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منتدى التنمية السياسية

الجمهورية اليمنية- صنعاء
تليفاكس:  210537 1  00967  

موبايل:    733403540  00967
ص.ب:   1726

www.pdf-yemen.com :املوقع االلكتروني
admin@pdf-yemen.com   :امييل

موؤ�س�سة فكرية وثقافية غري حكومية، م�ستقلة التهدف اىل حتقيق 
ربح مادي ، فهي مرخ�ص لها من قبل الوزارة املخت�سة، مبوجب 

القانون ال�ساري، وتعمل من اأجل م�ساركة �سيا�سية وا�سعة لتحقيق 
تنمية �سيا�سية امنة وم�ستدامة.

ميثل امل�ستقبل مبعطياته واحتياجاته جوهر واأ�سا�ص توجه املنتدى 
واهتمامه، ومع ذلك، فاملنتدى يعي�ص احلا�سر ويعي واقعه ويتفاعل 
مع االحداث ويتعامل معها وي�ستجيب لتاأثرياتها ويت�سدى ملا تنتجه 

كوابح ومعوقات التنمية ال�سيا�سية.. 

يعمل المنتدى من أجل تحقيق االهداف التالية: 
• الرصد والتقييم للتنمية السياسية بأبعادها الشاملة. 

شراكة  عالقة  حتقيق  من  اليمنية  املرأة  متكني  على  العمل   •
عام  بشكل  اجملاالت  مختلف  في  الرجل  مع  ومتساوية  سوية  ومشاركة 
وفي اجملال السياسي بشكل خاص، باعتبار املشاركة السياسية الفاعلة 
للمرأة هي الضامنة للحقوق القانونية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة 

في اجملتمع. 
• توسيع وتفعيل االهتمام بالشأن السياسي العام وجعله مدخاًل 

ومقدمة للمشاركة السياسية. 
مختلف  قبل  من  الفاعلة  السياسية  املشاركة  وحتفيز  تفعيل   •
عن  املغيبة  والشرائح  والقوى  عام  بشكل  االجتماعية  والشرائح  القوى 

دائرة النشاط السياسي واملهمشة في اجملتمع بشكل خاص. 
واملشاركة  السياسي  االختيار  حرية  بحق  الوعي  ورفع  نشر   •
السياسية الفاعلة لكل املواطنني والدفاع عنه باعتباره حقاً أساسياً من 

حقوق اإلنسان تضمنه وتؤكد عليه املواثيق الوطنية والدولية. 
احلزبيني  والناشطني  السياسيني  املمارسني  وتأهيل  تدريب   •
بشكل عام وممثلي القوى والشرائح املغيبة أو املهمشة بشكل خاص مبا 

يفعل ويعزز دورهم السياسي. 
• إعداد الدراسات وتقدمي النصح في مجال التنمية السياسية. 

املشاركة  جتاه  اإليجابي  الشعبي  االنطباع  خلق  على  العمل   •
السياسية وجتاه األحزاب والتنظيمات السياسية واملمارسني السياسيني 
والناشطني احلزبيني ومبا يحد من أثر االنطباع والتقييم الشعبي السلبي 

احلالي. 

يعمل المنتدى على تحقيق أهدافه من خالل الوسائل 
التالية: 

• املؤمترات الدورية. 
• التقرير السنوي للتنمية السياسية. 

• الفرق أو اللجان النوعية. 
• البرامج التنفيذية امليدانية املتخصصة. 

• أي وسائل أخرى يراها املنتدى مناسبة لتحقيق أهدافه. 
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إن تعزيز املشاركة السياسية للنساء في أحزابهن   >
السياسية من أهم العوامل إلرساء الدميقراطية والتعددية وأهم 

قناة لتحقيق تنمية سياسية مستدامة. 
معايير  على  تعتمد  ال  نعلم   كما  السياسية  األحزاب  إن 
أمام  عائقا  يشكل  مما   واألفكار   األفراد  تشجيع  في  قيمية 
النساء للوصول الى املشاركة في قيادة األحزاب وصنع القرار 
مبعدات  النساء  تظل  لذلك  والسلطات،  املسؤوليات  ومقاسمة 
لهن  تفسح  التي  اإلجراءات  معظم  ممارسة  من  التمكني  عن 
أمامهن محدودة  الفرص  اجملال ملشاركة سياسية فعالة وتظل 

للمشاركة في القيادة احلزبية.

اال  ناخبة  كقوة  بالنساء  االحزاب  اهتمام  ورغم   >
النساء في سلطة  انه من املالحظ تردد االحزاب في مشاركة 
نتيجة  السياسي  املشهد  في  خلل  الى  يؤدي  مما  القرار  صنع 
الذي  األمر  مشاركتهن،  فرص  تضيق  وبالتالي  النساء  اقصاء 
عن  بعيدات  إنهن  النساء   اعتقاد  الى  املطاف  نهاية  في  يؤدي 
البرامج السياسية التي تتم على املستوى املركزي والالمركزي، 
بتمثيل  يهتمون  السياسيني في األحزاب ال  القادة  أن  ويعتقدن 
النساء وال باحتياجاتهن، كما ويعتقدن  أن ليس لهن تأثير على 

واضعي السياسات في األحزاب التي ينتمني إليها.

ودعم  تعزيز  إلى  احلاجة  جلياً  يتضح  هنا   من   >
الدور القيادي للمرأة اليمنية في األحزاب السياسية وذلك من 
للقيادة والتفاوض وكسب  باملهارات االساسية  خالل تزويدهن 
التأييد ملطالبهن  بناء على رؤية نسوية، عكس احتياجات املرأة 

اليمنية في برامج األحزاب السياسية اخملتلفة.

PROCESS FLOW CHAR T EXAMPLE

Yes

No

1X
Go to Work

Go out  for  Ca�eine

 New/open Fi le

Sit at Desk

Open 
I l lustrator

Be Creat ive!

Start 
Working?

Delay

المقدمة



تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب6



7 تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب

المقدمة

لمن هذا الدليل

البرنامج اليومي للتدريب

الوحدة التدريبية )1( 
                                       النوع االجتماعي

الوحدة التدريبية )2( 
                                       التعددية الحزبية

الوحدة التدريبية )3( 
                                       القيادة الناجحة

الوحدة التدريبية )4( 
                                       إدارة االجتماعات

الوحدة التدريبية )5(
                                       إدارة فريق العمل

الوحدة التدريبية )6( 
                                      صنع القرار

الوحدة التدريبية )7( 
                                     التفاوض/التحالف وبعض استراتجياته

الوحدة التدريبية )8(
                                     االتصال الفعال

الوحدة التدريبية )9( 
                                      نظام الكوتا
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اإىل:  موّجــــه  الدليل  هذا  	•
النساء في األحزاب السياسية

الهدف العام :
تعزيز املهارات القيادية للنساء في األحزاب  

األهداف الخاصة:
بنهاية الربنامج �ستكون امل�ساركات قادرات على:

التعددية  االجتماعي،  للنوع  األساسية  املفاهيم  على  التعرف   •
احلزبية والقيادة.

التحالفات،  بناء  التفاوض،  القرار،  وصنع  القيادة  مهارة  اكتساب   •
التسويات، التواصل.

التعرف على الفرص والصعوبات للمشاركة السياسية للمرأة  •

المــــــدة:
خمسة أيام في كل يوم 5 ساعات

موضوعات التدريب 
ما هو النوع االجتماعي.  •

الفرق بني النوع االجتماعي واجلنس  •
أدوار النوع االجتماعي واملؤسسات املؤثرة في تكريس األدوار.  •

مفهوم التعددية  •
التعددية احلزبية، األسس واملكونات.  •

التعددية احلزبية في اليمن .  •

ما هي القيادة؟  •
أمناط القيادة.  •

أنت سترأسني اجتماعاً- فماذا ستفعلني؟  •

لمن هذا الدليل
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كيف تقودي فريق عملك نحو النجاح؟  •

خطوات صنع القرار.  •
التأثير في صنع القرار- كيف ومتى؟  •

مهارات االتصال  •
فن احلوار كوسيلة اتصال.  •

اإلعالم ودوره في التواصل.  •

مفهوم التفاوض وبعض استراتيجياته.  •
كيف تصلي إلى ماتريدين    •

بناء التحالف – ما هي مبادئه؟  •

إلى ماذا حتتاج املرأة لتشارك في صنع القرار السياسي؟  •
مفهوم الكوتا  •

االعتبارات املساندة لتطبيق نظام الكوتا  •
أساليب تطبيق نظام الكوتا.  •

مدى إمكانية تطبيق نظام قانون الكوتا في اليمن  •

التطبيقات العمليـة:
اننت والتعددية.  •

افتراضاتك في توجيه أفراد حزبك.    •
فاطمة والنوع االجتماعي.   •

االجتماع الطارئ.  •
عالية واالنتخابات.مصدر النفوذ  •

قرارات عاجلة.  •
صفات تساعدك على تنفيذ القرار  •

مصدر النفوذ  •
كيف تخلقي التأثير في القرار؟  •

مترين أكثر مما تستطيع الكلمات قوله.  •
حوار ناجح يعني تواصل فعال.  •

لمن هذا الدليل
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تسوية تفاوضية أم.....؟  •
كيف ندعم نظام الكوتا في اليمن  •

  أساليب التدريب: 
املناقشة.  •

العصف الذهني  •
احلاالت العملية )دراسة حالة(  •

التمارين الفردية واجلماعية.  •
متثيل أدوار.  •

معينات التدريب: 
السبورة البيضاء.  •
البطاقات امللونة.  •

البطاقات الالصقة.  •
اللوح القالب.  •

جهاز العرض الرأسي.  •
جهاز الداتا شو.  •

لمن هذا الدليل
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يتضمن اليوم التدريبي ثالث جلسات تدريبية من الساعة 
فترتان  وتتخللها  الظهر،  بعد  الثانية  الساعة  حتى  التاسعة 

للشاي والراحة كما هو موضح في الجدول التالي:
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فرتة الراحة االأوىل
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فرتة الراحة الثانية

اجلل�سة التدريبية الثالثة
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بالدقيقة
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90
15
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املوضوع التدريبي

مقدمة ومتهيد واالأهداف العامة والتف�سيلية.

االجتماعي؟ النوع  هو  ما  	•
واجلن�ص االجتماعي  النوع  بني  الفرق  	•

االأدوار. تكري�ص  يف  املوؤثرة  واملوؤ�س�سات  االجتماعي  النوع  اأدوار  	•
مترين جماعي: فاطمة والنوع االجتماعي

النتائج. مناق�سة  	•
                                       

فرتة الراحة االأوىل

احلزبية التعددية  مفهوم  على  التعرف  	•
واملكونات االأ�س�ص   _ احلزبية  	التعددية  	•

اليمن. يف  احلزبية  التعدية  	•
مترين جماعي: نحن والتعددية.

النتائج مناق�سة  	•

فرتة الراحة الثانية

الناجحة. القيادة  مفهوم  	•
الناجحة. القيادة  منط  تعريف  اأن  عليك  ناجحة  قائدة  ت�سبحي  كي  	•

مترين فردي:افرتا�ساتك يف توجيه اأفراد حزبك  
نقا�ص جماعي

املوضوع التدريبي

�ستفعلني؟ فماذا  اجتماعاً!  �سرتاأ�سني  اأنت  	•
النجاح. نحو  عملك  فريق  تقودين  كيف  	•

متارين جماعية:
االفتتاحية. هذه  على  تعليقك  ما   .1

الهام. االجتماع   .2
واالنتخابات. عالية   .3

         مناق�سة النتائج.

فرتة الراحة االأوىل
القرار. �سنع  خطوات  	•

جماعي مترين  	•
قرارات عاجلة.

فردي: مترين  	•
�سفات ت�ساعدك على تنفيذ القرار

جماعي نقا�ص  	•

فرتة الراحة الثانية
ومتى؟ كيف  القرار-  �سنع  يف  التاأثري  	•

جماعي: مترين  	•
النفوذ م�سدر   .1

القرار؟ يف  التاأثري  تخلقني  كيف   .2
النتائج. مناق�سة  	•

من
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الوقت

املوضوع التدريبي

الفعال؟ االت�سال  هو  ما  	•
مترين جماعي:

 مترين اأكرث مما ت�ستطيع الكلمات قوله.
         مناق�سة النتائج.

فرتة الراحة االأوىل
ات�سال. كو�سيلة  احلوار  فن  	•

جماعي مترين  	•
قرارات عاجلة.

جماعي: مترين  	•
حوار ناجح يعني، توا�سل فعال.

جماعي نقا�ص  	•

فرتة الراحة الثانية
التوا�سل. يف  ودوره  االإعالم  	•

جماعي: مترين  	•
النتائج. مناق�سة  	•

املوضوع التدريبي

ا�سرتاتيجياته. وبع�ص  التفاو�ص  مفهوم  	•
مترين جماعي:

اختاري اإ�سرتاتيجية التفاو�ص املنا�سبة.
النتائج. مناق�سة  	•

فرتة الراحة االأوىل
تريدين   ما  اإىل  ت�سلني  كيف  	•

جماعي مترين  	•
 ت�سوية تفاو�سية اأم.....؟

جماعي نقا�ص  	•

فرتة الراحة الثانية
مبادئه؟ هي  – ما  التحالف  بناء  	•

جماعي: مترين  	•
 التحالف وامل�سالح امل�سرتكة.

النتائج. مناق�سة  	•
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الجلسة التدريبية

االأوىل

الثانية

الثالثة

املوضوع التدريبيالوقت

ال�سيا�سي؟ القرار  �سنع  يف  لت�سارك  املراأة  حتتاج  ماذا  اإىل  	•
جماعي  ذهني  ع�سف  	•

مفهوم الكوتا

فرتة الراحة االأوىل

الكوتا نظام  لتطبيق  امل�ساندة  االعتبارات  	•
  مترين جماعي

نطام الكوتا يف اليمن : الفر�ص و ال�سعوبات 1
جماعي نقا�ص  	•

فرتة الراحة الثانية

نظام الكوتا يف اليمن :الفر�ص و ال�سعوبات 2
مترين نهائي 

اختيار اإحدى ال�سعوبات واإحدى الفر�ص وو�سع خطط عمل لها
اختتام الور�سة
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الوحدة التدريبية  رقم 1

النوع االجتماعي
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مفهوم النوع االجتماعي
مقدمة: 

نهوض  بقضايا  االهــتــمــام  تــعــاظــم   
مجاالت  في  وإدماجها  وتمكينها  المرأة 
التنمية بشكل كبير في الربع األخير من 
فعقدت  العشرين«.   « الماضي  القرن 
مؤتمرات  أربــعــة  المتحدة  ــم  األم هيئة 
المكسيك  مؤتمر  أولها  كان  الشأن  لهذا 
دولياً  عاماً  كــان  ــذي  وال  1975 عــام  في 
للمرأة وبداية لما عرف بـ » عقد المرأة 
»،طرح العمل تحت شعار )مساواةـ  تنمية 
ـ سلم(. أعقبه مؤتمر كوبنهاغن في عام 
طرح  لما  تقييمية  محطة  وكــان   1980
في مؤتمر المكسيك. ثم مؤتمر نيروبي 
عام 1985 والذي وضع االستراتيجيات 

التطلعية للمرأة حتى عام 2000.
وكان مؤتمر بكين 1995 والذي طرح 
قضايا  على  للعمل  األساسية  المحاور 
الحروف  على  النقاط  ووضــع  النساء، 
وطور  للعمل،  وأســالــيــب  آلــيــات  وحـــدد 
مستجدات  مــع  يتناسب  بما  مفاهيم 

العصر وطبيعته والمهام.

من املفاهيم التي انبثقت عن موؤمتر 
بكني مفهوم » النوع االجتماعي ـ اجلندر« 

فما هو؟
كما  إدخالها  على  اصطلح  لفظة  الجندر: 
قد  وكان  الترجمات،  جميع  في  »جندر«  هي 
العربية  المجتمعات  إلى  المفهوم  هذا  دخل 
واإلسالمية مع وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان 
عام 1994 )أي قبل مؤتمر بكين(، حيث ذكر 
في هذه الوثيقة في 51 موضعاً... وفهم منه 
أنثى(  )ذكر/  الجندر  ـــ  الوثيقة  ترجمة  لدى 
تنحدر  إنكليزية  كلمة  هي   )Gender( ــ 
اللغوي  القاموس  في  وتعني  التيني  أصل  من 
)الجنس( ـ تحديدا من حيث الذكورة واألنوثة 

لتصنيف  لغوي  كمصطلح  تستخدم  وهــي  ـ 
تستخدم  أو  والصفات،  والضمائر  األسماء 
بالجنس  متعلقة  خصائص  على  مبني  كفعل 

في بعض اللغات، وفي قوالب لغوية بحتة.
مؤتمر  وثيقة  في  الجندر  مصطلح  تكرر 
بكين 233 مرة وكان ال بد من الوقوف بشكل 
والوقوف  المصطلح  هذا  داللــة  عند  أوضــح 
على معناه في لغته التي صك فيها، والتعرف 
إذ  الــداللــي...  وتطوره  نشأته،  ظــروف  على 
رفض التعريف أنه فقط ذكر/أنثى، وأصرت 
دول غربية على وضع تعريف يشمل:« الحياة 
غير النمطية كسلوك اجتماعي ورفضت دول 
أخرى ذلك »... وظل المصطلح يتداول على 

أنه » جندر » من دون تعريف نهائي له.
مؤتمر  ــق  ــائ وث صـــدرت   1998 عـــام  فــي 
الدولية  الجنائية  المحكمة  إنشاء  حول  روما 
وردت فيها مادة تقول: إن كل تفرقة أو عقاب 
الــجــنــدر يشمل جــريــمــة ضد  أســـاس  عــلــى 
» جندر« في  لفظة  إدخال  وكان  اإلنسانية... 
باللغة اإلنكليزية أمراً غريباً  تعريف الجرائم 
المقصود  تحري  اقتضى  ما  ذاتــه،  حد  في 
والفرنسي  العربي  النصين  أن  كما  منها، 
استعمال لفظة ـ الجنس ـ ولم يستعمال لفظة ــ 
جندر ــ حيث عرف الجندر بأنه يعني » الذكر 
واألنثى في نطاق المجتمع«، ما يصطلح عليه 
في علم االجتماع بالعربية: الفرد االجتماعي 

أو الكائن االجتماعي.
يقابل مفهوم الجندر أو النوع مفهوم الجنس 
بالمميزات  يرتبط  األخــيــر  وهـــذا   »sex«
عن  الرجل  تميز  التي  المحددة  البيولوجية 
المرأة وهي مميزات ثابتة ال تتغير حتى وإن 

تغيرت الثقافات أو تغير الزمان والمكان.
انه   « العالمية  الصحة  منظمة  وعرفته 
وصف  اســتــعــمــالــه  يفيد  ـــذي  ال المصطلح 
والمرأة  الــرجــل  يحملها  الــتــي  الخصائص 
لها  عــالقــة  ال  اجتماعية  مــركــبــة  كــصــفــات 

باالختالفات العضوية.
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ما  فعرفت  البريطانية  الموسوعة  أمــا 
الهوية  »إن  بالقول:  الجندرية  بالهوية  يسمى 
الجندرية هي شعور اإلنسان بنفسه كذكر أو 
أنثى، وفي األعم األغلب فإن الهوية الجندرية 
ولكن  واحــدة  تكون  العضوية«  »الخصائص 
اإلنسان  شعور  فيها  يرتبط  ال  حاالت  هناك 
توافق  فيها  يكون  وال  العضوية،  بخصائصه 

بين العضوية والهوية الجندرية.

 تعريف 
مفهوم النوع االجتماعي:

األمم  لصندوق  اإلقليمي  المكتب  يعرف 
يمثل  بأنه  االجتماعي  النوع  للمرأة  المتحدة 
المجتمع  يصنفها  التي  االجتماعية  األدوار 
من  لكل  البيولوجي  الــنــوع/الــدور  على  بناء 
الجنسين ويتوقع منهما ان يتصرفا بناء عليها 
وتتكرس بناء على منظومة من القيم والعادات 
والتقاليد وتصبح بعد مرور الوقت أمراً واقعاً، 
أي أن هذه األدوار هي من صنع اإلنسان.أي 
األدوار  مختلف  يمثل  االجتماعي  النوع  أن 
والحقوق والواجبات لكل من الرجال والنساء 
التي  والطرق  بينهم  والعالقات  المجتمع  في 
تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم 
واجتماعية  اقتصادية  عوامل  تحكمها  التي 
وتأثير  مختلفة  وبيئية  وسياسية  وثقافية 
في  والرجل  المرأة  مكانة  على  العالقة  هذه 

المجتمع. 

النساء  على  المفهوم  يقتصر  وال 
التي  الطريقة  يشمل  وإنــمــا  والــرجــال 
وسلوكياتهم  خصائصهم  بــهــا  تــحــدد 
التعايش  مــســار  خــالل  مــن  وهــويــاتــهــم 
االجتماعي  النوع  ويرتبط  االجتماعي. 
الّنفوذ  في  الالمساواة  بحاالت  عموماً 
الخيارات  من  االستفادة  إمكانية  وفي 
المختلفة  الــمــواقــع  وتتأثر  والــمــوارد. 

التاريخية  بالحقائق  والــرجــال  للنساء 
والدينية واالقتصادية والثقافية. ويمكن 
تتغير،  أن  والمسؤوليات  العالقات  لتلك 

وستتغير حتماً عبر الزمن. 

ــســاء والـــّرجـــال بطرق  ويــتــم تــعــريــف الــّن
مختلفة حسب اختالف المجتمعات. وتشّكل 
العالقات التي يتقاسمها الّنساء والّرجال ما 
وتشّكل  االجتماعي.  الّنوع  عالقات  يسّمى 
كذلك  وتشّكلها  االجتماعي،  الّنوع  عالقات 
مجموعة متنّوعة من المؤّسسات مثل األسرة 
والّنظم القانونية أو السوق. وتتمثل عالقات 
تراتبّية  قوى  عالقات  في  االجتماعي  النوع 
بين النساء والرجال تميل إلى تكريس دونية 
النساء. وغالباً ما تُقبل تلك العالقات التراتبية 
محّددة  عالقات  ولكّنها  »طبيعية«  أنها  على 
وقابلة للتغير عبر  اجتماعياً ومتوطنة ثقافياً 
االجتماعي  النوع  عالقات  وتشكل  الــزمــن. 
ديناميكية تتميز بالصراع والتعاون في نفس 
الوقت وتتخللها محاور أخرى من االعتبارات 
أو  أو الطبقة  التي تشمل الطائفة  المتراكمة 
العمر أو الحالة االجتماعية أو الموقع داخل 
الجنسين  بين  االختالفات  وتتحّدد  األســرة. 
اعتبارات  وفــق  ــــوالدة  ال على  ــقــدرة  ال مثل 
بيولوجية وتختلف عن أدوار النوع االجتماعي 

الممالة اجتماعياً.
إليها  المشار  األدوار  تــوزيــع  إعـــادة  إنها 
الفرص  وإتاحة  المشاركة  منطلق  من  سابقاً 
والمواد،  الــمــوارد  إلــى  للوصول  المتساوية 
واكتشاف القدرات والمهارات للجميع )نساء 
كل  المجتمع  على  بالنفع  لتعود  ورجــــاالً( 

المجتمع.
ولتحقيق ما سبق البد من:

بين  العالقات  اختالف  وتحليل  معرفة   •
الرجال والنساء 

والمسؤوليات  واألدوار  األسباب  ماهي   •
التي تعكس عالقات القوة » الهيمنة والخضوع« 
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بين الجنسين ؟
• العمل على إعادة بناء العالقات بين النساء 
والرجال على أساس المساواة الجندرية، بحيث 
يتساوى الجنسان فيما يتعلق بالعالقة بينهما.

 الفرق بين
 النوع االجتماعي والجنس

وإذا ما كان بعض العلماء والباحثون يؤكدون 
أن هناك جوانب محددة في التكوين البيولوجي 
والكروموزومات  بالهرمونات  تتعلق  لإلنسان 
عن  مسؤولة  الدماغ  وحجم  جينية  ومــؤثــرات 
فروق فطرية في السلوك فإن عدداً آخر يؤكد 
من  الكثير  يجري  انه  ويرى  معاكسة  توجهات 
البيولوجية  الفروق  هذه  تكريس  في  المبالغة 
وثقافة  سلوكيات  وتحدد  اجتماعياً  لتنسحب 
»كمجتمع«  نعتبرها  متبعة  وطــرقــاً  ونشاطاً 

مالئمة لهذا الجنس أو ذاك.
سعيد  جودة  العالمة  للشيخ  بحث  في  ورد 
بعنوان الدين والقانون يقول: إن الكائنات الحية 
تخرج سلوكها من بطون أمهاتها عدا اإلنسان، 
من  يخرج  أن  بعد  سلوكه  يتعلم  اإلنسان  فإن 
بطن أمه. ويقول: »حتى إن مشكلة المرأة في 
العالم ال تزال مرتبطة بعدم إدراك هذا التطور 
تقرير  فــي  ورد  كما  العصبي«.  البيولوجي 
التنمية البشرية 2007 أن عالم االجتماع إميل 
دوكهايم عرف التنشئة االجتماعية بأنها عملية 
وفقاً  اجتماعي  كائن  من  اإلنسان  فيها  ينتقل 
السائدة  والعالقات  واألدوار  والقيم  للمعايير 
شخصية  فإن  لذلك  مجتمعه،  مؤسسات  في 
الفرد تتشكل نتيجة تراكمات وخبرات تأصلت 
يشكل  مما  بيئته،  مع  الفرد  هذا  وتفاعل  فيه 
ـ  األساس في تحديد السلوك اإلنساني للفرد 
وبناء عليه ال يمكن فهم شخصية الفرد بمعزل 
المتأصلة  والثقافية  التاريخية  جـــذوره  عــن 
سلوك  فهم  يمكن  ال  كما  وماضيه.  تراثه  في 
الفرد دون تحليل البيئة االجتماعية التي عاش 

وظيفة  اإلنساني  للسلوك  ألن  فيها  ويعيش 
اجتماعية تجمع بين الذات والبيئة االجتماعية 
في تفاعل مستمر، فإن كانت البيئة استبدادية 
األغلب شخصية  على  فإنها ستخلق  أو صلبة 

سيئة التكيف ذات سلوك منحرف.

هنا يمكن تحديد الفارق األساسي بين 
الجنس والجندر بالقول:

 إن الجنس حالة نولد بها وهي ثابتة، 
نكتسبها  الــجــنــدر هــي حــالــة  فــي حــيــن 

وبالتالي فهي متغيرة.

ثقافة  وفق  والسلوكيات  األدوار  تحديد  إن 
تصنيفات  من  ينتجه  ومــا  ما  مجتمع  وأفــكــار 
تؤدي إلى تبرير هيمنة فئة على أخرى بدعوى 
النفس  وضبط  العقل  إعمال  في  تفوقها  أنها 
جديرة  بالتالي  وهــي  بالمشاعر  والتحكم 

باإلمساك بمقاليد األمور والسيطرة.
أوسع  مفهوم  إلى  النهاية  في  نصل  أننا  أي 
للجنسين  االجتماعية  األدوار  على  يطلق 
الثقافية  المجتمع  منظومة  حسب  يتم  والذي 
زمنية  حقبة  فــي  والــســيــاســة  واالجــتــمــاعــيــة 

محددة.

أما أدوار الجنس: الوظائف البيولوجية 
مثل  اآلخــر  دون  جنس  بها  يختص  التي 

الرضاعة..
أي أن الكثير من الفروقات بين الرجل 
والمرأة ذو أصل اجتماعي ثقافي وبالتالي 
يمكن أن يختلف من مجتمع آلخر أو تتغير 

في كل حقبة تاريخية.
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الجندر

الفرق بني االأدوار التي يقوم بها كل من الرجل واملراأة يف 
جمتمع ما.

ال يولد مع االإن�سان

ميكن تغيريه

يتكون من عالقات اجتماعية ن�سنعها نحن

من  املحيطة  بالظروف  تتاأثر  االإن�سان،  �سنع  من  الأنها 
ظروف اقت�سادية و اجتماعية و�سيا�سية

املختلفة  املجتمعية  املوؤ�س�سات  مع  يتقاطع  و  يرتبط 
وزارات، مدار�ص، م�ست�سفيات، الخ(

الجنس

الفرق البيولوجي الطبيعي بني الرجل و املراأة

يولد مع االإن�سان

ال ميكن تغيريه

وجد الأداء وظائف طبيعية

ال تتاأثر بالظروف املحيطة من ظروف اجتماعية 
واقت�سادية و�سيا�سية.

املجتمعية  املوؤ�س�سات  مع  يتقاطع  اأو  يرتبط  ال 
املختلفة )وزارات، م�ست�سفيات، مدار�ص، الخ(

)Gender( و الجندر )Sex ( الفرق بين الجنس

أدوار الجندر المختلفة

الدور 
الدور اإلنجابي

المجتمعي 
السياسي

الدور 
اإلنتاجي

مسؤوليات الحمل 
والوالدة وكذلك 

المسؤوليات العائلية.
ال يتضمن فقط 

اإلنجاب من الناحية 
الحيوية ولكن يشتمل 

على مسؤوليات رعاية 
االطفال وتربيتهم 

واألعمال المنزلية و 
رعاية األسرة وتحضير 

الطعام، وتنظيم 
المنزل، وجلب المياه، 
والتسوق وهو ذو قيمة 
وأهمية بالغة وال يمكن 
االستغناء عنه، مع ذلك 

ال يدخل في اعتباره 
عماًل يدر دخاًل 

مباشراً.

 نشاطات يقوم بها الفرد على مستوى الجماعة 
الصالت  بخلق  تتعلق  الــمــجــتــمــع.نــشــاطــات  أو 
ــقــرارات  ال اتــخــاذ  فــي  والــمــشــاركــة  االجتماعية 
والتنظيمات  السياسي  العمل  فــي  والــمــشــاركــة 
باألعمال  والنساء  الرجال  يقوم  المجتمعية.غالباً 
بها  فيقوم  السياسية  األعــمــال  أمــا  االجتماعية 

الرجال.
وتعتبر  أكثر.  الــدور  هــذا  في  الرجل  دور  يبرز 
اإلنتاجي  الـــدوريـــن  كــال  فــي  الــنــســاء  مــشــاركــة 
والمجتمعي مهمة إضافية غالباً ما تكون عبئاً على 

حساب العمل في المهام األخرى.

 إنتاج السلع 
والخدمات القابلة 
لالستهالك والتجارة. يقوم 
بتأديتها كل من الرجل والمرأة 
مقابل أجر نقدي أو عيني. مقسم 
إلى واجبات وأعمال رجالية 
مثل الحرث وواجبات وأعمال 
نسائية مثل حلب الماشية وتربية 
الحيوانات. وعندما يسأل 
اإلنسان: ماذا تعمل؟ فإن اإلجابة 
في الغالب تتصل بالعمل اإلنتاجي 
»المأجور » الذي يدر دخاًل، 
ويمارسه الرجال والنساء على حد 
سواء، لكن النساء سوف تختلف 
أعمالهن ووظائفهن تبعا للتقسيم 
الجندري للعمل، وغالباً عمل 
النساء يكون أقل وضوحاً ويصنف 
أنه أقل قيمة من عمل الرجال.
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الوعي بالجندر:
التي  يخلقها  المشاكل  القدرة على تحديد 
والمرأة  الرجل  بين  لألدوار  المسبق  التحديد 
على أساس الجنس البحت وأيضاً القدرة على 
إيجاد حلول لهذه المشاكل.ويتطلب القدرة على 
معرفة وتمييز أن للمرأة احتياجات واهتمامات 

مختلفة بسبب اختالف أوضاعها و أدوارها
اختيار  إمكانية  يعطينا  ـــاألدوار  ب الــوعــي   

األفضل:-
 استخدمت كلمة جندر ألول مرة منذ ثالثين 
عاماً لشرح صفات الرجال و النساء المحددة 
المحددة  الصفات  تلك  مقابل  في  اجتماعياً 
الخصائص  إلــى  الجندر  .ويشير  بيولوجياً 
والنساء  للرجال  اجتماعياً  المحددة  واألدوار 
وفقاً لعوامل جرى تشكيلها تاريخياً واقتصادياً 
النساء  به  تقوم  وعرقياً.ما  وحضارياً  ودينياً 
في مجتمع ما قد يقوم به الرجال في مجتمع 
يتعلمون  ولكن  وذكــوراً  إناثاً  الناس  يولد  آخر. 
ليكونوا فتيات وصبية ويكبرون ليصبحوا نساء 
والمشاعر  األخــالق  هي  ما  يتعلمون  ورجــاالً. 
واألدوار والنشاطات الالئقة لهم وكيف عليهم 
السلوك  اآلخرين. هذا  الناس  مع  يتعاملوا  أن 
ويحدد  الجندر  هوية  يشكل  مــا  هــو  المتعلم 

أدواره.
تختلف أدوار الجندر للنساء والرجال كثيراً 
من ثقافة إلى أخرى ومن مجموعة اجتماعية 
من  كــاًل  إن  الثقافة.  نفس  ضمن  أخــرى  إلــى 
والعمر  االقتصادية  والظروف  والطبقة  العرق 
للنساء  بالنسبة  ما هو مالئم  تحديد  تؤثر في 
والرجال. تتغير الثقافة على مر الزمن وكذلك 
تتغير أنماط الجندر. إن األزمات المفاجئة مثل 
الحروب أو المجاعات يمكن لها أن تغير بشكل 

سريع وكامل ما يفعله النساء والرجال.
لألبد.  أحياناً  ولكن  قصيرة  لفترة  أحياناً 
و  والثقافة  اإلنسان  فيما يخص حقوق  وأيضاً 
الدين نجد أدواراً مختلفًة للرجال والنساء وفقاً 
االختالف  ندرك  حالما  المجتمع.  يحدده  لما 

أن  يمكن  ال  التي   “ البيولوجية  األدوار  بين 
تتغير” وأدوار الجندر “التي يمكن أن تتغير” 
نكون قادرين على النظر بطريقة جديدة على 
حياتنا الخاصة ودورنا في المجتمع. إن الوعي 
يعطينا  وجذوره  أسبابه  وتفهم  الجندر  بأدوار 
أدوار  بعض  لتغيير  أفضل  واختيار  إمكانية 

الجندر وتقبل األدوار األخرى.

االحتياجات الجندرية:
النوع  ــاجــات  ــي احــت تــنــقــســم  عــــام  بــشــكــل 
واحتياجات  إحتياجات عملية  الى  اإلجتماعي 
حاجات  هي  العملية  الحاجات  استراتيجية. 
آنية وقصيرة المدى، تخص بعض النساء وليس 
يومية حياتية “طعام،  بأمور  ترتبط  جميعهن، 
عليها  تتعرف  أن  يمكن  مــدرســة..”،  صحة، 
تستفيد  معالجتها،  الممكن  ومــن  النساء  كل 
وتحسن  الــمــشــاركــات  النساء  معالجتها  مــن 

شروطهن.
ولكنها ال تطال وال تغير األدوار والعالقات 

التقليدية.
الجندر:  في  االستراتيجية  الحاجات  أما 
فهي حاجات طويلة المدى نسبياً، تشترك فيها 
مجتمعياً  المرأة  بموقع  ترتبط  النساء،  أغلب 
ثقافة،  مـــوارد،  ــى خــضــوع، نقص  أدن )أعــلــى، 
التعرف  عن  النساء  تعجز  ما  غالباً  عنف..(، 
على أسس المشاكل أو تتمكن من الحل، وتحتاج 
معالجتها إلى مزيد من الوعي والمعرفة والثقة 
بالنفس والتعليم، وتعزيز التجمعات النسائية، 
بحيث تكون النساء ناشطات ومؤهالت لصنع 
قادرات  يُكن  أن  وبالتالي  مراكز،  وتسلم  قرار 

على تغيير العالقات واألدوار التقليدية.
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االحتياجات اإلسرتاتيجية

لتح�سني  االأفــــراد  يتطلبها  التي  االحتياجات  هــي 
و�سعهم ومكانتهم يف املجتمع.

ال�سيطرة  من  االأفــراد  ميكن  االحتياجات  هذه  توفري 
على ظروف معي�ستهم والعمل على تغيريها.

تتعلق بالعالقات بني االأفراد واجلماعات وت�ستهدف 
تقلي�ص الفجوة بني اجلن�سني يف احل�سول وال�سيطرة 

على املوارد.

تعرتف باأهمية االحتياجات االأ�سا�سية وجتاوزها للعمل 
على تغيري الظروف التي تعوق من اإ�سباعها.

طويلة املدى وتتطلب تخطيطاً ا�سرتاتيجياً.

ي�سعب تعريفها الأنها غري مبا�سرة كما يع�سر االتفاق 
عليه.

واالأفــــراد  لــلــظــروف  وتخ�سع  عليها  متفق  غــري 
التي  االأولويات  وكذلك  يحددونها  الذين  واجلماعات 

تت�سمنها.

االحتياجات العملية

هي االحتياجات التي يتطلبها االأفراد لت�سهيل قيامهم 
باأدوارهم التقليدية.

التقليدية وتتم�سى مع  االأدوار  ال تتطلب تغيرياً يف 
عادات املجتمع وتقاليده.

ال�سكن  )مثل  املــوارد  على  احل�سول  اإىل  املــراأة  حتتاج 
والغذاء واملياه( الأداء دورها كاأم والعناية باأ�سرتها.

االأ�سا�سية  االحتياجات  متثل  الأنها  تعريفها  ي�سهل 
واالأولية للغالبية العظمى من النا�ص.

ق�سرية املدى ومبا�سرة وحتقيقها قد يت�سم بالوقتية 
اأو اال�ستدامة.

ال يعار�سها اأحد الأنها تتطابق مع ما هو طبيعي.

ــرة  ــس االأ� ــــراد  اأف جميع  طـــرف  مــن  عليها  متفق 
واحلكومات واملنظمات االأهلية وحتى الب�سرية اإذ اأنها 

تخ�ص بقاءها.

معالجة االحتياجات العملية

قرو�ص  طريق  عن  ــراأة  امل دخــل  توفري  	•
�سغرية لتنفيذ م�ساريع تقليدية.

تخفيف عبء العمل عن املراأة بتزويدها  	•
اأو  اأو مطاحن قمح  مب�سخة مياه يف مكان قريب، 

اأفران منزلية ب�سيطة توفر لها الوقود.

توفري  ــق  طــري عــن  الــ�ــســحــة  حتــ�ــســني  	•
اخلدمات.

االأ�سرة.  تنظيم  خدمات  االأولية،  الرعاية  	•
والتثقيف ال�سحي وتوفري املياه النقية.

االبتدائي التعليم  فر�ص  		توفري  	•

معالجة االحتياجات اإلسرتاتيجية

�سمان احل�سول على و�سائل االإنتاج، وملكية  	•
االأر�ص، وامل�سكن، وراأ�ص املال، والقرو�ص.

احلر  باالختيار  للمراأة  ت�سمح  ظروف  توفري  	•
يف جمال ال�سحة االإجنابية.

توفري فر�ص عمل مت�ساوية للن�ساء والرجال  	•
للمراأة  ي�سمح  كي  الــالزم  والتاأهيل  التدريب  وتوفري 
املنظم  العمل  قطاع  يف  الوظائف  على  باحل�سول 
مراكز  اإىل  والو�سول  الوظيفي  للرتقي  الفر�ص  واإتاحة 

�سنع القرار.

ــواع  اأن كــل  على  املـــراأة  ح�سول  ت�سجيع  	•
ال�سناعية وخدمات  التكنولوجيا  املعرفة مبا يف ذلك 

االإر�ساد الزراعي، واملعرفة بحقوقها القانونية.

�سن وتنفيذ القوانني التي ت�سمن امل�ساواة  	•
والعدالة للمراأة.

احلياة  يف  املــــراأة  م�ساهمة  ت�سجيع  	•
اجلمعيات  يف  املــــراأة  عمل  وت�سجيع  االأ�سا�سية 
ومتكينها  املـــراأة  بحقوق  املعنية  خا�سة  االأهلية 

اقت�سادياً واجتماعياً و�سيا�سياً

جدول يبين االحتياجات الجندرية:



ي
ع
ما

جت
اال

ع 
نو

 ال
:1

25 تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب

ادوار النوع االجتماعي والمؤسسات 
المؤثرة في تكريس األدوار

المؤسسات االجتماعية والثقافية المؤثرة في تحديد النوع االجتماعي

يكتسب الفرد المعايير العامة التي تفرضها أنماط الثقافة السائدة في المجتمع عن طريق 
األسرة، كذلك يكتسب المعايير الخاصة باألسرة التي تفرضها عليه، ولهذه المعايير أثرها في 

تعديل السلوك االجتماعي للفرد وفي تحديد مسار التنشئة االجتماعية.
يؤثر جنس الطفل على نموه منذ لحظة ميالده وذلك ألن الطفل يقع تحت ضغوط اجتماعية 
في  السائدة  والتقاليد  والعادات  جنسه،  لنوع  تبعاً  عامة  المجتمع  ومن  ومعلميه  والديه  من 
يتفق واتجاهات تفضيل احد  تفضيل الذكور على اإلناث. فالطفل يتعلم كيف يسلك مسلكاً 
الجنسين يرضى عنه المجتمع،والذي ال يراعي هذه التقاليد ال يرضى عنه المجتمع، وبذلك 
لها  يخضع  التي  والثقافية  التعليمية  المؤثرات  نوعية  يحدد  أنثى  ام  كان  ذكراً  الجنس  فنوع 
لعبت  اذا  للسخرية  البنت  وتتعرض  للنقد  يتعرض  البنات  ألعاب  يلعب  الذي  فالولد  الطفل، 

ألعاب األوالد.

المدرسة هي إحدى مؤسسات المجتمع التي تساهم في التنشئة على القيم االجتماعية 
السائدة وفي تعميق األدوار االجتماعية المحددة لكال الجنسين، وذلك من خالل المناهج، 
المنزلي  بالتدبير  المرتبطة  المدرسية  األنشطة  تخصص  ما  فعادة  واأللعاب.  النشاطات 
للفتيات، كانعكاس لدورهم في المنزل، وتخصص األنشطة الرياضية لألوالد. كما أن المناهج 

تصور األدوار الريادية للرجال، وال تعطي نفس المساحة النجازات النساء.

فالتغطية  والنساء،  للرجال  االجتماعي  الــدور  تشكيل  في  أساسياً  دوراً  اإلعــالم  يلعب 
الرأي  وأصحاب  والبرلمانيون  السياسيون  القادة  هم  الرجال  أن  تظهر  لألحداث  اإلخبارية 
بينما النساء يغبن عن المشهد اال في ما ندر وتكون في األغلب أدوارهم ثانوية. وتأتي األعمال 
الدرامية االجتماعية لتكرس اكثر من الدور القيادي للرجال والدور اإلنجابي المنزلي للنساء. 
وشؤون  والتجميل  الموضة  مواضيع  في  للنساء  الموجهة  المكتوبة  الصحافة  تتخصص  كما 

الطبخ ورعاية األطفال، بينما تتناول مثيالتها للرجال قضايا السياسة واالقتصاد.

لألدوار  امتداداً  العمل  مكان  في  االجتماعي  النوع  ألدوار  التنميطية  الممارسات  تعتبر 
تختص  بينما  والمدراء  العمل  أرباب  هم  فالرجال  المنزل.  في  والرجال  للنساء  تعطي  التي 
الضيافة  او  السكرتارية  والتنظيم مثل  الرعاية  كثير من  التي تشتمل على  بالوظائف  النساء 
او التنظيف. ومقارنة بالرجال فالنساء أقل حظاً في الحصول على الترقيات والتدريب، وفي 
بعض القطاعات ال يميل أصحاب العمل إلى توظيف النساء نتيجة عدم تحبيذ فكرة ذهاب 

المرأة في إجازة الوضع.
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تطور مناهج التنمية الخاصة بالمرأة
دور  أهمية  إلى  والمخططون  الباحثون  تنبه 
التنمية  عملية  في  إشراكها  وضـــرورة  الــمــرأة 
وأجمعوا على أن عدم وجودها في مجال التنمية 
سيؤدي إلى فشل المشاريع التنموية وبرزت منذ 
سبعينيات القرن الماضي ثالثة مناهج أساسية 

خاصة بذلك وهي:
1ـ املراأة يف التنمية:

 ينطلق هذا المنهج من أن المرأة كانت غائبة 
في  موجودة  وغير  التنمية  مجاالت  عن  تماماً 
تفكير المخططين مما أدى إلى فشل المشاريع 
الــتــنــمــويــة. لـــذا فــال بــد مــن تــــدارك ذلـــك في 
التخطيط التنموي من خالل توفير االحتياجات 

الرئيسة اليومية من طعام ودواء وتعليم...الخ
2ـ املراأة والتنمية:

المرأة هي متواجدة  المنهج أن   يعتمد هذا 
التنموية  المشاريع  وفــي  المجتمع  في  أصــال 
يجب  لذلك  الرجل  مع  متساوية  غير  ولكنها 

إعطاؤها نفس الفرص بالتساوي.
3ـ النوع االجتماعي والتنمية:

على  التركيز  أن  على  يعتمد  المنهج  هــذا   
التي  األساسية  المشكلة  يتجاهل  فقط  النساء 
تخص مكانة المرأة المتدنية بالنسبة للرجل... 
فاعل  كعنصر  بالمرأة  يعترف  المنهج  وهــذا 
التمييز  مظاهر  كل  على  القضاء  إلى  ويسعى 

ضدها من خالل مدخل التمكين.
االجتماعي،  النوع  في  الحديث  أهمية  تأتي 
المسمى “بالجندر” كونه فلسفة غربية جديدة 
استطاعت  غربية  نسوية  منظمات  تتبناها 
يتوقف  ولم  جدل  محل  المفهوم  هذا  تجعل  أن 
ــل اســتــطــاعــت مثل  األمـــر عــنــد هـــذا الــحــد، ب
أعماق  في  تدخل  أن  النسوية  التنظيمات  هذه 
مثل  عالمية،  لمنظمات  العليا  المستويات 
في  كذلك  وأفلحت  المتحدة،  األمــم  منظمة 
المرأة،  قضايا  تخص  دولــيــة  مؤتمرات  عقد 
كان من أشهرها مؤتمر بكين عام 1995 وترى 

المتعلقة  التقسيمات واألدوار  أّن  الفلسفة  هذه 
بينهما، وحتى  الفروق  والمرأة، وكذلك  بالرجل 
الذكر  بنظرة  المرتبطة  واألفــكــار  التصورات 
وللذكر،  لنفسها  األنثى  ونظرة  ولألنثى،  لنفسه 
كل ذلك هو من صنع المجتمع، وثقافته، وأفكاره 
السائدة.. أي أّن ذلك كله مصطنع ويمكن تغييره 
وإلغاؤه تماماً؛ ومن أدبيات هذه المنظمات، أّن 
منذ  الطفل  في  المجتمع  يصنعها  الفكرة  هذه 
صغره، ويمكن تدارك ذلك بوسائل وسياسات، 
الفلسفة  لهذه  المؤيدة  المنظمات  تعمل  وكما 
وحتى  والسياسات،  الوسائل  هذه  تعميم  على 
عقيدة  عــن  النظر  بغض  أمــكــن،  إن  فرضها، 
المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده. وقد وضعنا 
هذه القضية للنقاش: أي ما مدى قدرة المرأة، 
اآلتية،  بالمهن  القيام  على  بالرجل،  مقارنة 
والشاحنات،  السيارات  مكنكة  الحدادة،  مثاًل: 
المسافات  في  الشاحنات  المناجم،قيادة  عمل 
البعيدة  النائية  األماكن  في  التدريس  البعيدة، 
القيام  الرجل على  الحضر؟ ما مدى قدرة  عن 
فــي دور  الــرضــع، واألطــفــال  برعاية األطــفــال 

الحضانة، مقارنة بقدرة المرأة ؟ 

وبشكل عام، تهدف السياسات الخاصة 
الفجوة  مــن  التقليل  ــى  إل الــمــرأة  بتنمية 
والمرأة  المجتمع  في  والرجل  المرأة  بين 
الريفية والحضرية وهناك جهود كبيرة في 
التنسيق  عدم  ينقصها  ولكن  المجال  هذا 
حتى  المتابعة  وعـــدم  التخطيط  وســـوء 
تتمكن من إعطاء النتائج الفعلية المطلوبة، 
وهناك وحدات داخل وزارات تهتم بقضايا 
نشاطات  برمجة  على   تعمل  المرأة حيث 
المرأة  إشراك  أجل  من  مختلفة  ومشاريع 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  فــي 
والسياسية، كما تعمل بعض الوحدات على 
رفع مستوى المرأة، خاصة المرأة الريفية 
األولية  احتياجاتها  وســد  قضاياها  لحل 

وتمكينها من اإلنتاج والعمل .
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التحليل الجندري:
النوع  لــمــتــطــلــبــات  مــــراع  تــحــلــيــل  أي  ان   
تناول  في  المنهجية  الطريقة  يعني  االجتماعي 
تأثيرات التنمية المختلفة على النساء والرجال. 
النوع  لمتطلبات  مـــراع  تحليل  أي  ويتطلب 
االجتماعي فصل البيانات حسب الجنس وفهم 
يتم  أن  ويتعين  ومكافأته.  العمل  تقسيم  كيفية 
االجتماعي  النوع  لمتطلبات  المراعي  التحليل 
في كافة مراحل عملية التنمية كما يتعين على 
أو  نشاط  أي  سيؤّخر  كيف  يتساءل  أن  المرء 
قرار أو مخطط معين بشكل مختلف على النساء 

والرجال )باركر1993( 

واألنشطة  األدوار  الجندري  التحليل  يتناول 
ـ من يملك؟  ــ من يعمل؟ وماذا يعمل؟ـ  والعالقاتـ 
من يقرر؟ من يحصل على المكاسب والفوائد؟ 
ومن يتحكم بالموارد؟ وما هي العوامل المؤثرة 
ملكية،  )قوانين،  المجتمع  في  العالقات  على 

إرث.... الخ(
للنساء  أن  الجندري  التحليل  يكشف  كذلك 
مختلفة  وحــاجــات  وتــجــارب  خبرات  والــرجــال 
ومسؤولياتهم  أدوارهــــــم  الخـــتـــالف  نــتــيــجــة 
الجندرية وكالهما يلعب دورا في مجال العمل 
اإلنتاجي والمجتمعي. لكن مساهمة النساء أقل 
ظهوراً وانتظاماً... ففي حين يثمر عمل الرجال 
ينتجن  النساء  فــإن  نقدياً  دخــاًل  الــزراعــة  في 
الغذاء الستهالك األسرة، وتبقى القيمة النقدية 
مستترة، ودور النساء التنظيمي في المجتمع قد 
يكون حاسماً، ولكنه أقل وضوحاً.. ويبقى العمل 
هو  ــذي  ال واالجتماعي  البيولوجي  اإلنجابي 
أساس بنية المجتمع اإلنساني )رعاية األطفال، 
الطعام وتصنيعه، نظافة  معيشة األسرة، طهي 
المنزل والبيئة، صحة األسرة... إلخ( كلها مهام 
ال  ولكنها  النساء  كاهل  على  الغالب  في  تقع 
التخطيط  إليها في  تقدر حق قدرها وال ينظر 

التنموي.

الحاجات  تأخذ  أن  يجب  التنموية  البرامج 
تنجح  لكي  الجندرية  واإلستراتيجية  العملية 
حقيقة، وإال فإنها ستفشل إن لم تخفف من أعباء 
إلى  تتنبه  ولم  النساء  عاتق  على  الملقى  العمل 
أدوارهن في العمل اإلنجابي والعمل المجتمعي.
يكشف التحليل الجندري أدوار وعالقات النساء 
المساواة  عدم  ومظاهر  المجتمع  في  والرجال 
األمم  إحصائيات  تزال  وما  العالقات  تلك  في 

المتحدة تبين أن:
•النساء يؤدين ثلثي حجم العمل في العالم 
•النساء يكسبن 10/1 من الدخل العالمي 

•النساء يشكلن ثلثي عدد األميين في العالم 
•النساء يملكن أقل من 100/1 من ممتلكات 

العالم 

ما هي المأسسة؟:
هي عملية إنشاء هيئات أو منظمات أو 
المجال  في  دساتير  أو  تشريعات  إصــدار 
العام أو التطوعي أو ألي من أعمال مشابهة 

بغرض ترفيه وترقية هدف معين.
فتتضمن  االجتماعية  المأسسة  أمــا 
العقائد والسلوكيات التي ينظمها المجتمع 
ترتبط  والـــتـــي  طــرفــه  مـــن  والــمــقــبــولــة 
هو  يعتبره  ما  أي  األساسية،  باحتياجاته 
كذلك على األقل في مرحلة ما من حياته. 
مجموعة  اإلطــار  هــذا  في  أيضاً  وتدخل 
السلوكيات واألدوار والعالقات والوظائف 
تحقيق  إلـــى  تسعى  ــتــي  وال االجــتــمــاعــيــة 

االحتياجات المجتمعية األساسية. 

مأسسة النوع االجتماعي: 
والبرامج  والخطط  السياسات  تصور  تعني 
وخلق الهياكل واآلليات وسن التشريعات وتوفير 
العمل  تعزيز  إلى  الرامية  التدابير  الموارد وكل 
من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
التركيز على إطار  المرأة وتعزيز مشاركتها مع 
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تحليل النوع االجتماعي. 

     كيفية مأسسة النوع االجتماعي:
      تتم بتوفير:

• اإلرادة السياسية.
• المنهجيات والنظريات التي تسمح بتحليل 

الوضع وتحديد المعوقات والفرص.
النوع  حــســب  الــمــصــنــفــة  ــومــات  ــمــعــل ال  •
الجنسين  بين  التفاوت  تحدد  التي  االجتماعي 

وتسمح برسم الغايات واألهداف.

• السياسات واالستراتيجيات.
النوع  تتبنى قضية مأسسة  • وجود حركات 

االجتماعي .
• الحوار الوطني حول المأسسة.

• القوانين والتشريعات.
• اآلليات والمؤسسات والهياكل.

• الخطط والبرامج والمشروعات.
• الموارد البشرية المدربة في مجال إدماج 
النوع االجتماعي في التنمية وأهمية مأسسته.

الخطط  انجاز  أجل  من  المالية  الموارد   •
والبرامج والمشروعات.

البدائل  وضــع  ثــم  ــجــازه  ان تــم  مــا  تقييم   •
األفضل.

عناصر خطة مأسسة النوع االجتماعي:
• وضع مبررات المأسسة.

إرادة سياسية ووضع سياسة عامة/ الخطة 
واألهداف.

الخطة  لتحقيق  والهياكل  األجهزة  وضع   •
واألهداف.

• وضع خطة استراتيجية، برامج ومشروعات 
لتحقيق غاياتها وأهدافها.

• وضع إجراءات وتدابير أخرى. 

سياسة الحكومة والنوع االجتماعي
النوع  تعزيز  في سياستها  الحكومة  تبنت  لقد 
االجتماعي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والثقافية كافة.
لسنة   )25( رقم  الجمهوري  القرار  فقد صدر 
األعلى  المجلس  وتنظيم  تشكيل  بإعادة   2003
رئاسة  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  يتولى  لــلــمــرأة، 
الوزراء  من  عــدداً  عضويته  في  ويضم  المجلس 
ذات  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  وممثلي 
الوطنية  اللجنة  رئيسة  إلــى  باإلضافة  العالقة 
العاصمة  أمانة  في  ومنسقاتها  ونائبتها  للمرأة 
اختصاصات  أهم  ومن  الجمهورية.  ومحافظات 
الرئيس  التيار  في  المرأة  قضايا  إدماج  المجلس 

للتنمية.

مجاالت ومستويات مأسسة 
النوع االجتماعي

ثانيًا: المستوياتأواًل: المجاالت

التربوياالقتصاديالسياسي
القوانين الثقافي والتعليمي

اإلجراءات التقليديةوالتشريعات
 أو قانونية

الهياكل 
والمؤسسات الدبلوماسي األمني القضائي
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ففي سبتمبر 2003 أقر المجلس إستراتيجية 
االجتماعي”  النوع  “إستراتيجية  المرأة  تنمية 
المرأة  مكانة  بمستوى  االرتقاء  إلى  تهدف  التي 
وتمكينها، وتسعى إلى إدماج النوع االجتماعي في 
محاور التنمية الرئيسة والعمل في إطار منهجية 

عمل.  
اللجنة  فــي  متمثلة  الــحــكــومــة  تبنت  كــذلــك 
الوطنية للمرأة كونها الجهة الرسمية المعبرة عن 
احتياجات المرأة من إضفاء بُعد النوع االجتماعي 
األخرى  الوطنية  واالستراتيجيات  الخطط  على 

متسقة ومتناغمة تهدف إلى تمكين المرأة.
في  طبقت  ومشروعات  برامج  تطوير  تم  كما 
الصحة  مجاالت  في  سيما  ال  متعددة  مجاالت 
األمية  ومحو  الفتاة  تعليم  ومــجــاالت  اإلنجابية 
العمل  فرص  وتعزيز  التأهيل  وإعــادة  والتدريب 
خالل  مــن  الفقر  ومكافحة  الــزراعــيــة  والتنمية 
المدن  في  المرأة  تستهدف  التي  األنشطة  دعم 

والريف.
في  العاملة  ــوادر  ــك ال تــزويــد  ــى  إل بــاإلضــافــة 
الوزارات والقطاعات المختلفة بقضايا ومفاهيم 
التدريبية  البرامج  خــالل  من  االجتماعي  النوع 
وتقديم االستشارات والدعم الفني وإجراء البحوث 
االجتماعي  النوع  بقضايا  المعنية  والــدراســات 

والتنمية.
في  تساهم  التي  واآللــيــات  األدوات  وتطوير 

تضمين مفاهيم وقضايا في األنشطة التنموية.
كــمــا عــمــلــت الــحــكــومــة عــلــى تــعــديــل لبعض 
تمييزية ضد المرأة  القوانين المتضمنة نصوصاً 
ومن القوانين التي تم التعديل فيها قانون األحوال 

الشخصية وقانون الحيثية...إلخ.
والقوانين  الدستورية  النصوص  جــاءت  كما 
الرجل  بين  التامة  المساواة  على  للعمل  المنظمة 
والمرأة في شغل الوظائف العامة والعمل وتقاضي 
والترقيات  التأهيل  على  والحصول  متساٍو  أجر 
خاصة  بامتيازات  المرأة  حظيت  بل  واإلجــازات، 
في هذا المجال من إجازات وساعات عمل نتيجة 
للظروف الخاصة بها. فضمن قانون العمل المعدل 
عام 2004 نصاً يلزم صاحب العمل الذي يستخدم 
دار  ينشئ  أن  أكثر  أو  موظفة  أو  عاملة  خمسين 

حضانة ألطفالهن.

في  الــمــرأة  مشاركة  لدعم  جهود  بـُـذلــت  كما 
النساء  ترشيح  دعم  خالل  من  السياسية  الحياة 
لالنتخابات النيابية في مجلس النواب والمجالس 
المحلية، كذلك ترشيح النساء لمختلف المناصب 
ودعم  القيادية  المناصب  ذلك  في  بما  الحكومية 

المشاريع التنموية التي تستهدف المرأة. 
في  ونجاحها  الــمــرأة  مشاركة  نسبة  أن  إال 
المجتمع  وعي  ضعف  بسبب  ضئيلة  االنتخابات 
تقليدية  قــوى  منافسة  على  النساء  قــدرة  وعــدم 

مسيطرة.
النساء  مشاركة  مسألة  طرحت  لذلك  ونتيجة 
الكوتا  نــظــام  خـــالل  مــن  الــســيــاســيــة  بالعملية 
“على  كافة  والمعنية  المنتخبة  المجالس  فــي 
مؤقت  كتدبير  والمحلي”  المركزي  المستويين 
إلزالة التمييز )والذي سنتحدث عنه في الوحدة 

التاسعة(.

الحكومة  وضعت  ذلــك  كل  إلــى  وإضافة 
والتي  الوطنية  االستراتيجيات  في  ــدداً  ع
بشكل  وتــهــدف  ــمــرأة  ال جــزئــيــاً  استهدفت 
االجتماعي  النوع  فجوة  تضييق  إلى  خاص 

في مختلف مجاالت التنمية منها:
• اإلستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي 

“تعليم الفتاة”.
• اإلستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة.

األمية  لمحو  الوطنية  اإلستراتيجية 
وتعليم الكبار.

• اإلستراتيجية الوطنية حول إدماج النوع 
الزراعة  في  الرئيس  التيار  في  االجتماعي 

واألمن الغذائي.
المرأة  إستراتيجية  مــســودة  ـــداد  إع  •

والبيئة.
وكل هذه البرامج تهدف إلى التخفيف من 
آثار الفجوة القائمة بين وضع الرجل والمرأة 

وذلك في إطار سياسة الدولة.
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مقتبل  فــي  ســيــدة  فاطمة 
أربعة  لديها  متزوجة،  العمر 

أبناء تتراوح أعمارهم بين الثاني 
والثالث عشر عاماً – تعمل فاطمة في 
بالدوام  تلزمها  والتي  الــوزارات  إحدى 
صباحاً  الثامنة  الساعة  منذ  اليومي 
وحتى الثانية ظهراً–  بينما يعمل زوجها 
على  فاطمة  تعرفت  حــرة.  أعمال  في 
أحد  في  عضويتهما  خالل  من  زوجها 
نشيطة  فاطمة  كانت  وقــد  ـــزاب،  االح
وفاعلة بحيث وصلت في خالل سنوات 
ان  الحزب  الــى  انتسابها  بعد  بسيطة 
في  التنظيمية،  الــقــيــادات  احــد  تكون 
عضو  مجرد  زوجها  كــان  الــذي  الوقت 
اعماله  تــطــويــر  عــلــى  لــتــركــيــزه  فــقــط 
تراجع  زواجــهــا  بعد  ولكن  التجارية. 
عضوة  مجرد  الى  حولها  مما  نشاطها 
القيادة  الى مستوى  زوجها  بينما وصل 

الوسطى في الحزب.
الساعة  في  يومها  فاطمة  تبدأ 

الفجر  فتصلي  فــجــراً  الخامسة 
وتجهز  الــغــداء  طعام  تحضر  ثم 
اإلفطار لزوجها وأوالدها ثم تقوم 

بتنظيف المنزل قبل إيقاظ زوجها 

وأوالدها تمام السابعة صباحاً من النوم 
وتجهيزهم للخروج إلى المدارس والزوج 
إلى عمله.يخرج الجميع من المنزل تمام 
تتجه  حيث  والنصف  السابعة  الساعة 
فاطمة إلى منزل أهلها والذي يقع بعيداً 
عن منزلها حيث تدع طفلها األصغر لدى 
تتجه  ثم  غيابها  أثناء  به  لتهتم  والدتها 
بعد ذلك إلى العمل وبعد انتهاء الدوام 
طفلها  ألخــذ  والدتها  منزل  إلــى  تعود 
الغذاء  طعام  لتقديم  بيتها  إلى  تعود  ثم 
للخروج  زوجها  تجهيز  وبعد  لعائلتها 
لتشرف  تعود  للتخزين  أصدقائه  مــع 
أن  قبل  المنزلية  أوالدها  واجبات  على 
لبعض  والتطريز  الخياطة  بمهام  تبدأ 
جاراتها كنوع من المهام التي تساعدها 
الصعوبات  لمواجهة  دخلها  ــادة  زي في 

المتزايدة وظروف المعيشة .
المغرب  تــصــلــي  أن  ــعــد  وب
تعود إلى المطبخ لتجهيز طعام 
العشاء قبل عودة زوجها من المقيل 
المطبخ  بتنظيف  تقوم  العشاء  وبعد 
وأوالدها  زوجها  مالبس  وتجهيز  وكــّي 
لليوم الثاني إضافة إلى المهام اليومية 

األخرى وهكذا يومياً..

)على  قائمة  بوضع  المجموعة  ضمن  قومي   .1
بها  تقوم  التي  المهام  توضح  يومية(  أجندة  شكل 
مع  زوجها  بها  يقوم  التي  بالمهام  ومقارنتها  فاطمة 

توقع الفترة الزمنية التي تستغرقها كل مهمة .
ومهام  فاطمة  مهام  مجموعتك  مــع  صنفي   .2
زوجها حسب ادوار النوع االجتماعي مع وضع نسبة 
يمارسها  التي  االدوار  أي  وتحديد  دور،  لكل  مئوية 
كال الزوجين مدفوعة االجر وما هي غير المدفوعة 

األجر.
وحجم  طبيعة  تأثير  مجموعتك،  مع  ناقشي   .3

مستوى  على  الزوجين  كال  يمارسها  التي  األدوار 
مشاركتهما في الحياة العامة.

مع  ناقشي  ثم  وزوجها  فاطمة  ادوار  اعكسي   .4
مجموعتك النقطة )2( و)3(.

• اهداف التمرين:
تمكين المشاركات من تصنيف المهام اليومية   .1

للرجال والنساء حسب أدوار النوع االجتماعي.
إدراك المشاركات على تأثير ممارسة األدوار   .2

االجتماعية في مستوى مشاركة الرجال والنساء.

فاطمة والنوع االجتماعي

المطلوب

 تمرين
1
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الوحدة التدريبية  رقم 2

التعددية الحزبية
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إن األحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات 
المجتمع  أســـاس  هــي  والجمعيات  المهنية 
و مهمتها األساسية هي  الديمقراطي  المدني 
تنظيم المواطنين وتعزيز مساهماتهم في خدمة 
الحاضر  بقضايا  الوعي  مستوى  ورفع  الوطن 
وطموحات المستقبل، وتحقيق مشاركتهم في 

صنع القرارات السياسية.
وتعكس التعددية السياسية مفهوم المشاركة 
السياسية التي تعبر عن أنشطة إرادية  ناتجة 
عن اإلرادة الحرة للفرد يزاولها بهدف اختيار 
صنع  فــي  بإسهام  والــقــيــام  وممثليه  حكامه 
السياسات والقرارات الحاكمة المنظمة للحياة 
العامة. وذلك على نحو مباشر أو غير مباشر، 
بل إن المشاركة السياسية هي أهم المؤشرات 
الدالة على مدى تمتع اإلنسان بحقوقه وحريته 
بلده،  فــي  السياسي  الــواقــع  صنع  فــي  ودوره 
تخلق  كونها  من  المشاركة  هذه  أهمية  وتمتد 
المفتوحة  التغيير  وإمكانية  التقبل لآلخر  روح 
دائما والتعود على تقبل الحل السلمي والحوار 
السياسية  المشاركة  البناء.وتأتي  االيجابي 
الكاملة  القناعة  خالل  من  الحزبي  العمل  في 
واإلرادة  أوالً  السياسي  الفكر  إلــى  باالنتماء 
الحزب  في  المتمثلة  الفكر  لهذا  السياسية 
وفكره  الحزب  هــذا  خــالل  من  ثانياً  مناضاًل 
الوصول  عبر  األفضل  نحو  للتغيير  ومبادئه 
السلمي إلى السلطة في ظل نظام ديمقراطي 

تعددي.
كونها  إلى  أيضاً  تشير  كمفهوم  والمشاركة 
عملية اختيارية واعية تعبر عن حرص الفرد في 
ان  يكون له دور ايجابي في الحياة السياسية 
المشاركة  مــفــهــوم  بــيــن  نــفــرق  هــنــا  الــعــامــة، 
السياسية التي تعتبر عملية اختيارية يمارسها 
األفراد بشكل طوعي وبمنظور واع، وبين مفهوم 
األفراد  حشد  تتضمن  التي  السياسية  التعبئة 

وتجميعهم دون أن يكون لهم حرية االختيار،  

إضافة إلى ذلك، فإن المشاركة السياسية 
تعبر عن مجمل األنشطة واألدوار التي يقوم 
ونساًء ( بشكل طوعي  بها األفــراد ) رجــاالً 
من  فــيــه  يعيشون  ـــذي  ال المجتمع  داخـــل 
القرار  في صنع  الحر  العلني  التأثير  خالل 
السياسي والخطط والبرامج التي تؤثر في 
حياتهم وفى توجيه ونقد أجهزة الحكم التي 
يتعاملون معها بشكل يحقق مصالحهم وذلك 
عن طريق العمل السياسي المباشر أو غير 

المباشر 
المناصب  تولي  الترشيح،  التصويت،   (  
المناقشات  والمحلية،   العامة  السياسية 
تجميع  ــــرأي،  ال عــن  والتعبير  السياسية 
العامة،  االجــتــمــاعــات  حــضــور  األنـــصـــار، 
االنتخابية، عضوية  الدعاية  في  المساهمة 
المجتمع  مــؤســســات  ومختلف  األحــــزاب 

المدني (. 
للمرأة  السياسية  المشاركة  تكون  هنا 
تعبيراً عن عضويتها في األحزاب والمنظمات 
االنتخابات  فــي  ـــراك  االشـــت أو  ــيــة  األهــل
الحمالت  في  دورهــا  أو  ومرشحة  كناخبة 
توليها  أو  العامة  والمناقشات  االنتخابية 
أو قيادة منظمات  مناصب سياسية رسمية 
العام.  سياسيه أو أهلية تنشط في المجال 
تنمية   : على  تعمل  السياسية  والمشاركة 
تخلق  لــألفــراد.  الديمقراطية  الشخصية 
المجال  فــي  لــإلســهــام  االســتــعــداد  لديهم 
العام. تكوين وتربية مواطن يتسم بااليجابية 

والمشاركة الفاعلة.

السياسية  التعددية  أصبحت  لقد  زيـــادة 
السياسي  النظام  أركــان  من  ركناً  والحزبية 
اليمني حيث تنص المادة )5( من الدستور على 
أن )يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية 
ذلك  و  الحزبية  و  السياسية  التعددية  على 
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بهدف تداول السلطة سلمياً (، كما تنص المادة 
)58( منه ) للمواطنين في عموم الجمهورية - 
الحق  الدستور-  نصوص  مع  يتعارض  ال  بما 
في تنظيم أنفسهم سياسياً، ومهنياً، ونقابياً.. 
والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية 
يخدم  بما  الوطنية  واالتحادات  واالجتماعية 
الحق،  هذا  الدولة  وتضمن  الدستور،  أهداف 
كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن 
المواطنين من ممارسته، وتضمن الدولة أيضاً 
السياسية  وللمنظمات  للمؤسسات  الحريات 
واالجتماعية  والعلمية  والثقافية  والنقابية 

كافة.
 يتبين من المادتين السابقتين أن الحريات 
والحزبية  السياسية  التعددية  فيها  بما  العامة 
القائمة على الشرعية الدستورية أصبحت حقاً 
وركناً من أركان النظام السياسي واالجتماعي 
للجمهورية اليمنية، ال يجوز إلغاؤه أو الحد منه 
الموطنين  تعوق حرية  وسيلة  أية  استخدام  أو 
في ممارسة هذا الحق، كما ال يجوز ألي حزب 
أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما 
يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في 
والوحدة  واالستقرار  واألمــن  السيادة  صيانة 

الوطنية. 
التنظيم  أو  الحزب  فإن  الحق  لهذا  نتيجة 
السلمية  بالوسائل  نشاطه  يمارس  السياسي 
ومعلنة  محددة  برامج  لتحقيق  والديمقراطية 
واالقتصادية  الــســيــاســيــة  ــالــشــؤون  ب تتعلق 
عبر  وذلــك   ، للوطن  والثقافية  واالجتماعية 
المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية 
لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً 
عن طريق االنتخابات العامة الحرة والنزيهة .

التعددية الحزبية في اليمن
و  الحزبية  التعددية  قيام  عن  اإلعالن  كان 
الكيان  إلعالن  مترافقاً  اليمن  في  السياسية 

في  اليمنية  الجمهورية  في  المتمثل  الجديد 
22 مايو 1990 م. لقد كان ذلك بالطبع سابقاً 
 1991 لسنة   )66( رقــم  القانون  صــدور  على 
السياسية  والتنظيمات  األحــــزاب  بــشــأن  م 
على  الــقــانــون  مــن   )13( الــمــادة  تنص  ،حيث 
األحـــزاب  شـــؤون  لجنة  تسمى  لجنة  تشكيل 
اللجنة  هذه  وتختص  السياسية،  والتنظيمات 
األحزاب  لتأسيس  المقدمة  الطلبات  بفحص 
توافر  من  والتحقق  السياسية  والتنظيمات 
حزب،  كل  إلنشاء  الواجبة  القانونية  الشروط 
مارس  اللجنة في شهر  تشكيل هذه  تم  لقد  و 
من  عــدٌد  حينها  الساحة  على  وجد  م.   1992
تنص  و  التاريخية  و  منها  الحديثة  األحــزاب 
المادة )38( من القانون على أن ) تتم إجراءات 
وفقاً  القائمة  والتنظيمات  التسجيل لألحزاب 
 .) الــرئــاســة  مجلس  يصدرها  الــتــي  لالئحة 
بالنسبة  توائم وضعها  أن  وعلى هذه األحزاب 
للعضوية السابقة على صدور هذا القانون. كما 
المواءمة  بها  تتم  التي  الكيفية  الالئحة  تحدد 
 30 تتجاوز  أال  شريطة  الزمنية،  الفترة  وكذا 
ديسمبر 1991 م. وقد تم تجاوز ذلك كنتيجة 
ولكن  الالئحة،  وإصدار  اللجنة  تشكيل  لتأخر 
بعد أن أصدر رئيس الجمهورية الالئحة فقد 
والتسجيل على  اللجنة ممارسة مهامها  بدأت 
المطلوبة  الــشــروط  القانون  ويبين  ضوئها، 
لتأسيس حزب أو تنظيم سياسي أو االستمرار 
في ممارسة نشاطه، وما هي الشروط المطلوبة 
في المؤسسين وكذا الشروط الواجب توفرها 
في من يرغب باالنضمام إلى أي حزب، ومصادر 
التمويل، والحقوق والواجبات، وبناًء على ذلك 
فقد تم تسجيل األحزاب و أصبح لها الحق في 
الدستوري  النظام  إطار  في  نشاطها  ممارسة 

والقانوني المتبع في اليمن. 
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األسس واألهداف والمبادئ 
العامة التي تنظم التعددية 

الحزبية في اليمن
السياسية  والتنظيمات  األحـــزاب  تهدف   
السياسي  التقدم  تحقيق  فــي  اإلســهــام  ــى  إل
للوطن  والثقافي  واالقــتــصــادي  واالجتماعي 
الممارسة  الوطنية من خالل  الوحدة  وترسيخ 
الديمقراطية، وذلك طبقاً لألسس المبينة في 
سياسية  تنظيمات  األحزاب  باعتبار  الدستور 
تنظيم  تعمل على  وديمقراطية  وطنية وشعبية 

المواطنين وتمثيلهم سياسياً. 

أواًل: الحقـوق 
المملوكة  والمنشآت  المقرات  تعفى   -  1
غير  وأمــوالــه  السياسي  التنظيم  أو  للحزب 

االستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
2 - مقرات األحزاب والتنظيمات السياسية 
ووثائقها ومراسالتها ووسائل اتصاالتها تتمتع 
أو  تفتيشها  أو  مراقبتها  يجوز  فال  بالحصانة 
مداهمتها أو مصادرتها، كما ال يجوز في غير 
مقرات  تفتيش  جزائية  بجريمة  التلبس  حالة 
الحزب أو التنظيم السياسي إال بحضور رئيس 
النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب أو 
ذلك  يثبت  األخير  فإذا رفض  المعني  التنظيم 
شاهدين  بحضور  التفتيش  ويجري  بمحضر 
بطالن  الــفــقــرة  هــذه  مخالفة  على  ويــتــرتــب 
المسؤولية  وتحت  عليه  ترتب  ومــا  التفتيش 
العامة  النيابة  على  ويجب  والجنائية  المدنية 
والتنظيمات  األحـــزاب  شــؤون  لجنة  إخــطــار 
الحزب  بمقر  إجــراء  من  اتخذ  بما  السياسية 

خالل ثماني و أربعين ساعة من اتخاذه .
3 - لكل حزب أو تنظيم سياسي حق إصدار 
دون  وذلك  آرائه  عن  للتعبير  أكثر  أو  صحيفة 
المنصوص  الترخيص  على  بالحصول  التقيد 

عليه في قانون الصحافة كما يحق لكل حزب 
وفقاً  الــرأي  عن  التعبير  وسائل  كل  استخدام 

للدستور والقوانين النافذة. 
جميع  الرسمية  اإلعــالم  أجهزة  تمنح   -  4
األحزاب والتنظيمات السياسية الحق بالتساوي 
في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى 
المواطنين وتوضح الالئحة التنفيذية القواعد 

المنظمة لذلك.

ثانيًا: الواجبات 
التنظيم  أو  ــحــزب  ال رئــيــس  يخطر   -  1
ــس لــجــنــة شــــؤون األحــــزاب  ــي الــســيــاســي رئ
والتنظيمات السياسية بكتاب مسجل بأي قرار 
بتغير  السياسي  التنظيم  أو  الحزب  يصدره 
رئيسه أو بحل الحزب أو التنظيم أو اندماجه 
أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خالل 

عشرة أيام من تأريخ صدور القرار. 
2 - يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي 

أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلــي:-
أ - عدم المساس بالعقيدة اإلسالمية.

الحكم  أي شكل من أشكال  تبني  ب -عدم 
أي  وتــحــريــم  والــســالطــيــنــي  الملكي  الــبــائــد 
نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام 

الجمهوري والوحدة والديمقراطية.
العام  والنظام  باألمن  اإلخــالل  -عــدم  جـ 
التحريض  أو  والعنف  التآمر  على  اإلقــدام  أو 

عليهما.
د - عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، 
كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها 
أو مستواها أو المال العام ألي غرض حزبي أو 
تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفي 
المنصوص  العقوبات  تطبق  المخالفة  حالة 

عليها في القوانين النافذة.
هـ -عدم القيام بأية استقطابات حزبية.

والمنشآت  المساجد  استخدام  عــدم   - و 
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النشاط  لــمــمــارســة  والــحــكــومــيــة  التعليمية 
أو  حزب  ضد  أو  لصالح  الدعاية  أو  الحزبي 

تنظيم سياسي.
ز - يجوز استخدام األماكن العامة للنشاط 
الجهات  مــع  المسبق  بالتنسيق  السياسي 

المختصة.
السياسية  والتنظيمات  األحــــزاب  إن    
أساس  هــي  والجمعيات  المهنية  والنقابات 
مهمتها  وإن  الديمقراطي  المدني  المجتمع 
وتعزيز  الــمــواطــنــيــن  تنظيم  هــي  األســاســيــة 
مستوى  ورفــع  الوطن  خدمة  في  مساهماتهم 
الوعي بقضايا الحاضر وطموحات المستقبل، 
القرارات  صناعة  فــي  مشاركتهم  وتحقيق 

السياسية. 
•   ال يجوز بأي حال من األحوال أن تحل هذه 
والنقابات  والجمعيات  واألحــزاب  التنظيمات 
محل مؤسسات الدولة أو أن تكون بدياًل عنها 
ولكي تمارس الوظائف والمهام التي أنشئت من 
بقواعد وضوابط  االلتزام  عليها  يترتب  أجلها 
الدستور  في  وردت  التي  السياسية  األحــزاب 
وقانون األحزاب والتنظيمات السياسية والتي 

يمكن أن نجملها بالنقاط التاليــة:-
األحـــــزاب  إنـــشـــاء  لــلــيــمــنــيــيــن  ــحــق  ي  - 1
على  إليها  واالنضمام  السياسية  والتنظيمات 
سلمية  ووسائلها  مشروعة  أهدافها  تكون  أن 

وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور.
على  والحزبي  السياسي  العمل  يقوم   -  2
مبدأ التعددية في الفكر و الرأي والتنظيم مع 
توفير متطلبات ووسائل التنافس الديمقراطي 

المشروع..
3 - يجب على الحزب إشهار و إعالن نظامه 
أهداف  يحددان  واللذين  والداخلي  األساسي 
واالقتصادية  السياسية  وبــرامــجــه  الــحــزب 

واالجتماعية والثقافية وموارده المالية.
4 - يترتب على الحزب االلتزام في تنظيماته 
الداخلية وبرامجه وتوجيهاته وممارسة أنشطته 

وفعالياته العامة والحزبية بالمبادئ التالية:
الديمقراطية  األســـالـــيـــب  -اعـــتـــمـــاد  أ 
اختيار  وفــي  للحزب  الــداخــلــي  التنظيم  فــي 
الحوار  إطــار  في  فعالياته  وممارسة  قياداته 
األحزاب  بين  الحر  والتنافس  الديمقراطي 
وتعامله  عالقاته  وفي  السياسية  والتنظيمات 
األخرى  السياسية  والتنظيمات  األحــزاب  مع 

في إطار احترام الرأي والرأي اآلخر.
بعدم  وأعــضــاًء  قيادًة  الحزب  التزام   - ب 
غير  جهة  ــأي  ب مالياً  أو  تنظيمياً  ــاط  ــب االرت

يمنية.
جـ - التزام الحزب في االعتماد على موارده 
ومعلنة  معروفة  محلية  مصادر  على  المالية 
ومحددة وخاضعة للتدقيق المحاسبي والرقابة 

القانونية التي يحددها القانون.
المختلفة  الحزب في تشكيالته  التزام  د - 

بأن تكون له مقرات معلنة ومعروفـــة.
السياسي  والتنظيم  الــحــزب  الــتــزام   - هـــ 
الدولة  مؤسسات  استغالل  أو  استخدام  بعدم 
المساجد  أو  العامة  ،والمؤسسات  وأجهزتها 
هذه  زج  وعــدم  سياسي  حــزب  أي  لمصلحة 

المؤسسات في أي صراع سياسي أو حزبي .
يتولى  حــزب  أي  على  يترتب  انــه  كما   - و 
يعمل  أن  فيها  يشارك  أو  الوزارية  المسؤولية 
جميع  بين  الفرص  وتكافؤ  المساواة  بمبدأ 
أو  التوظيف  فــي  التمييز  وعــدم  المواطنين 
والكفاءة  بالقدرة  يتعلق  ال  سبب  ألي  المعاملة 

واألهلية. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

تاريخ التقدم للتسجيلتأريخ التأسيسالحزب
يف لجنة شؤون االحزاب 

 تاريخ حصوله على قرار 
التسجيل من لجنة شؤون 

االحزاب 

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني لإلصاح

الحزب االشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب البعث العربي االشتراكي

حزب البعث العربي االشتراكي القومي

حزب الحق

الحزب الناصري الديمقراطي

تنظيم التصحيح الشعبي الناصري

حزب جبهة التحرير

الحزب القومي االجتماعي

الجبهة الوطنية الديمقراطية

حزب التحرير الشعبي الوحدوي

حزب رابطة أبناء اليمن )رأي (

حزب الوحدة الشعبية اليمني  )حوشي (

24اغسطس 1982م

-

1978م

25/ 12/ 1965م

منتصف الخمسينيات

منتصف الخمسينيات

22مايو 1990م

-

-

-

-

-

 نوفمبر 1996م

-

-

1995/11/26م

1995/12/23م

1995/12/11م

1995/12/25م

1995/8/26م

1996/10/18م

1995/12/25م

1995/11/28م

1995/12/28م

1995/12/25م

1997/2/3م

1995/11/26م

1997/1/30م

1995/12/30م

1996/4/1م

31/ 12/ 1995م 

20/ 1/ 1996م

15/ 9/ 1996م 

4/ 2/ 1996م 

31/ 12/ 1995م

10/ 2/ 1997م

15/ 9/ 1996م

 31/ 12/ 1995م

1996/6/10م 

10/ 6/ 1996م

27/ 2/ 1997م

31/ 12/ 1995م

26/ 6/ 1997م

  4/ 2/ 1996م

26/ 6/ 1997م

األحزاب السياسية في الجمهورية اليمنية
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األحزاب السياسية في الجمهورية اليمنية

حزب الشعب الديمقراطي ) حشد ( 

التنظيم السبتمبري الديمقراطي

 التجمع الوحدوي اليمني

 حزب الرابطة اليمنية

اتحاد القوي الشعبية اليمنية

حزب الخضر االجتماعي

االتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية

-

 يونيو 1992م

 نوفمبر 1992م

-

-

-

26/ 10/ 1997م

1999/4/15م

 24/ 6/ 1999م 

27/ 2/ 1997م

2000/7/24م

2000/7/24م 

2000/7/24م

16

17

18

19

20

21

22

1996/12/5م

1998/11/15م

1999/5/21م

1997/2/19م

1997/2/27م

2000/3/5م

1999/4/14م
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من  حــزب  أي  إلــى  تنتمي  ال  التي  حليمة  أرادت 
األحزاب السياسية أن ترشح نفسها  في االنتخابات 
مع  وتــشــاورت  لحملتها،  اإلعـــداد  أثناء  البرلمانية، 
يمثلون  الذين  السياسيين  الالعبين  من  مجموعة 
أبدوا  والذين  المختلفة  السياسية  االتجاهات  معظم 
استعدادهم  لدعمها ومنهم تكتل األحزاب المشتركة، 

بحيث أصبح أمامها ثالث خيارات:
النزول كم�ستقلة اأ ( 

النزول كمر�سحة الأحد االأحزاب ب ( 
النزول كمر�سحة للتكتل ت ( 

بماذا تنصحين حليمة ولماذا؟

نحن والتعددية           15 دقيقة

 التعددية تتيح فر�ص اأكرب للمراأة للو�سول اإىل الربملان
هدف 
التمرين

 تمرين
2 
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الوحدة التدريبية  رقم 3 

القيادة الناجحة
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مفهوم القيادة
الخاصة  الباحثين  محاوالت  تعددت  لقد 
بـــدأت هذه  الــقــيــادة.  وقــد  بــوصــف وتعريف 
البيانات  بجمع  بعضهم  بقيام  الــمــحــاوالت 
إلى  التعرف  فــي  تساعد  التي  والمعلومات 
طريق  وعن  للقادة،   المميزة  الصفات  بعض 
يعتمد  للقيادة  تعريفاً  لنا  الصفات قدموا  تلك 
والسمات  الصفات  من  مجموعة  توفر  على 
فــي الــقــادة، وفــي مــحــاوالت أخـــرى اكتشف 
االجتماعية  البيئة  تعقد  مدى  اآلخــر  البعض 
التي يعمل في إطارها القادة، وبالتالي أخذوا 
في اعتبارهم – عند تعريف القادة – العوامل 
البيئة  في  توجد  التي  المتعددة  االجتماعية 

االجتماعية التي تتفاعل في إطارها القيادة.
التأثير  عملية  هي  القيادة  مبسطة،  بعبارة 

عندما  الهدف.  إلنجاز  وتوجيههم  الناس  في 
بين  أو  حزبك  داخل  األعمال  بتنظيم  تبادرين 
في  األخــرى،  األحــزاب  من  وزميالتك  حزبك 

هذه الحاالت ستظهرين أنت بمظهر القائد.  
الهدف: هدفك في هذه المنطقة من التطوير 
االحترافي يجب أن يكون معرفة وإحراز أكبر 
وأن  الفعالة،  القيادة  صفات  من  ممكن  قــدر 
وكيف  للقيادة  المختلفة  األنماط  إلى  تتعرفي 

ومتى تطبقين كاًل منها.
يعتمد  للقيادة  تعريفاً  بأن  القول  يمكن  هنا 
أو  المستخدم  المدخل  على  أساسية  بصفة 

التركيز الذي نهتم به 
فإذا كان اهتمامنا بعمليات التأثير، يمكننا 

تعريف القيادة بأنها:

مفهوم القيادة
 ومصطلحاتها المستخدمة

مدخل: 
يمكنك كعضو في الحزب السياسي الذي تنتمين إليه أن تمارسي 
القيادة، ولكن الحاجة لممارستها   تعتمد على حجم السلطة الممنوحة 
لك  المسموح  والعمل  تشغلينه  الذي  المنصب  استقاللية  ومدى  لك 
بالقيام به. جميعنا يمارس القيادة بشكل يومي إن لم يكن على مدار 
الساعة. على كل حال، عندما نتعامل مع أناس من ثقافات متنوعة، أو 
جنسيات متعددة، أو أحزاب متعددة في العمل، عليك أن تكوني ماهرة 
فهم  في  لمساعدتك  القيادة.  أنماط  من  آلخر  نمط  من  التنقل  في 
العملية القيادية، واالختالفات بين األنماط القيادة المتعددة، وكيف 
يمكن استخدامهم، سنبين أوالً التعريف، وسنضرب أمثلة للقيادة، ثم 

سنتوسع في المفهوم.

القدرة على التاأثري يف االأفراد واجلماعات ودفعهم نحو حتقيق هدف اأو 
جمموعة من االأهداف املحددة



حة
ج

3:  القيادة النا
تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب44

القائد  البعض  يعرف  قد  آخر  جانب  ومن 
عمل  عــن  الــمــســؤول  ــه  أن على  مبسط  بشكل 
على  يصفه  اآلخــر  البعض  نجد  بينما  معّين، 
السلوك  مجاالت  في  وينجح  يظهر  الــذي  أنه 
بعض  إطــار  في  القيادة  تأملنا  وإذا  القيادي. 
الوظائف التي يمارسها القادة نستطيع وصف 
القائد  وهو  فئات:  أربع  في  وتصنيفهم  القادة 
الذي يشغل مكانة اجتماعية بغض النظر عما 

إذا كان يتميز بالقوة أم ال. 
االإداري: القائد  	•

  هو القائد الذي يستطيع إنجاز األعمال.
اخلبـري: القائد  	•

 هو ذو الصفات والقدرات الخاصة،
االأ�سطوري: القائد  	•

 هو القائد الذي يمتلك القوة الخارقة غير 
العادية.

وفي حقيقة األمر، إذا تأملنا عملية القيادة 
التي  المتبادلة  العالقة  عن  تعّبر  أنها  سنجد 
أن هذه  إاّل  قياداتهم،  يتم  القائد ومن  بين  تتم 
العالقة تتم في إطار مناخ معّين يساهم – إلى 
من  النوع  هذا  فعالية  تحقيق  في   – كبير  حد 
عملية  عن  تعّبر  الفعالة  فالقيادة  العالقة،  
من  الــعــديــد  تتضمن  حيث  ــاد  ــع األب مــتــعــددة 

العناصر المؤثرة مثل:
السمات الشخصية للقائد وسلوكه.  •

صفات المرؤوسين.  •
أهداف المنظمة.  •

األساليب والنظم والسياسات المرتبطة   •
ببعض األمور مثل تصميم األدوار ) الوظائف( 
ونظم  والتدريب،  ومتطلباتها،   المنظمة  في 

األجور والمكافآت.
مكونات الوضع القيادي:

تشكل  األقــل  على  مكونات  ثالثة  هنالك 
الوضع الذي ستواجهينه عندما تتخذين قراراً 
يتعلق بالقيادة أو أنماطها. هذه المكونات هي:

أنت                القائد 
مــــــــــرؤوســــــــــوك                   وهم 
األعمال  إنجاز  في  سيساعدون  الذين 

المطلوبة
الوضع نفسه            الهدف المراد 

تحقيقه، والعمل المطلوب إنجازه
 

 واآلن، لنأخذ نظرة بسيطة لكل عنصر من 
عناصر الوضع القيادي.

اأنت: 	•
 مقدرتك على التأثير في من حولك لها أثر 
إنجازه.  المطلوب  العمل  مخرجات  على  كبير 
احتمالية  كانت  كلما  أكبر  تأثيرك  كان  فكلما 
الــمــخــرجــات الــمــرضــيــة أكــبــر. وكــلــمــا زادت 
معرفتك بهم كلما زادت قدرتك على قيادتهم. 

مروؤو�سوك: 	•
 من غيرهم لن تكوني قائداً، ومن غيرهم لن 
ينجز العمل. فقوتك مستمدة منهم. فيجب أن 
تكون احتياجاتهم موضع االهتمام. الموظفون 
المتعلمون األكفاء الواثقون من قدراتهم لن تكون 
استجابتهم جيدة مع النمط القياديالدكتاتوري. 
قدرتهم  إلثبات  االستقاللية  عن  يبحثون  إنهم 
ــجــاز األعـــمـــال بــمــفــردهــم،  يتوجب  عــلــى إن
تحفيزهم  ليمكنك  احتياجاتهم  معرفة  عليك 

وتشجيعهم. 
  في العمل الذي يتيح اتخاذ القرارات بصورة 
هي  الدكتاتورية  الــقــيــادة  تكون  ربما  فــرديــة 
الذي  فالعمل  األخرى،  الجهة  على  المناسبة، 
يوجب  ــذي  ال المكان  فــي  أو  بــاإلبــداع  يسمح 
تكون  ربما  العمل  مشاركة جميع األعضاء في 

القيادة الديموقراطية هي المناسبة.
األنماط  تستخدم  ومــتــى  كيف  مــعــرفــة   إن   
الحالي  للوضع  المناسبة  المختلفة  القيادية 
عالمة من عالمات المشرف أو المدير الخبير 

المتعلم.
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نظريات ومداخل دراسة القيادة

يمكن تصنيف نظريات ومداخل الدراسات والبحوث في مجال القيادة 
في ثالثة مداخل رئيسة هي:

نظريات السمات.  •
النظريات السلوكية.  •
النظريات الموقفية.  •

اإلدارة
وعلى  الرسمية  السلطة  على  تركز   •

إذعان وامتثال األفراد لهذه السلطة.
 • التنظيم الرسمي هو مصدر السلطة.

• السلطة رسمية ومقننة.
• مفهوم أشمل من القيادة.

• الوصف التنظيمي للعالقات هو جوهر 
التصرفات اإلدارية.

القيادة
• تركز على النفوذ والتأثير االجتماعي 

وعلى قبول األفراد لهذا النفوذ.
• الجماعة هي مصدر السلطة.

• السلطة غير رسمية.
• وظيفة من وظائف اإلدارة.

جوهر  هــو  ـــراد  األف بين  التفاعل   •
القيادة

السمات

شكل )1(: نظريات ومداخل القيادة

الموقفيةالسلوكيات

الموقفية
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نظريات السمات
كانت نظريات السمات أولى المحاوالت التي 
بذلها الباحثون في مجال القيادة،  وفيها كان 
من  مجموعة  يمتلكون  القادة  أن  على  التركيز 
الصفات أو الخصائص التي تجعلهم يتميزون 
على ) التابعين(، فهذه النظريات تفرض وجود 
اإلدارية  والفعالية  القيادة  بين  قــوي  ارتباط 

والخصائص والسمات التي يمتلكها القائد.
وبالرغم من وجود العديد من القوائم التي 
تضم تلك السمات والخصائص، إاّل أنه ال يوجد 
حتى اآلن اتفاق واضح ومحدد على نوع وعدد 

السمات الواجب توافرها في القائد الفعال.
أجريت  التي  األولى  الدراسات  وفي معظم 
في هذا المجال حاول الباحثون مقارنة صفات 
القادة المعروفين والذين أصبحوا قادة بالفعل، 
التابعون  بها  يتصف  كان  التي  الصفات  بتلك 
لنا  قــدمــوا  المقارنة  هــذه  طريق  وعــن  لــهــم،  
مجموعة من القوائم التي تضم صفات القائد 

الفعال.
على  سيطر  الذي  األساسي  االفتراض  إن 

الباحثين في هذا المجال هو أن :

ذلك،  بعد  أجــريــت  التي  ــدراســات  ال وفــي 
توصل أحد الباحثين إلى مجموعة محددة من 

الصفات التي يتميز بها القائد الفعال:
القدرة االإ�سرافية:

لإلدارة  األساسية  بالوظائف  القيام  أي   
وخاصة قيادة ومراقبة أعمال اآلخرين.

 احلاجة اإىل االإجناز:
 بما في ذلك السعي وراء تحمل المسؤولية 

والرغبة في النجاح.
الذكاء والفطنة:

 بما في ذلك القدرة على الحكم على األمور 

والتفكير االبتكاري.
 احل�سـم:

الـــقـــرارات وحل  ــدرة عــلــى اتــخــاذ  ــق  أو ال
المشكالت.

 الثقة بالنف�ص:
التكيف  أنه قادر على   أي رؤية نفسه على 

مع المشكالت.
 املباداأة: 

دون  باستقاللية  العمل  على  ــقــدرة  ال أو 
وضع  على  وقــدرتــه  اآلخــريــن،  على  االعتماد 
االبتكارية  األساليب  واكتشاف  عمله  خطط 

إلنجاز األعمال.

• االنتقادات الموجهة لنظريات السمات:
هناك بعض االنتقادات الواضحة الموجهة 
الزمن ظهر في  مر  فعلى  السمات،   لنظريات 
اختلفت  الــذيــن  األفـــراد  مــن  العديد  التاريخ 
بعضهم  عند  وسماتهم  وخصائصهم  صفاتهم 
الحاالت  من  العديد  هناك  أن  كما  البعض، 
فيها  نجاحه  القائد  أثــبــت  الــتــي  والــمــواقــف 
بينما فشل في العديد من الحاالت والمواقف 

األخرى.
لذلك، في الوقت الذي اتضحت فيه أهمية 
في  الباحثون  لنا  قدمها  التي  الصفات  توافر 
ضرورة  عــدم  أثبت  جميعاً  أنها  إاّل  ــقــادة،  ال

تواجدها لكي يصبح القائد فعاالً.

القائد يولد، والي�سنع
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النظريـات السلوكيـة:
وجهت  التي  واالنــتــقــادات  للقصور  نتيجة 
تفسير  على  قدرتها  لعدم  السمات  لنظريات 
الفعالة،  الــقــيــادة  ــى  إل تـــؤدي  الــتــي  األســبــاب 
سلوك  دراســة  نحو  أنظارهم  الباحثون  وجــه 

وتصرفات القادة.
يولدون  القادة ال  أن  الباحثون  افترض  لقد 
ولــكــن يــمــكــن صــنــاعــتــهــم، وبــالــتــالــي ظهرت 
السلوك  على  تركز  التي  السلوكية  النظريات 

الفعلي الظاهر للقائد واهتماماته في العمل.
أساسيان  اهتمامان  للقائد  ظهر  ذلك  ومن 

هما:
االهتمام بالعمل:  

القائد  قيام  في  السلوك  هذا  ويظهر    
بمجموعة من األعمال مثل:

تحديد األنشطة واقتراح خطط العمل.
الحلول  وإيجاد  المشكالت  إلى  التعرف 

لها.
القرار  التخاذ  الالزمة  المعلومات  جمع 
لهذه  الفريق  أعــضــاء  وتــزويــد  السليم 

المعلومات.
تطوير مجاالت العمل.

التوفيق بين اآلراء والمقترحات.
اآلراء  تــنــفــيــذ  ـــة  ـــي إمـــكـــان دراســــــــة 

والمقترحات.
إلى  بالقياس  العمل  مــســارات  تقييم 

معايير األداء  المتفق عليها.
على  والعمل  التنفيذ  مقومات  دراســـة 

مواجهتها.

االهتمام بالعاملني:
 ويظهر ذلك في قيام القائد بما يلي:

التشجيع واالستجابة للميول واالتجاهات 
اإلنسانية لجماعة العمل.

في  العاملين  لمساهمة  الفرصة  إتاحة 
معايير  وتحديد  ووضع  القرارات  اتخاذ 

األداء.
وتحديد  وضع  في  المجموعة  إشــراك   

األهداف وتقسيم العمل.
آرائهم  عن  بالتعبير  للعاملين  السماح 

ومشاعرهم.
اإلجماع  وتــدعــيــم  الــتــجــانــس  إحــــداث 

والتوحد في آراء العاملين.
تقديم النصح واإلرشاد.

بعدم  ــشــعــور  وال الــتــوتــر  درجــــة  تقليل 
االستقرار بين العاملين.
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المصفوفة اإلدارية:
يصنف بليك وموتون السلوك القيادي في خمس مجموعات أساسية تعكس درجة اهتمام 

القادة في كل منها ببعدين أساسيين:
أ .  درجة االهتمام باإلنتاج )العمل(.

درجة االهتمام باألفراد )العاملين(. ب . 
هو  كما    Managerial Grid إداريــة  مصفوفة  في  الخمسة  األنماط  هذه  وتوضع 

موضح في الشكل التالي:

9/99/99

8

7

6

5

4

3

2

1

1           2           3           4          5           6         7            8              9

1/1 1/9

االهتمام باالنتاج )العمل(

شكل رقم )2( الشبكة  االدارية

االهتمام بالعاملين

الشبكة  أن   )2( رقــم  الشكل  من  يتضح 
بعدين   أو  محورين  من  تتكون  اإلداريـــة  
البعد األفقي يعبر عن االهتمام باإلنتاج 
الرأسي  يعبر بعدها  بينما  العمل )ع(  أو 
)ن(.   العاملين  بــاألفــراد  االهتمام  عــن 
بكل  االهتمام  درجات  الختالف  ونتيجة 
خمسة  تظهر  الشبكة  محاور  من  محور 

أنماط أساسية لسلوك القادة:

النمط )1/1(   
 Impoverished – Management االإدارة ال�سلبية 

وتحليل  النمط  هذا  موقع  من  يالحظ   
الدرجتين المنسوبتين إليه  )1/1(،  أن 
اهتماماً  يولون  القادة  من  النمط  هــذا 
ضئياًل جداً بالعاملين وبالعمل على حد 
هي  المتوقعة  فالنتيجة  وبالتالي  سواء، 
إنتاجية،  أهـــداف   ألي  تحقيقهم  عــدم 
من  معقولة  درجـــة  أي  تحقيق  وعـــدم 
في  العاملين  بين  الوظيفي  ــرضــاء  ال
ذلك  وينعكس  التنظيمية،  وحــداتــهــم 
العمل  عــالقــات  عــلــى  ــحــال  ال بطبيعة 
والخالفات  الصراعات  تسودها  حيث 

المستمرة.
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النمط )1/9(   
  Scientific Management االإدارة العلمية 
يعبر هذا النمط عن اهتمام كبير بالعمل 
تم  ولو  حتى  المتميزة  النتائج  وبتحقيق 
يقل  حيث  العاملين  حساب  على  ذلــك 

االهتمام بهم إلى درجة كبيرة. 
نادى  التي  المبادئ  النمط  هذا  ويعكس 
بها “فردريك تيلور” في نطرية ) اإلدارة 
نظرية  مفاهيم  تعكس  وكذلك  العلمية( 
)x( الخاصة بالعنصر البشري وأساليب 
القادة  النمط من  معاملته.  فيؤمن هذا 
بوجوب استخدام السلطة مع المرؤوسين 
أساليب  فــرض  وأهمية  العمل،  إلنجاز 
ودائماً  أعمالهم.  على  الدقيقة  الرقابة 
ما يضعون تحقيق النتائج وكأنه الهدف 
تم  ولو  حتى  إليه،  يسعون  الذي  الوحيد 

ذلك على حساب العاملين ومشاعرهم.

         النمط )9/1(
Country Club :االإدارة االجتماعية 

Management 
كبيراً  اهــتــمــامــاً  الــنــمــط  هـــذا  يــعــكــس 
بالعنصر اإلنساني، واهتمامهم ورعايتهم 
على حساب  أحياناً  ويتم ذلك  للعاملين، 
األهداف اإلنتاجية للمطالبين بتحقيقها،  
وكثيراً ما يتمادى هؤالء القادة في تقدير 
العالقات  قواعد  مراعاة  وأهمية  وزن 
اإلنسانية فيسعون بشتى الطرق للقضاء 
تنتج عنها خالفات  على أي مظاهر قد 
بين العاملين أو معهم حتى ولو كان ذلك 

على حساب اإلنتاج. 

النمط )5/5(  
 Pendulum Management االإدارة املتاأرجحة 
الذي  الساعة  بندول  النمط  هذا  يشبه 
يستمر في التأرجح وال يثبت عند وضع 
هذا  يلجأ  المواقف  بعض  ففي  معين،  
اإلدارة   –  )9/1( أســلــوب  إلــى  النمط 
يشعرون  عندما  وذلـــك  االجــتــمــاعــيــة( 
جانب  من  للمتاعب  مواجهتهم  باحتمال 
العمال  حالة  هدأت  إذا  ولكن  العاملين، 
 )1  /9  ( نمط  إلــى  ون   يلجأ  قد  فإنهم 
على  فيضغطون  العلمية(  اإلدارة   -
ما  وكثيراً  اإلنــتــاج.   أجــل  من  العاملين 
منتصف   ( بأسلوب  القادة  هــؤالء  يؤمن 
الطريق( وبالتالي فإنهم عادة ما يفشلون 
– بقدر ما ينجحون – في تحقيق التوازن  
المطلوب بين االهتمام باإلنتاج واالهتمام 

بالعاملين.

النمط )9/9(  
 Team Management  االإدارة اجلماعية 

إن القادة الذين ينتمون إلى هذا النمط 
كبيراً  واهــتــمــامــاً  فائقة  عناية  يــولــون 
فهم  والعاملين.   العمل  بعدي  من  لكًل 
يؤمنون بأن العمل الجماعي هو الركيزة 
األهــداف  لتحقيق  الــالزمــة  األساسية 
على  ذلك  وينبني  الطموحة،  اإلنتاجية 
القادة  أولئك  جانب  من   – عميق  إيمان 
وإشباع  الــبــشــري  العنصر  بأهمية   –
نجدهم  وبالتالي  اإلنسانية،  الحاجات 
الفعالة  الــمــشــاركــة  مفاهيم  يحققون 
للمرؤوسين في تحديد األهداف واختيار 
الالزمة  والــمــتــابــعــة  التنفيذ  أســالــيــب 
وبمثل  تحقيقها،  المطلوب  لــألهــداف 
الجماعة  تسود  القيادي  األسلوب  هذا 
الخالقة،  التعاون  ومفاهيم  الفريق  روح 
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وتسود عالقات  اإلخاء والود بين القائد 
بعضهم  المرؤوسين  وبين  والمرؤوسين، 

البعض.

النظريات الموقفية
وقتنا  في  الباحثين  معظم  توصل  لقد 
قيادي  نمط  وجـــود  عــدم  ــى  إل الــحــالــي 
كافة  فــي  فــعــاالً  يكون  أن  يمكنه  ــد  واح
التي  والظروف  يواجهها  التي  المواقف 
يعمل في إطارها  لذلك ظهرت مداخل 
النمط  أن  تــرى  التي  الموقفية  القيادة 
يعتمد  القائد  يستخدمه  الذي  القيادي 
بدرجة كبيرة على مجموعة من العوامل 
والمؤثرات، فالقائد يعمل في إطار معين، 
يدرك دوره كقائد وما يتطلبه هذا الدور 
من معلومات ومهارات وأنماط معينة من 
السلوك،  ويكون سلوك القائد في إطار 
افتراضات معينة محددة تعمل في نفسه 
يكون  وقد  العاملين.  مع  تفاعله  وتوجه 
باالفتراضات  واع  غير  أو  واعياً  القائد 
مع  تفاعله  أســاســهــا  عــلــى  يبني  الــتــي 
هذه  أن  إاّل  الــمــوقــف،  ومـــع  العاملين 
يقرر  كنظرية  فعاًل  تعمل  االفتراضات 
في إطارها إستراتيجيته في التعامل مع 
الرؤساء والزمالء والمرؤوسين،  وتتوقف 
فاعليته وكفاءته في العمل على مدى قرب 
لألمور.   الفعلي  الواقع  من  افتراضاته 
ويتوقف اختيار القائد لنمط دون اآلخر 
في  تصنيفها  يمكن  متعددة  عوامل  على 
عوامل أو قوى في القائد نفسه وأخري 
الموقف،  في  وغيرها  المرؤوسين  في 
هذه  أهم  وشميدت  تاننبوم  لخص  وقد 

العوامل فيما يلي:
قـوى يف القائد نف�سه:  

يتأثر سلوك القائد إلى درجة كبيرة بقوى 

كثيرة تعمل في ثنايا شخصيته ومن بين 
أهم القوى الداخلية التي تؤثر عليه:

                  القيم التي يوؤمن بها:
القائد  إيمان  مدى  مثاًل  هذا  ويتضمن   
اتخاذ  في  المشاركة  في  العاملين  بحق 
القرارات التي تؤثر عليهم واقتناعه بأنه 
ينبغي أن يتحمل كل منهم عبء مسئولية 
بمدى  يتأثر سلوكه  كما  بنفسه،  وظيفته 
الكفاية  ــى  إل بها  ينظر  الــتــي  األهــمــيــة 

التنظيمية، والنمو الذاتي للمرؤوسين.
  ثقـة القائد بمرؤوسيه: وهذا من أهم 
في  القادة  سلوك  على  المؤثرة  العوامل 
كبيرة  بدرجة  يختلفون  فالقادة  العمل، 
يمنحونها لآلخرين  التي  الثقة  في مدى 
الشعور  هذا  معهم  وينتقل  عامة،  بصفة 
عند تعاملهم مع المرؤوسين وينعكس في 

نمط تعاملهم مع العاملين.
  اجتاهات القائد القيادية:

لنمط دون  القائد نفسه  تقبل   أي مدى 
القادة  مــن  فهناك  الــقــيــادة،  فــي  اآلخــر 
كقادة  كبير  بارتياح  عملهم  يــؤدون  من 
مباشرين، ويعتبرون أن حلهم للمشكالت 
كما  طبيعياً،  أمــراً  لألوامر  وإصدارهم 
نجد آخرين يعملون بكفاءة عالية في الجو 
يشاطرون  حيث  فريق  ضمن  الجماعي 

مرؤوسيهم كل عمل يقومون به.
            مدى �سعور القائد باالأمن يف 

مواقف عدم التاأكد:
عملية  في  صالحياته  عن  يتنازل  فالقائد   
اتخاذ القرارات بالتفويض أو غيره بالتالي نقل 
معلوماته ولو لمدى معين عن سير العمل وكذلك 
القادة  بعض  ويشعر  النتائج.   من  تأكده  مدى 
التأكد  إلــى  غيرهم  من  أكثر  شديدة  بحاجة 
من سير العمل وإلى تركيز كل المعلومات عن 



حة
ج

نا
 ال

دة
يا
لق

  ا
:3

51 تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب

الموقف لديهم ألنهم يشعرون بقلق شديد في 
مواقف عدم التأكد

قوى يف العاملني حتت اإدارته:  
يقود  التي  الطريقة  القائد  يحدد  أن  قبل 
اعتباره   في  يضع  أن  عليه  معينة  جماعة  بها 
سلوك  على  تــؤثــر  الــتــي  المختلفة  الــعــوامــل 
بمتغيرات  يتأثرون  مثله  أيضا  فهم  مرؤوسيه 
كثيرة في الشخصية، كما أن لكل منهم توقعاته 
عن الطريقة التي يتعامل بها رئيسه معه،  وكلما 
على  أقدر  كان  العوامل  بهذه  القائد  وعي  زاد 
أن  يجب  الــذي  السلوك  نمط  بدقة  يحدد  أن 
يسلكه حتى يساعد العاملين على العمل بكفاءة 

وفاعلية.
قدراً  للعاملين  القائد  يتيح  عامة  وبصفة 
لدى  كــان  إذا  العمل  فــي  المشاركة  مــن  أكبر 

المرؤوسين:
االستقالل،  إلــى  نسبياً  كبيرة  حاجة  أ .  
حيث  من  كبيرة  بدرجة  يختلفون  فالعاملون 

درجة التوجيه المباشر التي يرغبون فيها.
ب . االستعداد الكافي لتحمل مسؤولية اتخاذ 
القرار فقد يرى البعض أن إضافة مسئوليات 
جديدة إليهم هي نوع من المكافأة أو التقدير 
البعض اآلخر  بينما قد يحدد فيها  لقدراتهم، 
مجرد تهرب من المسؤولية من جانب الرؤساء

ج.  درجة عالية نسبياً من القدرة على تحمل 
الغموض في الموقف، فبعض العاملين يفضلون 
أن تكون األمور واضحة لهم بصفة قاطعة بينما 

يفضل غيرهم درجة أكبر من حرية التفكير.
داهتمام كاف بالمشكلة والشعور بقيمتها.

هـ. إدراك األهداف والتوحد معها.
ح.الخبرة الكافية والمعرفة الالزمة، للتعامل 

مع المشكلة.
اتخاذ  في  للمشاركة  واستعداد  توقع  ط.  
القرار، فقد يفاجأ المرؤوسون باشتراكهم في 
مواجهة  يرتبكون في  ما  وغالباً  القرار،  اتخاذ 

هذه الخبرة الجديدة.
أقصى  اســتــخــدام  ــى  إل القائد  يميل  وقــد 
سلطاته في حال اختفاء هذه الظروف حينما 
ال يجد بدياًل لممارسة اختصاصاته واالنفراد 
سلوك  يتأثر  أخـــرى  ناحية  ــن  وم بالسلطة  
المرؤوسين بمدى احترامهم للقائد، وكلما زادت 
ثقتهم به واحترامهم له يصبح هو في كثير من 
إزاءهم،  لتغيير سلوكه  أكثر استعداداً  األحيان 
بين  المتبادلين  واالحترام  الثقة  ظل  في  وهم 
التحرر  إلى   العاملون  يميل  القائد ومرؤوسيه 
من الشعور بالتهديد الناتج عن االنحراف عن 
في  ويسيرون  العمل  في  الطبيعية  الظروف 
بالثقة  الشعور  من  أساس  على  اإلنتاج  طريق 

واألمن.
املوقف: يف  قوى  	•

تؤثر على سلوك  بخواص  كل موقف  يتميز 
الضغوط  بين  ومن  معاً،  والمرؤوسين  القائد 

البيئية الهامة المؤثرة عليهم:
نوع التنظيم: أ . 

وتقاليدها  قيمها  لها  كاألفراد  المنظمات   
التي تؤثر حتماً على سلوك من يعملون بها.

  والقائد يدرك بسرعة أن هناك أنماطاً من 
أخرى  وأنواعاً  فيها  مقبولة ومرغوب  السلوك 
بتوصيل  المنظمة  وتقوم  فيها  مرغوب  غير 
هذه  القيم بطرق عدة منها توصيف األعمال 
والسياسات اإلدارية وتصريحات اإلدارة  العليا 
المنظمات  فبعض  المختلفة،  المناسبات  في 
مبتكراً  دينامكياً،   يكون  أن  القائد  من  تطلب 

حازماً ومقنعاً.
أهمية  األخـــرى  المنظمات  بعض  وتــؤكــد   
قدرة القائد على العمل مع الناس بكفاءة، أي 
أن مفهوم اإلدارة العليا للقائد الفعال من شأنه 
أن يدفع القائد في اتجاه نمط معين من أنماط 

السلوك القيادي. 
وباإلضافة إلى ما ذكر فإن مشاركة العاملين 
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تتأثر ببعض المتغيرات مثل حجم ونوع وحدات 
تحققه  ما  ومدى  الجغرافي،  والتوزيع  اإلنتاج، 
المنظمة من إشباع لحاجات األمن واالستقرار 

لدى العاملين. 
إلى  يدعو  قد  مثاًل  الجغرافي  فاالنتشار   
مزيد من المشاركة في اتخاذ القرار، وبالمثل 
فإن نوع وحجم الوحدات اإلنتاجية أو الحاجة 
تجعل   قد  العمل  خطة  بسرية  االحتفاظ  إلى 
من  مــزيــداً  القائد  يفرض  أن  الــضــروري  مــن 
الرقابة والسيطرة بأكثر مما يلزم في الحاالت 
األخرى، ومثل هذه العوامل قد تحد من قدرة 

القائد على التصرف والعمل بمرونة.
كفاءة الجماعة وفاعليتها: ب . 

في  اختصاصاته  القائد  يفوض  أن  قبل   
اتخاذ القرار إلى العاملين، عليه أن يحدد مدى 
العمل  في  وفاعليتها  الجماعة  أعضاء  كفاءة 

كوحدة متكاملة.
ومـــن الــعــوامــل الــمــؤثــرة هــنــا مـــدى خبرة 
فمن  متكاثفة،  متضامنة  العمل  في  الجماعة 
المتوقع أن نجد المشكلة بفاعلية أكبر من أية 
جماعة حديثة العهد بالعمل،  كما أن الجماعة 
تعمل  مشتركة  وميول  خبرات  تسودها  التي 
تتباين  أخــرى  جماعة  من  أكثر  ويسر  بسرعة 

خبرات أعضائها واهتماماتهم.
ثقة  مــدى  أيضاً  الهامة  االعتبارات  ومــن   
وكذلك  وكفاءتها  قدرتها  في  نفسها  الجماعة 
مدى التماسك والتقبل، والسماحة، والمشاركة 

في الهدف بين أعضاء الجماعة.
ج. المشكلة ذاتها:

السلطة  درجة  المشكلة  طبيعة  تحدد  قد   
التي يفوضها القائد إلى التابعين له، وحيث أن 
المشكالت القائمة في مجاالت العمل الكبيرة 
في  األخصائيين  خــبــرات  تستلزم  مــا  كثيراً 
مختلف المجاالت المتخصصة، فإن ذلك يزيد 
من حاجة القائد للحصول على مساعدة لحلها 

وقد تتطلب بعض الحاالت ضرورة تفرغ شخص 
معين لها، وقد يعتقد القائد أنه من األسهل له 
في هذه الحالة أن يفكر فيها بمفرده بدالً من 

أن يضيع الوقت في مناقشتها مع معاونيه.
د. ضغط الوقت: 

يواجهها  التي  أكثر الضغوط  قد يكون هذا 
إلى  بالحاجة  القائد  شعور  زاد  فكلما  القائد، 
اتخاذ قرار سريع عاجل، زادت بالتالي صعوبة 
القرار.  ويالحظ  إشراكه لآلخرين في اتخاذ 
في المنظمات التي تعيش تحت ظروف صعبة 
أو طارئة باستمرار أن القادة يمارسون أقصى 
أقل  ويفوضون  والــرقــابــة،  السيطرة  درجــات 
عندما  لمرؤوسيهم  اختصاصاتهم  من  قــدر 
يخف ضغط الوقت تسنح الفرصة للمرؤوسين 

للمشاركة في عملية اتخاذ القرار.
العناصر األساسية في  القوى  وتشمل هذه 
له،  التابعون  و  القائد  وهــي:  عمل  موقف  كل 
لتحديد  كلها  هذه  وتتفاعل  نفسه،  والموقف 
في  القائد  سلوك  لمواجهة  العالقات  نمط 
لمواجهة  المناسب  السلوكي  للنمط  اختياره 

الموقف.

) تمرين افتراضاتك في توجيه مرؤوسيك / 30 دقيقة(
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طالما إنني أتحمل المسؤولية بأكملها، أتوقع قبول المرؤوسين لقراراتي وتوجيهاتي.

أشجع المرؤوسين على اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم.

أراقب العمل بدقة، حتى أضمن اإلنجاز على الوجه المطلوب

أتغاضى عن بعض األخطاء البسيطة التي يقع فيها المرؤوسون.

أخطط جيداً، وأتأكد من توزيع عبء العمل على جميع المرؤوسين.

عندما أشعر بالتزام المرؤوسين أخفف من رقابتي عليهم.

أشرف على المرؤوسين بدقة حتى أضمن الحصول على نتائج أفضل.

أتيح للمرؤوسين فرصة تحمل المزيد من المسؤولية في العمل.

أعتمد على سلطاتي وصالحياتي في الضغط على المرؤوسين لبذل جهد أكبر في العمل

أتعاون مع المرؤوسين وأواجههم وأبُدي لهم النصح عند الحاجة.

أضطر إلنجاز العمل بنفسي عندما يفشل أحد المرؤوسين في إنجازه

أشجع المرؤوسين وأدعهم يتخذون القرارات بأنفسهم.

أضع األساليب الدقيقة للرقابة ألضمن إنجاز  المرؤوسين للعمل.

يعرف المرؤوسون ما هو متوقع منهم، وال يحتاجون لرقابة دائمة مني.

أكلف المرؤوسين بالمهام التي تساعدني في تحقيق األهداف ووضع معايير األداء 

يلتزم المرؤوسون بأداء أعمالهم حتى في حالة عدم وجودي.

أهتم بتسجيل األهداف كتابة حتى ال يحدث سوء فهم في المستقبل.

أثق في أن المرؤوسين قادرون على إنجاز المهام التي أكلفهم بها.

أمارس أسلوب الرقابة المشددة في حالة فشل المرؤوسين في إنجاز العمل.

أتأكد من معرفة المرؤوسين بما هو متوقع منهم حتى يبذلوا جهدهم في العمل.

أهتم بإنجاز العمل على الوجه األكمل أكثر من اهتمامي بحاجات المرؤوسين.
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العبارة

تمثل العبارات التالية بعضاً من أنماط السلوك التي يمارسها القياديون في العمل.  •
إقرئي كل عبارة جيداً  ثم ضعي عالمة ) x ( في الخانة التي تعكس مدى انطباق مضمون   •

هذه العبارة على سلوكك وتصرفاتك الفعلية في التعامل مع مرؤوسيك.
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أهتم بتوطيد العالقات االجتماعية مع المرؤوسين.

أراقب جيداً فترات الراحة، حتى ال يضيع الوقت وتنخفض اإلنتاجية.

أهتم بتحفيز المرؤوسين وحثهم على العمل مادياً ومعنوياً.

اهتمامهم  من  أكثر  بذلك  الهتمامهم  نظراً  منهم  متوقع  بما هو  المرؤوسين  بتعريف  أهتم 
بمعرفة أسباب قيامهم بالعمل.

أخصص وقتاً لالستماع إلى أفكار وآراء المرؤوسين.

أركز على توجيه المرؤوسين وقيادتهم وتعريفهم بأسلوب إنجاز العمل.

أشجع المرؤوسين على وضع أهدافهم ومقاييس إنجازها.

أضغط على المرؤوسين حتى يبذلوا جهداً  أكبر في العمل.

أتعامل مع المرؤوسين كأفراد ناضجين وبالتالي يتصرفون بالمثل.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تفريغ النتائج
اجمعي درجات العبارات ذات األرقام الفردية وسجلي المجموع في المربع التالي:  •
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الوحدة التدريبية  رقم 4 

إدارة اإلجتماعات
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ما هو االجتماع؟
االجتماع هو لقاء شخصين أو أكثر لتبادل 
المعلومات أو اآلراء. سواء كان لقاء بينك وبين 
بين  اجتماعاً  كان  أو  الحزب،  داخل  زميالتك 
أعــضــاء حزبك وأعــضــاء األحـــزاب األخــرى، 
قاعة  في  رسمياً  اجتماعاً  كان  أو  مكتبك،  في 

االجتماعات.
ويختلف الجزء الذي تشغله االجتماعات من 
وقت العمل اإلجمالي من شخص آلخر، إال أن 
العليا  اإلدارات  في  وخاصة  األفراد  من  كثيراً 
يقدرون أن حوالي %50 من وقتهم أو ربما أكثر 

يذهب في اجتماعات العمل المختلفة.

 
كم من الوقت تنفقه يف االجتماعات ؟؟؟

لمــاذا االجتمــــاع ؟
تعقد االجتماعات لعدة أغراض:

تبادل  القرارات،  اتخاذ  المشكالت،  حل    
مفيداً  االجتماع  ويكون  والمعلومات.  اآلراء 
على  الغرض  تحقيق  يكون  عندما  ضرورياً  أو 
النتائج  يحقق  ال  أو  صعباً  أو  مستحياًل  الفرد 
هو  االجتماع  طوياًل.  وقتاً  يأخذ  أو  المرجوة 

العمود المحوري للعمل التنظيمي والحزبي.”
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فوائد االجتماعات: 
- تبادل المعلومات مع مجموعة من الناس 

في زمن قصير.
- الحصول على ردود فعل فورية.

اآلراء  - الحصول على مجموعة كبيرة من 
والمقترحات التي يمكن تبادلها ومناقشتها في 

وقت واحد.
وبلورتها  اآلخــريــن  آراء  مــن  االســتــفــادة   -
السبل  أفضل  إلى  للوصول  وغربلتها  ودمجها 

التخاذ القرارات وحل المشكالت.
- إزالة سوء الفهم حول موضوع ما وتقليل 
ــك  وذل المتعصبة،  الــمــواقــف  و  الــخــالفــات 
بالحوار المفتوح والنقاش الهادف وتبادل اآلراء 

والمبررات.
- إحدى الوسائل الناجحة للتواصل وتبادل 

وجهات النظر وتوحيد الهدف.

الحـاالت الـداعيـة لالجتمـاع:
- االستماع  لتقارير فورية من المشاركين.

- الوصول إلى رأي جماعي كأساس التخاذ 
قرار.

- تحديد وتحليل وحل مشكلة،
- شرح فكرة أو برنامج أو قرار، والحصول 

على تقبل الحضور.
- تحقيق هدف تدريبي.

- مقاربة بين آراء متضاربة.
أو  لــإلرشــاد  ضــروريــة  معلومات  تقديم   -
بعدم  الشعور  أو  النفسية  الضغوط  لتخفيف 

األمان واالستقرار.
- ضمان فهم متساو لسياسات المنظمة أو 

إجراءاتها أو قراراتها.
عندما  فورية  فعل  ردود  على  الحصول   -
بخصوص  السريع  التصرف  المهم  من  يكون 

مشكلة ما.
أصبح  مهم  بموضوع  االهــتــمــام  تفعيل   -

مهماًل.

الحـاالت التي ال يجـدي فيهـا االجتمـاع:
المرجوة  النتائج  تحقيق  يمكن  عندما   -
مثل  أخرى  اتصال  وسيلة  أو عن طريق  فردياً 

مكالمة هاتفية أو رسالة أو مذكرة.
الترتيبات  لعمل  الوقت  يتسع  ال  عندما   –
كرئيسة  قبلك  من  ســواء  لالجتماع،  الالزمة 

لالجتماع  أو المشاركين.
- عندما ال يستطيع الحضور أحد األعضاء 

الضروري تواجدهم في االجتماع.
لبعض  مالئم  غير  التوقيت  يكون  عندما   -

الحضور فيحضرون على مضض.
يحقق  أن  االجتماع  من  يتوقع  ال  عندما   -
أو  الشخصيات  لتعارض  إمــا  مرضية  نتائج 

االستراتيجية العامة للحزب.
كافية  المتوقعة  النتائج  تكون  ال  عندما   -

لتبرير تكاليف االجتماع.

لماذا يشكو البعض من االجتماعات:
ــــاً من  ربــمــا تــكــونــيــن قـــد ســمــعــت أي
التعليقات التالية أو ما يشبهها بعد بعض 

االجتماعات:
- ضياع وقت !

- لست أدري ماذا كان الموضوع.
- لم نتوصل إلى نتيجة.

- كان ذلك محاضرة وليس اجتماعاً !
- قالوا لنا: االجتماع ساعة، وأجلسونا 

ثالث ساعات.
وال  والباقون  تكلموا  إثنان  أو  واحد   -

كأنهم هناك.
ال  الموضوع  دعوني.  لماذا  أدري  ال   -

يهمني.

يتضايق  لماذا  لنا:  توضح  التعليقات  هذه 
فهي  اجتماع.   إلى  تدعوهم  عندما  الكثيرون 
أو  االجتماعات  فشل  أسباب  بعض  إلى  تشير 
تدلنا على  بالتالي  بفعالية. وهي  عدم سيرها 
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بعض مقومات االجتماعات الفعالة.

أنـواع االجتمـاعــات:
االجتماعات.  تصنيف  نحاول  أوالً  دعونا 
فاالجتماعات طبعاً متعددة األنواع واألغراض 
والهيئة وطريقة االنعقاد. إال أننا طبعاً بصدد 
الحديث عن اجتماعات العمل التي تجري في 

معظم منظماتنا.
فئات  خمس  ــى  إل تقسيمها  يمكن  وهـــذه 

رئيسة:
-1 اجتماعات حل امل�سكالت :

ترغب  وضع  أي  هو:  هنا  المشكلة  تعريف 
في تغييره، مثاًل: التباس في فهم آلية لخوض 
في  المشاركات  نسبة  انخفاض  االنتخابات، 

المجالس المحلية...
هن  المشكالت  كــل  فــي  الرئيس  العنصر 
الرغبة في إدخال تغيير. وفي اجتماعات حل 
كل  تدرك  أن  الضروري  من  يكون  المشكالت 

المشاركات تلك الحاجة للتغيير.
تطرح  أن  المفيد  من  يكون  قد   : ملحوظة 
سؤال،  شكل  على  المشاركات  على  المشكلة 
مشاركة  لتفعيل  عمله  يمكننا  “مــاذا   : مثاًل 

النسائية في االنتخابات القادمة؟
-2 اجتماعات اتخاذ القرار:

ــوع مــن االجــتــمــاعــات تكون  ــن فــي هـــذا  ال
المشاركات مخّوالت باتخاذ إجراء ما.  وهذا 
العنصر التنفيذي هو الذي يفرق بين اجتماعات 
اتخاذ القرار واجتماعات حل المشكالت.  ذلك 
من  معه شيئاً  يحمل  القرار  اتخاذ  ألن عنصر 

المسؤولية والمخاطرة لكل أعضاء الفريق.
يتم  ما  عــادة   ، الصغيرة  االجتماعات  في 
تتخذ  قد  وأحياناً  باإلجماع.   للقرار  التوصل 
ما  على  بناًء  القرار شخصياً  االجتماع  رئيسة 
سمعته من معلومات ونقاش بين الحضور.  ومن 
اجتماعات  في  التصويت  يستخدم  أن  النادر 

العمل، إال إذا كان عدد الحضور يحتم ذلك.

 إذا كنت أنت العضو المسؤولة وكنت قد 
عزمت رأيك على قرار معين قبل االجتماع، 
قرار.   التخاذ  اجتماع  بأنه  تتظاهري  فال 
بأنك  سيشعرن  حــتــمــاً  الــمــشــاركــات  إن 
المحتوم.   على  للموافقة  تستدرجينهن 
وذلك التصرف سيجعل الفريق يتخذ منك 
موقفاً سلبياً ويشكل معوقاً أمام اشتراكهن 
عليك  القادمة.  االجتماعات  في  الفعال 
بكل بساطة أن تدعينهن إلى اجتماع لتبادل 
القرار  عن  لهن  تعلنين  حيث  المعلومات 

الذي اتخذته وتفسرين لهن لماذا.

-3 االجتماعات االبتكارية :
حول  رئيس  بشكل  يــدور  االبتكار  اجتماع 
األفــكــار والــمــفــاهــيــم.  وعـــادة مــا يــكــون هذا 
النوع من االجتماع مناسباً لمجموعات تطوير 
تساهم  رؤية جديدة  اقتراح  أو  العمل  أساليب 
 ، الحزب  وخــارج  داخــل  النسائي  التفعيل  في 
ويسعى هذا النوع من االجتماعات إلى مناقشة 
األفكار الجديدة وتعديلها وتحسينها عن طريق 

تفاعل المشاركات.
االبتكار وهدفها  لطبيعة اجتماعات  ونظراً 
يتحول من  فيها  كرئيسة لالجتماع  دورك  فإن 
الضبط والتحكم إلى التوجيه والتمهيد، ووفقاً 
لهذا النوع من االجتماعات يتم  طرح الموضوع 
ومختصراً. هادفاً  النقاش  وإبقاء  وضوح  بكل 
للجميع  المفهومة  المبسطة  اللغة  وتشجيع 
واستخدام األمثلة ووسائل اإليضاح والمقارنات  
للشرح والتوضيح،  ينبغي أن يكون الجو إيجابياً 

رأي:
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وأن يتم االستماع لكل المقترحات.
-4 اجتماعات تبادل املعلومات :

الدورية  الحزب  اجتماعات  من  كثير  تعقد 
ويتفق  التقارير.   لتقديم  أو  المعلومات  لتبادل 
الكثيرين  أن  االجــتــمــاعــات   ــراء  خــب معظم 
االجتماعات  من  النوع  هذا  استخدام  يسيئون 
المعلومات  معظم  تــبــادل  بــاإلمــكــان  أنــه  إذ   ،
وتقديم التقارير، إما في لقاءات فردية أو عبر 

المذكرات.
  كما أنه يمكنك  قراءة تقرير مكتوب  بسرعة 
اجتماع.   في  من سماعه  أكثر  واستيعاب  أكبر 
واإلصغاء لشخص يقدم تقريراً روتينياً ما هو 

إاّل مضيعة للوقت في أغلب األحيان.
إال أن التقارير قد تستخدم إلبراز مشكالت 
يحتاج عالجها إلى المجموعة بالكامل وغالباً 
مشكالت  حــل  اجتماعات  ذلــك  عــن  ينتج  مــا 
المعلومات  تداراجتماعات  أن  يجب  الحقة. 
ألن  والتحكم  السلطة  مــن  بشيء  والتقارير 
غرضها هو تمرير معلومات بأكبر قدر ممكن 

من االختصار والكفاءة.
أنت سرتأسني اجتماعًا –

 فماذا ستفعلني؟
بل  عفوياً،  تحدث  ال  الفعالة  االجتماعات 
تحتاج لكثير من التحضير المسبق، واستخدام 
ــــة  ــمــهــارات الــقــيــاديــة واإلداري الــعــديــد مــن ال
بعد  والمتابعة  االجتماع،  أثناء  والشخصية 
االجتماع، ولكيفية اتباع مقومات االجتماعات 

الستخدامها لرفع كفاءة اجتماعاتك. 
ولتناول هذا الموضوع سنقسم الحديث عن 

هذه المقومات إلى ثالث مراحل: 
)أ( قبل االجتماع،.

)ب( أثناء االجتماع.
)ج( بعد االجتماع

قبـل االجتمـاع:   •
االجتماع يعني تواجد وتفاعل مجموعة من 

الناس ليحققوا هدفاً ما في وقت محدد. 
الــتــواجــد والــتــفــاعــل يحتاج  ــجــاح ذلـــك  ون
لإلعداد الجيد المسبق، ومرحلة اإلعداد هذه 

تشمل ما يلي :
تحديد ما إذا كان االجتماع هو أفضل   •

وسيلة النجاز العمل .
تحديد هدف اإلجتماع ونوعه   •

تحضير جدول أعمال االجتماع  •
تحديد أسماء المدعوين   •

تحديد ميعاد ومكان االجتماع   •
توجيه الدعوة   •

اإلعداد لالجتماع  •

ماحظات هامة  

هناك بعض اإلرشادات والمالحظات 
ما  مرحلة  خالل  مراعاتها  ينبغي  التي 

قبل االجتماع:
عدد املدعوين :

األمثل  الــعــدد  حــول  اآلراء  تختلف 
الجتماعات العمل،  إال أن هناك اتفاقاً 
ومجريات  تفاعالت  أن  على  جماعياً 
تعقيداً  أكثر  وتصبح  تتغير  االجتماعات 

كلما زاد العدد.
عدد  زاد  إذا  ــه  أن ستجدين  إجــمــاالً 
فإنك  شخصاً   15 حوالي  عن  الحضور 
تحتاجين إلى إجراءات وقواعد رسمية. 
والتدخل  لــلــكــالم،  األيــــدي  رفـــع  يــجــب 
المستمر منك للضبط والمتابعة، ويأخذ 
االجتماع طابعاً أكثر رسمية وأقل عفوية 

وتفاعاًل فال يحرز التقدم المنشود.
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تمرير  ــاعــات  ــم اجــت تــكــون  وربـــمـــا 
المعلومات مناسبة للمجموعات الكبيرة، 
وحل  الــقــرار  اتــخــاذ  اجتماعات  أن  إال 
يزيد  ال  أن  ينبغي  واالبتكار  المشكالت 

عدد المشاركين فيها على 15.
وإليك بعض التوصيات للحد من عدد 

المشاركين :
أي  من  الحضور  لعدد  حــداً  ضعي   •
قسم أو وحدة.إن ممثاًل أو ممثلة واحدة 
يفي  عــادة  اإلدارة  أو  الوحدة  أو  للقسم 

بالغرض.
القسم  ممثلة  أو  ممثل  حث  ينبغي   •
نــظــر قــســمــه.  وهنا  بــوجــهــة  يــأتــي  أن 
جدول  وتــوزيــع  تحضير  أهمية  تتضح 
أعمال مفصل وكامل لالجتماع.  فعندما 
ــون  لـــدى الــمــدعــويــن صــــورة جلية  ــك ي
بإمكانهم  فــإن  بحثه،  المراد  للموضوع 
أقسامهم  في  مسبقة  اجتماعات  عقد 
ليتمكن ممثل كل قسم من المساهمة في 

االجتماع بشكل مباشر ومحدد وبناء.
القسم  ممثل  أن  من  التأكد  عليك   •
ما  في  القرار  التخاذ  الصالحية  لديه 
االجتماع  سير  تعثر  وإال  قسمه،  يخص 
ـــرارات أو  ق ــى  إل الــوصــول  ــم يستطع  ول

حلول مناسبة.
ال تقومي بدعوة أي شخص من باب   •
االحتياط )ربما نحتاج رأيه!( أو من باب 
دعوناه!(  إذا  بقيمته  )سيشعر  المجاملة 
ندعو  )كيف  الوظيفي  لمركزه  نظراً  أو 

شخصاً وال ندعو رئيسه؟!(
التي  االســتــثــنــائــيــة  الـــحـــاالت  وفـــي 
عدد  تقليص  المستحيل  من  فيها  يكون 
تقسيم  فيمكنك   ،15 ــى  إل الــمــدعــويــن 
 5( صغيرة  مجموعات  إلى  المشاركين 
دعي  مجموعة(.   لكل  أعــضــاء   6 ــى  إل

وتتوصل  الموضوع  تناقش  مجموعة  كل 
كل  من  اطلبي  ثم  جماعي.   موقف  إلى 
مجموعة أن تعين ممثاًل أو اثنين لحضور 

االجتماع النهائي.

تهيئة جو االجتماع:
ببعض  كثيراً  وتقدمه  االجتماع  جو  يتأثر 
والتهوية  الجيدة  فاإلضاءة  المحيطة،  العوامل 
المتزاحمة  غير  المريحة  والمقاعد  المناسبة 
تساعد في إيجاد جو إيجابي.  كما أن طريقة 
فالحاضرون  تأثيرها.  لها  المقاعد  ترتيب 
ويتفاعلون  بأنهم أعضاء فريق واحد  يشعرون 
بشكل  جلوسهم  يكون  عندما  أفضل  بشكل 
في  وحتى  البعض.   بعضهم  يواجهون  دائــري 
الجلوس  ترتيب  يمكنك  الكبيرة  االجتماعات 
بشكل يتقابل فيه الحضور بدل أن يجلسوا في 

صفوف مواجهة لمقدمة الصالة.
-5 االجتماعات امل�سغرة:

بعض المواضيع قد ال تتطلب أكثر من ثالثة 
وربما أربعة أو خمسة لمناقشتها والتوصل إلى 
ال  بعضها  أن  كما  المناسب،   الحل  أو  القرار 
يحتاج اإلعدادات المسبقة التي ذكرناها،  في 
هذه الحال قد تكتفي المجموعة بعقد االجتماع 
األعضاء،  أحد  مكتب  مناسب:   مكان  أي  في 
مختصراً  االجتماع  ويكون  فــارغ،   آخر  مكتب 

وأقل رسمية.
في  االجتماعات  من  الكثير  عقد  يمكنك 
مكتبك، وال داعي لإلعدادات والرسميات التي 
ذكرناها، في مكتبك أنت رئيسة االجتماع.  ال 
االجتماع  جو  رسمي.   أعمال  لجدول  داعــي 

يكون خفيفاً وأقل كلفة.
وإذا أردِت معرفة بعض اآلراء بسرعة، أو حل 
مشكلة عمل عابرة، أو إعطاء بعض المعلومات 
تطلبي من  أن  يمكنك  لبعض موظفي قسمك، 
أو  المعنيين  باألشخاص  االتصال  سكرتيرتك 
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مكتبك.  إلى  للحضور  شخصياً  بهم  االتصال 
الهدف  إلــى  للوصول  الجلسة  توجيه  وعليك 

المنشود.

أثنــاء االجتمــاع 
لقد قمِت باإلعداد لالجتماع بشكل ممتاز. 
حددِت الهدف من االجتماع وأسماء المدعوين 
ووزعِت الدعوات وجدول األعمال  قبل ميعاد 
من  وتــأكــدِت   ، األقــل  على  بيومين  االجتماع 
قبل  وحــضــرِت  االجتماعات،  صالة  تحضير 
الميعاد بعشر دقائق لتتأكدي من أن كل شيء 

على ما يرام.
الميعاد  في  المدعوين  كل  حضر  قد  وهــا 

وعليك اآلن افتتاح الجلسة وبدء االجتماع.
ثماره  ويؤتي  فعاالً  اجتماعك  يكون  ولكي 
الــمــرجــوة، إلــيــك األســـس والــمــبــادئ والسبل 

والتوصيات المساعدة على ذلك.
-1افتتاح االجتماع:

على  وشكرهم  بالحضور  الترحيب  بعد 
الجو  تهيئة  عليك  الميعاد،  فــي  حــضــورهــم 

وتقديم الموضوع ومن ثم الدخول فيه.
تهيئة الجو   •

تقديم الموضوع  •
االجتماع  بــهــدف  الــحــضــور  تذكير  عليك 
المعلومات  أهم  تستعرضي  وأن  أكثر  بتفصيل 
يمكنك  كما  باختصار.  لالجتماع  الضرورية 
سيدار  التي  والطريقة  األعمال  جدول  تأكيد 
للتعليق  بها االجتماع وإتاحة المجال للحضور 
أو االستفسار عن أي أمر من األمور قبل البدء 

في موضوع االجتماع.
-2الدخول يف املو�سوع و�سري االجتماع 

وهو اأهم مرحلة لالجتماع:
إبــــداء اآلراء  الــمــشــاركــة،    هـــذه مــرحــلــة 
الحضور،  بين  التفاعل  مرحلة  ومناقشتها، 

مرحلة االعتراض والنقد والمقاطعة، والسؤال 
التي  الحاسمة  المرحلة  هي  هذه   … والجواب 
يُعتمد عليها لتحقيق هدف االجتماع. وتحتاج 
الشخصية  المهارات  من  لعدد  المرحلة  هذه 
لالجتماع  كمديرة  قبلك  من  وذلــك  واإلداريـــة 

وكذلك من قبل المشاركين.

عند تراأ�سك لالجتماع عليك االنتباه لالأمور التالية:
 – فعال  بشكل  االجتماع  دفــة  توجيه   •
التأكد من أن كل مجريات االجتماع تسير في 

اتجاه تحقيق الهدف.
توزيع  أي   - األعــمــال   جــدول  متابعة   •
االجتماع  بنود  على  لالجتماع  المحدد  الوقت 

المختلفة.
موضوع  ــار  إط فــي  البقاء  مــن  التأكد   •
االجتماع وعدم الدخول في مواضيع جانبية ال 

تفيد الهدف.
الحضور  وآراء  خبرات  من  االستفادة   •
وذلك بالتدخل في الوقت المناسب أثناء النقاش 
المشاركة  على  الصامتين  األعــضــاء  لحث 

وإيقاف أولئك الذين يسترسلون ويسهبون.
المنفردة  الجانبية  النقاشات  إيقاف   •

أثناء االجتماع.
لمساعدة  آلخــر  وقــت  مــن  التلخيص   •
محور  فــي  والــبــقــاء  التركيز  على  الــحــضــور 

الموضوع.
والخالفات  اآلراء  اختالفات  معالجة   •

الشخصية أثناء االجتماع بشكل إيجابي.
التأكد من أن الشخص المعني بتدوين   •
محضر االجتماع يتابع الموضوع بعناية ويدون 
شخص  يعين  لم  وإذا  الــالزمــة،   المالحظات 
أن  االجتماع  يرأس  من  فعلى  المسؤولية  لهذه 

يقوم بتدوين النقاط الهامة بنفسه.
التصرف بفاعلية مع أعضاء االجتماع   •
) العقالني ، المتأخر عن الحضور ، الثرثار ، 
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الصامت ، الفكاهي ، المعارض ، العدائي (.

امل�ساركة الفعالة يف االجتماعات
 إن المشاركين في االجتماع يتحملون جزءاً 

كبيراً من المسؤولية عن نجاحه وفعاليته. 
 ومن أهم عناصر التي تساهم في المشاركة 

الفعالة في االجتماعات:
ودراسته  للموضوع  الجيد  التحضير   -

قبل االجتماع.
ــمــحــدد  الـــحـــضـــور فـــي الــمــيــعــاد ال  -

لالجتماع.
واألفكار  بــاآلراء  اإليجابية  المشاركة   -
أفكار  هــنــاك  كــانــت  إذا  بها  التمسك  بـــدون 

أفضل.
الكالم  في  لآلخرين  الفرصة  إعطاء   -
قبل  تماماً  آرائهم  وتفهم  لهم  الجيد  واإلصغاء 

مقاطعتهم لإلدالء برأي معارض أو بديل.
استخدام مهارات االستيضاح والتأكيد   -

والنقد البناء مع آراء اآلخرين.
ــاع وعــدم  ــم الــتــقــيــد بــمــوضــوع االجــت  -

الدخول في نقاشات جانبية.
اإنهاء االجتماع:   3-

وي�سمل ما يلي:
تلخيص ما تم مناقشته واالتفاق عليه.  -

الالحقة  الــخــطــوات  عــلــى  االتـــفـــاق   -
لالجتماع  وتوزيع المسئوليات.

بنغمة  االجتماع  وإنهاء  الحضور  شكر   -
إيجابية.

ــب مكان  ــي ــرت ت إعــــــادة  ـــن  م الـــتـــأكـــد   -
االجتماع.

 مـا بعـد االجتمــاع:
انتهاء االجتماع قد ال يعني بالضرورة انتهاء 

الموضوع الذي عقد االجتماع ألجله. 
اتخاذ  عن  تمخض  قد  االجتماع  كان  فإذا   
ــرارات  ــق ال تــلــك  ــــرارات فــال بــد مــن تنفيذ  ق

ومتابعتها بعد االجتماع. 
الحلول  تضع  المشكالت  حل  واجتماعات   
الممكنة إال أن الحل الفعلي لن يتم إال في وقت 

الحق.
  لذا فإن معظم االجتماعات ال تكون مكتملة 

وناجحة إال إذا تلتها خطوات أخرى. 
ومن اأهم اخلطوات التي ينبغي اتخاذها بعد 

االجتماع مبا�سرة:
إعـــــداد مــحــضــر االجــتــمــاع وتــوزيــع   -

المحضر على المشاركين في االجتماع .
توزيع قائمة بالمهام التي تمخض عنها   -
االجتماع مع تحديد الشخص المسؤول عن كل 

مهمة والزمن المتفق عليه إلنجازها،
الحصول على التزام بالعمل المكلف به   -

أعضاء االجتماع .
. التقدم الحاصل في إنجاز المهام في   -

مواعيدها.
سيقوم  الــذي  الشخص  تحديد  ينبغي   -

بالمتابعة ومواعيدها وأسلوب المتابعة.



ت
عا

جتما
4 :  إداراة اال

تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب64

النظام  إصالح  أثناء  السياسية  األحــزاب  من  طلب 
تم  النسوية،  الكوتا  تجاه  مواقفها  تحديد  االنتخابي 
استدعاؤك وعضوات أخريات في حزبك لحضور هذا 
من  متباينة  مواقف  هناك  أن  علمكن  رغم  االجتماع. 

المجتمعين تجاه هذا الموضوع. 
كيف �ستح�سرن وتهيئن لهذا االجتماع؟ كيف 

�ست�ساركن بفعالية للخروج باإجماع؟

االجتماع من اجل توضيح موقف الحزب

ترأس االجتماعات 

 تمرين
1 

 تمرين
2 

لالجتماع  والتهيئة  والتح�سري  االإعداد  مهارات  اإىل  التعرف   )1
التوجهات  تلبي  االجتماعات  يف  الفاعلة  امل�ساركة   )2

فيه؟ وامل�ساركة  االجتماع  تراأ�ص  بني  الفرق  معرفة   )1

أهداف 
التمرين

أهداف 
التمرين

قررت  العالمي  المرأة  يــوم  مــارس   8 بمناسبة 
عضواتها  إحــدى  تــرأس  ان  السياسية  األحـــزاب 
أنفسكن  اعتبرن  الشهري.  التنظيمي  االجتماع 
التنظيمي. االجتماع  لترؤس  المختارات  العضوات 

كيف تعددن وترأس االجتماع؟
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الوحدة التدريبية  رقم5 

إدارة فريق العمل





مل
ع
 ال

ق
ري

 ف
اة

ار
إد

  
: 

5
67 تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب

تعريف الفريق:
فريق عمل  في  تميزاً  األكثر  السمة  ان 
الفريق  أهداف  لتحقيق  يكون  أن  هي  ما، 
األهمية القصوى عند أعضائه، قد يكون 
مهارات  ذوي  مؤثرة  شخصيات  األعضاء 
أنفسهم  ومــتــطــورة.ويــلــزمــون  تخصصية 
التي  الشخصية  األهـــداف  مــن  بالعديد 
أنشطتهم  خالل  من  تحقيقها  في  يأملون 
ولكن األكثر أهمية في أعمالهم هو نجاح 
المجموعة في تحقيق الهدف الذي حدده 

األعضاء معاً وباإلجماع.

فوائد فريق العمل:
يؤدي العمل داخل فريق إلى فوائد لكل من 
أعضاء الفريق والجهة أو اإلدارة التي يعملون 
يرغب   – األساسية  الفائدة  هو  والتعاون  بها 
بعضهم  مع  التعاون  معاً  العمل  في  األعضاء 
وفي  لذلك  الفريق،  مصلحة  أجل  من  البعض 
مع  يتوحدون  ألنهم  ــر  اآلخ أحــدهــم  مساندة 
الفريق ويريدون له أن يكون المعاً وناجحاً فتقل 
المنافسة الفردية، ينقل أعضاء الفريق الذين 
البعض  يبعضهم  والثقة  الدعم  تقديم  تعلموا 
تبادل  أهمية  ــون  ــدرك وي بحرية  المعلومات 
المعلومات المطلوبة بينهم للعمل بطريقة أكثر 
فاعلية، تتدفق المعلومات من أسفل إلى أعلى 
الواحدة  اإلدارات  وبين  أسفل  إلى  أعلى  ومن 

وبذلك يكون للتحاور فائدة.
االســتــخــدام األكــثــر فاعلية  أيــضــاً  هــنــاك 
به  يقوم  والـــذي  والــقــوى  والــمــواهــب  للموارد 
األعضاء بحرية تامة بمشاركة أعضاء آخرين 
القرارات  اتخاذ  عملية  تتوحد  كما  بالفريق. 
فتتخذ  واحــد  آن  فــي  ــقــرارات  ال تتخذ  حيث 
من  أفضل  تكون  وعــادة  باإلجماع  الــقــرارات 

القرار المنفرد.
القرارات  عن  المسؤولية  يملكون  من  إن 

بتنفيذ  بالتزامهم  بالتبعية  يشعرون  والحلول 
تلك القرارات والحلول بنجاح. أما الجودة فهي 
يشعر  حيث  فريق  ضمن  العمل  يميز  ما  أهم 
الفريق  نشاط  من  جزء  بأنهم  الفريق  أعضاء 

فيجتهدون إلظهار قوة الفريق ونجاحه.

دورك في بناء فريق فعال:
إذا كنِت ترغبين في بناء فريق عمل فعال قادر 
على إدارة دفة عمل قطاعك النسائي  فعليك 
القرارات  اتخاذ  في  المشاركة  أسلوب  اتباع 
وانجاز المهام –  إن الدعم والمساعدة والتوجيه 
تعزيز  على  يساعد  الفريق  ألعضاء  المستمر 
االنتماء إلى الفريق، ويرتبط أسلوب المشاركة 

باإلجابة على العديد من التساؤالت مثل:
هل تتواجدين دومًا عندما يحتاج   •

إليك أعضاء فريق العمل؟
هل تعرتفني بانجازات أي من   •

أعضاء فريقك وجهوده؟
هل تثنني على هذه الجهود   •

عالنية أو تنتقدينها بهدوء 
وايجابية؟

هل تشجعني مساهمات أي من   •
أعضاء الفريق؟

آلية بناء الفريق:
أعضاؤه  ويـــؤدي  بفاعلية  يعمل  فريق  فــي 
أدوارهم بتناسق تتحقق األهداف التي يحددها 
يمر  أن  يجب  ذلك  ولتحققي  ويسر-  بسهولة 

بناء هذا الفريق بعدة مراحل هي:
 الدعم:

دعم عضو من أعضاء الفريق هو أمر يفوق 
بكثير مجرد تأييد وجهة نظره في حالة االتفاق 
معه بل تقديمه في حالة االختالف معه الدعم 
ثقته  تعزيز  في  ذلك  يساهم  حيث  والتشجيع 
بنفسه وبك كرئيسة للفريق وإدراكه بأن آراءه 
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هي محل اعتبار مها كانت.
 

املواجهة:
ألحد  مخالف  فــردي  سلوك  أحياناً  يظهر 
أعضاء الفريق قد يضر بنجاح الفريق أو يؤخر 
تحقيق أهدافه- لذا يجب عليك كقائد للفريق 
فالمواجهة  وتعديله  السلوك  هــذا  بمواجهة 
التعامل بشفافية بين  بناء  البناءة تساعد على 

األعضاء.
حماية حق اإبداء الراأي:

أقل  ثقة  الفريق  أعــضــاء  بعض  يظهر  قــد 
بأنفسهم أو عدم القدرة عن التعبير عن آرائهم 
حقهم  حماية  للفريق  كرئيس  فعليك  بحرية، 
في التعبير عن وجهة نظرهم وتشجيعهم ومنع 
البعض  حساب  على  للكالم  البعض  احتكار 

اآلخر.
الو�ساطة:

لتوضيح  يصبح تدخل رئيس الفريق حتمياً 
الــذي قد يحدث  النزاع  أو فض  األمــور  بعض 
لمناقشة  الــفــرصــة  ــاء  ــط وإع الــنــقــاش  ــاء  ــن أث
أكثر  لتصبح  المناقشة  ودفع  االختالف  نقاط 

ايجابية. 
التن�سيق:

عندما يجد أعضاء الفريق أنفسهم مغمورين 
في التفاصيل ووجهات النظر المتعددة تصبح 
حول  التساؤالت  وازديـــاد  االرتــبــاك  النتيجة: 
الثقة  يعيد  الجيد  التلخيص  فإن  لذا  النتائج، 
التي  النقاط  من  العديد  ويكشف  للمجموعة 

يمكن استخالصها.

مراقبة �سري العمليات:
المجموعة  تفاعالت  معالجة  بها  يقصد 

التقييم  العمل  أثناء  أعضائها  بين  يحدث  وما 
المستمر لطبيعة العالقات بين األعضاء ومدى 
توازنها مع األدوار المحددة لكل عضو منهم- إن 
عملية المعالجة تساعد على التقييم الصحيح 
لسلوك األعضاء وأدائه بما يساهم في انجازه 

لمهامه بنجاح.
اال�ستماع:

إلى  الفريق  أعــضــاء  مــن  عضو  كــل  يحتاج 
لذا   – ومقترحاته  آرائــه  والــى  إليه  االستماع 
األعضاء  استماع  ألهمية  أولوية  وضع  يجب 
لبعضهم البعض وانفتاحهم على آراء اآلخرين 

واحترامها.

ال�سراع داخل الفريق:
لمعالجة الصراع داخل الفريق سمات عدة:
الصراع الطبيعي: يرى أعضاء الفريق   •
أن الصراع واالختالف وتشجيع اآلراء المختلفة 
هي أشياء من المؤكد وقوعها في المجموعات 
توجد  اإلبــداع  يوجد  فحيث  الناجحة  النشطة 

احتماالت ظهور الصراع.
يتم  الــوضــوح:  خــالل  من  الصراع  حل   •
خالل  من  طبيعي  بشكل  الصراع  مع  التعامل 
أوجه  على  والــتــركــيــز  الصريحة  المناقشة 

الخالف ومناقشتها وتقريب وجهات النظر.
وليس  الموضوعات  حول  الصراع  يقع   •
أحزاباً  األعضاء  يشكل  قد  األشخاص:  حول 
وال  الصراع  موضوع  ليسوا  ولكنهم  متصارعة 
يكون العضو هو الهدف وال يسعى المتصارعون 
إلى إلحاق الهزائم يبعضهم البعض، فما يهم هو 
الموضوعات والمفاهيم حول تلك الموضوعات 

وليس األشخاص المشاركون فيه.
يتضمن الصراع البحث عن البدائل: ال   •
يبحث المتصارعون داخل الفريق عن المذنب 
إللقاء اللوم عليه بل الموضوع المختلف حوله 
على  تساعد  التي  المناسبة  البدائل  وإيجاد 
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إنهاء هذا الصراع.
بالحاضر:  اهتمام  هــو  الــصــراع  حــل   •
المجموعة  في  يحدث  ما  حول  التركيز  يجب 
السلوكيات  أو  سابقاً  االختالف  وليس  حالياً 
السابقة - فما يهم هو ما يجب فعله اآلن لحل 

الصراع.
بالمجموعة  يتعلق  مــوضــوع  الــصــراع   •
تؤثر  التي  االختالفات  تكون  أن  يجب  ككل: 
معها  تتعامل  الفريق  من  معينين  أعضاء  على 
المجموعة ككل ألنها قد تؤثر على عمل الفريق 

وتؤخر إنجازاته.
عندما ين�ساأ ال�سراع تذكري:

أن كاًل من طرفي الصراع له وجهة نظر   .1
يراها مقبولة.

أن الشعور بعدم االرتياح قد يطغى على   .2
طرفي الصراع معاً وفي نفس الوقت.

أن طرفي الصراع عادة ما يكون لديهما   .3
استعداد مبدئي لقبول الحلول التي ستقدمينها 

لحل الصراع.
الصراع  بموضوع  االلتزام  الحكمة  من   .4

وتجنب الجدال الشخصي.
ألي  أساساً  المستقبل  يكون  ما  غالباً   .5
نقاش – عليك أن تؤكدي ما يمكن عمله كبدائل 

حالية لفض الصراع القائم.

أهمية العمل الجماعي وكيفية 
تكوين فريق عمل ناجح إلدارة الحمالت 

االنتخابية:-
حملة  إدارة  مهام  إليك  أســنــدت  إذا 
انتخابات  دوائــــر  إحـــدى  فــي  انتخابية 
هامة  خــطــوات  ــاع  ــب ات فعليك  الــقــادمــة 
الذي سيساندك في  العمل  لتكوين فريق 
هذه المهمة حيث ال بد من وجود انسجام 
التي  العمل  مجموعة  وبين  بينك  وتوافق 

ستقومين بقيادتها. 

العمل  فريق  تكوين  خــطــوات  وأولـــى   
هي   “ االختيار  يقع  من  على   “ االختيار 
توافرها  يجب  الــتــي  الــصــفــات  تحديد 
والتي  عملك  فريق  إلى  سينضم  من  في 

تتلخص أهمها في:
القدرة على الحوار وإدارته.  .1

ــدى  ل مـــعـــروفـــات  ــن  ــك ي أن   .2
الجماهير في الدائرة المرشحة .

3.  أن يتمتعن باللباقة واالنتماء 
للحزب والوالء للمرشحة.

لديهن خبرات سابقة.  .4
5.  القدرة على االتصال .

قوة الشخصية والقدرة على   .6
اإلقناع 

) تمرين 5-1 / 
تشكيل فريق الحملة االنتخابية 15 دقيقة(
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 تمرين
1 

تشكيل فريق الحملة االنتخابية 

طلب منك ت�سكيل فريق عمل الإدارة احلملة االنتخابية القادمة 
2009م: 

كيف ستوزعين األدوار بين فريق عملك ؟  •
•  وماهى الصفات التي ستأخذينها في االعتبار عند عملية التوزيع؟

ما هي المهام الرئيسة التي ستسندينها لكل دور؟  •
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الوحدة التدريبية  رقم6 

صنع القرار
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ما هو القرار؟
إلحدى  والدقيق  الحذر  االختيار  هو 
البدائل من بين بديل أو أكثر من مجموعة 
مستفيضة  بدراسة  القيام  بعد  البدائل 
للنتائج المتوقعة من كل بديل وأثرها في 
يعبر  حيث  المرغوبة–  األهداف  تحقيق 
البدائل  بين  الواعي  االختيار  عن  القرار 

المتاحة في موقف معين.
     إن االختالف األساسي الذي يميز 
بينك كمسؤولة في حزبك وباقي عضوات 
ــرارات التي  ــق ــوع وعــدد ال الــحــزب هــو ن
تتخذينها وفي الحقيقة يمكننا القول: إن 

اإلدارة هي اتخاذ القرارات.

وسواء كانت القرارات سهلة أم صعبة فإنها 
المستقبل.  عليه  سيكون  الــذي  للشكل  تغيير 
وتتضمن القرارات الحكم على األمور، المبني 
زاد فهمك لألمور  كلما  فإنه  ولذا  الفهم،  على 
كلما زادت فرصتك في أن يكون حكمك سليماً 

كما أن القيادة الناجحة تعني قرارات صائبة.
     عندما نفكر في كلمة قرارات فإن تفكيرنا 
ينحصر في تلك القرارات التي تتصف بصعوبة 
قرار  اتخاذ  بصدد  نكون  وعندما  اتخاذها، 
صعب مبنٍي على مشكلة ما، فمن المستحسن 
حلها  على  ونعمل  فيها  التفكير  في  نتروى  أن 
ليست  القرارات  أغلب  أن  إال  منظم،  بأسلوب 
أن  الضروري  من  ليس  أنه  كما  النوع  من هذا 

تكون نتيجة لمشكلة.
     نحن جميعاً نقوم باتخاذ قرارات صغيرة 
وسهلة طوال الوقت إال أن هناك بعض القرارات 
أن  إلى  والتعقيد إضافة  بالصعوبة  تتسم  التي 
تختلف  القرارات  إلى  بها  نصل  التي  الطريقة 
تبعاً للهدف من القرار والمشكلة التي يعالجها 

هذا القرار والنمط المتبع في اإلدارة.
أعضاء  يــجــعــل  أن  الــبــعــض  ويــفــضــل       
كل  في  يشاركونهم  إلشرافهم  التابعة  الفرق 

هذا  ينجح  ــد  وق يتخذونها  الــتــي  الـــقـــرارات 
المجموعات  بعض  مع  الديمقراطي  المدخل 
هذا  ولكن  التحفيز  إلى  تــؤدي  المشاركة  ألن 
في  أحيانا  المغاالة  عدم  إلى  يحتاج  األسلوب 
االتفاق  مدة  إطالة  إلى  يــؤدي  قد  ألنه  اتباعه 

عليه .
القرارات الجيدة والقرارات السيئة:

يتخذ الكثير من األفراد العديد من القرارات 
سواء في العمل أو المنزل ثم تنتهي كثيراً منها 
بالنجاح ولكن سيكون دائماً البعض الذي يثبت 
العديد  تكون هناك  فقد  أقل من  مقبول،  أنه 
من القرارات التي تعمل جيداً أو تحل المشكلة 
ولكن قد تعمل بعض القرارات بأسلوب أفضل 
قد  المثال  سبيل  فعلى  اآلخـــر،  البعض  مــن 

تكون:
أسهل يف التنفيذ.  •

أكثر قبواًل لألشخاص املعنيني.  •
تتماشى أكثر مع سياسة الحزب.  •

من املتوقع أن تخلق آثارًا جانبية أقل.  •
من املتوقع أن تحقق مكاسب مادية   •

أكثر.
إن القرار الجيد يجب أن يكون القرار 
األمثل الذي يحقق الحد األدنى من 

األهداف على األقل.

خطوات صنع القرار:

التعبري عن املو�سوع اأو امل�سكلة:   .1
   من المستحيل أن تعملي على صنع قرار 
جاد قبل أن يصبح الموضوع الذي أنت بصدده 
الموضوع  ما يصبح   فكثير  تماماً  لك  واضحاً 
بسيطاً وواضحاً إال أن العديد من الموضوعات 
يكون معقداً ويتضمن كثيراً من الجوانب التي 

يجب أن تؤخذ في االعتبار.
أهمية التعبير الكتابي:

 في بعض األحيان يحتاج األمر إلى التعبير 
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الكتابي عن الموضوع حيث يجبرك ذلك على 
تستطيعين  واضحاً  بياناً  لك  ويوفر  التفكير 
التركيز عليه، كما أنه يساعدك على رؤية موقع 

الصعوبات الرئيسة.
ــتــي يــجــب أخــذهــا في   وأهــــم الــنــقــاط ال

االعتبار:
متى كان أول ظهور للموضوع.  •

ما هي أهم عناصره أومن هم أطرافه؟  •
النتائج املنتظرة يف حالة عدم   •

معالجته.
أي حقائق أخرى لها صلة به.  •

            إن التعبير عن موضوع المشكلة 
يساعد على وضوحها ورؤيتها من زاوية أخرى 

قد تؤدي إلى الوصول إلى قرارات أفضل.

حتديد االأهداف:   .2
    يجب على صانع القرار أن يكون واضحاً 
بالنسبة للنتيجة التي يرغب في الوصول إليها 

ليكون القرار الذي يتخذه فعاالً .
واضحة  منطقية  أهــداف  وجود  عن  وينتج 

نتيجتان هامتان:
أن تعريف ما تحاولني تحقيقه   •

فتتمكنني من الرتكيز عليه كما تقل 
فرصة االنحراف عنه.

تتمكنني من قياس مدى نجاحك بعد   •
أن تكوني صنعتِ ونّفذتِ القرار.

األهداف الموزونة:
 هي األهداف التي يسعى القرار إلى تحقيقها 
بعد ترتيبها حسب أهميتها حيث يمكن إعطاء 
كل هدف وزناً معيناً يعبر عن أهميته عند صنع 
أن  إلــى  الــقــرارات  صانعو  توصل  وقــد  القرار 
تعبر  أن  يمكن  وسلسة  واقعية  تعبيرات  هناك 

عن أهمية الهدف هي:

يجب :  •
  أي أن عدم تحقيق الهدف يعني أن القرار 

سيئ .
يريد:  •

الضروري  مــن  ليس  ولــكــن  هــامــة  أمـــور    
تحقيقها.

يود:  •
 أمور يكون من الظريف تحقيقها ولكنها في 

الحقيقة ليست ذات أهمية كبيرة.
القيود :  •

 وهى األمور التي تحد من حركتنا واألحكام 
في  بالتفكير  نقوم  عندما  خياراتنا  تقيد  التي 
حلول للمشكالت وفي التوصل إلى القرارات، 

ويمكن تفصيل بعض هذه القيود في:
مطالب ومتطلبات رئيس العمل.  •
مطالب ومتطلبات فريق العمل.  •

عدم توفر البيانات واملعلومات.  •
االفتقار إىل بعض املوارد.  •

حدود السلطة.  •
قيود التكلفة.  •

قيود بسبب قصور يف القدرات.  •
قيود مادية.  •

اإيجاد اخليار ال�سحيح:   .3
نقطتين  مــن  الــمــرحــلــة  هـــذه  ــتــكــون  وت    

أساسيتين هما:
جمع المعلومات:  •

إلى  مشكلة  من  المعلومات  طبيعة  تختلف   
تقارير  شفاهية،  معلومات  تكون  فقد  أخــرى 
مذكرات،  أو  رســائــل  إحــصــائــيــات،  مكتوبة، 
المعلومات  مصادر  وتتنوع  إعالنية،  ملصقات 
بيانات،  قواعد  العمل،  فريق  إدارة،  بين  ما 

منشورات خارجية، معلومات إدارية....
تقييم الخيارات:  •

ثالثة  من  الخيارات  تقييم  عملية  وتتكون 
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أجزاء هي:
إعداد كشف بالخيارات المتاحة. أ  - 

اآلثار  ودراســة  المستقبل  في  التفكير  ب  - 
المتوقعة وما قد يتضمنه كل خيار.

القيام باختيار البديل المناسب. ج - 

�سنع القرار:   .4
سهلة  الــقــرار  صنع  عملية  تصبح  هنا     
وبسيطة ، فإذا كنِت ما تزالين غير قادرة على 
االختيار بين بدائل الحلول للمشكلة فإن أحد 
القيام  هو  المأزق  هذا  من  للخروج  األساليب 
أحد  عن  للدفاع  أصدقائك  أحد  مع  بمناظرة 
في  قوة  األكثر  الخيار  اختيار  فيتم  الخيارات 

الدفاع عنه.

االإعداد لتنفيذ القرار:   .5
يبدأ  أن  التي يجب  للنقطة  لقد وصلت      
فيها تطبيق القرار، ولكن ال تزال أمامك عدة 

نقاط للتفكير فيها:
صنع  إن  ينفذ.  العمل  جعل  على  الــقــدرة 
القرار شيء والعمل على تنفيذه شيء آخر وال 
تتساوى قدرات األفراد على تنفيذ العمل حيث 
 ، اآلخــر  البعض  من  كفاءة  أكثر  البعض  يكون 
فما هو سبب ذلك؟ قد يكون السبب مزيجاً من 

العوامل التالية:
شخصية وخربة ومهارات الفرد. أ - 

ثقافة املحيط الذي يعملون فيه. ب - 
املطالب التي يفرضها املوقف املعني  ت - 

الذي يواجهونه.

التعرف والتغلب على المخاطر:
قد يبدو أن وقت التفكير في المخاطر قد 
فات، خاصة وأن القرار قد اتخذ بالفعل إال أنه 
في الوضع الحالي فإن المخاطر هي األخطار 
عن  تنتج  قد  التي  الضارة  الجانبية  اآلثــار  أو 

تنفيذ القرار وكيفية التحكم فيها وعند اتخاذ 
قرار ما فانه من المنطقي إعداد قائمة مرتجعة 

بالمخاطر المتوقعة للتغلب عليها بفاعلية .
تاأكيد واإي�سال القرار:  .6

 هل تعلمين مدى السلطة المخولة لك في 
أن  الحكمة  من  يكون  ربما  الــقــرارات؟  اتخاذ 
تراجعي وصف وظيفتك والمستندات الخاصة 

بتوزيع األدوار والمسؤوليات.
كما يجب أن تفكري في إيصال قرارك عن 

طريق طرح األسئلة التالية على نفسك:
• من الذي ستخربينه ؟ متى وكيف؟

• ما هو مقدار املعلومات التي 
ستخربينهم بها؟

• هل ستعطينهم جميعًا نفس القدر 
من التفاصيل والتفسريات؟

• هل ستتبعني نفس األسلوب يف 
إخبارهم جميعًا؟

إعداد خطة التنفيذ: 
كلما زادت أهمية القرارات التي يتم اتخاذها 
تطلب األمر اتباع خطة تنفيذ منظمة ومحكمة 
يمكن  التي  اإلجــــراءات  مــن  العديد  تتضمن 

ترتيبها على النحو التالي:
المرحلة األولى: 

ما هي اإلجراءات الرئيسة المطلوبة .
المرحلة الثانية:

 متى وبأي ترتيب؟ 
المرحلة الثالثة: 

ما هي فترة كل منها؟
المرحلة الرابعة:
من؟ وكيف؟

تقييم النتائج:  .7
في  التالية  النقاط  المرحلة  تأخذ هذه      
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االعتبار:
القرار  الذي استمر فيه  المدى  ما هو   •

فعاالً؟ 
إذا كانت الفوائد التي نتجت عن القرار   •
في  استنفدا  اللذين  والجهد  الوقت  بررت  قد 

صنعه.
إذا كان قد نتج عن القرار بعض الفوائد   •

التي لم نتنبأ بها.
القرار  نفس  نتخذ  أن  الممكن  هل من   •

مرة أخرى؟

اتخاذ القرارات اإلدارية
ــرارات اإلداريــــة هــي عملية  ــق ال اتــخــاذ  إن 
دراسة  بعد  بدائل  عدة  بين  من  بديل  اختيار 
وتحليل وتفكير، وتتعلق هذه العملية بالمستقبل 

أساساً.
بنوعين  ــة  اإلداري القرارات  اتخاذ  ويرتبط 

من المواقف:
إما مواقف ترى فيها إدارة الحزب   •

فرصًا للتطوير أو التوسع.
وإما مواقف تكشف عن نواحي نقص   •
أو أوجه ضعف معينة تحتاج إىل عالج.

الخطوات الخمس التخاذ القرارات اإلدارية:
تكتشف كثير من القياديات أن بإمكانهن أن 
يزدن من كفاءة وفعالية قراراتهن إذا هن اتبعن 
وبرغم  ومنطقياً،  نظامياّ  أسلوباً  اتخاذها  في 
اتباعها  يمكن  التي  األساليب  من  كثير  وجود 
في هذا المجال فإننا سنحاول أن نقدم موجزاً 
لمنهج من خمس خطوات في اتخاذ القرارات 

وسنتناوله خطوة بخطوة على التوالي:
االأوىل: اخلطوة  	•

 حّددي الهدف من اتخاذ القرار:
تكتيكياً  أم  كان  استراتيجياً   – قرار  كل  إن 

– البد أن يكون له هدف واقعي ومحدد، فإذا 
وواقعياً  مــحــدداً  هدفاً  قــرار  لكل  بــان  سلّمنا 
فلماذا كان من الضروري تحديد تلك األهداف 

بوضوح قبل البدء في عملية اتخاذ القرارات؟
إن السبب األول لتحديد هدف القرار هو 
تركيز االهتمام على املشكلة الحقيقية، 
وذلك من أجل التوصل إىل حلول بديلة.

والسبب الثاني لتحديد هدف القرار هو: 
ضمان أن كل فرد له عالقة بالقرار قد 

وافق على الهدف املحدد للقرار.

والسبب الثالث لتحديد هدف القرار هو: 
قياس النتائج التي يراد تحقيقها قياسًا 

كميًا.

الثانية: اخلطوة  	•
 حللي طبيعة القرار:

لتحليل طبيعة القرار يجب أن نجد اإلجابة 
على سؤالين هامين:

السؤال األول:  •
 هل القرار يقع ضمن سلطتي، وضمن 

قدرتي على اتخاذه؟
إذا لم تكن اإلجابة بنعم، ففي سلطة من 

اتخاذ القرار؟
ومن الذي ينبغي أن يتخذ القرار؟

وعندئذ تكون المرحلة الثانية:
اجمعي كل المعلومات المتصلة بالموضوع، 
القرارات على أساس  اتخاذ  ما يجري  فكثيراً 
المطلوبة، والشك  المعلومات  بعض وليس كل 
المعلومات  باقي  إلى  القرارات  تلك  افتقار  أن 

المطلوبة يجعل القرار أقل كفاءة وفاعلية.
المعلومات  عــلــى  الــحــصــول  فـــإن  وهــكــذا 
المعلومات  قائمة  عمل  منا  يقتضي  المطلوبة 
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الناقصة التي يتطلب اتخاذ القرار ومعرفتها.
إن الوقت الذي نخصصه لجمع المعلومات 
كفاءة  من  يزيد  وأن  البد  بالموضوع  المتصلة 
بعض  تتذكري  أن  تستطيعين  ولعلك  القرار. 
الحاالت التي خرج فيها القرار ضعيفاً بسبب 

نقص المعلومات التي بني عليها هذا القرار.
عن  يبحثون  إنهم  المديرين  معظم  ويقول 
فإلى  القرار.  طبيعة  لتحليل  الالزمة  الحقائق 

أي حد يمكنهم االعتماد على آراء اآلخرين؟

إن استشارة أهل الخبرة تمثل مصدراً هاماً 
للمعلومات التي يمكن للمدير أن يعتمد عليها 
في اتخاذ القرارات، ولكن من الضروري دائماً 
المفيد  ومن  والمعلومات،  األفكار  تلك  تقييم 
في هذا الشأن طلب البيانات التي تدعم وجهة 

النظر التي يراها أهل الخبرة.

السؤال الثاني:  •
 كيف ينبغي اتخاذ القرار؟ ومن الذي يجب 

استشارته خال عملية اتخاذ القرار؟
اتباع  لقد وجد كثير من متخذي القرار أن 
اإلجابة  مهمة  عليهم  يسهل  التالية  الطريقة 

على هذه األسئلة.
 إن أي قرار يمكن النظر إليه في ضوء عاملين 
نسميهما عامل “السالمة” وعامل “القبول” 
مدى  لتصوير  “السالمة”  عامل  ويستخدم 

أهمية أن يكون القرار سليماً بالنسبة للفرع. 
ـــرار يــكــون فــيــه عــامــل “  وكــمــثــال عــلــى  ق
السالمة” ذا أهمية مرتفعة، حالة اختيار نوع 
الداخلي  االحتراق  غرفة  لصنع  المعادن  من 
ألحد محركات الطائرات، فاالختيار السليم هنا 

ذو أهمية قصوى بالنسبة لمصنع الطائرات.
وكمثال على قرار يكون فيه عامل “السالمة” 
ذا أهمية منخفضة، حالة اختيار نوع من ورق 
الكرتون، فمثل هذا القرار ال تكون له إال أهمية 

ضئيلة نسبياً.

ماذا تفعلني عند القبول؟
طالما أن القرار يؤثر على كثير من األفراد 
يتطلب  القرار  تنفيذ  فإن  الفرع  في  العاملين 
الحصول على قبول وتعاون هؤالء األفراد. على 
اعتماد  مدى  يعني  “القبول”  عامل  فإن  ذلك 
التنفيذ الناجح للقرار على تعاون األفراد داخل 
الفرع.  وهكذا فإن القرار يمكن النظر إليه في 

ضوء هذين العاملين. 
طريق  عن  العاملين  هذين  إيضاح  ويمكن 
اإلحداث  يمثل  والتي  التالية  المصفوفة  رسم 
يمثل  بينما  السالمة”  “عامل  فيها  الرأسي 

أإلحداثي األفقي لها “عامل القبول”.
هذه  في  مكاناً  قرار  نجد ألي  أن  ويمكننا   

المصفوفة.

2

4

1
مرتفعة

منخفضة

منخفضة أهمية القبول

)مصفوفة السالمة واألمن(

مرتفعة

3
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فعلى ســـبيل المثال فإن القـــرار الذي تكون 
فيه أهميـــة عامل “ الســـالمة” مرتفعة بينما 
تكون أهمية عامـــل “القبول” منخفضة يمكن 
أن يوضع فـــي المنطقة رقـــم )1( القرار الذي 
تكـــون فيه أهميـــة كل من عاملي “الســـالمة” 
و “القبـــول” مرتفعة فـــي المنطقة رقم )2( … 

وهكذا. 

ولكن لماذا يجب تحليل أهمية كل من 
“سامة” و “قبول” القرار؟

من الضروري إجراء هذا التحليل، ألن طريقة 
اتخـــاذ القرار ســـوف تختلف بحســـب األهمية 

النسبية لكل من “السالمة و “القبول”.
إذا كان القـــرار يقـــع في المنطقـــة )1( فإن 
هذا يعني أن المســـتوى الفني للقرار له أهمية 
كبيرة، ولكن القبول ليس على هذه الدرجة من 

األهمية.
وعند اتخاذ قرار من هذا النوع يجب على 
عليـــك أن تطلعي على المعلومـــات المتاحة 

حـــول الموضـــوع. وعليك، أيضاً  استشـــارة 
الخبـــراء في هـــذا المجال. كمـــا يمكنك أن 
تســـتعيني ببعض األســـاليب التي تساعدك 
على اتخـــاذ قـــرار ســـليم. أي إن اهتمامك 

ينصب أساساً على النواحي الفنية.
أمـــا إذا كان القـــرار فـــي المنطقـــة رقم 
)4( بمعنى أن العنصـــر الهام في القرار هو 
“القبول” وليس “الســـالمة” فإن واجبك 
كمتخـــذة قـــرار هـــو أن إشـــراك جميع من 
يتأثـــرون بمثـــل هـــذا القرار في المناقشـــة 
في ســـبيل التوصل إلى موافقة جماعية في 

التصرف على نحو معين.
أما القـــرار الذي يقع فـــي المنطقة رقم 
)3( أي القـــرار الـــذي ال تكـــون فيه ألي من 
“الســـالمة” أو “القبـــول” أهميـــة، فإنك 
تســـتطيعين اتخـــاذ القـــرار بمفـــردك، أي 
أن األمـــر ال يتطلـــب استشـــارة الخبـــراء أو 

الحصول على الموافقة من الجماعة.
وتمثـــل القرارات التي تقـــع في المنطقة 
رقـــم )2( أصعـــب القـــرارات التـــي يكـــون 
مـــن  كل  أهميـــة  أن  إذ  اتخاذهـــا.  عليـــك 
عاملـــي “ الســـالمة” و “القبـــول” تكـــون 
مرتفعـــة ولذلـــك يجـــب ضـــم أو توحيد كل 
من الطريقتين المســـتخدمتين في قرارات 
المنطقتيـــن )1(، )4(. وواضح أن القرارات 
التي تقع في المنطقة رقم )2( تمثل أصعب 
مهامك حيث يعتمد نجاح القرار على الروح 
المعنوية وعلـــى كفاءة المديـــر وعلى درجة 
الثقـــة المتبادلة بين أفـــراد المجموعة التي 
يستشـــيرها متخذ القرار وكذلك على مدى 

الصراحة التي تسود تلك االجتماعات.
والخاصة:

في المنطقة رقم )1(:يتـــم اتخاذ القرار 
باستشارة الخبراء الفنيين.

فـــي المنطقـــة رقـــم )4(:مـــن الضروري 

2

4

1
مرتفعة

منخفضة

منخفضة

أهمية السالمة

)مصفوفة السالمة واألمن(

مرتفعة

3
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إشـــراك األفراد الذين يتأثـــرون في عملية 
اتخاذ القرار.

في المنطقـــة رقم )3(:يمكـــن اتخاذ القرار 
بدون عقد أية اجتماعات.

في المنطقـــة رقم )2(:مـــن الضروري دمج 
الطريقتين المستخدمتين في كل من المنطقة 

رقم )1( والمنطقة رقم )4(.

الثالثة: •	اخلطوة 
 ابتكري حلوالً بديلة:

لقـــد اتضـــح لنـــا أن القـــرار الـــذي يقع في 
المنطقـــة رقـــم )3( هو القرار الـــذي تكون فيه 
أهميـــة كل من “ســـالمة”  و “قبـــول” القرار 
منخفضـــة، وواضـــح أنه ال ضـــرورة ألن تضيع 
اإلدارة جانباً كبيراً من وقتها في مثل هذا النوع 

من القرارات.

ولكن من الضروري البحث عن حلول 
ابتكاريه وخّاقة للقرارات التي تقع في 
المناطق األخرى من المصفوفة، فلماذا؟

اأواًل:
ألن الحل الذي قد يبدو بديهياً   
قد ال يكـــون جيداً بدرجـــة تجعل القرار 

فعاالً.
ثانياً:

قـــد تنتـــج ميـــزة تنافســـية من   
العثور على حل ابتكاري وغير تقليدي.

ومن األساليب التي يمكن استخدامها 
للوصول إلى بدائل حلول عديدة وابتكارية 
هو أســـلوب التفكير أو العصف الذهني 
وهـــو أســـلوب البتكار أفـــكار خالقة عن 
طريق المناقشة الجماعية، ومن األفضل 
أن تضـــم الجماعة عـــدداً ال يتجاوز اثني 
عشـــر عضواً يـــزودون بمعلومـــات حول 

المشكلة قبل أن تبدأ الجماعة عملها. 
ويجب تشـــجيع األفكار الجريئة على 
الظهور حتى لو بدت شـــاذة أو متطرفة، 
إال أن على أعضـــاء الجماعة أن يلتزموا 
بعـــدم تقييم أية فكرة خـــالل اجتماعات 
التفكير. وتستمر اجتماعات التفكير من 

30 إلى 45 دقيقة.
ويمكـــن تقســـيم عمليـــة التفكيـــر أو 

العصف الذهني إلى ثالث مراحل هي:
صياغة أو تعيني هدف القرار.  .1

اجتماعات التفكري ذاتها.  .2
3. تقييم األفكار.

ومما يساعد على نجاح عملية التفكير 
والعصـــف الذهني، أن تتم كل مرحلة من 

المراحل الثالث منفصلة.
إن رد الفعل اإلنســـاني الطبيعي ضد 
أفكار اآلخرين هو إحـــدى العقبات أمام 
أســـلوب التفكير، وكلنا نفعـــل ذلك، فإذا 
طرح شخص ما فكرة أو اقتراحاً للبحث 

2

4

1
مرتفعة

منخفضة

منخفضة

أهمية السالمة

)مصفوفة السالمة واألمن(

مرتفعة

3
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والمناقشـــة، فإننا في الغالـــب نفكر في 
أســـباب ومبـــررات  تجعل الفكـــرة وعلى 
المجموعـــة بأكملها مجـــرد قتل الفكرة، 
وإنمـــا يمتد إلى القضاء علـــى أية أفكار 
أو اقتراحات أخـــرى كان يمكن أن تتولد 
عنهـــا.  ولهـــذا الســـبب، مـــن الضروري 
تدريـــب جماعات التفكير على تحاشـــي 
وضـــع العقبـــات أمـــام اآلخريـــن خـــالل 

اجتماعات التفكير والعصف الذهني.

الرابعة: اخلطوة  	•
اختاري من بين البدائل:

هناك كثير من الطرق التي يمكن االستعانة 
بها عند قيامنا باالختيـــار، وبعض هذه الطرق 
يعتمد على بحوث العمليات والمحاكاة وغيرها 
من علوم اإلدارة، وقد يتطلب األمر االســـتعانة 
الحاســـبات  اســـتخدام  أو  باألخصائييـــن 
اإلليكترونيـــة.  ومـــع ذلـــك – فإنه فـــي معظم 
الحاالت – يتـــم االختيار على أســـاس الخبرة 
الســـابقة لمتخذ القـــرار. وهذه هـــي الطريقة 
األكثر شيوعاً في اتخاذ القرارات، وهي تتطلب 
دراسة الحلول البديلة واالختيار منها بناًء على 

تجاربه وخبراته السابقة.

اخلام�سة: اخلطوة  	•
 اختبار وتنفيذ القرار:

الخطوة الخامسة في عملية اتخاذ القرارات 
هـــي تنفيذ القرار، فالقـــرار ال يصبح فعاالً من 
الناحيـــة العمليـــة – إال إذا تم تنفيـــذه بطريقة 
مرضية.  لذلك يجب عند اتخاذ القرار تنظيم 
وتخطيـــط عمليـــة التنفيـــذ. وتعتمـــد عمليـــة 
التنظيم والتخطيط للتنفيذ على حجم وأهمية 
القرار وعدد األفراد الذين يؤثر عليهم، وأيضاً 

على الوقت المتاح قبل البدء في التنفيذ. 

 وتشـــمل هذه المرحلة اإلجابة على األسئلة 
اآلتية:

من الذي سيقوم بمتابعة   .1
تقديم القرار؟

ما هي ردود األفعال املتوقعة   .2
للقرار؟ وما الذي يمكن عمله لإلقالل 

منها؟  
إذا كان هناك احتمال أن تظهر   .3

الحاجة إىل اتخاذ نفس القرار مرة 
أخرى، فما الذي بمكن عمله للتنبؤ 

بذلك؟
 

خطوة هامة مكمِّلة لمتابعة نتائج القرار
إجمعي معلومات أثناء التنفيذ.  

تابعي إرجاع األثر.  
اتخذي اإلجراءات التعديلية   

التصحيحية عند الضرورة.
 

بعض األخطاء الشائعة في اتخاذ القرارات
-1 عدم االعتراف بأن القرار كان سيئًا:

 يقال بأن أســـوأ من القرار الســـيئ هو عدم 
االعتراف به.  وهذا يحدث غالباً بسبب تدخلنا 
النفســـي بقراراتنا،  إذ أن فـــي كل قرار نتخذه 
جزءاً  منا،  ونشـــعر بأن القرار الســـيئ ســـوف 
ينعكس على شـــخصيتنا بالســـوء.  ولكن متخذ 
القـــرار القوي والواثق بقدراتـــه هو من يعترف 
بخطئه بدالً  من أن يستمر في محاولة اإلثبات 

بأن قراره كان سليماً.
-2 التردد: 

 وهـــذا يحـــدث غالبـــاً عندما يكـــون صانع 
القـــرار غير آمـــن أو غير مطمئـــن،  لخوفه من 
الخطـــأ ومن عواقبـــه.  والتـــردد نتيجة للبحث 
المســـتمر عن معلومات إضافيـــة لجعل عملية 
صنـــع القرار ســـهلة.  وبينمـــا ال ينصح أحد أن 
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يتخـــذ قرارات ســـريعة،  إاّل  أن صانعي القرار 
يعرفـــون متى يتوقفون عن البحـــث عن حقائق 
إضافية والقيام باتخاذ قرار. ولهذا  فإن العمل 
تحت قيـــادة  متـــرددة وغير حاســـمة يمكن أن 

يكون محبطاً للمرؤوسين.
-3  العمل من منطلق أن اتخاذ أي 

قرار أفضل من ال شيء: 
وهـــدا عكـــس الخطـــأ الثاني المذكـــور هنا 
فبعـــض المديريـــن يخافون مـــن أن يقال عنهم 
بأنهم غير حاســـمين أو متردديـــن يلجأون إلى 
اتخاذ فرارات بسرعة على أساس أنه “ ينبغي 
عليهم أن يفعلوا شـــيئاً “.  من الواضح أن هذا 
المدخـــل عمومـــاً يعنـــي أن نتجـــاوز الخطوات 

الموصى بها.
-4  االفتراض أن الناس يفكرون 

دائمًا بمنطقية:
  كثيـــر مـــن متخذي القـــرار ينخدعون بهذا 

المفهوم الخاطئ.
إذ ربما يبدو أن كل شـــيء  منطقي وعقالني 
بالنســـبة للمديـــر  ولكن هؤالء الذيـــن يتأثرون 

بالقرار سيرون األمور بشكل مختلف.
  هذا يمكن أن يكون محبطاً لمن يتخذ القرار 
مما ســـيزيد مـــن مقـــدار المســـتوى االنفعالي 
للموقـــف، ومن المستحســـن دومـــاً  أن تضعي 
نفســـك مـــكان اآلخرين،  وهذا صعـــب أحياناً،  
وتحاولـــي أن تري القـــرار من وجهـــة نظرهم.  
فإذا وجدِت صعوبة في القيام بذلك فاسأليهم 

كيف يرون القرار ويصفونه لك؟.
-5  نسيان الحصول على موافقة من 

اإلدارة العليا: 
 أثنـــاء عملية صنع القرار يســـهل النظر إلى 
األســـفل،  ولكن ينبغـــي أن تتذكر دائمـــاً أن لنا 
رؤساء  ونحن  مسؤولون أمامهم وانهم يتأثرون 
بالقـــرارات التي نتخذها.  فـــإذا اتخذنا قراراً 
ونقضتـــه اإلدارة  العليـــا فـــإن مركزنا يضعف 
فـــي عيون من يعملون معنا.  ويمكن تجنب هذا 

الموقف بأن يعاد النظر في القرار مع الرئيس 
قبل إخراجه بشـــكله النهائـــي.  هذا ال يعني أن 
علينا مراجعة  كل قرار مع اإلدارة  العليا،  ولكن 
بـــكل تأكيد في تلـــك القرارات التـــي يمكن أن 
تكون لها مضاعفات هنا أو هناك،  أو المواقف 

االستثنائية التي تجب مناقشتها.
-6 عدم الثناء حيث يستوجب الثناء: 

 عندمـــا يصنع المســـؤولون قراراتهم فإنهم 
يفعلون ذلك بمساعدة اآلخرين لهم ) كما ينبغي 
علـــى األقل (.  ولكن ألن متخذ القرار يعلن عن 
القرارات فإن الشكر والتنويه يذهبان إليه،  إاّل 
إذا قام بنفســـه بالثناء على من يســـتحق الثناء.  
فالمرؤوســـون يكرهون مســـاعدة المدير على 
صنـــع قرارات جيـــدة  إذا لم يعـــد عليهم األمر 

بتقدير أو ثناء.

) تمرين 6-1/ قرارات عاجلة 15 دقيقة( 

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار:

اخلارجية: البيئة  عوامل  	•
 وتتمثـــل في الضغـــوط الخارجيـــة القادمة 
مـــن البيئـــة المحيطة التـــي يعمل فيهـــا متخذ 
القرار والتي ال تخضع لسيطرته بل يخضع هو 
لضغوطها مثل الظروف االقتصادية والسياسية 

والمالية.
واالجتماعية  التنظيمية  العوامل  	•

واالقت�سادية:
والقوانيـــن  والتشـــريعات  النقابـــات  مثـــل   
الحكوميـــة والـــرأي العـــام والسياســـة العامـــة 

للدولة.
الداخلية:  البيئة  عوامل  	•

عـــدم وجود المعلومات داخـــل الحزب يفيد 
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متخذ القرار بشـــكل جيد، عـــدم وضوح درجة 
العالقـــات التنظيميـــة داخـــل الحـــزب، درجة 
المركزيـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار، درجـــة وضوح 
األهداف األساسية للحزب، مدى توفر الموارد 

المالية للحزب.
نف�سية: عوامل  	•

وتتعدد هـــذه العوامل منها ما يتعلق ببواعث 
داخليـــة للشـــخص، ومنها ما يتعلـــق بالمحيط 
النفســـي المتصـــل بـــه وأثره في عمليـــة اتخاذ 
القرار وخاصة في مرحلـــة اختيار البدائل من 

بين مجموعة البدائل المتاحة.
�سخ�سية: عوامل  	•

وتتعلق هذه العوامل بشخصية متخذ القرار 
وقدراته، اذ أن هناك الكثير منها يؤثر في عملية 
اتخاذ القرار- فالقرار الجيد يعتمد على الكثير 
من المميزات الفردية والشـــخصية للفرد التي 
تطورت معه قبل وصوله للتنظيم ولذا، تشـــكل 
عمليـــة اختيار األفـــراد وتدريبهم عوامل مهمة 

في نوعية القرارات المتخذة داخل التنظيم.
إن الســـلوك الشخصي يؤثر في كيفية صنع 
القرار، فكل فرد له أســـلوبه حتى ولو تســـاوت 
الكفاءات والمهارات مثل األسلوب في اإلحساس 
بالمشـــكلة، األســـلوب في تجميـــع المعلومات، 

األسلوب في استخدام المعلومات...

وصايا التخاذ قرار صائب:
1 -تعودي على اتخاذ القرارات يوميًا 

وبصورة متكررة:
إذا اتفقنـــا علـــى أن عمليـــة اتخـــاذ 
القـــرار هـــي بمثابة  “ عضلـــة “  فهي 
إذن تحتاج إلى تدريبات وممارسة لكي 
تبنـــى وتقـــوى.  فعندمـــا تقـــوم باتخاذ 
قـــرارات يومياً - حتـــى وان كانت غير 
هامـــة – فإنـــِك بذلك تهيئين نفســـك 
لتكونـــي صانعة قـــرار متميـــزة عندما 

يتطلب األمـــر اتخاذ قـــرار على درجة 
كبيرة من األهمية.

2 - تعّلمي من خبراتك السابقة:
أحرصي على أن تتعلمي وتستفيدي 
من أخطائك وقراراتـــك غير الصائبة 
التي ســـبق وأن اتخذتهـــا في الماضي،  
وعليك أيضاً أن تتعلمي من النجاحات 

التي حققتها.

3 -عليك باستشارة الخبراء:
إلجئي إلى طلب المســـاعدة والعون 
مـــن بعـــض الخبـــراء الذيـــن يحظـــون 
بإعجابك،  والذين تثقين في أحكامهم،  
وحاولي أن تتعلمي منهم كيف يصنعون 
قراراتهـــم.  لكن عليـــك أن تأخذي في 
االعتبـــار أن وجهـــة نظر الخبـــراء قد 
تكـــون ذات عـــون كبير وفائـــدة،  لكنها 
ليســـت بالضـــرورة اإلجابـــة النهائيـــة 

الشافية التي تسعين للحصول عليها.

4- تخيّلي أنك شخص آخر:
حاولـــي أن تنظـــري للموقـــف مـــن 
وجهـــة نظـــر شـــخص آخـــر،  أو مـــن 
زاوية مختلفة،  فذلك ســـوف يزيد من 
الخيارات المتاحة أمامك.  وبوجه عام 
فلكل مشكلة وجهات نظر ثالث: وجهة 
نظـــرك أنت،  وجهة نظر شـــخص آخر 

ووجهة النظر الصائبة.

5- ال تكوني متحيزة:
تجّنبي إصـــدار أحـــكام قائمة على 
أحاسيسك،  ومشـــاعرك نحو شخص 
ما،  فعليك أن تدرســـي وجهات النظر 

المختلفة بصورة ال تحيز فيها.
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6- احذري غرور المنصب:
ربما تعتقدين أن أحكامك وقراراتك 
صائبـــة فقط بحكم منصبـــك ولقبك.  
لكـــن عليك أن تؤسســـي قراراتك على 
أو  بمنصبـــك  تتأثـــر  أن  دون  حقائـــق 

المناصب التي يشغلها اآلخرون.

7 -التنفيــذ:
عندمـــا تتخذين قـــراراً ما،    
فعليـــك أن تتبعـــي قـــرارك بالتنفيـــذ ، 
عليـــك أن تتخذي الخطـــوات الالزمة 
لتزيـــدي من نجاحاتك، وتضمني نجاح 

خططك.

8- كوني مرنة:
قـــراراً،   اتخـــذت  مـــا  إذا   
وشرعت في تنفيذه،  حاولي أن تكوني 
مرنـــًة ومســـتعدة إلجـــراء التعديـــالت 

الالزمة لكي تضمني نجاح خططك.

9 -تجنـبي التعميمـات:
عندما تكثرين من استعمال   
كلمـــات تفيـــد التصميم مثـــل ) دائماً،  
أبـــداً، كل ( فـــإن ذلـــك ســـوف يجعلك 
تبديـــن غير صادقـــة.  إذا قلـــِت مثاًل: 
إننـــي دائماً ما أعتني بمرؤوســـي،  فإن 
مثل هـــذا اإلدعـــاء يمكن إثبـــات عدم 
صحته،  ألنك ببســـاطة  ال تفعلين ذلك  
“دائما “  كذلك عندما تقولين “ أنا ال 
أتخذ قراراً أبداً إاّل بعد استشارة فريق 
العمـــل،. فمثـــل هـــذه العبـــارات يمكن 
إثبـــات عـــدم صدقها.  فعليـــك إذن أن 
تتجنبـــي التعميمـــات،  وأن تكوني أكثر 

تحديداً عند اتخاذك ألي قرار.
10- المتـابعـــة:

قـــد تكـــون المتابعـــة عاماًل   

هاماً للنجاح أو للفشل.  لذلك فعليك أن 
تتابعي قراراتك التي في حيز التنفيذ، 
وأن تتأكـــدي أن الجميع يؤدون مهامهم 
وكلهـــم شـــعور بالمســـؤولية،  واحترام 
سير العمل.  وتذكري دائماً أن المتابعة 
على نفس الدرجة من األهمية، كالقرار 

ذاته.

)تمرين 6-2/

 صفات تساعد على تنفيذ القرار 10 دقائق(

التأثير على القرار:
تحتاجين كممثلة لحزبك السياســـي إلى أن 
تمتلكي القدرة علـــى التأثير في القرار خاصة 
فـــي المواقف التـــي تفاوضين فيهـــا – فيجب 
أن تتأكـــدي من أن األســـلوب المتبع ســـيحقق 

الهدف 
ما هو النفوذ؟

النفوذ هو قدرة التأثير المباشر على سلطة 
اتخاذ القـــرار- وتأتي القدرة علـــى التأثير من 
السلطة الشـــخصية والقدرة على توظيفها في 

التأثير على اآلخرين.

الصفات المؤثرة على قوة النفوذ:
قدرة الحكم على األمور.  •

القدرة على التحليل املنطقي’  •
االهتمام والتعاطف مع اآلخرين.  •

االلتزام بالتفوق.  •
الثقة بالنفس والدافع الشخصي.  •

أخالقيات املهنة.  •
التصميم والقدرة على اإلقناع.  •
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الطرق الرئيسة التي يمكن إتباعها للتأثير
 في صنع القرار:

يمكـــن التأثير فـــي صنع القـــرار من خالل 
ثالثة طرق رئيسة:

للقرار: العامة  امل�سببات  على  ال�سيطرة  	•
 ويعنـــي ذلـــك تحديـــد األهـــداف المرجوة 
والســـياق العام للمناقشـــة الجارية ســـعياً وراء 

تحديد النتيجة.
البدائل: على  ال�سيطرة  	•

 اذ أن كثيـــراً مـــا نســـمع ُجماًل مثـــل: أليس 
هناك بديل؟ أو لدينا اختياران فقط ومثل هذه 
االدعاءات غالبا ما تكون سياسية في طبيعتها 
وتهدف إلى حصر النقاش في االختيارات التي 

تتماشى مع مصالح المجموعة أو الفرد.
البدائل: معلومات  على  ال�سيطرة  	•

تعتبـــر المعلومات أثناء صنـــع القرار مجاالً 
مهماً جداً إذ نظرا إلى اعتماد تقييم االختيارات 
على المعلومـــات المتاحة يمكـــن لألهداف أن 
تتحقـــق بالســـيطرة على المعلومـــات الخاصة 

بالبدائل.
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 تمرين
1 

قرارات عاجلة

املوقف االأول:
 

اللواتي  السيدات  إحدى  تعودت 
والتي   – مؤخراً  بإدارتك  التحقن 
للحزب  الــعــام  بــاألمــيــن  تــربــطــهــا 
على  تـــعـــودت   – نــســب  عـــالقـــة 
اجتماعات  في  متأخرة  الحضور 
أحياناً  والتغيب  الــدوريــة  الحزب 
أخرى ومن خالل خبرتك في إدارة 
كفاءات  لها  أن  تبين  الحزب   مهام 
الموكلة  األعمال  كل  وتنجز  ممتازة 
إلــيــهــا فــي مــواعــيــدهــا ولــكــن هذا 
التأخر والتغيب أدى إلى تذمر باقي 
الزميالت اللواتي يطالبنك بضرورة 

وضع حد لهذا التصرف.

املوقف الثاين:
 

العمل  الئــحــة  بــنــود  أحــد  ينص 
داخل فرع حزبك على فرض غرامة 
مالية على كل من تدخن أثناء العمل 
القرار على كل من  تنفيذ هذا  وتم 
أحد  وفــي  المخالفة،  هــذه  ارتكب 
الناشطات  بإحدى  فوجئت  األيــام 
في الحزب والمعروف عنها الكفاءة 
في  واإلخـــالص  ــة  واألمــان العالية 
بمكتبها  العمل  أثناء  تدخن  العمل 
وتدركين أن إرسال مذكرة للشؤون 
الغرامة  فـــرض  تعني  الــقــانــونــيــة 
وقد  العمل  في  عليها  المنصوص 
قامت  بالتدخين  في حضور إحدى 
المقربات اللواتي تم فرض الغرامة 

عليهن لنفس السبب.
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تابع تمرين
قرارات عاجلة 1

املوقف الثالث:

ــة  ــمــســؤول شــغــلــِت مــنــصــب ال
لحزبك   المالي  القطاع  في  المالية 
المستندات  ــى  عــل وبـــاطـــالعـــك 
أنه  لــِك  تبين  المالية  والتسويات 
لتسوية  قانوني  سند  هناك  ليس 
فوارق  صــرف  عليها  يترتب  مالية 
ـــات  اإلداري مــن  لعدد  كبيرة  مالية 
إدارية  اآلن مناصب  الالتي يشغلن 
من  مالي  تفتيش  تم  وإذا  حساسة 
الحزب  في  الرقابي  الجهاز  جانب 

سوف تقع المسؤولية عليك.

املوقف الرابع:
 

المهام  توزيع  من  االنتهاء  بعد 
لدائرتك  التابعات  الناشطات  على 
الحزبية قمِت بالتوقيع على موازنة 
صرف مكافآت لمن تم توزيع المهام 
الناشطات  معرفة  وعند   – عليهن 
الــتــي سوف  ــآت  ــاف ــك ــم ال لــحــجــم 
يحصلن عليه رفضن البدء بالتنفيذ 

احتجاجاً على ضآلة هذه المبالغ.
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اأي من ال�سفات التالية تعتقدين اأنها هي التي 
جتعل منك قادرة على تنفيذ القرار؟

القـــدرة علـــى وضع أهـــداف واضحـــة وعدم 
إغفالها.

اإلصرار على التقدم بدون أهداف واضحة.
االســـتقاللية والثقـــة بالنفـــس لدرجة تجاهل 

عروض المساعدة من اآلخرين.
االستعداد لقبول المســـاعدة من اآلخرين إذا 

كانت ستؤدي إلى تحقيق األهداف  .
الشجاعة والمجازفة.

الحذر وتجنب المجازفة.
المثابـــرة علـــى مالحقـــة الهـــدف حتـــى يتـــم 

تحقيقه.
الواقعية التي تحدد مدى صعوبة الهدف.

ثقة تامة بالنفس ورفـــض االعتراف باحتمال 
حدوث األخطاء.

التواضع الـــذي يؤدي إلى االعتراف باألخطاء 
والتعلم منها .

االستعداد للتعلم من أخطاء اآلخرين.
القدرة على فرض قرار رغم المعوقات.

التصميم على البحث عن الحلول البديلة.
المرونـــة فـــي تعديـــل الخطـــط والتغلب على 

المقاومة بالتفاوض.

 تمرين
2 

صفات تساعدك على تنفيذ القرار



ع القرار
صن

  : 6
تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب88

 تمرين
3 

كيفيةإتخاذ القرار؟
 

تشـــغل عاتكه موقع  رئيســـة القطاع النســـوي للحزب نون الذي يعاني من شـــحة في 
الموارد المالية، لكنها إنســـانة نشـــيطة وتفكر في تنفيذ أنشـــطة متنوعة تصب في 
رســـالة وأهـــداف الحزب وتنمية مـــوارده، طلبـــت عاتكه عقد اجتماع على مســـتوى 
القيـــادات العليـــا للحزب وتبادلوا الرأي في هذا الشـــأن وتم االتفـــاق على جملة من 
االجراءت، ماهي هذه االجراءت في اعتقادك؟ وكيف تمكنت عاتكه من التأثير على 

قرار القيادة العليا؟

قرار اتخاذ  ت�ستدعي  املحيطة  •		الظروف 
القرار. التخاذ  داعمة  عوامل  •		هناك 

أهداف 
التمرين
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الوحدة التدريبية  رقم7 

التفاوض
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مقدمـــة

أصبح علم التفاوض من أهم وأحدث 
العلوم نظراً ألهمية هذا العلم في جميع 
وجوه الحياة، وعلى الرغم من حداثة هذا 
العلم إال أن التفـــاوض كتفاوض موجود 
منذ خلق الله اإلنســـان حيث يستخدمه 
اإلنســـان منذ والدته حتى نهاية عمره ، 
فبكاء الطفل صوره من صور التفاوض، 
وتفـــاوض الطفـــل الصغيـــر مـــع أقرانه 

ليتبعوه إلى لعبة ما تفاوض... 
وقـــد ظهر علم التفاوض كعلم حديث 
تُـــدرس له كتـــب واســـتراتيجيات خالل 
العشـــرين عاماً الســـابقة بسبب العديد 
مـــن العوامل مثل )العالقـــة الوثيقة بينه 

وبين علوم أخرى مثل األدب واإلدارة(. 

ما هو التفاوض؟
مـــالزم  إنســـاني  أســـلوب  هـــو  التفـــاوض 
لـــكل أنشـــطة الحيـــاة التجاريـــة واالقتصادية 
واالجتماعيـــة وعلى كافة المســـتويات وخاصة 
بيـــن ذوي المصالـــح المتعارضـــة ســـواء كانوا 

أفراداً أو منظمات أو دوالً أو قوى أو نُُظماً.
ويمكن النظر إلى التفاوض على أنه نوع من 
الحوار ) أو تبادل االقتراحات ( بين طرفين أو 
أكثر بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى حســـم 
قضية أو قضايا نزاعيـــة بينهما أو بينهم، وفي 
نفس الوقت تحقيق، أو الحفاظ على المصالح 
المشـــتركة في ما بينهم، أي أن التفاوض ينشأ 
تأسيســـاً علـــى وجـــود ركنيـــن أساســـيين بين  

األطراف المفاوضة:
•  وجود مصلحة مشرتكة.

•  وجود قضية نزاعية.

وقد أصبحت الدول النامية في أشد الحاجة 
إلـــى إتقان فـــن التفـــاوض واكتســـاب مهاراته 

المتعددة حيث تتمثل أهـــم نقاط ضعف أغلب 
دول العالم الثالث فـــي صعوبة تدعيم قدراتها 
ومهاراتها التفاوضية وعدم تمكنها من التعامل 

بفاعلية مع الدول المتقدمة.
عملية التفاوض: 

تضم عملية التفاوض طرفين أو أكثر يحاول 
كل منهما الحصول علـــى ما يريده من الطرف 
اآلخر والوصـــول في النهاية إلـــى اتفاق أقرب 

إلى المقايضة. 
تعتمد مهارات التفاوض على مبدأ المبادلة 
حيـــث تمنحـــك القـــدرة والثقـــة علـــى إجـــراء 

المفاوضات وتحقيق نتائج مقبولة للطرفين.

المفاهيم المختلفة للتفاوض:
يختلـــط مفهـــوم التفـــاوض لـــدى البعـــض 

بمجموعة من المفاهيم مثل: 
اإلقناع – التســـوية – التنازل – المســـاومة 
– التحكيـــم... التي قد تتكامل معه أو تشـــكل 
جـــزءاً منه أو قد تختلف عنـــه وهذا االختالط 
قد يؤدي إلى معالجات إدارية غير ســـليمة لكل 

منها.

مفهوم االإقناع:
 هو فرض أحد األطراف إلرادته على الطرف 
اآلخر بمـــا يضمن التغلب علـــى اعتراضاته أو 
اســـتمالته كي يســـلم بالشـــروط التي يفرضها 
عليـــه الطـــرف اآلخر، وهـــي جزء مـــن عملية 

التفاوض وليست بدياًل عنها. 

مفهوم الت�سوية:
 هي عدم فوز أي طرف من أطراف التفاوض، 
ألن المطلـــوب من هذه األطراف أن تتنازل عن 

بعض مطالبها التي قد ال تريد التنازل عنها.
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مفهوم التنازل:
 ويتـــم التنازل أو اإلذعـــان لمطالب الطرف 
القوي بين أطراف متصارعة فيستسلم الطرف 
المهزوم دون قيد أو شـــرط العتقاده أنه ال أمل 
له في التغلب على الطرف المنتصر في الوقت 
الحالـــي على األقـــل. ويعـــد التنـــازل محصلة 
أو نتيجـــة لجهـــد تفاوضي تتم ممارســـته على 
الطـــرف اآلخر ) المتنـــازل ( أو الطرف المانح 
للحـــق التنـــازل عنه، ومن ثم يتـــم تحديد حجم 
وطبيعـــة ومقدار هـــذا الحق بناء علـــى القدرة 
والجهـــد التفاوضي للطرفين، أي للمتنازل عن 

الحق والطرف المتنازل له.

مفهوم امل�ساومة:
 تعنـــي تبـــادل المقترحات بشـــأن شـــروط 
االتفـــاق حـــول مســـائل معينة أو حول شـــروط 

االتفاق في مسألة ما.
 وبالتالي فإن التفاوض عملية أكثر شموالً من 

المساومة ويمكن اعتباره جزءاً من التفاوض.

مفهوم التحكيم:
 يختلـــف التحكيـــم عـــن التفـــاوض فـــي أن 
التفاوض يتضمن مواجهة مباشرة بين أطراف 
التفـــاوض وال يتضمن التحكيـــم ذلك، وإن كان 
يتطلب دخول طرف آخر في النزاع بين أطراف 
التفـــاوض، وهو شـــكل من األشـــكال القانونية 

لفض النزاعات.

عناصر التفاوض:

 املوقف التفاو�سي:
  يعـــد التفاوض موقفـــاً ديناميكياً يقوم على 
الحركـــة والفعـــل ســـلبا وإيجابـــا وهـــو موقف 
تعبيري يســـتخدم فيه اللفظ واإلشارة والجملة 
والعبارة اســـتخداما ذكيا بين أطراف راشـــدة، 

وتســـتخدم من خاللـــه كافة مهـــارات وقدرات 
العقل البشري.

 والتفاوض أيضاً موقف مرن يتطلب قدرات 
هائلـــة للتكيف الســـريع والمســـتمر وللمواءمة 
الكاملـــة مـــع المتغيـــرات المحيطـــة بالعمليـــة 
التفاوضية وإتاحة وتوفير القدرات التي تمكن 
من التغلب على المشاكل والعقبات التي تواجه 

العملية التفاوضية وتنشأ أثنائها. 

ويتضمن الموقف التفاوضي عدة عناصر أهمها:

الرتابط:
 وهذا يســـتدعي أن يكون هناك ترابط على 
المســـتوى الكلـــي لعناصـــر القضيـــة التي يتم 

التفاوض بشأنها.
الرتكيب: 

يجـــب أن يتركـــب الموقـــف التفاوضـــي من 
جزئيات وعناصر ينقســـم إليها ويسهل تناولها 
في إطـــار الجزئـــي والكلي وبحيـــث يكون هذا 
التركيـــب بســـيطاً وواضحاً وبـــدون غموض أو 

لبس.
اإمكانية التعرف والتمييز:

 يجب أن يتصف الموقف التفاوضي بإمكانية 
التعـــرف عليه وتمييـــزه دون غموض أو لَبس أو 

فقد ألي من أجزائه أو أبعاده أو معالمه.
االت�ساع املكاين اأو الزماين:

ويقصد به مقـــدار الحيز المكانـــي والفترة 
الزمنية التي اســـتغرقتها القضيـــة التفاوضية 
والمناخ الزمني الذي يعيشـــه ويمر به الموقف 

التفاوضي.
التعقيد:

الموقـــف التفاوضـــي موقـــف معقـــد حيث 
تتفاعل داخله مجموعة من العوامل وله العديد 
من األبعاد والجوانب التي يتشكل منها، ومن ثم 
يجب اإللمام بهذا كله حتى يتســـنى التعامل مع 
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هذا الموقف ببراعة ونجاح
الغمو�ص:

حيـــث يجب أن يحيـــط بالموقف التفاوضي 
ظالل من الشك أو الغموض النسبي الذي يدفع 
إلـــى تقليل دائـــرة عدم التأكد عـــن طريق جمع 
كل البيانـــات والمعلومـــات التـــي تكفل توضيح 

الموقف التفاوضي.

اأطراف التفاو�ص:
 يتم التفاوض عادة بين طرفين، وقد يتســـع 
نطاقه ليشـــمل أكثر من طرفين نظراً لتشـــابك 
المصالـــح وتعارضها بين األطراف المتفاوضة 
وبيـــن األطـــراف التي ترى أنها متأثـــرة بنتيجة 
ومجريات وتطـــور القضيـــة التفاوضية أو بما 

يجري لدى وداخل كل طرف مفاوض.
 ومـــن هنا يتســـع نطاق العمليـــة التفاوضية 
لتشـــمل أطرافاً أخرى لهم عالقـــة أو مصلحة 
بالعملية التفاوضية، وقد تضيق لينحصر فقط 
بيـــن طرفين أساســـيين تـــدور بينهمـــا العملية 

التفاوضية.

ويمكن تقسيم أطراف التفاوض إلى:
مبا�سرة: اأطراف  	•

وهى األطـــراف التي تجلس فعاًل إلى مائدة 
المفاوضات وتباشر عملية التفاوض.

مبا�سرة: غري  اأطراف  	•
وهـــى األطراف التي تشـــكل قـــوى ضاغطة 
العتبـــارات المصلحة أوالتي تقـــوم بدور مؤثر 
ســـلباً أو إيجابـــاً علـــى تطـــور ومســـير العملية 
مائـــدة  إلـــى  تجلـــس  ال  ولكنهـــا  التفاوضيـــة، 
المفاوضـــات وتتوارى بين الكواليس وتشـــرف 
على إدارة مسرح التفاوض وتلقين بعض األفراد 

ما يجب أن يقوموا به فعاًل.
: التفاو�سية  الق�سية  	•

 التفاوض أيـــاً كان نوعه، وأياً كان القائمون 
بـــه أو أطرافـــه يـــدور حـــول قضيـــة معينـــة أو 
موضوع محدد، يمثل محور العملية التفاوضية 
وميدانهـــا واإلطار العام الـــذي تدور في نطاقه 
العمليـــة التفاوضيـــة. ومـــن خـــالل القضيـــة 
يتحـــدد الهدف التفاوضي وغـــرض كل مرحلة 
والنقـــاط واألجزاء التي يتعيـــن تداولها في كل 
مرحلة والتكتيك أو األدوات واالســـتراتيجيات 
التـــي يتعيـــن اتباعهـــا فـــي كل مرحلـــة وتوزيع 
األدوار علـــى فريـــق التفاوض وفقـــاً لكل نقطة 
ســـواء كانت نقطة اتفاق يتم االنطالق منها، أو 
نقطة اختالف يتعين تســـويتها والقضاء عليها 
أو إرجاؤها إلى جلســـات مســـتقبلية وبمعرفة 
عناصـــر القضية التفاوضية يتم تحديد اإلطار 
الذي يجب أن تدور في نطاقه المفاوضات وال 
تخـــرج عنها، إال إذا كان الخروج هو هدف بحد 

ذاته.
 : التفاو�سي  	الهدف  	•

ال تتم أي عملية تفاوض بدون هدف أساسي 
يُســـعى إلى تحقيقه أ, الوصول إليه وتوضع من 
أجله الخطط والسياســـات. وبناء على الهدف 
التفاوضـــي، يتـــم قيـــاس مـــدى تقـــدم الجهود 
التفاوضيـــة فـــي جلســـات التفـــاوض وتجري 
التحليـــالت لكل خطوة وقياس مدى ســـالمتها 
أو نجاحهـــا وفقـــاً لمدى تحقق الهـــدف.  ويتم 
تقســـيم الهـــدف التفاوضي العـــام إلى أهداف 
مرحليـــة وجزئية وفقاً ألهميـــة كل منها ومدى 
اتصالهـــا بالهدف العام، وتعطى أولويات تناول 
األهـــداف الجزئيـــة وفقاً للظـــروف المحيطة 
بعمليـــة التفـــاوض واســـتعداد الطـــرف اآلخر 

وتقبله لهذا الهدف الجزئي.
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ويدور الهدف التفاوضي حول تحقيق أيٍّ من اآلتي:  •
- القيام بعمل محدد يتفق عليه األفراد

- االمتناع عن القيام بعمل معني يتفق على عدم القيام به بني األطراف.
 - تحقيق مزيج من الهدفني السابقني.

مكونات العملية التفاوضية وخصائصها

يمكن تجسيد مكونات العملية التفاوضية بالنموذج اآلتي:

القضية

الموقف

الهدف

األطراف

المتفاوض مع المفاوض

موضوع التفاوض

الظروف المحيطة بأطراف التفاوض
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شروط التفاوض:  
 إن األداء التفاوضـــي مـــا هـــو إال محصلـــة 
لعاملـــي  القدرة والرغبة لدى الفرد المفاوض. 
ويتـــم تحقيق عامل ) القدرة ( من خالل اختيار 
األفراد المفاوضين ممن تتوافر فيهم القدرات 
التعليم  والخصائـــص والمؤهـــالت وعمليـــات 
والتدريـــب والتثقيـــف المكثف لهم وإكســـابهم 

الخبرة وهذا يتطلب إنفاقاً مالياً عليهم. 
أمـــا عامـــل ) الرغبـــة ( فهو عنصـــر يتصل 
بدوافـــع ومـــدركات والجوانب النفســـية للفرد 
المفاوض ذاته والتـــي تتطلب إحداث مناخ من 
التحفيـــز المســـتمر لمعنوياتـــه وحل مشـــاكله 
وتهيئته نفسياً للقيام بعملية التفاوض والحفاظ 
عليه من أي مؤثرات خارجية أو داخلية قد تؤثر 
عليه. ويعتبر عامل الرغبة من أصعب العوامل 
التـــي يجب التحكـــم فيها لشـــموله مجموعات 
شـــتى من العناصر غير الملموسة التي يصعب 
الســـيطرة عليهـــا وان كان يمكـــن التأثيـــر فيها 
عن طريق أســـاليب وسياسات التحفيز المادي 

والمعنوي وبالتالي تعظيم األداء التفاوضي.
يجـــب  أساســـية  أخـــرى  شـــروط  وهنـــاك 
أن تتوافـــر للمفـــاوض قبـــل البدء فـــي العملية 

التفاوضية مثل:
- قوة التفاو�سية:

وترتبط بعـــدة جوانب أهمهـــا حدود ومدى 
الســـلطة الممنوحة للمفـــاوض، وإطار الحركة 
المســـموح له بالســـير فيـــه وعـــدم تعديه فيما 
يتصل بالموضوع أو القضية المتفاوض بشأنها 

سواء كان المفاوض فرداً أو فريقاً.
- املعلومات التفاو�سية:

إن أي تفـــاوض ناجـــح يحتـــاج إلـــى توفـــر 
كم مناســـب مـــن البيانـــات والمعلومات ســـواء 
حـــول القضيـــة أو الموضوع محـــور التفاوض 
وعن الطـــرف اآلخر الذي يتـــم التفاوض معه، 
والقوى التـــي تدعمه والمناخ الذي تســـير فيه 

المفاوضات.
األدنـــى  الحـــد  أن  المتخصصـــون  ويـــرى   
للمعلومات والتي يجـــب توافرها إلتمام القيام 
بعمليـــة تفاوضية ناجحة هـــي أن يملك الفريق 
التفاوضـــي المعلومـــات التي تتيح لـــه اإلجابة 

على:
من نحن ؟  • من الخصم ؟  • ماذا   •

نريد ؟ • كيف نستطيع تحقيق الذي 
نريده دفعة واحدة؟ أم على دفعات؟ وبناء 

على هذه املعلومات، يتم وضع برنامج 
زمني للتفاوض محدد املهام واألهداف، 

تتاح له اإلمكانيات واملوارد، ومتابعة 
العمليات التفاوضية والتأكد باستمرار 

من أن املفاوضات تسري يف االتجاه 
الصحيح.   

القدرة التفاو�سية:
 ويتعلـــق هـــذا الشـــرط بأعضـــاء الفريـــق 
المفاوض ومدى مهارته وبراعته وكفاءته، ومن 
ثم، فمن الضروري االهتمام بالقدرة التفاوضية 

لهذا الفريق من خالل:
االختيار الجيد ألعضاء الفريق.  o

تحقيـــق االنســـجام والتوافـــق والتالؤم   o
والتكيف المســـتمر بين أعضاء الفريق ليصبح 

وحدة متجانسة محددة المهام.
تدريب وتثقيف وشحذ وتحفيز وإعداد   o

أعضاء الفريق المفاوض إعداداً عالياً.
المتابعة الدقيقة والحثيثة ألداء الفريق   o

المفاوض وألي تطورات تحدثه ألعضائه.
توفيـــر كل التســـهيالت الماديـــة وغير   o
التـــي مـــن شـــأنها تســـيير العمليـــة  الماديـــة 

التفاوضية. 



ض
7 :  التفاو
تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب96

الرغبة امل�سرتكة:
 ويتصل هذا الشـــرط بتوفـــر رغبة حقيقية 
لـــدى األطـــراف المفاوضـــة لحل مشـــاكلها أو 
منازعاتهـــا بالتفـــاوض واقتنـــاع كل طرف بأن 
التفاوض هو الوســـيلة األفضـــل لحل النزاع أو 

وضح حد له.

املناخ املحيط: 
يجـــب العمل علـــى توفير المناخ المناســـب 
للبدء بالعملية التفاوضية، أو المضي في سبيل 
حلها، أو الوصول إلى نقاط اتفاق يمهد إلقامة 
العالقـــة، أو التوصل للهدف المنشـــود متمنين 

تحقيقه والوصول إليه.

ويتصل المناخ التفاوضي بجانبين أساسيين:
ذاتها: التفاو�سية  الق�سية   o

 فكلمـــا كانت القضية هامة أمكن أن يحظى 
المفاوض باهتمام ومشاركة األطراف المختلفة 
وبفاعلية، وقد أصبح باإلمكان شـــحذ الجهود 
اإلعالميـــة والدعائيـــة في »تســـخين« القضية 
التفاوضيـــة وإثارة الرأي العـــام بها حيث تقوم 
الدعايـــة  واإلعالم المضـــاد بدور هام في هذا 

المجال.
التفاو�ص: اأطراف  بني  امل�سالح  توازن   o

يجـــب أن يتـــم التفـــاوض فـــي إطـــار توازن 
المصالـــح والقـــوى بيـــن األطـــراف المفاوضة 
حتى يأخذ دوره وتكون نتائجه أكثر اســـتقراراً 

أو تقباًل بين األطراف.

المبادئ العامة للتفاوض :

اأوال: مبادئ تتعلق باملفاو�ص:
• التفاوض مع األشخاص الذين يملكون 

السلطة.
• وضـــع أهـــداف كبيـــرة، االســـتعداد 

للتســـوية، والقبـــول بالحلول الوســـطى إذا 
مـــا تطلـــب األمـــر ذلـــك، االنســـحاب من 
المفاوضات إذا كانت المفاوضات ال تسير 

في االتجاه الصحيح.
• عـــدم التركيز علـــى األهداف قصيرة 

المدى.
علـــى  التركيـــز  الهـــدوء،  التفـــاؤل،   •
المكاســـب وعـــدم إظهـــار الضعـــف أمـــام 

اآلخرين
• تقييم حاجات الطرف اآلخر والتعامل 
معه كطرف قوي ولكن يمكن التغلب عليه.

• عـــدم التســـرع واســـتعجال األمـــور، 
وعـــدم البـــت فـــي أمـــور مشـــكوك فيهـــا.
ومراعاة الســـرية وعدم إفشاء المعلومات 
دفعة واحدة والغموض إلى درجة المجهول 

بالنسبة للطرف اآلخر.
• القبـــول فـــي طـــرح األفـــكار والتمتع 

باليقظة والحذر.
• تهيئة الطرف اآلخر وإعداده نفســـياً 
لتقبـــل االقتنـــاع بالـــرأي الذي يتـــم تبنيه.
اختتـــام الجلســـة التفاوضيـــة بمالحظات 

ايجابية بغض النظر عن نتيجة الجلسة.
• عـــدم االنبهار بنجاح اآلخرين وتعديل 

الخطة إذا اقتضى األمر ذلك.
• عدم التـــردد حتى ال يضعف الموقف 
التفاوضي وعند قيام الطرف اآلخر بتغيير 

الموضوع يجب معرفة ذلك وبذكاء.

ثانيا: مبادئ تتعلق بال�سلوك التفاو�سي:
•  عـــدم التظاهر بغيـــر الحقيقة ، عدم 

مهاجمة اآلخرين،االيجابية في النقاش.
• عدم بدء الحوار التفاوضي باستفزازية 

أو عدوانية وعدم إحراج اآلخرين.
• عـــدم توجيـــه االنتقـــادات الالذعـــة 
أو إظهـــار االهتمـــام باآلخريـــن من خالل 
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تعليقات شخصية بعيدة عن جو  
       الحوار.

•  عـــدم اإلســـراف فـــي الضغـــط على 
الطرف اآلخر.

•  التفكير الجيد قبل التحدث واحترام 
الرغبات الشخصية والمهنية لآلخرين.

ثالثا: مبادئ تتعلق بنظام العمل يف 
املفاو�سات:

•  عـــدم التراجـــع أو محاولة تغيير بنود 
االتفاقية التي سبق االتفاق عليها.

• العمـــل كفريق واحـــد وااللتزام بخطة 
المفاوضات.

• الحرص على صحة اإلجابات خاصة 
في بداية جلسة التفاوض.

• الحرص على حسن المظهر والسلوك 
أثناء جلسات التفاوض.

• عدم تصيد األخطاء.
•  االلتـــزام بالوقت، مـــع اختيار الوقت 

المناسب للتفاوض للطرفين.
• تفحـــص بنـــود االتفاقيـــة التـــي تـــم 
التوصـــل إليها خاصة إذا تـــم طباعتها من 
قبـــل الطرف اآلخـــر وإعـــادة قراءتها أمام 
الطـــرف اآلخـــر لتبديد أي ســـوء فهم ألي 

نقطة من بنود االتفاق.

مبادئ تتعلق بالتكتيكات 
التفاوضية:

•  طـــرح أســـئلة للحصـــول على 
إجابات ايجابية.

المرونة، فالتنازل المقدم يمهد   •
الطريق لتلقي الطرف اآلخر.

•  التوصل إلى اتفاق.
القضايـــا  مناقشـــة  تأجيـــل    •

األساســـية وإعطاء الوقت الكافي لدراسة 
جميـــع الحقائـــق وتقييـــم أبعـــاد الموقف 
فقـــد يتطلب األمر تغيير االســـترتيجية أو 

األهداف.
•  المحافظة علـــى االجتماع في 
مســـاره الصحيـــح واليقظـــة ألي محاولـــة 

لتغيير مساره.
•  تجنـــب الجلســـات التفاوضية 

الطويلة.
إذا  التفـــاوض  مغـــادرة غرفـــة   •

تحتم التشاور بين األعضاء.
معالجـــة التوتر باقتـــراح وقت   •

للراحة.
طـــرح خطـــة شـــاملة ألعمـــال   •

االجتماع.
للتنـــازالت،  الحـــذر  التقديـــم   •

للقدرة على الوفاء بها.
الجلـــوس علـــى رأس المائـــدة   •
الخاصـــة باالجتماعـــات وتوجيـــه عمليـــة 

الجلوس.

استراتيجيات التفاوض:
هناك أكثر من إســـتراتيجية للتفاوض يمكن 

ذكر أهمها فيما يلي:
واالحرتام:  الثقة  ك�سب  اإ�سرتاتيجية  	•

وهـــي من أهـــم تكتيكات التفـــاوض وتعتمد 
علـــى قاعـــدة فن التعامـــل مع الناس ) اكســـب 
خصمك فإن لم تستطع، عليك تحييده( بمعرفة 
نقاط ضعفه أو محاور اهتماماته وتشـــخيصها 
والعوامـــل المؤثـــرة بهـــا للتعامـــل مـــع الطرف 
اآلخر وتســـتخدم عادة في المرحلة األولى من 

التفاوض.
وال�سر�ص: الطيب  اإ�سرتاتيجية   	•

 حيث يتصف الشرس بالعدوانية والشراسة 
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والهجوم الالذع واســـتخدام أســـاليب التهديد 
والوعيـــد واإلعـــالن عن ضـــرورة االســـتجابة 
لـــكل المطالـــب ما لم ســـيتم إنزال أشـــد أنواع 
العقـــاب- ثم تأتـــي مرحلة الطيـــب الذي يفتح 
صدره للطرف اآلخر ويقدم له النصح بضرورة 
االستجابة لهذه المطالب وأنه جاد في تهديده 

وسبق له تنفيذها.
وتاأنيب  بالذنب  االإ�سعار  •			اإ�سرتاتيجية 

ال�سمري:
 من أكثـــر التكتيكات المرحلية اســـتخداماً 
حيث يتم إشعار الطرف اآلخر بأنه كان السبب 
في جميع األحداث السلبية التي مرت، موضحاً 
له الفـــرص المتاحة أمامـــه لتصحيح أخطائه 
فيبدي الطرف اآلخر تجاوباً أكثر للتخلص من 

ضغوط عقدة الذنب.
وتغيري  االجتاهات  عك�ص  اإ�سرتاتيجية  	•

املواقف:
 يعد عكس االتجاهات وتغيير المواقف من 
أذكـــى تكتيـــكات التفاوض حيـــث يالحظ أثناء 
الجلسة أن الطرف اآلخر يأخذ موقفاً متشدداً 
فيرفض كل ما يعرض عليه من اقتراحات فيغير 
الطرف اآلخر بنيان العملية التفاوضية بعكس 
الســـؤال مع االحتفاظ بجوهر عملية التفاوض 

مثاًل:
اســـتعداد اآلن  أنـــت علـــى  هـــل   : س 

للتفاوض؟
ج   : ال.

س  : هـــل تعنـــي أنك فعاًل لســـت على 
استعداد للتفاوض؟

ج   : نعم.
س  : هـــل يغير رأيك إذا أحدثنا تغييراً 

جوهرياً في المبادرة التي تقدمنا بها؟
ج   : نعم.

س  : ما نوع التغيير المطلوب إحداثه؟

ومن ثم يحصل منـــه على معلومات إضافية 
يمكن اســـتخدامها لتعديـــل أو تغيير موقفه من 

التفاوض.
املناورة: اإ�سرتاتيجية  	•

 يستخدم لكسب الوقت أو إحراج الخصم أو 
للتمهيد لطرح مبادرة جديدة أو إلجبار الخصم 
على كشـــف أوراقه دفعة واحـــدة وتجريده من 
أســـلحته واالســـتعداد لهـــا بأســـلحة مضادة، 
وتلعب أساليب إطالق اإلشاعات دوراً أساسياً 
فـــي عمليات المنـــاورة واإلعداد لهـــا والتمهيد 
لنجاحها وتقوم أساســـاً علـــى مفاجأة الخصم 
وإرباك تفكيره عن طريق التقدم باقتراح لم يكن 
في الحسبان يبدو للوهلة األولى أنه متوافق مع 
مطالب الخصم وان كان في الحقيقة بعيداً كل 

البعد أو مدمراً لرغباته ومطالبه.
النب�ص: وج�ص  ال�سغط  اإ�سرتاتيجية  	•

 يمارس تكتيـــك الضغط على الفريق اآلخر 
ســـواء باســـتخدام عناصر التكلفـــة المالية أو 
الزمنية أو الرأي العام أو المصلحة المشـــتركة 
التي قـــد تتأثر إذا فشـــلت المفاوضات بهدف 
إجبار الخصم على قبول وضع معين أو االمتناع 
عـــن إهمـــال يجعله أكثـــر مرونة فـــي تفاوضه، 
أما تكتيك جـــس النبض فيهـــدف إلى التعرف 
المبدئـــي إلـــى مواقـــف وآراء الطـــرف اآلخـــر 

وانطباعاته بالنسبة للقضية التفاوضية .
املرحلي: الت�سامن  اإ�سرتاتيجية   	•

 يهدف إلى كسر حاجز الرهبة والشك القائم 
بيـــن الطرفيـــن وتحويلـــه إلى جســـر للصداقة 
والمـــودة والتعاون المثمر حيث يؤدي التضامن 
مـــع بعـــض مطالـــب الطـــرف اآلخـــر العادلـــة 
والمنطقيـــة، وســـوف تكســـبين تعاونـــه وثقته 
واحترامه في نفس الوقت فتتوطد العالقة ومن 

خاللها تستطيعين إقناعه بمطالب فريقك
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الواقع: االأمر  فر�ص  اإ�سرتاتيجية   	•
 يقوم على الضغـــط الهجومي على الطرف 
اآلخـــر ومواجهته بعنـــف ومحاصرته وتضييق 
الحصار عليه وعـــدم إتاحة أي منفذ له للهرب 
أو التراجـــع بل قبول النتيجـــة المعروضة عليه 
واإلبقـــاء على بديل واحد منها بحيث يقوم هذا 
الطرف بقبوله وإال فعليه أن يتحمل الخســـارة 

المتوقعة إذا فشلت المفاوضات.
التحكيم: اإىل  اللجوء  اإ�سرتاتيجية  	•

 ويعنـــي اللجوء إلـــى طرف ثالـــث وارتضاء 
حكمـــه والنزول إلـــى ما يقـــرره وتنفيذه بهدف 
حســـم الخالف والنـــزاع المعروض ويشـــترط 
لنجـــاح هـــذا التكتيـــك أن تكون لـــدى الطرف 
الثالث القدرة على فرض رأيه واحترام قراراته 
وأن يكـــون على علـــم بالقضية موضـــوع النزاع 
إضافة إلى الخبـــرة والدراية والكفاءة للوصول 

إلى حل عادل يرضي الطرفين.
التفاو�سية: الرافعة  اإ�سرتاتيجية  	•

 وهـــو أحد أهـــم التكتيـــكات الديناميكية أو 
الحركيـــة التي تســـتخدمها الفـــرق التفاوضية 
الحديثة، وهـــو تكتيك يعتمد على الحســـابات 
التفصيليـــة الدقيقـــة لجميـــع عوامل الحشـــد 
التفاوضيـــة  الضغـــوط  وتكثيـــف  التفاوضـــي 
والتوقيـــت المناســـب لعمليـــة إثـــراء أو زيـــادة 

الضغـــط وتجميـــع بؤرتـــه لتؤثر علـــى الطرف 
اآلخـــر. وهـــي عمليـــة تحتـــاج إلى اســـتخدام 
الحاســـبات األلكترونيـــة الحديثـــة الحتســـاب 
التأثيرات المتبادلة والمتشـــابكة لكل العوامل 
المؤثرة على الموقف التفاوضي للطرف اآلخر 
إلجبارهم على االنصياع تلقائياً لما تمليه عليه 

من قرارات.
التفاو�سية: االأرجوحة  اإ�سرتاتيجية  	•

 وهو أحد أكثر التكتيـــكات التفاوضية التي 
تستخدم في المراجل التمهيدية والوسطى من 
ســـير المفاوضات بين األطـــراف المختلفة أياً 
كان محور التفاوض أو طبيعة القضية والعملية 
التفاوضية، فكثيراً ما يتطلب األمر اســـتخدام 
سياســـات وأدوات وتكتيكات متشددة أو بالغة 
العنف في وقت معين في حين قد يحتاج األمر 
إلى اســـتخدام سياســـات أكثر لطفـــاً في وقت 
آخر لضمان اســـتمرار العملية التفاوضية وهو 

ما يظهره الشكل اآلتي:

عوامل ضغطعوامل ضغط

عوامل دفع

عوامل ضغط

عوامل جذب
الهدف

التفاوضي
ف التفاوضي

الموق
عوامل دفع

الموقف التفاوضي
أرضية وأساس المصلحة المشتركة
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خصائص المفاوضات الناجحة:

التفاو�ص: اأطراف  بني  امل�ساواة  	•
 ومع أن الواقع يقول: إن معظم المفاوضات 
تبدأ، وأحد الطرفين في موقع ال يحسد عليه، 
إال أن درجة من المساواة ال بد منها كي تفسح 
يؤدي  والــذي  الهادف  والنقاش  للحوار  مجاالً 

إلى تحقيق النتائج المرجوة.
املناق�سة: حرية  	•

 كلما شعر طرفا المناقشة أنهما على قدم 
نوعاً،  والحوار  حجماً  النقاش  ازداد  المساواة 
الحوار  فإن  متكافئة  غير  العالقة  كانت  وإذا 

سيكون غير متكافئ.
بامل�ستقبل: االلتزام  	•

ألنه  الــمــاضــي  على  الــتــفــاوض  ينصب  ال   
ليتيح  المحدد  غير  المستقبل  بــل  انقضى، 
من  الكثير  ومعالجة  إنقاذ  التفاوض  ألطــراف 
وتحويل  المعلقة،  والــمــوضــوعــات  المشاكل 
مشتركة  رغــبــات  ــى  إل المتباعدة  المصالح 

تساعد على تحقيق هدف المفاوضات.

مراحل عملية التفاوض :

التخطيط: مرحلة  	•
يأملون  التي  األهداف  المتفاوضون   يحدد 
في تحقيقها ثم يبحثون االفتراضات الممكنة 
زادت هذه  وكلما  األهداف،  إلى هذه  للوصول 

االفتراضات زادت فرص نجاح المفاوضات.
اال�ست�سعار:  اأو  اال�ستك�ساف  مرحلة  	•

العالقة  بناء  المرحلة  هــذه  تسمية  يمكن 
اآلخر،  الطرف  على  التعرف  أو  الشخصية 
للفريق اآلخر  وتؤدي معرفة ودراسة كل فريق 
وتعد  وسلوكهم.  اتجاههم  إلــى  التعرف  إلــى 
تختصر  ألنها  نــظــراً  هامة  االستشعار  فترة 
العديد من المسافات نحو التقارب بين طرفي 

المفاوضات.

املواقف: اإعالن  مرحلة  	•
المعلومات  تبادل  المرحلة على  تركز هذه   
المتعلقة بالعمل، ويعرض فيها كل فريق موقفه 
تتغير  ما  وعــادة  الحساسة،  الموضوعات  من 
هذه المواقف في وقت الحق من المفاوضات 
عما  المرحلة  هذه  في  فريق  كل  يكشف  حيث 
ــذي ترغب األطــراف  ــدور فــي ذهــنــه، ومــا ال ي
استعداد  على  هم  الذي  وما  نيله  في  األخــرى 

للتنازل عنه.
:) االإقناع   ( امل�ساومة  مرحلة  	•

 ويعتبر الكثيرون هذه المرحلة أهم مراحل 
التخلي  يريد  ال  فأي طرف  التفاوض،   عملية 
يعلم  بينما  لذلك  إذ أضطر  إال  أي مطلب  عن 
التنازالت  بعض  يقدم  أن  عليه  أن  طــرف  كل 
للوصول إلى تسوية نهائية، حيث يعتمد نجاح 

هذه المرحلة على اآلتي:
مدى تفهم كل طرف لوضع اآلخر.  o

قابلية واستعداد كل طرف لتحديد   o
مناطق االتفاق واالختالف.

االستعداد للعمل من أجل الوصول   o
إىل حل أو تسوية تسمح لكل األطراف 

املفاوضة بالشعور بتحقيق أهدافها.
 مرحلة البت واالتفاق:

 يجد المتفاوضون في هذه المرحلة أنفسهم 
أمام طريقين:

االتفاق على أمر معني.  o
انتهاء املفاوضات دون تحقيق أية   o

نتائج، وهو األمر الذي ليس يف مصلحة 
الطرفني.

الفرق  عــودة  لحين  المفاوضات  تعلق  وقد 
لمراجعة  تمثلها  التي  الجهات  إلى  المفاوضة 
التوجيهات أو الحصول على تفويضات جديدة 

أو ما شابه ذلك.
وتشكيل  التنازالت  المرحلة  هذه  وتتضمن 
اتفاق نهائي، وقد تنفذ التنازالت على مراحل، 
أي أن يتم رفع البند الذي يتم االتفاق بشأنه من 
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مائدة المفاوضات واالنتقال إلى البند التالي.
هذه  وتتمثل  المصادقة:  أو  القبول  مرحلة 
كتابي  شكل  في  االتفاق  تدوين  في  المرحلة 
يتم  شفهي  تفاهم  إجــراء  أو  عليه  والتصديق 

بعده التحضير لعملية التصديق.

قبل أن تفاوضي.. تذكري ! 
أي وقت مستعدة  وفي  دوماً  كوني   •

للتفاوض.
• تمسكي بالثبات وهدوء األعصاب.

• ال تقللي من قدرات الطرف اآلخر 
مهما كان ضعيفاً.

القرار  ــخــاذ  ات ــي  ف تــتــســرعــي  ال   •
واكسبي وقتاً للتفكير.

• استمعي أكثر وتحدثي أقل.
• كوني مؤمنة بصدق وعدالة القضية 

التي تفاوضين من أجلها.
• الحذر والحرص في عدم إفشاء ما 
يساعد  فالغموض  واحــدة،  دفعة  لديك 

على تشتيت الطرف اآلخر.
أســـــرارك سوى  يــفــشــي  أحـــد  ال   •

شفتيك.
على  وقــراراتــك  تحليالتك  ابــنــي   •
الوقائع واألحداث الحقيقية وليس على 

ماتتمنين تحقيقه.
• تفاوضي من مركز قوة.

اآلخرين  إقناع  قبل  برأيك  اقتنعي   •
به.

• استخدمي األساليب غير المباشرة 
في التفاوض كالضغط اإلعالمي...

لتقبل  نفسياً  اآلخر  الطرف  هيئي   •
االقتناع بالرأي ) إظهار االحترام- كسب 
توجيه  تجنب   – آرائــهــم  أهمية  ثقته- 

النقد..(
ــنــجــاح في  • االبــتــســامــة مــفــتــاح ال

التفاوض.
الجأش  برباطة  واحتفظي  تفاءلي   •

مهما كانت النتائج.
تناول  وأساليب  طــرق  في  جــددي   •

موضوعات التفاوض.
هزيمة  وال  التفاوض  في  يــأس  ال   •
دوماً  تأخذي  ودائمة.ال  نهائية  مطلقة 
االحتياطات  كل  وخــذي  األمــور  بظاهر 

لحدوث العكس

) تمرين _ التفاوض(

ما هو التحالف ؟  
الهيئات  مـــن  مــجــمــوعــة  هـــو  ــحــالــف  ــت ال
منظم  بشكل  ســويــاً  تعمل  التي  والمنظمات 

لتحقيق هدف،مشترك.
يمكن  آخــر  بدياًل  التحالفات  تكوين  يعد   
أن  إال  الدعوة،  هدف  لتحقيق  عليه  االعتماد 
تشكيل التحالف يستغرق وقتا أطول وجهدا أكبر 
الشبكات إال أن،التحالفات  مما يتطلبه تكوين 
أهداف  تحقيق  في  وإيجابية  تأثيرا  أكثر  تعد 
الدعوة . جدير بالذكر أن تكوين،التحالفات ال 
يجب أن يحل محل تكوين الشبكات ألن دورها 
الشبكات، ولكن قبل  ومكماًل لدور  يعد متمماً 
أوالً  عليك  التحالفات  هــذه  تكوين  في  البدء 
الوقوف على مزاياها،وعيوبها أو بعبارة أخرى 

النواحي السلبية واإليجابية لتكوينها.
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ما هي الخطوات األساسية 
لتكوين التحالف:

االأوىل: •	اخلطوة 
 اختيار اأع�ساء التحالف 

يجب أوال التعرف على األحزاب أو األطراف 
الرئيسية التي تعمل لتحقيق نفس الهدف،الذي 
تسعين لتحقيقه  والعمل على ضمها للشبكة. كما 
يجب عليك كذلك ضم،بعض من الشخصيات 
القرار،  أصحاب  على  التأثير  لها  يمكن  التي 
أعضاء  أي  لضم  يقظا  تظل  أن  عليك  وأخيرا 
آخرين يمكن أن يساهموا في تحقيق الهدف ،

الثانية: •	اخلطوة 
 مقابلة االأع�ساء املختارين للتحالف

إتباعها  يــجــب  الــتــي  الــخــطــوات  أهـــم  مــن 
قوية  عالقات  إقامة  هو  التحالف  تكوين  عند 
مع،األطراف المختارة   على أساس من الثقة 

المتبادلة.
يمكن  األســالــيــب،الــتــي  بعض  يلي  وفيما   

استخدامها لتحقيق ذلك:
- التعاون يف املصالح املشرتكة.

-املساعدة على توجيه األنظار نحو 
أهدافهم.

- تبادل املعلومات معهم.
- حضور اجتماعات ودعوتهم لحضور 

اجتماعاتك.

اخلطوة الثالثة:
 اإقناع اأع�ساء التحالف باأهمية الق�سية التي تتبنينها

بعد تحديد األطراف المعنية لتكوين الشبكة/ 
التحالف، تأتي مرحلة المناقشات،والحوارات 
عامة  ومبادئ  مشتركة  رسالة  حول  واالتفاق 

للتحالف تجاه القضية.
 كما يجب تحديد األهداف البعيدة والقصيرة 
المدى والوسائل المناسبة لتحقيقها األهداف 
وعــلــيــك فــي هـــذه الــمــرحــلــة إتــاحــة الفرصة 
أمامهم لعرض ما لديهم من أفكار ومقترحات 

إعداد  في  الفعلية  بمشاركتهم  حتى،يشعروا 
القضية.  أهــداف  لتحقيق  الــالزمــة  الخطط 
أكثر  تجعلهم  أن  من شأنها  المشاركة  هذه  إن 
معك  والتعاون  المساعدة  يد  لمد  استعدادا 

لتحقيق، هذه األهداف.
اخلطوة الرابعة:

 توزيع االأدوار وامل�سئوليات
ـــــدرات وإمــكــانــيــات كل  يــجــب دراســـــة ق
القوة  ونــقــاط  الــتــحــالــف،  أعــضــاء  مــن  عضو 
األدوار  توزيع  يتم  عليه  لديهم،وبناء  والضعف 
والمسئوليات، كما يجب االتفاق على الجوانب 
عدم  أن  إذ  عضو  كل  مشاركة  المالية،وحجم 
على  يؤثر  قد  البداية  منذ  األمور  هذه  وضوح 

فاعلية،التحالف.
اخلطوة اخلام�سة:

 و�سع هيكل ونظام عمل التحالف
على  واالتــفــاق  التحالف  قــيــادات  انتخاب 
المشاركة  تضمن  بحيث  القرار  صنع  عملية 
تخصيص  يجب  كما  األعــضــاء،  الفعالة،لكل 

جهاز إداري يتولى التنسيق بين األعضاء،
اخلطوة ال�ساد�سة:

 كيفية توظيف التحالف خلدمة الق�سية؟ 
أن  عليك  التحالف،  تكوين  من  االنتهاء  بعد 
تطلبي منهم القيام بعمل معين في سبيل،تحقيق 
هدف الدعوة أو القضية، على أن تبدأي بعمل 
عرض  منهم  تطلبي  أن  ذلــك  مثال   . محدود 
األفكار،والمقترحات الخاصة بموضوع وهدف 
العاملين  الجمعية وفريق  أمام أعضاء  الدعوة 
ذلك  بعد  وعليك  الرئيسية.  بيان،مزاياه  مع 
العمل على ترسيخ العالقات بينكم خالل هذه 
المرحلة،حتى يتسنى لك أن تطلبي منهم القيام 

بأعمال أكثر أهمية.

)تمرين - التحالف(
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ايجابيات وسلبيات التحالفات:

 النواحي اإليجابية

توسيع نطاق قاعدة الدعم المتاحة   •
خالل  من  يمكن  حيث  القضية،  ألهــداف 
ال  ما  تحقيق  الجماعي،المشترك  العمل 

تستطيع هيئة واحدة تحقيقه منفردة،

توفر األمان لجهود القضية وحماية   •
أعضاء التحالف الذين ال يستطيعون العمل 

بمفردهم،

المتاحة  الــمــوارد  حجم  مــن  يزيد   •
لتحقيق هدف القضية عن طريق تجميعها 
معاً في إطار،واحد، وتوزيع مسؤوليات العمل 

والرقابة على مختلف أطراف التحالف،

والموارد  التمويل  حجم  من  يزيد   •
المتاحة للقيام بحملة الدعوة أو القضية

يعزز مصداقية وتأثير جهود الدعوة   •
عضو  كل  ومصداقية  وجهود  عامة  بصفة 

من أعضاء التحالف بصفة خاصة،

قيادية  ــــوادر  ك خــلــق  ــي  ف يــســاعــد   •
جديدة للعمل في مجال القضية.،

ما  في  والروابط  الشبكات  يساعد   •
تبذله من جهد في سبيل تحقيق أهدافها،

أعمال  من  به  تقوم  ما  نطاق  يوسع   •
وأنشطة،

النواحي السلبية

اهتمامك  يــشــتــت  أن  يــمــكــن   •
تقوم  الذي  العمل األساسي  بعيداً عن 
به، إذ أنه قد يستهلك،الكثير من وقت 

المنظمة،

قد يتطلب االشتراك في أحد   •
تجاه  موقفك  عن  التنازل  التحالفات 
القضايا المطروحة أو،أسلوب التعامل 

معها،

قد يتطلب االشتراك في أحد   •
التحالفات االنضواء تحت مظلة إحدى 
واألكثر  األكبر  أو،المنظمات  الهيئات 
تأثيرا إذ أن من أهم الجوانب السلبية 
في التحالفات هو عدم توزيع السلطة 
بصورة عادلة بين أعضائها، حيث يكون 
للهيئات األكثر ماالً ومكانة سلطة أكبر 

في صنع القرارات داخل التحالف،

التحالف  أعــضــاء  يحصل  ال   •
تقدير  مــن  يستحقونه  مــا  على  عــادة 
فــي ســبــيــل تحقيق  نــظــيــر جــهــودهــم 
يعزى  مــا  غالباً  إذ  الــدعــوة،  أهـــداف 
إلى  وليس  ككل  التحالف  إلى  الفضل 
كل عضو فيه،،غير أن التحالفات التي 
تنشأ على أساس صحيح عادة ما تعمل 
على إبراز الجهود الفردية ألعضائها.

التحالف  عقد  انفرط  ما  إذا   •
لسبب ما، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على 

مصداقية كل عضو من أعضائه
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أنواع التحالفات:

تتكون التحالفات الدائمة من منظمات رسمية ولديها فريق  دائمة:  	•
من العاملين الدائمين ومجلس لإلدارة ويتم اتخاذ القرارات في هذا النوع من 

التحالفات من خالل أسلوب منظم ومقنن، كما أنها غالباً ما تبدأ مؤقتة ومن خالل 
جماعات غير رسمية وبعد مرور الوقت يتضح هذا التحالف ويتحول إلى كيان 

رسمي دائم مثل االتحادات والنقابات العمالية.... 
	موؤقتة:هو ذلك التحالف الذي يتشكل ألداء غرض محدد أو تحقيق هدف  	•

معين، وتفكك التحالف بمجرد تحقق هذا الهدف وقد يستمر التحالف إذا قرر 
أعضاؤها تبني قضية أو هدف جيدين. 

تتم العضوية في التحالفات الرسمية بشكل رسمي ، وتدفع التنظيمات  •	ر�سمية: 
لألعضاء رسوم اشتراك لالعتراف بهم في التحالف من خالل طبع أسمائهم على 

المطبوعات التي تنشرها وعلى خطاباتها الرسمية.
ر�سمية:ال توجد عضوية غير رسمية في مثل هذه الحالة ومن ثم فإن  •		غري 

األعضاء يتغيرون باستمرار فتتعرض القضايا التي يتبناها التحالف للتغيير من 
حين آلخر.

قد يتشكل التحالف من أعضاء يمثلون منطقة جغرافية  حمدود:  •	نطاق 
محددة) مدينة- محافظة..( 

حمدود:  قد يتسع نطاق عضوية التحالف ليشمل كل  غري  •	نطاق 
المنظمات المعنية بالقضية محور اهتمام التحالف على المستوى القومي أو 

اإلقليمي أو العالمي.

الق�سايا: متعددة  •	حتالفات 
أنها  إال  القضايا  أو  األهــداف  من  عــدداً  تتبنى  التي  التحالفات  تلك  وهي   
ألغراض تنظيمية قد تختار العمل قي قضية واحدة منها حتى تحقق أهدافها ثم 

تنتقل إلى قضية أخرى وهكذا...
واحدة: ق�سية  تتناول  التي  •	ال�سبكات 

أو  متنافسة  منظمات  بين  تحالف  ينشأ  أن  األحيان  بعض  في  يحدث  قد 
متعارضة األهداف،،إال أنها قد تتفق معاً على العمل سوياً في قضية معينة أو 

لتحقيق هدف محدد،،
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الحزب )ص( سيعقد مؤتمره الرابع خالل أسبوعين.
الحزب  في  عضوات  زميالتها   من  ومجموعة  الــرزاق  امة 
الحزبية  الهيئة  في  لتمثلهن  منهن  مجموعة  تصعيد  في  فكرن 
العليا، شجعهن على ذلك مجموعة من الزمالء في نفس الحزب 

عندما طرحن عليهم الفكرة.
وتم اللقاء مع القيادات الحزبية العليا.

 ماهي أساليب اإلقناع والمساومات والتنازالت التي قامت 
العضوات حتى حصلن على نسبة التمثيل المطلوبة؟  

 

داخله  أو  البرلمان  خارج  تتم  قد  استراتيجية  التحالف 
وتتعدد أنواعه وأهدافه.

قد تحتاج المرأة في تجربتها االنتخابية إلى إتقان فن بناء 
التحالفات مع زميالتها من المرشحات إذا كن في نفس الدائرة 
وإلى إتقان مهارات التواصل لتجنيد بنات جنسها لمناصرتها 
التقارير االنتخابية إلى أن  ومساندتها – حيث تشير معظم 

نسبة عدد الناخبات في ازدياد مستمر.

 تمرين
1 

 تمرين
2 

 التفاوض

التحالف والمصالح المشتركة

االإقناع(.  _ التنازل   _ )امل�ساومة  التفاو�ص  مبهارات  •	االإملام 

التحالفات.  بناء  خالل  من  املفاو�سات  موقف  •	تعزيز 

أهداف 
التمرين
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وبو�سفك اإحدى املر�سحات لالنتخابات القادمة – 
ماهى املهارات التي يجب اأن تدربي نف�سك عليها الإتقان 

فن بناء التحالفات مع زميالتك املر�سحات من االأحزاب 
االأخرى؟

في االنتخابات البرلمانية األخيرة لم تفز إال امرأة واحدة 
رغم ان الناخبات شكلن أكثر من %50 من جملة الناخبين.  
األول  اللقاء  تم  للمرأة  الوطنية  اللجنة  من  إشــراف  تحت 
تصعيد  أجل  من  السياسية  األحــزاب  في  المرأة  لقطاعات 

عدد أكبر من النساء في البرلمان. 
هل يعترب هذا اللقاء حتالفاً؟ او حت�سرياً لتحالف؟ او جمرد 

لقاء؟ حددي االختيار واالأ�سباب؟

 تمرين
3 

ـــف  ـــال ـــح ـــت ال

والتحالف االجتماعات  بني  التفريق  	•
للتحالف والتح�سري  االإعداد  كيفية  	•

أهداف 
التمرين
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الوحدة التدريبية  رقم8 

االتصال الفعال
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مهارات االتصال
بها  يتم  التي  العملية  هو  االتصال 
واألفكار  والمعاني  المعلومات  نقل 
أو آخرين بصورة  آخر  إلى  من شخص 
المنشأة  المنشودة في  األهداف  تحقق 
أو في أي جماعة من الناس ذات نشاط 

اجتماعي أواقتصادي و سياسي .
 إذن هـــي بمثابة خطوط تربط أوصال 
البناء أو الهيكل التنظيمي ألي منشـــأة أو 

كيان ربطاً ديناميكياً .
 فليس مـــن الممكن أن نتصور جماعة 
أياً كان نشـــاطها دون أن نتصور في نفس 
الوقـــت عملية االتصال التـــي تحدث بين 
أقســـامها وبيـــن أفرادها وتجعـــل منهما 
وحـــدة عضويـــة لها درجـــة مـــن التكامل 
ويـــدرك  بالنشـــاط   بقيامهمـــا   تســـمح 
العديـــد مـــن النـــاس أهميـــة الحاجة إلى 
االتصـــال، لكنهم رغم ذلك يجدونه صعباً 
نظـــراً لوجود العديـــد من العقبـــات التي 
تقف حائاًل بين كل مـــن القائم باالتصال  
واآلخرين. تلك العقبات إذا لم يتم التغلب 
عليها، يحدث نوع من التشـــويش لمحتوى 
الرســـالة وقد تفقـــد معناهـــا كلية خالل 

عملية االتصال..
كمـــا يعـــّرف علمـــاء االجتمـــاع عملية 
االتصـــال على أنهـــا "تبـــادل المعلومات" 
وعرفتها جمعية إدارة األعمال األمريكية 
علـــى أنها التصرف الذي يؤدي إلى تبادل 
المعاني كما وضعت إحدى اللجان القومية 
األمريكية التي شـــكلت خصيصاً لدراسة 
االتصاالت في مجال األعمال والصناعة 

التعريف التالي:
واآلراء  للحقائق  المزدوج  )التبادل 
المرسل  بين  وال��م��ش��اع��ر  واألف��ك��ار 
والمستقبل بما يحقق الفهم المشترك 
بالضرورة  يعني  ال  ك��ان  وإن  بينهما 

حتمية االتفاق العام(.

عناصر عملية االتصال:

•	املر�سل: 
يحمـــل معنى ما،  يريد إيصاله لشـــخص ما، 

يضعه في رموز معينة ويرسله بطريق معينة.
•	امل�ستقبل:

 يستقبل الرسالة، يفك الرموز،  يفهم معناها،  
يستجيب لما يفهم.

•	الر�سالة:
 محتوى عملية االتصال.

القناة: •	الو�سيلة/ 
 أداة حمل الرسالة من المرسل للمستقبل.

االأثر: •	اإرجاع 
 بين المرسل والمســـتقبل لتبادل المعلومات 

واألفكار واآلراء حول الرسالة.
•	الظروف:

 مكان وزمان االتصال.
•	الت�سوي�ص:

عناصر موجـــودة أثناء حـــدوث االتصال قد 
تحدث من الظروف أو المرسل أو المستقبل أو 
الرسالة أو الوسيلة وتؤدي إلى اختالف المعنى 
المفهـــوم لدى المســـتقبل عـــن المعنـــى المراد 

إرساله عن طريق المرسل.

معِّوقات االتصال الفعال
هنـــاك العديد مـــن العوامل التـــي تؤثر على 
فعالية االتصال بين البشر وأهم هذه المعوقات 

تتمثل في ما يلي:
االإدراك: •	اختالف 

 عادة ما يرى كل واحد منا األمور ويفســـرها 
بطريقة تختلف عن اآلخرين وخاصة إذا اختلفت 

خبراتنا وخلفياتنا التعليمية والمعرفية.
اللغة: •	اختالف 

  ترتبط االختالفـــات في اللغة باالختالفات 
فـــي إدراك األفـــراد لألمور لذلـــك ولكي تصل 
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الرســـالة بالمعنـــى المطلـــوب يجـــب أن تكون 
الكلمات المســـتخدمة مفهومة لدى المرســـل 

والمستقبل وبنفس المعنى المقصود.
)الت�سوي�ص(: •	ال�سو�ساء 

 نـــادراً ما تتم عملية االتصال في بيئة خالية 
تمامـــاً من الضوضـــاء، وبطبيعة الحـــال، نحن 
تعلمنا أن نحاول بأنفسنا استكمال المعلومات 
التي قد تســـقط نتيجة للتشويش، ولكن أحياناً 
ما نقوم باســـتكمال المعلومات وفقاً لمفهومنا 
وبالتالي نســـتبعد بعـــض المعلومات الهامة من 
الرســـالة وهنا تظهر المشـــكلة حيث نســـتقبل 

رسالة غير مكتملة ومشوشة.
االنفعالية: الفعل  •	ردود 

 تتأثر درجة فهمنا للرسالة بحالتنا النفسية 
وردود أفعالنـــا وانفعاالتنـــا فـــي وقـــت تلقـــي 

الرسالة.
مع  اللفظية  االت�ساالت  توافق  •	عدم 

االت�ساالت غري اللفظية:
 تتأثـــر الرســـائل التـــي نرســـلها لآلخريـــن 
بالتعبيرات والحركات غير اللفظية المصاحبة 
لها مثل الحركات والملبس والمسافة بيننا وبين 

من نتحدث معه، وهيئتنا وتعبيرات وجوهنا.
وامل�ستقبل:  املر�سل  بني  الثقة  •	انعدام 

عادة ما تزداد درجة فعالية االتصال عندما 
تكون هنـــاك ثقة متبادلة بيـــن طرفي االتصال 
فيتصرف الطرفان تلقائياً بدون أن يكون هناك 

مجال لتفسير األمور بطرق مختلفة.
كيف تتغلب على معوقات االتصال

للتغلب على معوقات االتصال البد من القيام 
بخطوتيـــن أساســـيتين األولـــى: هـــي التعرف 
وقـــات التي تحدث ثم  أوالً علـــى أنواع تلك المعِّ
التصرف بالطريقة المناســـبة للتغلب على تلك 

المعوقات.

االإدراك: يف  االختالف  معوقات  على  •	التغلب 
 يجب شـــرح وتفسير الرســـالة أكثر من مرة 
وبأكثـــر مـــن أســـلوب لآلخرين مـــع األخذ في 
االعتبـــار الخلفيـــات التعليميـــة والبيئيـــة التي 
يتســـم بها من يتلقى الرســـالة.  هذا باإلضافة 
إلى محاولة رؤية األمـــور بعيون الطرق اآلخر، 
ونحاول معرفة كيف يرى هو مضمون الرسالة 

وكيف يفسرها.
اللغة: وقات  معِّ على  •	التغلب 

 يمكـــن ذلك عن طريق شـــرح المصطلحات 
والكلمات غير المتعارف عليها والتي تتضمنها 
الرســـالة حتى نضمن فهـــم اآلخرين لها بنفس 
الطريقة التي نريدها، مع تشـــجيع المســـتقبل 

على االستفسار عن أية كلمات ال يفهمها.
ال�سو�ساء: معوقات  على  •	التغلب 

 يتم ذلك بالتخلص من األشياء التي تتسبب 
في تلك الضوضاء.

االنفعالية: الفعل  ردود  معوقات  على  •	التغلب 
 أفضل طريقة للتغلب عليها هي قبولها كما 
هـــي كجزء من االتصاالت واســـتيعابها وفهمها 
وتوفير المنـــاخ المالئم لإلفصاح عن أســـباب 

تلك االنفعاالت والتعامل معها.
بني  التوافق  عدم  معوقات  على  •	التغلب 

االت�ساالت اللفظية وغري اللفظية:
 أن تكونـــي على دراية بمـــا يحدث من عدم 
التوافق وال تحاولي إرســـال رســـائل زائفة إلى 
المستقبل فالبد من التوافق بين ما تقولينه من 
ألفـــاظ وبين ما تبدينه من حـــركات وانفعاالت 

وتعبيرات.
الثقة: عدم  معوقات  على  •	التغلب 

 لن تتمكنـــي من التغلب على هذه المعوقات 
إال بصـــورة تدريجية اعتماداً علـــى تصرفاتك 
مع اآلخرين ومـــدى حرصك على توفير المناخ 

المالئم والتعامل الجيد معهم.
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مهـــــارات اإلقــــــناع

اأواًل: مفهـــوم االإقـــنـاع
االتصال المقنـــع جزء من حياتنـــا اليومية، 
ويمكن الحكم على مدى نجاح االتصال المقنع 
بقـــدر نجاحه فـــي تغييـــر الســـلوك المرغوب 
فيه، أو فشـــله فـــي التغيير، ويعتمـــد االتصال 
المقنع بشكل أساسي على خصائص المصدر، 
ومحتوى الرسالة االتصالية، وطريقة عرضها، 
وطبيعـــة الوســـيلة المســـتخدمة، وخصائـــص 

الجمهور المستقبل.

لذا ميكن تعريف عملية االإقناع باأنه:
آراء  تطويـــع  أو  تحويـــل  عمليـــة   >

اآلخرين نحو رأي مستهدف. 
< يقوم المرسل أو المتحدث بمهمة 
اإلقناع، أما المســـتهدف أو المســـتقبل 

فهو القائم بعملية االقتناع. 
<  تحتـــاج عمليـــة اإلقنـــاع ليس إلى 
مهارة القائم بالحديث و المســـؤول عن 
اإلقنـــاع فقـــط و لكن أيضا إلـــى وجود 
بعض االســـتعداد لدى المســـتهدف، أو 
مســـاعدته علـــى خلق هذا االســـتعداد 

لديه. 

ثانيا: العوامل املوؤثرة علي عملية االقتناع
1. التعرض االختياري لإلقناع:

 تتطلب عملية اإلقناع أن يكون تعرض الفرد 
للرســـالة اختيارياً دون ممارسة ضغوط عليه. 
إن ممارســـة الضغوط بهدف اإلقناع تؤدي إلي 
اســـتثارة عوامل الرفـــض الداخلـــي لمضمون 
الرســـالة، مما يصعـــب مهمة القائـــم باإلقناع. 
ولهذا يجب على القائـــم باإلقناع أن يركز على 

مساعدته في التهيئة الذاتية لالقتناع. 

2. تأثير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد:
تقوم الجماعة األساســـية التي ينتمي إليها 
المستهدفون أو حتى التي يرغبون في االنضمام 
إليها بـــدور قوي في التأثير على عملية اإلقناع 

لديهم. 
يمكـــن للقائم باإلقناع اســـتخدام هذا الدور 
فـــي التأثيـــر علـــى المتلقي عـــن طريق ضرب 
األمثلة المالئمة، واســـتغالل اقتناع أحد أفراد 
الجماعـــة فـــي توجيـــه رأي الفئة المســـتهدفة 

بالرسالة. 
3. تأثير قيادات الرأي:

 قيادات الرأي هم األفراد ذوو التأثير الذين 
يساعدون اآلخرين ويقدمون لهم النصيحة.

 و يتأثر بهم األفراد أحياناً أكثر من تأثرهم 
بوسائل االتصال أو اإلعالم. 

يعمـــل قـــادة الـــرأي دوراً هامـــاً فـــي تغيير 
اتجاهات األفراد، ويمكن للقائم باإلقناع أيضاً 
استخدام هذا الدور في التأثير علي المتلقي. 

ثالثاً : اال�سرتاتيجيات املختلفة لالإقناع 
1.االعتماد على العاطفة أو المنطق في االستمالة:

  واقـــع األمـــر يظهر أنه ليـــس هناك قاعدة 
ثابتة نستطيع أن نؤكد أنه يمكن االعتماد عليها 

في هذا المجال. 
إال أن درجة تأثير االستمالة العاطفية تزيد 
عند إقناع المستهدفين بالرسالة منطقياً حيث 
تعتمـــد في هـــذه الحالـــة على اســـتمالة دوافع 

الفرد إلى حد ما. 
و ليـــس أمامنا مـــن الطريـــق لتحديد مدى 
اســـتخدام االســـتماالت العاطفية أو المنطقية 
إال بدراســـة االختالفات الفردية للمستهدفين 
و عندما تكون هناك خبرة سابقة بين المرسل 
و المســـتهدفين فإن ذلك ســـوف يســـاعد على 
إمكانيـــة التعـــرف علـــى كل فرد علـــى حدة أو 
كل مجموعـــة صغيرة، و باألســـلوب المناســـب 



عال
صال الف

8 :  االت
تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب112

لالستخدام معها. 
2. االعتماد على درجة من التخويف لتحقيق االستمالة:

مـــن  كبيـــرة  نســـبة  أن  التجـــارب  تؤكـــد    
المجموعـــات التي تتعـــرض لدرجة معتدلة من 
التخويـــف تتأثر بالنصائح التي تســـتمع إليها و 

تقل هذه النسبة كلما زادت درجة التخويف . 
فالرســـالة التـــي تعمـــل على إثـــارة الخوف 
يقل تأثيرهـــا كلما زادت درجة أو قدر التخوف 

فيها.
 و يرجع السبب في ذلك إلى أن المستهدفين 
بالرسالة ترتفع درجة توترهم نتيجة للتخويف 
الشـــديد و يـــؤدى ذلك إلـــى التقليل من شـــان 
التهديـــد أو أهميتـــه أو قد يؤدى إلـــى االبتعاد 
عن الرسالة بدال من التعلم منها أو التفكير في 

مضمونها.
3. البدء باالحتياجات و االتجاهات الموجودة لدي المتلقي:

المســـتهدفين  الـــذي يخاطـــب  المتحـــدث 
باحتياجاتهم و يساعدهم في تحديد األساليب 
التـــي تحققهـــا تكـــون لديـــة فرصـــة اكبـــر في 
إقناعهم بدال من أن يعمل على خلق احتياجات 
جديدة لهـــم. ويكون الحديث أو الرســـالة أكثر 
فاعلية في إقناع المستهدفين عندما يبدو لهم 

انه وسيلة لتحقيق هدف كان لدية بالفعل. 
فإقنـــاع اي فرد للقيام بعمـــل معين يجب أن 
ينطلق من إحساس الفرد بان هذا العمل وسيلة 
لتحقيق هدف كان لدية من قبل أو بدا التفكير 

فيه من قبل على األقل. 
4. عرض وتحليل اآلراء المتباينة للموضوع:

 يـــؤدي عـــرض الجانـــب و المؤيـــد لـــرأى 
المســـتهدفين إلى تدعيم رأيهـــم و التفاعل مع 
المتحـــدث العـــادي. ألن الرســـالة التي تعرض 
جانبـــا واحـــد من الموضـــوع تكون قـــادرة على 
إقنـــاع األفراد و دفعهم إلى تبنـــى وجهة النظر 
المعروضة عندما تـــم التأكيد عليها من جانب 

المستهدفين . 

وقـــد أثبتـــت التجارب بشـــكل عـــام فاعلية 
تقديـــم الرأي المؤيد و المعارض معا بالنســـبة 
للفرد الخبير. فعندمـــا يقوم المتحدث بعرض 
وجهتـــي النظر بحياد يمكـــن أن يكون التأثير و 
اإلقناع أقـــوى و يصبح لدى المســـتقبل لوجهة 
النظـــر درجـــة أعلى مـــن المناعة مـــن وجهات 

النظر المضادة بعد ذلك. 
5. ربط المضمون بالمصدر أو المرجع: 

يقوم المرسل أو المتحدث في بعض األحيان 
بنسب المعلومات أو اآلراء التي يقولها لمصادر 

معينة أو مراجع. 
و يالحـــظ أن المســـتهدفين بعـــد فتـــرة من 
يتذكـــرون المضمـــون دون أن  الزمـــن ســـوف 
يتذكـــروا المصـــدر و ذلك باســـتثناء المصادر 
الدينيـــة المختلفـــة مثـــل الكتب الســـماوية أو 

األحاديث الدينية. 
و المصادر التي يعتبرها المستهدفون ثابتة 
و صادقة تســـهل من عملية اإلقناع في حين أن 
المصادر األخرى سوف تؤدى إلى نظرة سلبية 

قد تشكل مانعا أمامهم لإلقناع. 
6. درجة الوضوح و الغموض في الرسالة: 

تمثل درجـــة الوضـــوح في الرســـالة أهمية 
كبيـــرة فـــي إقنـــاع المســـتهدفين فكلمـــا كانت 
الرسالة واضحة و ال تحتاج لجهد في تفسيرها 

و استخالص النتائج أصبحت أكثر إقناعا. 
إال أن الوضـــوح فـــي الهـــدف من الرســـالة 
المعروضـــة قـــد يعطـــى الفرصـــة التجاهـــات 
المستقبلين أن تنشط في مقاومة تلك الرسالة، 
في حين أن الهدف الضمني يترك للمستهدف 
الفرصة لكي يعمل ذهنه و يستنتج الهدف بغير 

أن يشعر بالتوجيه نحو الهدف. 
7. الترتيب المنطقي ألفكار الرسالة:

 إذا قـــدم المتحـــدث فـــي رســـالته حججـــا 
متناقضـــة فالحجـــج القويـــة أكثـــر تأثير على 
المســـتمعين ولذلـــك يفضـــل البـــدء بالحجـــج 



ال
ع
لف

ل ا
صا

الت
  ا

: 
8

113 تعزيز  القيادة النسوية في األحزاب

القويـــة ثم المســـاعدة ثـــم األقل تأثيـــراً وإثارة 
االحتياجات أوال ثم تقديم الرســـالة التي تشبع 
تلـــك االحتياجات تكون أكثـــر تأثيراً من تقديم 
المحتـــوى المقنـــع أوالً، و علـــى المتحدث بعد 
ذلـــك أن يقدم الحجـــج المؤيـــدة أوالً حيث أن 
ذلك ســـيقوى موقفة و يســـتعد لرفض الحجج 
المعارضة التي سوف تأتى بعد اإلقناع بالحجج 

المؤيدة . 
8. التأثير المتراكم و التكرار:

 التكـــرار مـــن العوامـــل التـــي تســـاعد على 
اإلقناع و يمكن أن يؤدي تكرار الرأي أو الرسالة 
إلي تعديل االتجاهات العامة نحو أي قضية أو 

موضوع. 
إال أن التكرار في بعض األحيان قد يســـبب 
الضيـــق و الملل و يتطلب ذلك أن يكون التكرار 

مع التنويع. 
وقـــد اتضح أن األفراد المســـتهدفين الذين 
عرض عليهم أكثر من سبب أو مبرر واحد أكثر 
استعداداً لإلقناع من الذين عرض عليهم مبرر 

واحد أو سبب واحد. 
كذلـــك فـــإن اإلقنـــاع الناتـــج مـــن التعرض 
المتراكـــم للموضـــوع اكبـــر مـــن التعـــرض مرة 

واحدة. 
) تمرين 8 / 20 دقيقة(

 االتصال الجماهيري  
يعرف االتصال الجماهيري بأنه عملية 
االتصـــال التـــي تتـــم باســـتخدام وســـائل 
االتصـــال الجماهيريـــة، ويتميـــز بقدرته 
على توصيل الرســـائل إلى جمهور عريض 
متباين االتجاهات والمســـتويات، وألفراد 
غيـــر معروفين للقائـــم باالتصال، تصلهم 
الرســـالة فـــي اللحظة نفســـها وبســـرعة 
مدهشـــة، مع مقدرة على خلـــق رأي عام، 

وعلى تنمية اتجاهات وأنماط من السلوك 
غير موجـــودة أصاًل، والمقـــدرة على نقل 

المعارف والمعلومات.

ولوجود االتصال الجماهريي البد من 
توفر شروط أساسية وذلك لتزدهر 

وتتطور يف أي مجتمع من املجتمعات 
ومن هذه الشروط:

1- وجود قاعدة اقتصادية متينة من التمويل 
الـــالزم للحصـــول علـــى تكنولوجيـــا االتصال 
كالمطابع ومحطات اإلذاعة والتلفزيون، كذلك 
توفر البنى األساسية الالزمة مثل شبكة الطرق، 
والنقـــل والكهرباء مما يســـهل عمليات التوزيع 
للوســـائل المطبوعـــة لإلذاعتيـــن المســـموعة 

والمرئية.
2-  وجود قاعدة علمية وثقافية في المجتمع 
بحيث يكون بإمكانها إنتاج المعلومات وتوزيعها 
واســـتهالكها، وتدخـــل في هذا المجـــال زيادة 

التعليم بين أفراد المجتمع.
3- أن يكـــون كثافـــة ســـكانية معقولة، ذلك 
أن وســـائل االتصـــال الجماهيـــري ذات تكلفة 
باهظة، وتشـــغيل تلك الوســـائل بفاعلية يحتاج 
إلـــى كثافة ســـكانية يمكنهـــا أن تســـتهلك نتاج 
الوســـائل اإلعالمية. فمثاًل: جريدة محلية في 
المدينة تنجـــح، بينما في القرية تفشـــل وذلك 
للقـــدرة على تغطية تكاليفها فـــي المدينة أكثر 

من القرية لزيادة أعداد السكان.
و قيـــام عالقـــة وطيـــدة بيـــن الحـــزب وبين 
المجتمـــع المحلـــي ضرورية لجميـــع األحزاب 
السياســـية لمختلـــف توجهاتهـــا، ألنهـــا تؤدي 
جميع نشـــاطاتها ضمن إطاره، وألن إمكانيتها 
فـــي النجاح تتحـــدد بمقدار تفاعلهـــا وتكييفها 
معـــه حيث أنها تحتـــاج إلى دعمـــه وتأييده في 
ســـبيل أن تســـتمر وتتقدم، ولذلـــك فإنها يجب 
أن تتحمـــل كامـــل مســـؤوليتها فـــي تفعيـــل كل 
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وســـائل االتصـــال الجماهيري طالمـــا أنها في 
حاجة ماسة إلى مساندته في تحقيق أهدافه.
وهنـــاك أنواع أخـــرى لالتصال والتـــي يمكنك 
اســـتخدامها للتأثيـــر علـــى المجتمـــع المحلي 

والتفاعل المتبادل معه مثل:
االت�سال ال�سخ�سي:

تكمـــن أهميـــة االتصال الشـــخصي في أننا 
نعيـــش في عالقـــات متبادلة مـــع اآلخرين كما 
يحـــدث في كل مـــكان، فاتصالنـــا باآلخرين ال 
يتـــم أوتوماتيكيـــاً – فهنـــاك بعض األســـاليب 
التـــي يجب أن نركـــز عليها ليكـــون اتصالنا مع 
اآلخريـــن فعـــاالً، فتفاعلنا مـــع اآلخرين بدون 
معرفـــة أو رؤيـــة متبصـــرة ال يضمـــن تطويـــر 
مهارات جيدة لالتصال الشـــخصي أو تصحيح 
الســـلوكيات االتصاليـــة الخاطئة مـــع اآلخرين 
ويتميـــز االتصال الشـــخصي بأنه يســـاعد في 
التأثير على ســـلوكيات األفـــراد بعضهم لبعض 
ممـــا يـــؤدي إلى  اإلشـــباع المتبـــادل للحاجات 
ويتم التفاعل المباشـــر بشـــكل أسرع من أنواع 

االتصال األخرى.
االت�سال اجلماعي:

هـــو ذلك النـــوع من االتصال الـــذي يقوم به 
المرســـل بمواجهـــة أكثر من شـــخص قد يكون 
شـــخصين أو ثالثة أو مجموعـــة من الجماهير 

مثل الندوات والمحاضرات والخطب.
وهو اتصال مواجهي مباشـــر ويتم في مكان 
معيـــن وزمن محدد ويمكن للمرســـل أن يتعرف 
إلـــى حد كبير إلى ردود فعل رســـالته من خالل 
انفعـــاالت الحاضرين ومدى استحســـانهم لما 
يقال، وقد يستخدم المرسل رسائل تكنولوجية 
تعينـــه علـــى توصيل رســـالته إلـــى الجمهور – 
ويحتل هذا النوع من االتصال موقفاً وسطاً بين 

االتصال الشخصي واالتصال الجماهيري.
ويتطلب االتصال الجماعي إعداداً مســـبقاً 
من حيـــث إعداد الرســـالة والمـــكان، وتحديد 

الموعـــد وبالتالـــي يتطلـــب مجهـــوداً أكثر من 
االتصال الشـــخصي الذي يأتي عفوياً في كثير 

من أنماطه.
العالقة بين السياسة

 واالتصال واإلعالم
تشكل وســـائل االتصال واإلعالم بالنسبة 
لإلعالم السياسي الوسيلة األساسية في 
الحصـــول على الدعم الجماهيري، كذلك 
فلالتصال دور في تدبير شـــؤون الترابط 
الجماعيـــة  الذاكـــرة  وتنظيـــم  المعرفـــي 
المعلومـــات  للمجتمـــع، وبخاصـــة جمـــع 
ومعالجتها واســـتخدامها، وهو يســـتطيع 
إعادة صياغة القالب السياسي للمجتمع.
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ضمن حملتهما االنتخابيـــة قامت خديجة الممثلة للحزب 
)م( وبشـــرى الممثلة للحزب )ص(  باإلعداد لفعاليات الحملة 
ومـــن ضمنها قيامهن بحلقات اتصال مباشـــر مع الجمهور، إال 
ان الدعـــم الجماهيـــري الذي حظيت به خديجـــة كان واضحاً 
خـــالل الحملة وفي نتائج االنتخابات، وقد فســـر الجميع ذلك 

بأن خديجة لديها القدرة والمهارة على االتصال الفعال؟
 براأيك ما الذي قامت به خديجة ومل تقم به ب�سرى اأثناء 

التوا�سل واالت�سال؟ 

 تمرين
خديجة وبشرى وحملتهما االنتخابية 1

االإملام مبهارات االت�سال والتوا�سل 
الفعال والفرق بينها.

هدف 
التمرين
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في االنتخابات البرلمانية الثالثة وفي إحدى ترشح فتحي 
عمر عن الحزب ص وبلقيس عن الحزب وفي أثناء الحمالت 
االنتخابية فوجئت بلقيس بأن هناك مقاطعة للكثير من فعليتها 

وعدم تجاوب من قبل 
الجمهور المستهدف ضمن هذه الدائرة، وعندما بدأت في 
البحث عن سبب ذالك أفادها فريقها بان كثير من الشائعات 
احد  بان  خاصة  المالية  ذمتها  فساد  ومنها  استهدفتها  قد 
اقاربها متورط في قضية فساد مالي؟ كما تعلمن بأن الوسيلة 
األجدى لمواجهة اإلشاعات هي االتصال المباشر والشفاف، 

كيف تتمكن بلقي�ص من عمل ذالك؟

 تمرين
المرشحة بلقيس في مواجهة الشائعات  2

ا�ستخدام وتطبيق اآليات التوا�سل 
واالت�سال يف مواجهة ال�سائعات.

هدف 
التمرين
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فن الحوار

يعتبر الحوار من األمور التي نمارســـها 
باستمرار لذا فان إتقان هذا الفن يعد أمرا 
مهّماً، فأســـلوب الحوار والكالم يدل على 

شخصية وسلوك وأخالق المتحدث.
إن الحوار هو من أهم أساليب التواصل 
الفعال حيث أنه يعتبر من أســـرع الوسائل 
التـــي يمكن اســـتخدامها إلقنـــاع الطرف 
اآلخـــر بوجهة نظرك – خاصـــة عند بناء 
التحالفات الحزبية والسياسية كما سنرى 
في الوحـــدة التدريبية الســـابعة – فكلما 
اكتســـبت مهـــارة اإلقنـــاع في الحـــوار مع 
األطراف األخرى اســـتطعت الوصول إلى 
األهداف المنشودة- ويستخدم فن الحوار 
بفعالية عند إجراء المفاوضات حيث نرى 
أن الطرف المتقـــن لهذا الفن هو الطرف 
الذي يستطيع أن يقلب طاولة المفاوضات 

ويكسب ثقة الطرف اآلخر.

ســـنرى من خالل هذه الوحـــدة كيف يمكننا 
تطويـــر مهارتنا في هذا الفن من خالل توضيح 
مشكلة عملية تحتاج أن يتحاور األطراف في ما 

بينهم لتفادي تكرار المشكلة في المستقبل.
إح��دى  إل��ى  ف��وزي��ة  األخ���ت  تنتمي 
والتي  المستقلة  السياسية  األح��زاب 
النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  خ��وض  ت��زم��ع 
القادمة بترشيحها لتمثيل الحزب نظرًا 
إقناع  على  وقدرتها  شخصيتها  لقوة 
تمتلك  حيث  الحزب  وتمثيل  اآلخرين 
فن  في  خاصة  ق��درات  فوزية  األخ��ت 

الحوار واإلقناع.

وأثنـــاء أحد اللقاءات التـــي حضرتها فوزية 
كممثلـــة لحزبهـــا مـــع ممثالت أحـــد األحزاب 
لمناقشـــة إمكانيـــات عمـــل تحالـــف مشـــترك 
بيـــن الحزبين في االنتخابـــات القادمة طرحت 
فكرة  الدعم المشـــترك لمرشحات الحزبين- 
قامت فوزية بـــإدارة االجتماع محاولة التوصل 
إلـــى اتفاق نهائـــي يقود إلى التحالـــف  فبدأت 
االجتمـــاع بإلقـــاء التحية علـــى الحاضرات ثم 
حددت جدول االجتماع موضحة نقاط االتفاق 
أوالً قائلة: تعلمون ماذا يعني التحالف وأهميته 
في تعزيز القوة السياسية لألحزاب المتحالفة 
ونحـــن كحزبين مســـتقلين نملك قوة سياســـية 

تؤهلنا الكتساح االنتخابات النيابية القادمة.
المعارضات  إح���دى  عليها  ف���ردت 
إن  قائلة:  اآلخر  الحزب  من  للتحالف 
انتماء  على  يؤثر  أن  يمكن  التحالف 
يؤثر  قد  مما  الحزبين  لكال  الناخبين 
أن  يمكن  التي  األص���وات  ع��دد  على 
نتيجة  ال��م��رش��ح��ات  عليها  تحصل 
عند  للناخب  يحدث  قد  الذي  لإلرباك 

عملية االقتراع.
 ردت عليها فوزيـــة قائلة: يمكننا أن نتفادى 
هذه اإلرباكات بإطالق حملة تواصل مع القاعدة 
الشعبية لكال الحزبين وتوضيح فكرة التحالف 
والهدف مـــن التحالف مع تكثيـــف االتصاالت 
الجماعية والجماهيرية لتعزيز اتفاقية التحالف 
بين الحزبين.   وبالتالي، سيؤدي التحالف إلى 
تقسيم الدوائر االنتخابية بما يساهم في نجاح 
التحالف فنحصل على مرشـــحين قادرين على 

دفع دور الحزبين في المجلس.

الوحدة التدريبية  رقم2-8 
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متسائلة:  أخرى  سيدة  عليها  أجابت 
في  المرشحتين  فوز  سنضمن  وكيف 
إحداهما  تفوز  فربما  االنتخابات؟– 
بينما ال تحصل األخرى على األصوات 

الكافية المطلوبة.
أجابـــت الســـيدة فوزيـــة: يمكننـــا أن نقـــوم 
بمســـح أولي لتحديد توجه الناخبين بالنســـبة 
لمرشحات الحزبين ثم توجيههما إلى المناطق 
التي نتوقع أن تفوزا فيه بناء على نتائج المسح 
– كما أنه بإمكاننا أن نضع خطة تســـاعد على 

تحقيق هذا الهدف .
السيدة  قالته  ما  المجتمعات  أيدت 
فوزية وبدأن بالتفكير في آلية لتفعيل 

التحالف بين الحزبين.
نالحظ من خالل طرح السيدة فوزية لمزايا 
التحالف أنها قد أوضحت أوالً أهمية التحالف 
ثـــم عكســـت هذه األهميـــة علـــى التحالف بين 
الحزبين، أي أنها اســـتخدمت أســـلوب اإلقناع 
الذي يوصل إلى ثوابت فعلية ملموسة كما أنها  
استخدمت أسلوب النقاش وطرح األسئلة لفتح 
المجال أمام إبداء الرأي لالقتناع الكامل بوجهة 
نظرهـــا المبنيـــة على منطق واضـــح له دالالت 
أقنعـــت المجتمعات بالتحالف وعلى العكس لو 
أنهـــا أصرت على التحالـــف دون توضيح وجهة 
نظر حزبها فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم الخروج 

بنتيجة من االجتماع.

المنطقي  ال��ح��وار  أن  نجد  وهكذا 
االتصال  وسائل  أهم  يعتبر  المقنع 
للوصول  عليها  االعتماد  يمكن  التي 

إلى األهداف المطلوبة.
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مدخل

م�ساركة املراأة يف �سنع القرار ال�سيا�سي:
تعتبر المشاركة السياسية ارقى تعبيراً 
للديمقراطيـــة وترجمـــة لمبـــدأ المواطنة 
النها تقوم على مساهمة كل فئات المجتمع 

في قضايا البلد.
 ولتحقيـــق ذلـــك تعتبر المســـاواة هي 
حجر الزاوية لضمان مشـــاركة سياســـية 
حقيقية، تلك التي تضمن مشـــاركة الغني 
واإلثنيـــة  العرقيـــة  واألقليـــات  والفقيـــر 

والدينية والرجال والنساء.
 وعادة ما قد تبدأ المشاركة السياسية 
باالهتمام بالشـــأن العـــام والوعي باهمية 
وتتحـــول  سياســـية  مســـؤوليات  تحمـــل 
الـــى ممارســـة انشـــطة سياســـية، وتتخذ 
أشـــكاالً متعددة منها تقلد وظائف رسمية 
فـــي الســـلطات التشـــريعية والتنفيذيـــة، 
واالنضمـــام الـــى االحـــزاب، وتشـــكيل او 
العمل مع الجمعيات والنقابات، المشاركة 

في التظاهر واإلضراب،...الخ.

 ان ممارســـة كل او بعـــض مـــن ذلك يتطلب 
توفر شـــروط اساســـية منها على سبيل المثال 

ال الحصر:
• إقرار التشريعات املعنية بمبدأ املساواة.

• الوعي السياسي واالجتماعي بأهمية 
املشاركة السياسية للجميع.

واذا ما نظرنا الى واقع المشاركة السياسية 
للنســـاء بشـــكل عـــام وفـــي اليمـــن علـــى وجه 
الخصوص، نجد ان مشـــاركتهن ضعيفة بشكل 
كبير حيث تلعب عدة عوامل في إقصاء النساء 

عن العمل السياسي، منها:
• المـــوروث الثقافـــي الـــذي يعزز ســـيطرة 
الرجال واحتكارهم للفضاءات العامة وتقسيم 
األدوار بحيث ينحصر دور النساء في الوظائف 

المنزليـــة والتقليديـــة، واليمن مـــن الدول التي 
تتصـــف بغلبة الســـمات التقليديـــة حيث البنى 
القبلية تشـــكل أهم التكوينات االجتماعية التي 
تتصـــف بكونها مؤسســـات فاعلـــة ومقررة في 
مختلـــف المجـــاالت بمـــا فيها دور المـــرأة في 

المجال السياسي.
• غياب التقاليد الديمقراطية، فرغم إقرار 
التعدديـــة الحزبية في اليمن اال ان واقع الحال 
هـــو نظـــام الحزب الواحـــد وممارســـة احزاب 

المعارضة لدورها بشكل صوري.
• عبء المســـئوليات األسرية التي تتحملها 
النســـاء دون الرجـــال ال يتركـــن للنســـاء مجاالً 

لالنخراط في مجاالت اخرى.
• نظـــرة المجتمع الســـلبية للنســـاء اللواتي 
يمارســـن العمـــل السياســـي، فالمجتمع يحمل 
النساء السياسيات مسئوولية االزمات العائلية 

والطالق.
 وفي حال االعتراف بدورهن السياسي عادة 
ما تســـند إليهن وظائف تعكس الدور التقليدي 
مثـــل الشـــؤون االجتماعيـــة او التعليـــم وتبقى 
وظائف الدفاع واالمـــن القومي من اختصاص 

الرجال.
• وهنـــاك أســـباب تتعلـــق بانتشـــار األميـــة 
التعليمية بين النســـاء، اضافـــة الى قلة وعيهن 

بحقوقهن القانونية والسياسية.  
ان القول بعملية المساواة بين المرأة والرجل 
في حق المشـــاركة السياسية التزال تطرح في 
اليمن بحذر وبصوت اليكاد يكون مسموعاً في 
عمـــوم المجتمع، هنـــا يمكن القـــول أن المرأة 
اليمنيـــة تعيش في ســـياقين اجتماعيين، األول 
ســـياق تقليـــدي يعتمـــد المـــوروث االجتماعي 
والثقافي، والثاني سياق حديث او بصدد تحوله 
الى الحداثة يدعو الى المساواة بين الجنسين 
سياسياً، هنا يمكن القول: إن النساء اليمنيات 
يناضلن من اجل المشاركة السياسية في إطار 
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مجتمعي تقليدي حديـــث العهد بالديمقراطية 
، فـــي حيـــن اليزال الرجل يشـــكل زمـــن المرأة 
وعالمهـــا وينظـــر إليها ككائـــن عاجز وضعيف 

بذاته ولذلك هي بحاجة دوماً الى الوصاية . 
إن تعزيـــز الدور السياســـي للمـــرأة يتطلب 
اعتماد مدخل التمكين الذي يتضمن مجموعة 
مـــن العوامـــل واآلليـــات الداعمـــة اقتصاديـــاً 
واجتماعيـــاً وثقافياً وحقوقياً على المســـتويين 
الرســـمي واألهلى، ولهذا فســـيتم فـــي ما يلي 
مناقشـــة نظام الكوتا كأحـــد آلية التمكين التي 
تدعم دخول النســـاء الحياة السياســـية وتكسر 
الحواجـــز االجتماعيـــة والسياســـية التي تقف 

معوقاً امام النساء.

  مفهوم الكوتا وأهميته
الكوتـــا هـــو نظـــام حصـــص يخصص 
لفئـــات معينة تعاني مـــن التهميش القائم 
علـــى الديـــن او العـــرق او الجنس...الـــخ 
وذلـــك لضمـــان مشـــاركتها وتمثيلهـــا في 

الحياة العامة ومجاالت صنع القرار. 

وقـــد جاء اقـــرار نظام الكوتـــا او تخصيص 
حصص للنساء في المجال السياسي والسلطة 
)بنسبة 30%( في المؤتمر الرابع للمرأة والذي 
عقد فـــي بيجين 1995م، حيث اشـــارت وثائق 
المؤتمر الى انه رغم االنتشار الواسع للتحوالت 
الديمقراطيـــة الى ان تمثيل النســـاء كشـــركاء 
متســـاٍو مع الرجـــال في المجال السياســـي لم 

يحقق بعد. 

كما أكد المؤتمر، والـــذي حضره ما يقارب 
من 50 الف شـــخصية من قادة العالم ونشطاء 
حقوق االنسان والحركة النسوية، على ان عدم 
المســـاواة بيـــن الرجال والنســـاء في اقتســـام 
الســـلطة وصنع القرار في مختلف المستويات 

وكذلـــك عـــدم كفاية اآلليـــات التـــي تعمل على 
تحســـين وضع النســـاء هما مـــن القضايا التي 

تحتاج الى اتخاذ تدابير حاسمة تجاهها.
 وقد ترجم االلتـــزام في منهاج عمل بيجين 
كثيـــر مـــن االلتزامـــات والمقـــررات الدوليـــة 
الســـابقة الخاصة بحقوق المـــرأة ولعل أبرزها 
علـــى االطـــالق اتفاقيـــة الحقـــوق السياســـية 
للمرأة 1952، واتفاقية القضاء على كل اشكال 
التمييز ضد المـــرأة )الســـيداو( والتي اقرتها 
االمم المتحدة في 1979م ودخلت حيز التنفيذ 
في 1981م، ونصـــت على ضرورة اتخاذ الدول 
اجراءات وتدابير ايجابيـــة إلزالة التمييز ضد 

المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
في ظل التدني الواضح لنسب تمثيل المرأة 
فـــي المجالـــس النيابيـــة والمحلية فـــي اليمن 
تظهر الحاجة الماســـة لتبني نظام الكوتا على 
أن يكون ذلـــك إجراءاً مرحلياً .. كما أن اللجوء 
إلى اســـتخدام آلية نظام الحصـــة )الكوتا( قد 
يكون ضـــرورة للتصدي لالتجاهات المحافظة 
والرجعيـــة التـــي ارتفـــع صوتها في الســـنوات 
األخيـــرة .. والتي تحاول من جديد تحجيم دور 

المرأة والعودة بها إلى الوراء.

اوجه الجدل الدائر حول تطبيق نظام 
الكوتا )المؤيدة والمعارضة(:

أوالً وجب التوضيح ان اإلجراءات اإليجابية 
التـــي اقرتها المواثيق الدولية لرفع المشـــاركة 
والتمثيل السياسي للنساء، هي إجراءات مؤقتة 
تتخذهـــا الـــدول إلزالـــة التهميـــش واالقصاء 
للنســـاء في جميع مجاالت ومســـتويات عملية 
صنـــع القرار، على ان تترافق مع تدابير تضمن 
استمرارية واســـتدامة هذا التمثيل بعد انتهاء 
الفترة المؤقتة للتدابيـــر اإليجابية ومنها نظام 

الكوتا. 
وعليـــه نجد أن األدبيات النســـوية، تؤكد ان 
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المشـــاركة السياسية للنســـاء هي في األساس 
حـــق مـــن حقـــوق االنســـان، ولكن قـــد يناقش 
البعـــض ان نظام الكوتا يعتبر تفضياًل للنســـاء 
علـــى الرجـــال، وبالتالـــي فإنـــه يخـــل بمبادئ 
الديمقراطيـــة والمســـاواة. والرد هنا بســـيط؛ 
فجوهـــر العمليـــة الديمقراطيـــة يقـــوم علـــى 
ممارسة الرجال والنســـاء لحقوقهم السياسية 
على قدم المســـاواة، كما انه من غير المنطقي 
آراء  الديمقراطيـــة  العمليـــة  تســـتوعب  ال  ان 

وخبرات اولئك الذين يتأثرون بها.
 ولذلـــك فـــإن ممارســـة النســـاء لحقوقهن 
السياســـية بشـــكل كامل ومتســـاو مـــع الرجال 
يدعم ويترجم عملية التحول الديمقراطي الى 
واقـــع عملي. كما ان تطبيق نظـــام الكوتا يعتبر 
تعويض للنســـاء علـــى الممارســـات التمييزية. 
واذا كان البعـــض يجـــادل ان نظـــام الكوتـــا هو 
ضـــد مبادئ الديمقراطية والتي تركز على فتح 
بـــاب التنافس أمـــام الجميع إلثبـــات كفاءتهم، 
فـــإن تخصيص مقاعد للنســـاء ممكن ان تطبق 
فـــي الهيئـــات التعيينية في الســـلطة التنفيذية 

والقضائية
مـــن ناحيـــة اخرى نجد ان النســـاء يشـــكلن 
%50 مـــن نســـبة ســـكان العالـــم و%50 من قوة 
العمـــل ومع ذلـــك نجد أن ما يقـــارب من بليون 
امرأة تعيـــش تحت خط الفقر ال لشـــيء وانما 
الن السياســـات والموارد التنموية ال تعكس وال 
تخدم احتياجات هذه الفئة. كما أكدت أهداف 
األلفية على ان المشـــاركة المتســـاوية للنســـاء 
مع الرجال في الســـلطة هي جزء من حقوقهن 
األساســـية وجوهر المساواة الجندرية وتمكين 

النساء.
إن المســـتوى المتدنـــي للنســـاء هـــو نتـــاج 
التوجهات والممارسات التمييزية وعدم التوازن 
في الســـلطة بين الرجال والنساء. ولهذا انتقل 
الخطاب في بيجين من إلقاء اللوم على النساء 

وتحميلهن مســـؤولية عدم المشاركة وإرجاعها 
إلى عدم رغبتهن الدخول في هذا المجال، إلى 
خطاب يحمل المسؤولية المؤسسات المختلفة 
)ســـواء اجهزة دولـــة، او مؤسســـات تعليمية أو 
إعـــالم أو أحـــزاب( لتوفيـــر المـــوارد الالزمة 
لتشجيع انخراط النساء في المجال السياسي 
وكذلك العمل على إزالة الممارسات التمييزية 
ضدهن ســـواء أكانت تشـــريعية او مؤسسية او 

اجتماعية.

وعليـــه فإنه إذا كان النظر الى مســـألة 
المشـــاركة السياســـية للمرأة -عن طريق 
تطبيـــق نظـــام الكوتا- كمتطلب اساســـي 
للتنمية والتحول الديمقراطي، فهي بذلك 
تحقق المســـاواة الجندرية، ولكن اذا نظر 
إليهـــا فقط لزيادة وجود النســـاء في هذا 
المجال، فهذا ما يدفع كثيراً من اصحاب 

القرار الى اعتبارها هبة للنساء.   
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شـــادية اســـتاذة جامعيـــة في 
العلـــوم السياســـية، متزوجـــة وأم 
لولدين،عضـــوة في أحد األحزاب، 
ناشـــطة في مجال حقوق االنسان 
منـــذ أكثر عشـــر ســـنوات، عضوة 
قيادية في منظمة نســـائية ويشهد 
لهـــا الجميـــع أنهـــا تمتلـــك الوعي 
والقدرات القياديـــة والكفاءة، كما 
أن الكثيريـــن يعتبرونهـــا مناضلـــة 

دؤوبة من أجل تطوير مجتمعها.
االنتخابـــات  قـــرب  ومـــع 
البرلمانية، قررت شادية ان ترشح 
نفســـها وبدأت في وضع برنامجها 
االنتخابـــي الذي يرتكـــز على قيم 

المساواة والعدالةاالجتماعية 
والحرية.

عـــرض  فـــي  وبـــدأت   
قرارها على قيادة حزبها، اال 
انهـــا ُووجهت بالرفض بحجة 
ان فرصهـــا ضيئلة في الفوز، 
مرشـــحي  جميـــع  ان  رغـــم 
كانوا من  المقترحين  الحزب 
الرجال. ومع ذلك فقد قررت 

ان ترشح نفسها مستقلة.
وعندما بدأت تعد اوراق 
ترشيحها لتقديمها الى لجنة 
االنتخابات واجهتها مشـــكلة 
قانونية وهي صعوبة حصولها 
على تزكية مـــن قبل 300 من 
اعضـــاء دائرتها،حســـب مـــا 
ينص عليه قانون االنتخابات حيث 
انها انتقلت مؤخراً الى مدينة غير 
مدينتها بســـبب نقـــل عمل زوجها، 
ومـــع ذلـــك قـــررت المضـــي فـــي 
قرارها وبدأت بمساعدة من زوجها 
ومعارفها التواصل مع من يمكن ان 

تحصل على تزكيتهم لترشيحها.
الحملـــة  فتـــرة  بـــدء  ومـــع 
بمســـاعدة  بـــدأت  االنتخابيـــة، 
أصدقائهـــا فـــي تنظيـــم اللقاءات 
والترويـــج لبرنامجها االنتخابي اال 
ان مواردهـــا المالية لم تكن كافية، 
وبما انها مســـتقلة فقـــد كان عليها 
االعتماد علـــى مواردها الخاصة. 

 تمرين
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وعندما بـــدأ اصدقاءها في تنفيذ 
اللقاءات كانوا يتلقون ردوداً سلبية، 
الدائـــرة يتحدثـــون  وبـــدأ اهالـــي 
عنهـــا ويقولـــون لزوجهـــا وأوالدها 
وأصدقائها أشـــياء مـــن قبيل »هل 
يعقـــل ان ننتخب امـــرأة؟« الم يعد 
هناك رجـــال لننتخب امرأة« أليس 
مـــن األفضل لها االهتمام بشـــؤون 

بيتهـــا واوالدها بـــدالً من أن تضيع 
في العمل السياسي؟

مســـيرتها  شـــادية  واصلـــت 
وأصبح هدفها هو تعويد المجتمع 
على تقبل فكرة المرأة المرشـــحة، 
وقـــررت أنـــه حتى وان لـــم تفز في 
هـــذه االنتخابـــات فإنها ســـتدخل 

االنتخابات القادمة.
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