم  للذكاء االجتماعي، فال تستغرب حينما يفشل بعض هؤالء في

العملية، وكثيرا ما يتساءل البعض منا عن معنى الذكاء االجتماعي 
 وأهميته.

ولكن قبل الدخول في التعريفات األكاديمية للذكاء االجتماعي يجب طرح 

 األسئلة التالية وهي:

هل لديك القدرة أن تكون شخصا جيدا وأن تمتلك أكبر قدر من المهارات  -

 االجتماعية؟.

القدرة على تلقي االنتقادات بصدر رحب وفي نفس الوقت هل لديك  -

 تعطي نفسك لآلخر اذا لزم األمر؟.

 هل لديك القدرة على أن تعترف بأخطائك؟ -

هل لديك القدرة على التعرف على كيفية الحصول على مساندة أكبر عدد  -

 من األفراد؟

 على أن تتصرف في الوقت المناسب؟ هل لديك القدرة -

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://mawdoo3.com/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
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ع جتماعي باجتماع كل ما ذكرنا يتحول الى قدرة عجيبة تصنالذكاء اال

لجبن ن االشخصية المتكاملة التي يود كل واحد منا اكتسابها وتكون خالية م

 والقهر والظلم واستعباد اآلخرين .

 صيةقد يعني الذكاء االجتماعي أيضا العبقرية عبقرية اكتساب تلك الشخ

 االبتذال.المثالية التي تصنع بعيدا عن التكلف و

واتنا ة ذانه بإمكان كل منا اكتساب مهارة الذكاء االجتماعي من خالل مراقب

ك لنا يترووتوجيه كل قدراتنا الى كل ما هو ايجابي يفيدنا نحن ويفيد غيرنا 

 بصمة في الحياة .

 

  الذكاء االمتماعي مفهوم

ع أي ر ملمباشالذكاء االجتماعي من حيث أنه قدرة ذاتية تمكن صاحبها من التفاعل ا

طارئ من الظروف واألشخاص والمناسبات بطريقة أوتوماتيكية من خالل فن 

 لوقتاالتعامل الجيد الذي يحققه، كتكوين عالقات جيدة مع األفراد وكذا إدارة 

 لقة فيا عاا ال يدع أموروإيجاد حلول وبدائل لكل المشكالت واألمور العالقة بل حين

 .حياته 

كنه    ا ذا العدي    د م    ن المف    اهيم الت    ي تختل    ف ف    ي اللف    ظ له     وللررررذكاء االمتمرررراعي

رد هررو بمعنررر  التكيرررف أي تكيرررف محررريط الفرررتش  ترك ف   ي ك   ون ال   ذكاء االجتم   اعي 

 متاحررة الررداخلي مرري محيطرري الخررارمي فرري دالررب مررن القرردرات العديرردة وبوسررائل

 يمتلكهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا المميررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري  .

 

 ومحسوس   اإن م   ن مع   اني ال   ذكاء االجتم   اعي ه   و أن تت   رك ل   ك انطباع   ا ملموس   ا 

لشخص    يتك الحقيقي    ة ل    دى الوس    ط ال    ذي تع    ي  في    ه وكأن    ك أن    ت م    ن ت    ديره 

ويظه  ر ه  ذا جلي  ا ف  ي م  ر ة المجتم  ع م  ن حي  ث ح  ديثهم ع  ن ص  احب ه  ذه الص  فة 

 وترك                        ه األث                        ر الب                        ال  حاض                        را وغائب                        ا .

 

إن ال   تحكم ف   ي المش   اعر الس   لبية وم   نو الع   ذر لآلخ   رين وقب   ول الهدي   ة والعف   و 

دعاب   ة واتخاذه   ا س   بيال ال   ى إس   عاد اآلخ   رين م   ن ح   ين عن   د المق   درة وممارس   ة ال
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ألخ   ر والتخل   ي ع   ن النص   يب ألج   ل اكتس   اب قل   وب اآلخ   رين كله   ا م   ن مع   الم 

 ية ينتمي إليها مالك هذه القدرة ،االجتماعي تدخل في دائرة مجتمع الذكاء

الررررذكاء االمتمرررراعي هررررو القرررردرة علرررر  تنظرررريم ويش    ير علم    اء ال    نفس إل    ى أن 
التفاوةررررية  وإدامررررة العالدررررات الشخصررررية بمررررا تسررررتدعي  الممموعررررات والحلررررول
 من تعاطف وتواصل.

 
الررررذكاء االمتمرررراعي هررررو القرررردرة علرررر  التحليررررل االمتمرررراعي وي    رى  خ    رون أن 

الرررررذي يعنررررري القررررردرة علررررر  اكتشررررراف مشررررراعر واهتمامرررررات اآلخررررررين ببصررررريرة 
نافررررذل  فرررري حررررين يرررررى أخرررررون أنرررري القرررردرة علرررر  التصرررررف فرررري الموادررررف 

الررررذي يمعررررل اإلنسرررران أك ررررر مرونررررة فرررري تعاملرررري مرررري اآلخرررررين االمتماعيررررة و
 ويكتسب بالممارسة. 

 
"إذا لم يكن ومهك ، ففي المثل الصيني أما سر الذكاء االمتماعي فهو االبتسامة

فاالبتسامة هي أفضل طريقة لكسب األصدقاء والتأثير في  ،بشوشا فال تفتي متمراُ"
اآلخرين. وهي أول ما يجذب معظم الناس إلى أي شخص  خر، لذلك على الشخص 

 اتباع األمور التالية عند التعامل مع اآلخرين وهي:
تأكد بأنك تحيي الناس بابتسامة، وخاصة إن كان اللقاء األول لتترك انطباعا أوليا  -

 جيدا.

 

 ريف الذكاء االمتماعيتع

الترررري تمتمرررري مرررري بعةررررها  المهرررراراتالررررذكاء االمتمرررراعي هررررو ممموعررررة  مررررن 
الررربعض  لتمعرررل الفررررد درررادرا  علررر  االرتبررراط مررري اآلخررررين  ولديررري القررردرة علررر  

؛ فعنررردما يكرررون اإلنسررران درررادرا  علررر  فهرررم عقلررري التواصرررل معهرررم بفعاليرررةٍّ عاليرررةٍّ 
وذاترررري  ويحرررراول التعررررايش معهررررا فهررررو بررررذلك يملررررك درررردرة  كبيرررررة  أّمررررا إن كرررران 

 فرررري بنمرررراحٍّ اآلخرررررين  والتعامررررل معهررررم  دررررادرا  علرررر  التعررررايش  والتواصررررل مرررري
ودرررتٍّ واحررردٍّ  فهرررو برررذلك يمتلرررك دررردرة  أكبرررر منررري  وهررري تُعبرررر عرررن ذكررراءٍّ صرررادرٍّ 

المرررررة  مرررررن عالمرررررات العبقريرررررة؛ وذلرررررك ألّن األذكيررررراء امتماعيرررررا  منررررري  وهررررري ع
يسررررتخدمون كافررررة مررررا لررررديهم مررررن طادرررراتٍّ كامنررررة  وإمكانيرررراتٍّ كبيرررررة  مسرررردية 
وعقليرررررة للتواصرررررل مررررري اآلخررررررين  ومحاولرررررة درررررراءة أفكرررررارهم  ومسررررراندتهم  
وتشررررميعهم علرررر  النمرررراح  واإلبررررداع فرررري حيرررراتهم  وتكرررروين صررررداداتٍّ مديرررردة  

  لصدادة مي اآلخرين  والمحافظة عليها.وةيادة حلقة ا

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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االمتمررررراعي هرررررو مهرررررارة كبرررررادي المهرررررارات األخررررررى يُمكرررررن اكتسرررررابي  الرررررذكاء 
وتعلّمرررري  وإتقانرررري مررررن خررررالل الترررردريب والممارسررررة  وذلررررك باتبرررراع بعررررضٍّ مررررن 

  نصائي الخبراء والباح ين في هذا الممال  ومن هذل النصائي اآلتي:

و ع   دم التعّج   ل ف   ي ُمحاس   بة اآلخ   رين عل   ى م   ا قَ   د يص   در م   نهم م   ن أخط   اء أ 
 . ماتهفوات؛ فاإلنسان كائٌن حساٌس، عاطفيٌّ بطبعه، يتأثر بأقّل الكل

إظه     ار االهتم     ام ب     اآلخرين؛ ه     ذه قاع     دة م     ن أه     ّم قواع     د كس     ب محبّ     ة  
 .اآلخرين، وثقتهم

جع   ل اآلخ   رين ال   ذين يق   ابلهم يحبون   ه، وذل   ك بإظه   ار محب   ة الش   خص له   م  
 .وتقديرهم لذاتهم

تهم البع    د ع    ن العب    ارات الت    ي تُب    يُّن االس    تخفاف ب    ذكاء اآلخ    رين، وبق    درا 
 .العقليّة والثّقافيّة

 تطوير بأنه هو امتالك الفرد المقدرة على تنمية و االمتماعيكاء يعرف الذ 

 اللطبع عالقاته مع المحيطين به بالشكل الذي يعود بالنفع عليه و عليهم و با

اص و يستطيع الفرد ذلك إال من خالل قدرته على فهم و استيعاب األشخ

 .احترامهم ،و تقدير مشاعرهم 

  تعين  ة التيله يقصد به بأنه القدرة البشري في تعريف  خر االمتماعيو الذكاء

شخاص ،و التفاوض في عالقاته التي تجمع بينه و بين األ االنسجامالفرد على 

د ب شدييعاني من تع اجتماعيالمحيطين به بنجاح و اإلنسان الذي ال يملك ذكاء 

أمام  في نفسه ،و في األشخاص المحيطين به و يقف عاجزاً  الثقةاذ أنه يفقد 

 ها سبة لواقف المحرجة التي ال يستطيع التصرف فيها ،و إيجاد الحلول المناالم

  ة و لحياتيايعين الفرد على انجاز الكثير من المهام  االجتماعيو بالطبع الذكاء

هدافه أحديد تيفتو أمام الفرد الكثير من الفرص أهمها التخطيط الجيد لمستقبله ،و 

لذي ا االجتماعيلوصول إليها و الذكاء ،و الطرق التي ستعينه على ا الذاتية

يدة الحم يفضله الكثير من العلماء هو الذي يدعو إلى المحافظة على األخالقيات

 عن النفاق ،و خسارة الفرد لذاته االبتعاد،و 

   ليس مجرد عمليه بسيطة يسهل  االجتماعيو من هنا نتوصل إلى أن الذكاء

اكتسابها بل هو عمليه شاقة تحتاج إلى أن يلتزم الفرد بعدة سمات أبرزها 

مميزات و  و يملك الذكاء االجتماعي و القدرة عل  التحكم في المشاعر، الهدوء

على أنه و  االجتماعيفالبعض ينظر البعض للذكاء  عيوب فهو سالح ذو حدين 

د في تكوين العالقات طيبة و تجنب الوقوع في مشكالت سيلة يعتمد عليها الفر

،و خالفات معهم ،و البعض اآلخر ينظر إليه على أنه وسيلة يعتمد عليه الفرد 

 في تحقيق مصالحه الشخصية .
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إّن الرررررذكاء االمتمررررراعي هرررررو القررررردرة علررررر  بنررررراء عالدرررررات امتماعيرررررة  وعلررررر  
والرررذي يتم رررل أيةرررا  بالقررردرة المكتسررربة  التكيرررف مررري البيئرررات االمتماعيرررة بنمررراح 

ة  وهنرررراك أربعررررة المرتكررررةة علرررر  الرررروعي الررررذاتي وفهررررم الديناميكيررررة االمتماعيرررر
  االمتماعي  وهي: الذكاءموانب حددها الباح ون تساهم في تطور 

ع تتمثل هذه المهارة بالقدرة على التحدث الجيد م مهارات التواصل: 
 اآلخرين، والتعبير عن األفكار والمشاعر بطريقة واضحة.

 واعدتتمثل بمعرفة أنواع مختلفة من ق األدوار والقواعد االمتماعية: 
التفاعالت والحاالت، وكذلك كيفية لعب دور مناسب في التفاعالت مع 

بحسب المكان الذي يوجد فيه  اآلخرين، حيث تختلف طريقة التصرف
 الشخص.

فهم ة، وينطوي هذا على قراءة الكالم المبطن للمحادث فهم دوافي اآلخرين: 
سبب حديث الشخص أو تصرفه بطريقة معينة، بحيث يساعد الذكاء 

 االجتماعي العالي على فك رموز الكالم المبطن.
ن، اآلخري ترتكز هذه المهارة على فهم رد فعل السيطرة عل  االنطباع: 

 والتصرف معهم بطريقة تترك انطباعاً جيداً.

 خصائص الذكاء االمتماعي:

 الثقة بأنك تتصرف على طبيعتك. 
 فهم الحياة، معرفة الوجهة التي تسير فيها. 
 االهتمام الدائم باآلخرين. 
 احترام اآلخرين. 
 مر.التعاطف والقدرة على قراءة لغة الجسد واستخدامها للقيام بهذا األ 
 معرفة الوقت المناسب للكالم واإلصغاء. 
 التوجه اإليجابي. 

وتدريب النفم عل  إدامة عالدات امتماعية نامحة مي اآلخرين يكون باتباع 

 الخطوات التالية: 

 التعرف على الحالة النفسية للمتكلم والقدرة على تذكر االسماء والوجوه. -

واالشتراك مع اآلخرين رسم االبتسامة على الوجه واكتساب روح الدعابة  -

 في مرحهم.

تقبل النقد واحترام حقا آلخرين في التعبير عن  رائهم وان ال يصدمهم بآرائه  -

 أو يفرضها عليهم  . 

ابداء المشاعر لآلخرين والتفاعل معهم ومشاركتهم في المناسبات المختلفة  -

 واالهتمام بهم وتقدير مجهوداتهم مهما كانت. 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
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تجنب االنفعال والغضب وضبطها عندما يوجه اللوم اليك تدريب النفس على  -

 وكنت مخطئا واعتذر عن ما بدر منك من سلوكيات خاطئة.

 مقابلة اإلساءة باإلحسان والتدريب على استخدام الكلمة الطيبة.  -

تقديم الهدية بحيث تكون في الوقت المناسب والمكان المناسب وأن تناسب  -

 من تهدى إليه.

 رين وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم.خدمة اآلخ -

أن يكون الحديث مع الطرف اآلخر بحدود وال يتطرق للمساس بأمور  -

 شخصية تسبب الضيق للطرف اآلخر.

 قبول الحق من الطرف اآلخر اذا كان صحيحا وعدم االنتقاص من حقهم. -

 وضع االعذار للطرف اآلخر وتجنب غيبته أو سبه وشتمه. -

يول واهتمامات الطرف اآلخر وطرق تفكيرهم ما يحبون وما التعرف على م -

 يكرهون.

 استخدام التلميو ال التصريو عندما تستاء من تصرف الطرف اآلخر.  -

 أن يكون الحب موافقا للسلوك وغير متكلف. -

 تعلم اإلنصات وفن الحوار. -

 استخدام اتيكيت المجاملة في الوقت والمكان المناسبين. -

 فس على عدم إساءة الظن في اآلخر. تدريب الن -

 التدريب على عدم التكلف وتجنب الصراحة الواضحة التي تجرح اآلخرين. -

 جودة التعبير وحسن الحديث والمنطق واستخدام اللباقة. -

 صفات األشخاص األذكياء امتماعيا  

  هناك عدة صفات يتصف بها أصحاب الذكاء االمتماعي  ومنها:

  يبدو قائًدا للمجموعة. 

 وال يتحدثون بشكل مسبق وال يطلقون األحكام على الناس أو السياسة أ 

 األفكار.

 ل ال يعمدون إلى التعمق في إطالق التعميمات حول أشخاص  خرين من خال

نقطة  وضيوسلوكياتهم؛ أي أنّهم ال يستخدمون )أنت دائماً( أو )أنت أبداً( لت

 معينة.

 .يشككون في صحة مشاعر اآلخرين 

  .يستمتع بصحبة الناس أكثر من االنفراد 

 تيعطي نصائو لألصدقاء الذين لديهم مشكال . 

 .يستمتع بتعليم اآلخرين بشكل كبير 
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 .لديه صداقة حميمة مع اثنين أو أكثر 

  .يبدي تعاطفًا واهتماًما باآلخرين 

 .اآلخرون يبحثون عن تعاطفه أو اهتمامه وصحبته 

 .يسعى اآلخرون لمشورته وطلب نصحه 

 .يسعى للتفكير في مشكلة ما بصحبة اآلخرين أفضل مما يكون بمفرده 

  مشهوًرا له شعبية.يبدو جذابًا 

 .يعبر عن مشاعره وأفكاره واحتياجاته 

 يحب المناقشات الجماعية واالطالع على وجهات نظر اآلخرين وأفكارهم. 

 .يمكنه التعرف على مشاعر اآلخرين، وتسميتها 

 .يمكنه االنتباه لتغير الحاالت المزاجية لآلخرين 

 .يحب الحصول على  راء اآلخرين ويضعها في اعتباره 

  يخشى مواجهة اآلخرينال  

 .يمكنه التفاوض 

 يمكنه التأثير في اآلخرين. 

 .يمكنه تحفيز اآلخرين ليقوموا بأفضل ما لديهم 

  ؟  االمتماعيما هي طرق تنمية الذكاء 

كائي ية ذهناك ممموعة من الطرق التي من الممكن أن يعتمد عليها الفرد لتنم

 وهي كالتالي :االمتماعي 

و  باالبتسامة على وجهه فالناس تسعى للتقرب من الشخص البشيجب أن يحافظ  –
 ،و دائماً بشاشة الوجه تترك أثر ايجابي عن الشخص في نفوس اآلخرين .

فعل ،و ي يجب أن يوازن اإلنسان بين ما يقوله ،و ما يفعله فال يجب أن يقول شيء –
 ه .باس ثقة الن شيئاً  خر فهذا التناقض سيسبب له الكثير من المشكالت أهمها عدم

ً على  –  طبيعتهيحب أن يبعد الفرد عن التصرفات المصطنعة ،و يتصرف دائما
 حتى يكسب قلوب من يتعامل معهم .

 التعاطف والمواساة مع اآلخرين ،و الوقوف بجانبهم أوقات الشدة . –

 يجب أن يحسن الفرد اختيار الوقت المناسب للتحدث مع اآلخرين حتى يضمن –
 علون معه بصورة ايجابية .أنهم سيتفا
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دون  يجب أن يتعلم الفرد كيف يشارك اآلخرين حديثهم ،و أن يتمتع بروح مرحة –
ً إدارة الحوار لصالحه ،و في الوقت نفسه إ ام ذا قتكلف ،و عليه أن يحاول دائما

 . انفعالأحدهم بتوجيه نقد إليك عليك تقبله بترحيب دون 

حتى يستطيع  أساليب اإلدناعيجب أن يتعلم الفرد مهارات التفاوض ،و طرق ،و  –
 التأثير في اآلخرين بصورة إيجابية .

ئم الدا مااللتزاعن األحاديث التي من الممكن أن تثير خالفات ،و  االبتعاديفضل  –
 بناء .،و النقا  ال اربالحو

ين يجب أن يتعلم اإلنسان كيف يكون صريو ،و لكن دون أن يجرح مشاعر اآلخر –
 أو يتسبب في احراجهم .

ثير يو  يجب أن يحاول الفرد التعرف على ميول من حوله ،و ما يجذب انتباههم  –
 ً طيع األشياء التي ال يفضلونها حتى تست اهتمامهم و كذلك يجب أن يعرف أيضا

 شكل سريع .التكيف معهم ب

 و أساليب الحوار البناء . االستماعيجب أن تتعلم حسن  –

 ممموعة من األسئلة تسدل بها نفسك ...

 هل تشعر أنك ناجو في كسب اآلخرين ؟  

 هل تستطيع الخروج من المواقف المحرجة ؟ 

 هل تتحدث فينصت لك اآلخرون ؟ 

 هل تشعر الناس يفرحون بوجودك ؟ 

 حاله ؟هل تتعامل مع الكل بحسب  

 هل وقعت لك مشاكل بسبب تعاملك ؟ 

 هل أعجبك تعامل شخص وحاكيت فعله ؟ 

 هل رأيت شخصاً محبوباً وتنميت أن تحب مثله ؟ 

 علمية دراسات وحقائق 

 % من النماح الوظيفي يرمي للذكاء المنطقي .15

 % يعود إل  الذكاء العاطفي . ) الذاتي و االمتماعي (85

  عند اكتسابك مهارة الذكاء االمتماعي مكاسبك

https://www.almrsal.com/post/419821
https://www.almrsal.com/post/419821
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رة ألس –نحن في حامتهم  –لتفعيل مر وسيهم  –) التعامل مي النام 

 – الدعاة – للدنيا –األةواه والةومات  –وهم في حامتنا  –سعيدة وتربية حميدة 

 والمربين ( –ولألخرة 

 ما الذي يشوب النية اتمال اآلخرين ويمعلها غير صحيحة ؟ 

على  هوى النفس ) حب التملك ، حب النفس واألنانية ، حب الدنيا وإيثارها  

 حب الرياسة ..... ( –اآلخرة 

 ، هو سوء الظن باآلخرين ، مثالً : هم يضمرون لي البشر ، هي تريد تحطيمي  

 يقصد كذا .... 

 –خرين أفكار خاطئة ، مثالً : الشاطر هو الذي يفوز وحده ، ليس علي من اآل  

 الكل ضدي ،  أنا و ليكن من بعدي الطوفان .... 

 

 

 

 العالدات الميدة تعني سر 

 تماوب ( –انسمام  –تسامي  - تعاون –) تفاهم 

 إذا اردت أن تكسب الناس يجب أن تفهمهم . 

 تذكر أن اإلنسان كائن عاطفي أكثر منه منطقي . 

 لكي تفهم النام افهم نفسك 

م ل نعماذا تريد ؟  بماذا تهتم ؟  ما الذي يرضيك ؟ ما الذي يغضبك ؟  متى تقو

 ومتى تقول ال ؟ 

 أعلم أن / أنت واحد من النام وما ي  ر فيك ي  ر فيهم .

 افهم نفسك 

 ماذا تريد من اآلخرين  ؟

 أن يعاملوك باحترام  

 أن يشعروا بأهميتك   
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 أن يفهموا وجهة نظرك   

 أن يراعوا مصالحك ورغباتك   

 افهم نفسك 

 ؟  تهتمماذا ب

 بمصالحك المادية والمعنوية  

 الرغبات والهوايات  

 بداية التواصل 

 اخره من حدود ذاتك ومصالحك ورغباتك 

 عندما تقول : أنا أوالً             يكون الرد : بل أنا  

 عندما تقول : أنت أوالً        يكون الرد : وأنت أيضاً   

 المداخل السهلة إل  العقول والقلوب 

 االحترام والتقدير  

 نحن نحترم الكبير وصاحب المنصب ألنه مهم  .1

 هل تعرف شخصاً واحداً في العالم يعتقد أنه غير مبهم ؟ .2

 اتفق مع الشخص اآلخر أنه مهم وسوف يتفق معك في كل شيء  .3

 التسامي والبح  عن العذر  

 كيف تلوم الناس على أخطاء يمكن أن تقع أنت فيها ! .1

أخطاء اآلخرين فهي  –نحن نرى أخطائنا صغيرة ونجد لها اعذار  .2

 كبيرة وال تغفر 

 اجعل تصحيو الخطأ يبدو سهالً وجدد الثقة بالمخطئ .3

 افهم ومهة نظر الشخص اآلخر  

 راءه منطقية كل شخص يعتقد دائماً أنه على حق وأن   .1

فهم حتى لو اختلفت مع اآلخر في الرأي وتأكدت أنه على خطأ حاول أن ت .2

 وجهة نظره 

 االستخفاف بآراء اآلخرين يدفعهم إلى المقاومة  .3

 ابح  عن العوامل المشتركة  

قاط لى ندائماً يوجد نقاط يتفق عليها الجميع ، انطلق منها وال تركز ع .1

 االختالف .
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 ال تتحدث عن مصلحتك وتحدث عن المصلحة المشتركة  .2

 االعماب وال ناء الصادق 

مهما كان الشخص سيئاً البد من وجود خصلة تستحق اإلعجاب  .1

 والثناء 

ء ابحث في الشخص اآلخر عن الجانب اإليجابي وكن مسرفاً في الثنا .2

 والشكر 

 افعل ذلك بصدق حتى ال يتحول األمر إلى نفاق  .3

 لنبيلة خاطب الدوافي ا 

 دم تنع قد تختفي الدوافع النبيلة تحت انقاض الطمع والمصالو لكنها ال .1

خاطب الجوانب اإلنسانية في الشخص وسوف يفاجئك بأكثر مما  .2

 تتوقع 

لن تنجو إذا لم تفعل ذلك بصدق وإخالص فمن السهل اكتشاف  .3

 التزييف 

  حافظ عل  االبتسامة 

 مأنك تحبهم وتحترمه االبتسامة عالمة صامتة بفهم منها اآلخرون .1

 االبتسامة جميلة حين تفرح اكنها أجمل حين تحزن .2

 تخسراكنها أجمل حين  تربواالبتسامة جميلة حين  .3

 تعطياكنها أجمل حين  تأخذاالبتسامة جميلة حين  .4

 مهارات التحد  واالدناع 

 تحد  أدل واستمي أك ر واصغ باهتمام  -1

 كل فكرة يمكن التعبير عنها بكلمات قليلة  

 كلما زاد الكالم كثرت األخطاء 

 اهتمام السامع يكون للحظات قليلة ثم يتركك تتحدث وحدك  

عندما تستمع بإصغاء يفهم المتحدث انك مهتم به ومنسجك معه وسوف  

 يجتهد في ارضائك ويوافق تماماً على الكالم القليل الذي قلته 

  تمنب النقاش والمدل -2

 النقا  والجدل معركة خاسرة ال يفوز فيها أحد  

ر في تمرااألدلة القاطعة والحجج المقنعة ال تنفع إذا قرر الطرف اآلخر االس 

 الجدل 

حتى ال يتحول الحديث العادي إلى جدل تحدث مع الطرف اآلخر على   

 انفراد 
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  ال تدعي امتالك الحقيقة المطلقة -3

 ال تحول  رائك إلى قوانين ومقدسات 

 تى لو كانت الفكرة صحيحة فقد تخطئ في توصيلها ح 

  قائقكثير من اآلراء واألفكار تبين أنها خطأ بعد ما كانت في مرتبة الح 

 استخدم العبارات الرديقة  -4

ي يجابإعبارات الشكر واالمتنان والتهنئة والمواساة واالعتذار لها تأثير  

 بطبيعتها

راً شك –افات بسيطة ) شكراً يمكن زيادة تأثير هذه العبارات من خالل إض 

 لقد قدمت لي خدمة كبيرة (

  اسمي لآلخرين أن ينتحلوا افكارك  -5

إذا أردت لفكرتك أن تعي  في ذهن الشخص اآلخر بشكل عابر واجعله   

 يشعر إنه صاحبها 

 قدم عناصر الفكرة واترك الصياغة النهائية للشخص اآلخر  

 اعترف بدخطائك وال تحاول التبرير  -6

 برير للخطأ االعتراف به أفضل ت  

 اعترافك بالخطأ دليل قوة والناس يتسامحون مع األقوياء  

 "نعم " استدره الطرف اآلخر بكلمة   -7

 اطرح الموضوع على شكل أسئلة جوابها نعم  

 عندما يكرر الطرف اآلخر نعم عدة مرات يشعر باالتفاق التام معك  

 ؟كيف تقني اآلخرين أن يفعلوا ما تريد 

 امعل الشخص األخر يرعب بالعمل  .1

  أكد على المنافع التي تتحقق من وراء العمل 

 اجعل العمل ممتعاً قدر اإلمكان 

  اجعل للعمل الصغير أهمية كبيرة 

 تمنب األوامر المباشرة  .2

 بدل أن تقول : افعل   ، قل : ما رأيك لو نفعل ؟ 

  بدل أن تأمر الشخص اجعله يأمر نفسه 

 تحديامعل األمر موةي  .3

  اطلق شرارة المنافسة بين العاملين 

  ارفع سقف الطموح بالتدريج 

 علق لوحة اإلنجاز 
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 ال تعادب عل  الخطد وكافل الممتهد  .4

  من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران 

  الخطأ أثناء المحاولة يستحق التكريم 

  أسوء نظام في العمل نظام العقوبات 

 و سهالً اجعل تصحيو الخطأ يبد 

 ارفي شعار) أنت أنا (  

 ترى نفسك عندما تنظر لآلخرين  

 تفرح بإنجازاتهم ألنها لك  

 تغفر أخطاؤهم ألنها أخطاؤك  

 تستطيع أن تفهم الناس ألنهم أنت  

 تكسب حب الناس واحترامهم  

 

 

 وهللا ولي التوفيق    

 

 

 

  لمنطقة الفروانية  المومهة األول  لرياض األطفال 

 المال شيخة صالي .أ
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 عمل ةورش محاضرة و

 ( تحسين األداء بمفهوم كايزن) 

 

 

 تقديم

 منيرة عبدهللا العازمي أ.ول الفني األموجه 

 منطقة الجهراء التعليمية

 

 

 العام الدراسي

2018  /2019 
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 وزارة التربية      

 التوجيه الفني العام لرياض األطفال      

 

 

 

  

 

 

 اعداد و تقديم

 الموجهة الفنية األولى لرياض األطفال

 منيرة عبدهللا العازمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

 الآداءمحاضرة كايزن لتطوير 
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هي فلسفة إدارية  Total Quality Managementإدارة الجودة الشاملة 

 حديثة فرضت نفسها خالل عقد التسعينيات بحيث أصبحت أسلوب حياة للمنظمات

 هذا االقتصادية خاصة الصناعية ومنهج المنافسة والبقاء في األسواق. وقد حقق

 األسلوب نجاحاً عظيماً للمؤسسة التي انتهجته.

لشاملة لما ورغم بعض الصعوبات التي صاحبت تطبيق أسلوب إدارة الجودة ا

قوى يتطلبه من تحمل بالصبر والعمل الشاق لعدة سنوات، إال أنه أصبح اليوم أ

 كثيراً مما كان عليه في الماضي.

 

 استراتيجية كايزن

ي فداً رافق االنفجار التقني والتنافس االقتصادي والنمو المعرفي، تطور كبير ج

نحاء يع اوالتجارية في جم العمليات الصناعية واإلدارية بجميع القطاعات الحكومية

 نويعالعالم، مما جعل عمليات التحسين المستمر من أهم شروط بقاء المنظمات وت

 قدرتها التنافسية. فقط المؤسسات والشركات التي استخدمت أساليب التحسين

المستمر واإلبقاء على سياسات مقبولة ومستويات مرتفعة من رضا العمالء، 

الية الم في الظروف االقتصادية الصعبة وأثناء االزمات استطاعت المنافسة والبقاء

 المتالحقة.

 معنى كايزن 

إيماي كتاًب أسماه جمبا كايزن وجمبا تعني  ماساكيالكاتب الياباني ألف -

باليابانية الموقع الفعلي، ويمكن ترجمة الكلمتين إلى اإلدارة من موقع األحداث 

 يقول ماساكي في كتابه    :                       

بة من تعني باللغة اليابانية التغيير لألفضل و الكلمة مرك Kaizenكايزن  •

 " أو" أو "التغيير" و "زان" و معناها "األفضلقسمين "كاي" بمعني "غيّر

عد ان ب"األحسن" أو "الخير" و قد بدأ تطبيق استراتيجية الكايزن في الياب

نهضة ة الالحرب العالمية الثانية لبناء اليابان و يعتقد أنها السر في معجز

لحرب عد االيابانية بعد الحرب ومن العجيب أن من سعي لتطبيقها في اليابان ب

ا علوهجم األمريكان المحتلون و مع ذلك تقبلها اليابانيون و احتضنوها و ه

 ! . فلسفة حياة للشعب الياباني

هي طريقة مبتكره و فلسفة ابتكرها اليابانيون إلدارة  Kaizen والكايزن  •

المؤسسات الصناعية و المالية بل و سائر مناحي الحياة و تعتمد فلسفة 

العملية و الهدف منها هو تقليل الهدر في الموارد و الكايزن علي التحليل و 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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الوقت و الجهد و زيادة اإلنتاج و هو مفهوم مرادف للجودة بمعناها الواسع 

الشامل كل مناحي الحياة و تطبق استراتيجية الكايزن بطريقة الخطوات 

 الصغيرة و ليس التغييرات الشاملة المكلفة.

 إتقان +تحسين  •

 وهي ة إتقان للعمل الحالي و تحسين مستمر ال يتوقفهكذا هو األمر ببساط •

ق و تطبيكلمات ليست غريبة عن أدبيات ديننا الحنيف لكن االختالف هنا في ال

 لنضرب بعض األمثلة :

 نها إالقترب مدعها تعمل و ال ت← في الفلسفة الـــعـــــــــربية : اآللة تعمل  •

 الدورية.إذا توقفت فأصلحها و أقصي الجهد هو الصيانة 

عمل بطريقة تنريدها أن ← اآللة تعمل    أنه:    في  :فلسفة الكايزن اليابانية •

كثر نريدها أن تنتج أ -نريد أن نقلل الجهد المبذول من العامل  -أفضل 

عمل بتعديالت بسيطة لكن دائمة و هكذا تطوير مستمر حتي لو كان الشيء ي

عقلية ن اللعمل و جزء ال يتجزأ مبكفاءة فرفع الكفاءة ليس نفالً بل جزء من ا

 اليابانية .

 م فيالكايزن هو عندما تضيف تحسينا صغيرا كل يوم باستمرار ستحقق كبرى المها

ن تحس نهاية األمر ، وعندما تحسن من الظروف المحيطة شيئا قليال كل يوم ستحقق

 ضخم في نهاية األمر . 

ناً د تحسيتنش أتي في نهاية األمر الالمكسب العظيم لن يأتي غدا وال بعد غد ـ لكنه سي

حقيق د لتهائالً وسريعاً بل أسع لتحسين ضئيل واحد لكل يوم وهذا هو السبيل الوحي

 التحسين وعندما يتحقق فإنه يدوم ويبقى 

لذي ير انعم إنها الخطوات الصغيرة التي تساعدنا علي التغلب علي خوفنا من التغي

افز حهي   من أن نتحرك لألمام كل خطوة صغيرةدائماً ما يدفعنا إلي التراجع بدالً 

جئ في لمفاالخطوة أوسع تليها دون أن نتحمل مشقة و عناء الهلع الذي يسببه التغيير 

 نمط حياتنا و الذي غالباً ما يقود إلي التراجع و الفشل .

 

 :مفاهيم الكايزن 

 البداية :  •

 التطبيق الفوري : ابدأ اآلن←  •

   استمرار التعلم←  •

    تعليم اآلخرين←  •

 



2018/2019ابجديات النجاح الثانية  48
  

 

فًا أهدا ملء األرفف بوسائل متعددة ال تخدموتقنين عملية التعلم، عوًضا عن  •

ات وال تحقق تطويًرا بل هي مجرد شكليات وبهرجة صفيّة ال تَُمت لمميز

 التعليم الحديث بصلة. 

طريق  األطفال بما يهم وال يهم عنحشو أدمغة وتشبه تماًما عملية        

 لترديد بال وعي وال إدراك لماهيته.التلقين وا

 :نشأة كايزن 

رج الب يكتفي كثير من المديرين بالجلوس إلى مكاتبهم ومتابعة األمور عبر زجاج»

جاتهم منت العاجي الذي يطلقون عليه: مكتب المدير العام، إنهم ال يعرفون شيئاً عن

 دماهم إال عنوخدماتهم إال من خالل األوراق والتقارير، وال يفكرون في موظفي

ية في لفعليوقعون كشوف المرتبات!! هؤالء المديرون ال ينزلون إلى مواقع اإلنتاج ا

مصانعهم وشركاتهم. لذا فهم غرباء عن ما يحدث فيها من مشكالت ال يمكن 

ذا هصياغتها على الورق، وعندما تنفصل عالقتهم الحقيقية بموقع األحداث على 

  .قيقية بشركتهم وبموظفيهم وبعمالئهمالنحو تنفصل أيضاً عالقتهم الح

 وعرضها من خالل دور الموجهة الفنية في الرياض لتحسين اآلداء.

 استراتيجيات كايزن الست: 

أنها تقنية يابانية تحقق النجاح من خالل خطوات صغيرة وثابتة( الكايزن(  •

وتعتمد يمكن إيجازه بالمقولة الشائعة القوية )رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة( 

 )الكايزن( على قالب:ست استراتيجيات مختلفة وهي:

 

. طرح أسئلة صغيرة لتبديد الخوف واستلهام اإلبداع1  

 

. التدبر في أفكار صغيرة الكتساب عادات ومهارات جديدة دون تحريك 2

 عضلة واحدة 

 

. اتخاذ تحركات صغيرة من شأنها أن تضمن النجاح 3  

 

واجهة أزمة طاحنة . حل المشكالت الصغيرة عند م4  

 

. منح مكافآت صغيرة لنفسك ولآلخرين إلحراز أفضل النتائج 5  

 

. إدراك المشكالت الصغيرة قبل أن تكبر و الحاسمة والمؤثرة ومع ذلك 6

 يتجاهلها اآلخرون جميعا.

 هجية التغيير باستخدام كايزن:من 

 القدرات اإلبداعية.لرفع   التحسين المستمر والتغيير لألفضل                   
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 ان هدف التغيير باستخدام كايزن •

هو التخلص من الهدر او الفاقد في العمليات قدر اإلمكان مما يؤدي بالتالي    - •

 لتحسن زمن العملية وتكلفتها وجودتها وهذا هو الجانب التقني في العملية

  الجانب االجتماعي في كايزن- •

   الدورات لضمان التعلمفي األنشطة و التغيير يتضمن        •

واعتبار أنشطة التعلم جزء اساسي في فلسفة كايزن -    •  

 حيث يتعلم الفرد كيف يحدد أهدافه ويصل اليها بنفسه •

في محاربة الهدر او الفاقد في المنظمةبروح الفريق الواحد العمل  •  

استغالل التدريب المركز كوسيلة مباشرة لصنع التغيير والشعور بملكية -  •

اح    النج  

فلسفة كايزن تساعد على خلق بيئة قيادية متفاعلة مع النتائج وترغب في - •

 -.صنع التغيير مهما كلف األمر من جهد

استخدام منهج نظامي للتغيير يعتمد على ان نعرف من سيتأثر ومن سيستفيد - •

من التغيير، ألن التغيير لن يحدث في منطقة منعزلة بل يجب ان نسعى ليكون 

في صالح الجميع ولن يحدث اال بتعاون الجميعالتغيير   

المحافظة على النجاحات التي تحققت مع االستمرار في التحسين المستمر، - •

 اي التغير لألفضل باستمرار

 

 كيفية استخدام أسلوب جيمبا كايزن في التعليم 

يب سالهدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة أسلوب جيمبا كايزن باعتباره أحد األ

 ي .حليلديثة في الجودة، وخطوات تطبيقه. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التالح

 نتائج الدراسة: •

 أسلوب تبعاً ألهداف الدراسة لتوضيح كيفية تطوير التعليم باستخدام       •

 جيمبا كايزن، 

 وهي :  اعتمدت منهجية تطبيق كايزن على أربع مراحلفقد  •

  خطط .1

 طبق .2

 راجع .3

 طور .4

 جيمبا كايزن هي: أهم توصيات تطبيق 
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  اقتناع والتزام اإلدارة العليا بالتغيير •

م من لعاملين فههو السر خلف نجاح أي تغيير ألنهم المثل والقدوة لباقي ا           

 يضع األهداف واالستراتيجيات وهم من يوفر الموارد للتحسين،

لقيمة ات التركيز على مواقع العمل الفعلية التي تكون فيها العمليات ذا      •

 المضافة للطالب أحد مفاتيح نجاح التغيير والتطوير في أي مؤسسة ،

ه نجاح هذالبد من وجود رؤية واضحة لعملية التغيير وتفهم ما هو مطلوب ل       •

عد ة يساالعملية مع التحسين المستمر. التحسين المستمر في كافة أنشطة المدرس

 . على تطورها وتبؤها مكانة عالمية

 قزح الحل الياباني خطة قوس 

لى تؤدي إاستراتيجيات سبع  لإلصالح التربوي وقد قامت هذه الخطة على:  •

ميع ين جتحسين المدارس وبالتالي سيتغير التعليم ، من أجل تحقيق التكامل ب

 مراحل التعليم من الروضة إلى التعليم العالي..

 ن طريقلطالب عالدراسية األساسية لالكفاءة : تحسين األولىاالستراتيجية -1 •

 حصص سهلة الفهم واالستيعاب.

اطف ئ يتع: التشجيع على التواصل مع اآلخر، بقلب دافالثانيةاالستراتيجية -2 •

 مع الغير ويشارك في خدمة المجتمع واألنشطة المختلفة.

ا يسبب الية ممالتعليمية بجعلها ممتعة وخالبيئة : تحسين الثالثةاالستراتيجية -3 •

 م ذلك عن طريق إثراء األنشطة.القلق للطلبة، ويت

ثقة  : تحويل المدارس إلى مؤسسات تعليمية تستحقالرابعةاالستراتيجية -4 •

 أولياء األمور والمجتمع.

ن معلمين على مستوى عال متهيئة : العمل على الخامسةاالستراتيجية -5 •

ة المهنية من خالل إدخال نظام التعويضات والعالوات والترقيات الخاص

 ن المتميزينبالمعلمي

من  : العمل على تأسيس جامعات بمستويات عالميةالسادسةاالستراتيجية -6 •

 العلميوالبحث خالل تشجيع التعليم العالي 

دمات خالجديد، وتحسين فلسفة مناسبة للقرن : وضع السابعةاالستراتيجية -7 •

 لقرناالتعليم من خالل مراجعة القانون األساسي للتعليم وتعديله ليناسب 

  الجديد، ووضع خطة شاملة لتعزيز التدابير التربوية.

 لمنهج رياض األطفال والمشاريع و البرامج التربوية. •

-----------------------------------------------------------------------

--------------- 

 



2018/2019ابجديات النجاح الثانية  51
  

 

 :مفهوم التغيير

فسهم{ بأن يغيروا مايقول هللا سبحانه وتعالى: }إن هللا ال يغير ما بقوم حتى 

فإن  ( ويقول الرسول )ص(: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،1)الرعد: 

 لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان" رواه

 مسلم.

: "ليس هناك ما هو دائم سوى التغيير. Hrkulaittsيقول هرقليطس 

، جتمعنجاح اإلدارة في أي مفالتغيير سنة الحياة، ويعد عنصراً أساسياً ل

: Machiavelliوسمة من سمات القيادة المتميزة". كذلك يقول ميكيافيللي 

 "إن تغيير الوضع القائم من أصعب األشياء".

 :خصائص التغيير

 -1التغيير ظاهرة هامة لها العديد من الخصائص نذكر منها. .1

الحياة.التغيير ظاهرة عامة، بمعنى أن التغيير يحدث في كل جوانب  .2  

 التغيير وسيلة وليس هدفاً. .3

 التغيير عملية مستمرة ال تتوقف. .4

 التغيير عملية متجددة ومتغيرة. .5

 التغيير أمر حتمي وضروري. .6

التغيير له أنواع عديدة منها على سبيل المثال: السريع أو البطئ والتغيير  .7

الشامل أو الجزئي، والتغيير المادي أو المعنوي، والتغيير المخطط أو 

لتلقائي، والتغيير اإلداري أو السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي.ا  

التغيير له مستويات عديدة بدءاً من مستوى الفرد، وانتهاء بمستوى العالم  .8

 <ككل، مروراً بمستوى الجماعات والمنظمات والمجتمعات والدول واألقاليم

 رموز كايزن

 مودا .. مورا ... موري:

 الث في اليابان، لتشير إلى:تستخدم هذه الكلمات الث

  موداMuda وتشير كما سبق اإلشارة أنفاً إلى الهدر أو الهالك.   

  موراMura تعني غياب التنسيق وعدم االنتظام.   

  موريMuri تعني اإلجهاد.   

 

 :وهناك من يحدد مبادئ كايزن في خمسة مبادئ هي كالتالي

 العميل أو الزبون أوالً. .1

 هناك دائما مكان للتحسين. .2

 العمل الفريقي في حلقات الجودة. .3
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 نظام قوي داخلي لدي كل شخص بااللتزام. .4

 رأي كل شخص له قيمة ويؤخد في االعتبار. .5

 العاملون لديهم ثقة في االهتمام بمقترحاتهم. .6

 :مبدأ العمل الفريقي

 المدير الجيد يدرك أن السبيل إلى تحقيق اإلنجازات؛ يقتضي استبدال

 من التشارك والتعاون.  الحواجز بالجسور لخلق روح

هو جماعة من العناصر البشرية يعملون معاً  team workفريق العمل 

لى عإلنجاز ما ال يمكن إنجازه في حالة عمل كل منهم بمفرده، بما يضفي 

 فسه.نروح العمل شيئاً من االهتمام والرضا، إلى جانب المتعة في األداء 

دل، متباائم على أهمية التعاون الففريق العمل أسلوب في العمل واإلدارة، ق

 والتنسيق بين مجموعة من المنيين ذوي التخصصات المختلفة، بما يسهم

تضح في إنجاز األعمال المطلوب منهم، بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. وكما ي

ن من الشكل أعاله فإن المهام المشتركة والتي تحتاج إلى تنسيق وتعاو

 يتم لمسئولين عن تنفيذ هذه المهام لنوتبادل للمعلومات بين العاملين ا

 وماتتنفيذها بالشكل الصحيح من غير هذا التنسيق والتعاون وتبادل للمعل

 والعمل كفريق عمل وليس كأفراد أو جزر منعزلة.

 إن المزايا فريق العمل الفعالة تعتبر متعددة، ومن أهمها:

 اإلنتاجية. .1

 اإلنسيابية. .2

 المرونة. .3

 االلتزام. .4

 الجودة. .5

 أسباب تكوين فريق العمل:

 تشكل المنظمات فرق عمل ألسباب عديدة، نذكر منها:

 إنجاز األهداف الكبيرة. .1

 إنجاز األهداف المشتركة. .2

 إنجاز المهام التي تتطلب تخصصات مهنية متنوعة. .3

 لحل مشكلة معينة. .4

 لحل المشكالت باالستفادة من مواهب عدد من األفراد. .5

روع بين األعضاء والمشرفين على تنفيذ مش إتاحة الفرصة لزيادة االتصال .6

 ما.

 لتنمية الشعور باالتحاد والصداقة والحب أثناء التنفيذ. .7
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 لتحسين طرق العمل. .8

 لمساعدة األعضاء على تحمل المسئوليات بشكل جماعي. .9

 

 

 

 ورش عمل

 

 

 
 الموجهة الفنية األولى لرياض األطفال

 منيرة عبدهللا العازمي
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 عمل ةورش محاضرة و

 ( أساليب التأثير الشخصي)

 

 

 تقديم

 نصرة جدعان العنزي أ. ولالفني األموجه 

 تعليم الخاص 

 

 

 العام الدراسي

2018  /2019 
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 أساليب التأثير الشخصي

 

 2دورة أبجديات النجاح 

 2019 – 2018للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
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ة في مختلف القطاعاِت، وانشغلت بها  بلغت مهارات التأثير واإلقناعِ منازَل مهمَّ

والدراسات والكتب والمؤلفات، ومع اهتماِم الكثيرين في هذه الفنون  الحضارات

تنامت الحاجة لتعريف النَّاس بآلياِت اكتسابها وممارستها وتنميطها في السُّلوك 

يع النَّاس اليومي، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ هذه المهارات ممارسةٌ بالفعِل عند جم

هات والدرجات العلميَّة واالجتماعيَّة؛ حيث  من مختلف القطاعات واألعمار والتوجُّ

يمتلك كل إنساٍن مجتمعه وبيئته الخاصَّة التي يتشارُك معها رسائله وأفكاره ويؤثر 

هاتها؛ كاألب مع أبنائه، والطالب مع زمالئه، والتاجر مع زبائنه،  في قراراتها وتوجُّ

لعديد من األمثلة الحياتيَّة المختلفة، ومن هذا الباب حازت فنون التأثير وغير ذلك ا

ياِت األمم السابقة حتَّى العهد الحديث، وتظهر ممارسة أهميَّةً بالغةً في أولو واإلقناع

في مجاالت مختلفة كاإلدارة والدَّعوة والتعامالت اليوميَّة وغيرها،  الفنونهذه 

ل الناس في ما بينهم بمستوى القدرة على أداء هذه الفنون واستخدامها في ويتفاض

الدائمة باختالف معارفهم وخبراتهم ومستوياِت  ممعامالتهم اليومية وسلوكياته

احتياجهم لهذه القدرات، فيما تتجلَّى أهميَّة التأثير واإلقناع عند أولئك الذين يمتلكون 

 اءة تهتمُّ بتعميم فكٍر أو مشروعٍ أو إرساِء عقيدة ومنهج.هدفاً أو نشاطاٍت تواصليٍَّة بنَّ 

 لماذا أنت في حامة إل  التد ير الشخصي :

 حدثهتنحن نعي  في عصر يعتمد تحقيق النجاح فيه أشد ما يعتمد على ما يمكن أن 

دما من تأثير في من حولك وهو يعتمد أيضا على االختالف الذي يحدث الفارق عن

ي فعي  يغ مآربك في الحياة , وال يوجد رجل أو امرأة يمكنه أن يتعلق األمر ببلو

 أثيرتجزيرة منعزلة عما حوله , ولهذا أنت في حاجة إلى اآلخرين وما تحدثه من 

علق ا يتفي من حولك أمر متبادل بينكم , فالتأثير هو ما تملكه أو ما تفعله في م

 تستطيع التواصل مع باآلخرين ولن يمكنك إحداث تغيير وأنت بمفردك وعندما

ذ ااآلخرين بسرعة وبسهولة ويسر وتحوز ثقتهم وتترك انطباع طيبا لديهم عند 

 ستكون قريبا للغاية من بلوغ هدفك من وراء هذه العالقة .

 

 

 إن التمتع بقوة التأثير الشخصي له مزايا شتى ومتنوعة من بينها اآلتي :

  الحصول على الوظيفة التي تحلم بها 

  كسب المال الوفير 

  التأثير في اآلخرين والقدرة على إقناعهم 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86_%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
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 إثارة إعجاب رئيسك في العمل 

  التمتع بشبكة معارف رائعة 

  بلوغ أهدافك 

 وة إن قدرتك على تحقيق ما تتمناه في الحياة يعتمد إلى حد كبير على ق

 ينك فتأثيرك في اآلخرين , وسواء عجبك ذلك أو لم يعجبك فان الناس يقيمو

هلة غضون ثواني قليلة من مقابلتك , وإذا لم تترك انطباعا طيبا من الو

األولى فربما لم تحظى بفرصة أخرى , وفي الوقت الحاضر أصبو الناس 

 لي قبالمطلوب أصعب من ذ أكثر انشغاال وتشتتا , مما يجعل إحداث التأثير

 

كك تالني اموفي الختام فان تمتعك على قدر أكبر من قوة التأثير الشخصي يع

 لزمام حياتك وزيادة قدرتك على تقرير مصيرك .
 

 مت  تحتاه إل  دوة التد ير الشخصي :

 أثيرمتى تحتاج إلى قوة التأثير الشخصي ؟ متى تدرك انك في حاجة إلى قوة الت

 الشخصي ؟ 

غ لفرااانك في حاجة إليها طوال الوقت وفي كل مكان سواء في العمل أو في أوقات 

 قابلةموقع العمل أو في المنزل , أنت في حاجة إليها للنجاح في الم, سواء في 

 قديمالشخصية , أنت في حاجة إليها لكي تعبر عن وجهة نظرك في االجتماعات ولت

ر تأثيعرض مؤثر , فربما تجد نفسك تقوم بدور يتطلب منك التمتع بالقدرة على ال

عمل ات أو خدمة زمالء الفي اآلخرين وإقناعهم مثل في مجال العمل أو المفاوض

 اح .على مختلف مستوياتهم عند إذ يصبو إحداث التأثير المطلوب هو مفتاح النج

 

 تعريف التد ير الشخصي ) لغويا ( :

ا عوٍل ملمف استخدمت كلمة تأثير في المعاجم للتَّعبير عن القدرة على إخضاع اآلَخرِ 

ك المشاعر وتفاعبر إحداِث وقعٍ في نفسه، وصنع إحساٍس قويٍ يتبعه   .علها تحرُّ

 تعريف التد ير الشخصي ) اصطالحا ( :

ٌن لعمليَّات االتِّصاِل يهدُف إلى  التأثيرُ يُعَرف  هٌ متضِمّ اصطالحاً بأنَّه نشاٌط موجَّ

تغيير أفكار ومعتقدات وسلوكيات وتوجهات األشخاص نحو هدٍف معيَّن أو سلوك 

 عبر تحويل  رائهم وكسِب رضاهم وتأييدهم باإلقناع .

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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 أساليب التد ير :

 االحترام 

ب ي طلعلى أنواع التأثير النابع من االحترام فإننا نتبع ونلبوهو أقوى أسمى أ

 .  شخص نحترمه وله كلمة ومكانة بيننا ويهمنا ومستعدون لعمل أي شي إلرضائه

 اإلدناع 
 

قدرة الشخص على التأثير في األشخاص اآلخرين نحو هدف واضو باختيارهم 

 وبإرادتهم ألنهم يثقون به .  

 التبادل 
 

 . تكسبسمنفعة الجميع , فالجميع يكسب , إقبل فأنا سأكسب وأنت  التأثير من خالل

 بحكم المودي 
 

 رئيس ... ( فيضطر –التأثير بحكم الصالحيات التي يمتلكها الشخص ) مدير 

 الشخص اآلخر بالقبول ) مجبر أخاك ال بطال ( .  

 

 الخداع 
 

 . التأثير على اآلخرين عن طريق االحتيال والخداع والمراوغة

 هديدالت 

فعل ) إ التأثير على اآلخرين عن طريق التلميو باستخدام أسلوب التهديد والتخويف

 وإال ... ( .

 القوة 

 ليس )التأثير باستخدام القوة والنفوذ وفرض السيطرة على شخص للقيام بعمل ما 

 لديه خيار في قبول أو رفض القرار ( .

 طرق التد ير : 
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هما التأثير في اآلخرين والتي أطلق علي هناك طريقتين تمثل جوهر القدرة على

ضع تانك فالطريقة المنطقية والطريقة العاطفية وعندما تمزج بين هاتان الطريقتان 

 بذلك خطة محكمة للتأثير على اآلخرين :

 

قية يقصد باللفظ كما هو واضو من االسم الحجج المنط:  عقلي ) المنطق ( (1

شخاص لفكر ويناشد العقل فبعض األواألسباب التي تطرحها , فالمنطق يخاطب ا

وعدم  بير ,يجدون الحقائق واألرقام مقنعة للغاية , وأغلبنا يتأثر بها إلى حد ك

أثير ى التتوافر أسس سليمة وقوية لما نطرحه من أفكار من شأنه تقليل قدرتنا عل

 على اآلخرين .
 

 يقصد باللفظ كما هو واضو من االسم األحاسيس:  عاطفي ) المشاعر ( (2

ن والمشاعر التي نعبر عنها عندما نتواصل مع اآلخرين وما نثيره فيهم م

,  أحاسيس بالتبعية , انك في حاجة ألن تكسب قلوبهم وعقولهم في  ن واحد

دة وأفضل الطرق في تحقيق ذلك هو أن تكون عاطفيا ومتحمسا وفي وسعك مناش

ظ أللفااتعتمد على عاطفة اآلخرين من خالل إعطاء األمثلة الحية واستخدام لغة 

 الحسية لجعل ما تسوقه من حجج مقنعة تنبض بالحياة .

 

 صفات الشخصيات الم  رة :

 تمتلك الشخصيات المؤثرة بعض الصفات، منها:

  ن، آلخرياالشعور بالثقة الذاتية وانعكاسها على الحركات، مثل التواصل بالعينين مع

 والحفاظ على االبتسامة، والتحدث بشكل سلس.

  لطرف لاستخدام لغة الجسد عند االتصال مع اآلخرين من أجل نقل المعلومات المهمة

 اآلخر.

  .استخدام الكلمات العاطفية للتأثير على الناس وجذبهم 

 مهارات  تخدامتقديم إجابات على األسئلة المختلفة وخاصة تلك التي تبدأ ب )لماذا؟(، واس

 االتصال القوية والفعالة.

  يقوله وقدرته على تغيير حياة اآلخرين.اإليمان بكل ما 

 .التحدث بلغة المحادثة بدالً من إدالء الخطابات 

 ورة ها بصالتكرار ومحاولة مناقشة األمور عدة مرات لتغطية النقاط المختلفة ومشاركت

 أكبر.

 .مشاركة التجارب الشخصية والخبرات 

 

 كيف تصبي أك ر  قة في نفسك :
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كبر در أمت تجربتها واختبارها والتي تجعلك تشعر بقفيما يلي بعض الوسائل التي ت

 من الراحة والثقة 

 ص :  العديد من األشخا فلتفعلها عل  أية حال عل  الرغم من خوفك

لذلك  الواثقين بأنفسهم يشعرون بالخوف عندما يقومون بعمل ما ألول مرة ,

ر فان خير وسيلة للتغلب على مخاوفك هي توسيع نطاق المنطقة التي تشع

زداد تى نحفيها باألمان والراحة عن طريق تنمية قدراتنا على القيام بأمر ما 

 ثقة بأنفسنا .

  ي بعضف: ما يتحتم عليك قوله قد يبدو غامضا ما من احد كامل أو معصوم 

أت أخط األحيان فإذا فاتك ذكر شي ما يمكنك دائما أن تضيفه فيما بعد وإذا

 خطأ طفيفا يمكنك دائما توضيو وجهة نظرك .

  منا  كثير: التعلم أن تحب األةواء أو عل  األدل كن دادرا عل  تحملها

 ل إلىعليه رأي اآلخرين فينا وظنهم بنا مما يجعلنا نتوصيتخيل ما سيكون 

 لذيننتائج سلبية تثير قلقنا ومخاوفنا ولكن عليك أن تدرك أن اآلخرين ا

ن يقفون معك هم أيضا لديهم ما يخشونه ويشعرون بالقلق من رأي اآلخري

 فيهم .

  حدوث خالف في الرأي في بعض الشعور بالراحة في ومود صراع :

ببه  إيمان مجموعة من األشخاص لبعض األمور وهم ببساطة األحيان س

  راء  د منيفندون ما تقول , يمكنك أن تقدم اقتراحاتك بكل ثقة وإبداء ما تري

  القلق شعور ب: نميل عادة إلى الالتركية عل  موانب القوة التي تتمتي بها

غي ينب إزاء جوانب الضعف التي نعاني منها فنقلل من قيمة نجاحاتنا , ولكن

لتي اقات علينا بدال من ذلك التركيز على جوانب القوة التي نتمتع بها واألو

ه بمتع تعاملنا فيها مع المواقف الصعبة على نحو جيد واالعتماد على ما نت

 من خصال بالفعل لكي نحقق النجاح ونؤثر باآلخرين .

  لماا : عندما تتصرف ) وكأنك ( تستعد ذهنيتصرف وكدنك ت ق بنفسك حقا 

تريد أن تصبو عليه وتدرب نفسك على تمثيل ذلك لفترة طويلة فان 

ا ل بمالتصرف ) وكأنك ( لن يصبو تمثيال ألنك ستدرك فجأة انك تقوم بالفع

 تريد .

 ك .وكما هو الحال مع طبائع األشياء في الحياة فانه كلما زاد استعدادك زادت ثقت

 

 دوة التد ير :  أفةل عشر نصائي لتعةية ال قة فيما تملكي من
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 أسلوب التقدم بطلب . (1

 أسلوب رفض الطلب . (2

 الخالف في الرأي وطرح وجهة النظر . (3

 اإلشادة باآلخرين . (4

 إبداء مالحظات سلبية . (5

 تلقي المديو . (6

 تلقي مالحظات سلبية . (7

 تبلي  أنباء سيئة . (8

 كن نشيطا وايجابيا . (9

 التحدث بلغة تنم عن الثقة . (10

 التد ير :كلمة ) أستطيي ( هي سر دوة 

لذين ص افاألشخا إن االستعداد الذهني هو السبيل الوحيد لتحقيق ما تريد من تأثير

 ,اقع ويأخذون موقف ) أستطيع ( يخرجون إلى الحياة ويجعلون األحالم تتحول إلى 

 ير .فهم يتصرفون بكل ثقة وحزم , لذلك فان كلمة ) أستطيع ( هي سر قوة التأث

 

 كيف تكون انطباع نامي لدى اآلخرين :  

 استخدم أسلوب  "سوفتن " 

افرض انك على وشك التعرف على شخص لم تقابله من قبل وعندما يقترب هذا 

  الشخص ماذا أنت بفاعل ؟ 

وضعت ) ماريشا    How to Get That Special Magic Charismaفي كتابها 

ل جارد ( ست خطوات بسيطة لخلق انطباع أولى جيد لخصتها في كلمة واحدة يسه

 على المرء تذكرها وهي " سوفتن "  

  االبتسام 

  لغة جسدية غير متحفظة 

  الميل إلى األمام 

  مثل المصافحة باأليدي  –التالمس 

  التواصل من خالل نظرات العين 

 اإليماء 

 :فليكن لك تد ير اآلن 
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 ل ضع خطة لكي تترك ما تريد من انطباعات سواء في العمل أو في المنز

 .أو على المستوى االجتماعي 

 قها استفد من تأثير الهالة من خالل الترويج للصورة التي تريد أن تخل

 لنفسك حتى قبل أن تقابل اآلخرين .

  حاول التخفيف من اآلثار المترتبة على تأثير مشاعر التحامل وذلك

 بمراعاة ما يبغضه اآلخرون .

 باع تأكد من حسن مظهرك والدور الذي يلعبه المظهر الجيد في خلق االنط

 الذي تريد .

 . استخدم تقنية "سوفتن" كلما قابلت شخصا ما ألول مرة 

 . ضع تصورا كامال لتعزيز االنطباع األول الذي تريد أن تتركه 

 :خرين ألواصر مي اآلكيف تحقق تقاربا متين ا –التواصل مي التد ير 

 خرينفي أن األلفة تعد حجر الزاوية لتحقيق النجاح الشخصي من خالل اآل ال شك

 ,بية وهناك مقولة مهمة ل " ميلتون  ريكسون " أحد رواد البرمجة اللغوية العص

 جاء فيها : ) باأللفة كل شي ممكن , وبدونها يصبو كل شي غير ممكن ( .

ومع ذلك في  ل القول بأن األشياء إما " أبيض أو أسود " ,إننا نتعلم أن هذا يبدو مث

 ر .حقيقة , فاأللفة هي الدعامة األساسية للوصول إلى النفوذ وإحداث التأثي

قد إن األلفة أمر يحدث بصورة طبيعية وتلقائية بين األشخاص طوال الوقت , ف

عر تصادف شخصا لم تره في حياتك من قبل وفي غضون بضع دقائق قليلة تش

جام وكأنك كنت تعرفه منذ سنين وتجد نفسك " تتجاوب" معه وتتآلفان ويحدث انس

 بينكما أي انك تواصلت معه , فهل حدث لك شي من هذا القبيل ؟ أو قد يحدث

وضع العكس معك , حيث تشعر بأنه ينبغي عليك االنسجام مع احدهم ولكن يصبو ال

 نك لمابالنسبة إليه , مما يعني محرجا ألنك ال تشعر معه بالراحة وكذلك الحال 

عور تتواصل معه , ولكن ما سبب هذا االختالف ؟ يكمن االختالف بال شك في الش

 . لتعاونل واباأللفة , أي شعورك انك تقيم عالقة ترتكز على الثقة واالحترام المتباد

 أنبقاد وفي بعض األحيان ينتابك شعور داخلي بالراحة , أن جوهر األلفة هو االعت

أو  الشخص اآلخر على شاكلتك أنت أو العكس صحيو , وقد تجمع بينكما اهتمامات

ل خلفيات أو وظائف أو قيم مشتركة فإذا رغبت أن يشعر الشخص اآلخر بالتواص

 :معك فعليك أن تجعله يشعر بأنك تتقبله وتفهمه وتكن له التقدير من خالل 

 

 اإلنصات العميق ( . –: ) اإلنصات السطحي  أنصت ميدا 
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  ( اإليماءات –وضع األقدام  –: ) وضع اليدين محاكاة اللغة المسدية . 

 الحاجبين ( –الحركات الخفية للفم  –: ) االبتسامة  تعبيرات الومي . 

 البطء ( . –السرعة  –: ) نبرة الصوت  المطابقة الصوتية 

  وب األسل –) األسلوب البصري  :انظر إليهم وأنصت إليهم واشعر بهم

 استخدام الشعور واللمس ( . –السمعي 

 توزيع انتباهك على الجميع ( . أنظر إل  المميي ( : 

 بع()مستوى الطاقة في األسلوب المت:احرص عل  مطابقة الشخص المسئول 

  متحمسة  –) مجموعة ذات طاقة عالية  :اعكم طادة الممموعة ككل– 

 هادئة ( . –مفكرة 

 حضور كامل قوي بالمراقبة واإلصغاء الجيد ( . دوة الحةور ( : 

 

 األسلحة الستة للتد ير عل  اآلخرين : 

واقف الم : إذا كنت تريد امتالك قدرة أكبر على اإلقناع في أي موقف من المحبة (1

 فكن شخصا محبوبا .

اء هم سوتستطيع أن تؤثر في اآلخرين حسب طريقة معاملتك ل :المعاملة بالم ل  (2

  ك.سنة أو سيئة فانك تخلق شعوريا داخليا لديهم بااللتزام تجاهمعاملة ح

ي فترغب  استغالل المبدأ السيكولوجي في حياتنا لجعل من :الدليل االمتماعي  (3

 . اعيةاالجتم التأثير عليهم يعلمون أن ما تقترحه عليهم يتماشى مع المعايير

رتك أو ببساطة هي خبتمتع بالسلطة التي قد تكون : اإلذعان ألصحاب النفوذ  (4

ر لتأثيمجال معرفتك وبوسعك االستعانة بخبرات خارجية لتكون أداتك الفعالة ل

 على اآلخرين .

رية مور فوسواء كانت في الكم أو الوقت , تحفز األفراد على القيام بأ: الندرة  (5

 مل ما ام بعآلخرين وتحفيزهم للقيبدال من تأجيلها وبذلك تزيد فرص التأثير على ا

اعد القو جعل الجميع يوافقون في البداية على مجموعة من:  لتةام واالتساقاال (6

و فهيا أواء شاألساسية ليلتزموا بتطبيقها بعد قطعهم عهدا أو التزاما للقيام به س

 كتابيا .

 

 : لتد ير عل  اآلخرينللنماح اسمات 

 الكفاءة والِمصداقية
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ضيو وتو صة إلى نفِسك في المر ةإذا كنت تسعى إلى التأثير، فقم بإلقاء نظرة فاح

رت  غير  فاءةكالقيمة التي تضيفها على الّطاولة. هل تُمارس هواية أو أنّك قد طوَّ

فتك مؤّهلة في مجاٍل من الِخبرة؟ هل تستفيُد بنشاط من مجموعة مهاراتك ومعر

مة لصاِلو اآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك، فهل هذه الميزة معترٌف بها ومحتر

من قبل نُظرائك؟ ال يكفي أن تقيِّم ذلك في رأسك. يجب أن تكون ومدعومة 

 ُمساهماتك واضحة وملُموسة لآلخرين.

 الثقة

عب حتى إذا كنت مختًصا وذو مصداقية، عندما ال تُؤمن بنفسك، سيكون من الصَّ 

ة. الثِّقورسة دائًما إقناع أّي شخص  خر بأنّه ينبغي عليه ذلك. لكن ال تخلط بين الغط

ءتك كفا هي منارة فطرية من الضَّوء التي تجذب اآلخرين إليك، ُمستوحاة من الثقة

 ومصداقيتك.

ة. ُسرعبمن ناحيٍة أخرى، فإنَّ الغطرسة يُميّزها التظاهر الّصارخ وحذِف الناس 

ًدا من القيمة التي تجلبُها، فال حاجة إلى تعويض زائ  .ن الحدٍد ععندما تكون متأّكِ

 التعاطف 

فات المذكورة أعاله ال يعفيك من كونك رحيماً. للتأثير وجود جميع ال  فعّال شكلٍ بّصِ

مألوف ل العلى أّي شخص، يجب أن يعرف أيًضا أنك تهتمُّ له. لقد سمعنا جميعًا المث

ه ى م مدالذي صاغه ثيودور روزفلت: "ال يهتم النّاس بمدى معرفتك بقدر ما يهمُّ

 ندما يتعلَّق األمر بالتأثير.اهتمامك." هذا الرأي يختصُّ بشكٍل خاص، ع

بيل هذه الخصلة، هي من األسباب الّرئيسية التي جعلت "أوبرا وينفري"، على س

ى دية عللقيااالمثال، محبُوبة الجماهير. في حين أنّها ساهمت بقدٍر كبير من األفكار 

 ا معمّرِ السنين، فقد أصبو الناس يحبُّونها ويعجبون بها أكثر بسبب تعاُطفه

الناس ب رين، والذي يظهر بشكٍل واضو من خالل األعمال الخيرية. إنَّها تهتمُّ اآلخ

.ًّ  حقا

 

 

 الكاريزما
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به شطرية، فغبة غالباً ما تكون القيادات الكاريزمية هي األكثر تأثيراً. كبشر، لدينا ر

غبة ال تُترجم دائًما  الت تَّفاعي الفبدائية للتَّواصل مع بعضنا البعض. لكن هذه الرَّ

 اليومية. في بعض األحيان نكون ناجحين. في أوقاٍت أُخرى ليس كثيًرا.

ز على اآلخرين بدالً  . ن نفسك ميتطلَّب تطوير الكاريزما أن تعمل بنيّة وقصد، وترّكِ

و أن يضعوا أنفُس لى هم ععندما يشعر الناس باالرتباط بك وبُرؤيتك، فمن المرجَّ

 الّطاولة الطائرة ويعِرُضون دعمهم.

 اسقالتن

 

ة، إذا كنت غير مستقّر في طريقِة ظهورك، ستفقُد عالَمتُك التجارية الشخصي

 الوجوداء "مصداقيتَك وستفقد القدرة على اكتساب التأثير. االتّساق هو المفتاح لبن

  التنفيذي" ألنّه يوفر أفضل "دليل" على نتاِئجك الخاّصة.

وى لى مستله، ععليك في القيام بما تقويحتاُج النّاس إلى معرفة أنّه يمكنهم االعتماد 

 يعكس التميُّز. إذا لم يكن األمر كذلك، فستكون مجهوداتك عديمة.

ر " فقط  ة، ليسلمالكممايويذر" ُسمعة ال تشوبها شائبة للتميُّز في عالم ا فلويد لقد طوَّ

يه بسبِب مهارته الرائعة، ولكن أيضا بسبب اتساقه. يتدّرب باستمرار مع تحلّ 

ّل كقاط قيات عمل يُحسد عليها وبذلك ينّسق بين الجهد العقلي والجسدي اللتبأخال

 ، هذه الحقيقة بشكٍل جيد. فوز. لقد عرف معارضوه، باإلضافة إلى معجبيه
 

و ى النحفال يجب أن تتقن القيام بأي شي علإن التجربة هي مفتاح الحل الخاتمة : 

جدي ذا يتجربة اقتراحاتنا واعرف مااألمثل من المرة األولى , إذن حاول القيام ب

ي فقيقية الح نفعا منها بالنسبة إليك فمن األهمية تجربة األفكار الجديدة فالتغييرات

لطريق صل اأنماط السلوك ال تقع إال من خالل التجربة , فلتتحل بالثقة في ذاتك ووا

 دنىأ وتذكر دائما انك تستحق األفضل , وسرعان ما تجد نفسك قد وصلت إليه بال

ا رى متمجهود يذكر وبدون أن تدرك ذلك , وما أن تكتسب قوة الدفع المطلوبة حتى 

 .ائلة من نتائج باهرة بنفسك , فكل خطوة صغيرة تخطوها تقودك نحو تغيرات هستحققه 

م لوكهإن أمضى األفراد تأثيرا هم أولئك الذين يتعلمون باستمرار ويعدلون من س

ع حلون به من حكمة وما يتمتعون به من حضور يشويطورون من أدائهم , وما يت

ون نوره داخلهم , انك تستطيع أن تتميز عن من حولك ومن حقك على نفسك أن تك

األفضل , فتخيل كيف ستصبو أسعد حاال وأكثر نجاحا على المستوى الشخصي 

 والمهني عندما تتفجر بداخلك ينابيع التأثير الشخصي , 

 وفيقوفي النهاية أتمنى لكم الت
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