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 :كتابأهمية هذا ال

  موضوع إلى تقديم مفهوم جديد وإضافة متميزة لمحاولة إن هذا الكتاب يعد

بيئة تحتاج إلى  والميداني في األكاديميعلى الصعيد  االجتماعيالحوار 

 وتسليط الضوء عليه.استكشاف هذا الموضوع 

  إن الكم الهائل من الكتابات في الغرب، والشُّح الذي يقابله في العالم العربي

تناولت  التيوالمؤلفات والمراجع ثناء بعض الدراسات والكتابات، باست

 موضوع الحوار االجتماعي. 

  من األحوال عدم مالئمة هذا الموضوع للبيئة العربيةحال  بأيال يعني 

وإنما يقع التقصير على عاتق  ،بصفة عامة والبيئة المصرية بصفة خاصة

وظيف هذه المفاهيم، استكشاف وتفي محاولة  األكاديميين والمديرين

  .والعلمي األكاديميومعرفة نتائجها وآثارها على المستوى 

  انه أصبح اليوم يحتل  إال-الخليقةوبالرغم من أن الحوار موجود منذ بدء

ظل عصر يتسم بالسرعة والتميز والتطور والتحول بسرعة  فيأهمية كبرى 

كافة  فيمتطورة وأصبحت العالقات متشابكة، وأدت التكنولوجيا ال كبيرة،

المجاالت الى جعل العالم قرية صغيرة يسعى كل من فيها الى الحوار لحل 

إطار  فيكافة المشاكل والمنازعات من أجل تحقيق األهداف والمصالح 

 .مقبول من كل األطراف

  تواصلنا مع  من %80ع اآلخرين نجد أن أكثر من عالقاتنا م إلىولو نظرنا

ولما كانت  أهدافه المختلفة، فيالحوار اآلخرين يكون صورة من صور 

على التواصل مع اآلخرين ونتيجة  وأساسيحياة اإلنسان تعتمد بشكل كبير 

أن يقدم هذا  المتوقعمن ، ف هذا التواصل فيلما يمثله الحوار من نسبة كبيرة 
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 االجتماعيالحوار الكتاب جهداً مختلفاً نوعاً ما من خالل النظر إلى مفهوم 

ً مع بصفته مفهو ً متصالً ومرتبطا ان هذا الحوار سواء كالحوار أطراف ما

أو بين  أو بين العامل ورب العمل، أو الزوج وزوجته، بين األب وأبنائه،

-الحكومة-الرئيس ومرؤوسه، أو بين أطراف العمل الثالثة )أصحاب العمل

 العمال(. 

 مجالي أن تطبق وتنجح في أالحوار حال من األحوال لفكرة أى فال يمكن ب 

 .سواء بقصد أو بدون قصد أحد أطراف العمل الثالثة،غياب ظل  في

  ًأم أم مديرا ومن هنا يرى الكاتب أن يقدم بين يدي القارئ، سواء أكان باحثا

ً حول  عامالصاحب عامل أم  في المؤسسات الخاصة أو العامة كتابا

كأداة  ياالجتماعالحوار  فيمن شأنها أن تفيدنا  التيالمهارات واآلداب 

نعيشها تكون  التيفمعظم المشاكل  ،لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية

 الحوار.عميلة  فيالحوار وافتقار لتلك المهارات الهامة  فيناتجة عن أزمة 
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 :خطة الكتاب

يقع هذا الكتاب في تسع فصول شملت مفاهيم متنوعة ذات صلة بشكل 

الذي يعد بمثابة مفهوما  االجتماعيحوار مباشر وغير مباشر في موضوع ال

 اجتماعيا معاصرا.

هذا وقد تم تخصيص الفصل األول لتعريف الحوار االجتماعي من 

 خالل استعراض نشأة الحوار وما هو الحوار؟ ومفهوم الحوار االجتماعي. 

أما الفصل الثاني فيوضح أهمية وأهداف الحوار االجتماعي من خالل 

ار بين األطراف، وأهمية الحوار في تحقيق التوازن في استعراض أهمية الحو

عالقات العمل، وتم استعراض المفاوضة الجماعية كأحد أهم أدوات الحوار 

 . االجتماعياالجتماعي ثم أهداف وغايات الحوار 

أما الفصل الثالث فقد تم إفراده للحديث عن أركان وشروط الحوار 

 االجتماعي. 

 االجتماعيومستويات الحوار  وأنواعأشكال والفصل الرابع يتحدث عن 

من خالل استعراض أشكال الحوار االجتماعي والثالثية وأنواع الحوار 

 . االجتماعيثم تم التطرق الى مستويات الحوار  االجتماعي

. من االجتماعيوالفصل الخامس يشرح ايجابيات وسلبيات الحوار 

ار اإليجابي، وأثر الحوار، وخصائص الحو خالل استعراض أسباب نجاح

 . السلبيالحوار في ترابط المجتمع، ومحاور فشل الحوار، وألوان من الحوار 

والفصل السادس الذي ينتقل للحديث عن الطريق الى حوار ناجح، من 

خالل استعراض السمات الشخصية للمحاور، ومعايير المحاور الجيد، وأيضا 

 مهارات الحوار وآليات تنفيذ الحوار. 
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تم إفراده للحديث عن المهارات األساسية للحوار،  دفصل السابع فقأما ال

من خالل استعراض مهارة االستماع، ومهارة اإلنصات، ومهارة التحدث، 

 ومهارة الكتابة، ومهارة القراءة. 

أما الفصل الثامن من الكتاب فقد تم إفراده للحديث عن الحوار 

ة والعربية والمصرية، من خالل في االتفاقيات والمعاهدات الدولي االجتماعي

االتفاقيات والتوصيات الصادرة عن  عرضاستعراض المصادر الدولية، و

منظمة العمل الدولية، ثم تطرقنا الى المصادر العربية، من خالل االتفاقيات 

الصادرة عن منظمة العمل العربية، وأخيرا تم استعراض المصادر المصرية، 

، وقرارات المختلفةتناولتها قوانين العمل  لتيامن خالل التطرق الى المواد 

 . المصريرئيس مجلس الوزراء، وأيضا الدستور 

أما الفصل األخير، الفصل التاسع فقد تم إفراده للحديث عن دور أطراف 

منظمات  -الحكومة-العمالية)النقابات  االجتماعيلحوار ا فيالعمل الثالثة 

تبين بشكل مختصر العناصر والمفاهيم ويُختتم الكتاب بخالصة  أصحاب العمل(.

 .األساسية التي تم شرحها في الفصول التسعة

 :الكتاب من خالل هذاسنتناولها  التيالفصول  يوضح النموذج اآلتيو 
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 :مقدمة
 

لقد خلق هللا تعالى اإلنسان ناطقـاً مفكـراً محباً للدفاع عن نفسه إذا تعررض للجردل 

وهذه النزعة الدفاعية تتفاوت حسب تفراوت  واآلراء،فكار أو تبادل األ النقاش،أو 

ممرا يكرون لره األثرر الفعرال فيمرا  والمعتقردات،واختالف اآلراء واألفكرار  العقول،

فررالحوار ينطلررق مررن  ومجررادالت،بررين النرراس مررن حرروارات ومنرراظرات  ىيجررر

أو تصرحيح خطرأ أو نصرررة  مبرردأ،ترأثيرات وأحاسريس تجريي فرري الرنفس إلظهرار 

 غير ذلك مما ُجبلت عليه النفس البشرية. وحق، أ

ً ـــولقد خل ال  الرذيالم ــرـه الكـعليره إذ علمر ادراً ــرـوار وقـللحر ق هللا اإلنسان مهيئرا

تمكنرره مررن التواصررل مررع مررن  الترريبدونرره، وجعررل لرره الحررواس  لفظررييررتم حرروار 

ن وميزه بحرية الحوار ليحاور، م الحوار،هو أساس  الذييحاوره، ووهبه العقل 

ن جعلره وسريلة لتحقيرق أهدافره أيحاور؛ وحبب إليه الحروار بر شاء بما يشاء، أو ال

 الصراع واالقتتال. وهو قل من نقيضه أبتكلفة 

ن أاإلنسران إلرى هرذا الوجرود بسلسرلة مرن الحروارات تتريح القرول بر مجيءواقترن 

 مجيئره كران محفوفررا ببيئرة حواريرة، فقبيررل خلرق اإلنسران كرران الحروار اإللهري مررع

المالئكة بخصوص اسرتخالف اإلنسران، وبعرد خلرق اإلنسران امترد واتسرع الحروار 

اإلنسران نفسره، ثرم كران حروار إبلريس  ليشرمل-اإلنسرانموضروعه  ومرازال-اإللهي

واإلنسان والذي نسري خاللره اإلنسران وصرايا هللا لره بشرأن إبلريس فردفع ثمرن ذلرك 

يشرركل  فيمررا-اإلنسرران جرررى بررين هللا و الررذيالنسرريان، وأعقررب ذلررك حرروار العترراب 

 ً  اإلنسان فتاب عليه هللا. بتوبة انتهى والذي-الحواريةفي المسألة  درسا عظيما

وقرد  والتجرانس،تردل علرى التفراهم والتفراوض ، وكلمة الحروار كلمرة جميلرة رقيقرة

  .ذكره هللا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم

  ،{37سورة الكهف:}قال تعالى: )قال له صاحبه وهو يحاوره( 
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 .[1وقال تعالى: )وهللا يسمع تحاوركما( ]سورة المجادلة:
 

يوم أن تحاور سريدنا محمرد عليره الصرالة والسرالم مرع المررأة الضرعيفة المسركينة 

واألرض جرل  السرنواتمعه س وسع-الحوارفسمع هللا هذا ، التي تشكو من زوجها

ً  ونحن-عالهفي  ً بعضرنحراور  ،بحاجة إلى الحروار؛ لريفهم بعضرنا بعضرا  ،نا بعضرا

فنتحاور مع أبنائنا ونتحاور مع أهلنا ونتحاور مرع جيراننرا  ونتحاور مع اآلخرين

 ونتحاور مع أصدقائنا ونتحاور مع من نختلف معهم. 

الحوار ليعطي لالخرتالف بعرداً إنسرانياً يضرعه فري شركله الطبيعري، وال  يأتيوهنا 

مرن مسرتوى سرلبيات يخفرض  يسمح له بالتحول إلى طاقة تدميرية، بل أن الحروار

خرتالف فري هرذا اإلطرار رحمرة ليكون اال ويرفع من مستوى إيجابياته االختالف،

 ً وهذا البعد يمنح الحوار مضمونا مصيريا  ،لإلصالح والمراجعة المستمرة ودافعا

 ً بمسرتوى  ىوإبقاء الجنس البشر مهما في استمرار الحياة بطعمها المستقر وموقعا

 يار.ـواالخت فكيرعلى الت ما حباه هللا من عقل وقدرة

إن الحوار أداة للكشف عن الحقائق واألشياء الخفية، ومن خالله تتم اإلجابرة عرن 

كثير من عالمات االستفهام واإلشكاالت العالقة في الذهن، أو تزيد مرن القناعرات 

الذاتيررة، كمررا يمكررن مررن خاللرره كشررف الباطررل ودحررض وكشررف مررؤثرات بطالنرره 

إن الحرروار ينضررف األفكررار والقرررارات، ففرري الجانررب وبشرركل مجمررل فرر ،ودالئلرره

األفكرار ويعمقهرا، وينقيهرا ممرا يعلرق بهرا مرن  الحروار ىمثال ينمر والثقافي الفكري

انحراف أو جمود أو شروائب، ويحررا العقرل باتجراه اإلبرداع والتجديرد والتحررر، 

 االختالف.في الحدود التي تفرضها مرجعية 

يالحظ انه ليس فقط  ىاآلخر عبر التاريخ البشروالذي يستقرئ مسار الحوار مع 

 ً بره فري التفاعرل مرع  أكثر وعيرا بأهميرة الحروار وإنمرا أيضرا أكثرر تمسركا والتزامرا

والعواقررب  اآلخررر وحررل الخالفررات والنزاعررات معرره وأكثررر وعيررا بالتكلفررة العاليررة
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رعررب فرري أسررلحة الصررراع خاصررة مررع التطررور الم-الوخيمررة للصرردام والصررراع

 أكثر نفورا منه.  وبالتالي -واالقتتال

 بأهمية الحروار والتمسرك بره ورفرض الصردام والنفرور الوعي ىومن مظاهر تنام

التكرراثر الملحرروظ للجهررات والمنظمررات والمؤسسررات المحليررة والدوليررة الترري  منرره،

 تتبنى الحوار وتدعو إليه.

ره إحردى مكانة هامة في تنظيم العالقات المهنية باعتبا االجتماعيويحتل الحوار 

 االجتمرراعيالركررائز األساسررية لتطرروير وتحسررين ظررروف العمررل وإقرررار السررلم 

سرراعد انتشررار مفرراهيم الديمقراطيررة والمسرراواة  اإلنتاجيررة. وقرردبمختلررف الوحرردات 

 . االجتماعيوحقوق اإلنسان على تطوير مفهوم الحوار 

ية وتروفير أداة هامة لتحريك وتنشريط الحيراة االقتصراد االجتماعيويعتبر الحوار 

المناخ المالئم لتطوير اإلنتاج وتمكين المنشآت من مواجهة التحديات االقتصادية 

  .التي تفرضها العولمة والتنافسية

وقد سعت كل من منظمة العمل الدولية ومنظمرة العمرل العربيرة منرذ نشرأتهما إلرى 

  :تعزيز آليات الحوار والتفاوض، من خالل

 عنهما االتفاقيات والتوصيات الصادرة.  

  دعررروة الررردول األعضررراء إلرررى اعتمررراد آليرررات للحررروار والتشررراور ضرررمن

  .تشريعاتها الوطنية

  حث الدول األعضاء علرى نهرف مبردأ التشرارا برين الفرقراء االجتمراعيين

فررري إدارات الخالفرررات وبنررراء التوافقرررات، والتحلررري بالمسرررؤولية لتجررراوز 

 األزمات االقتصادية واالجتماعية الطارئة.

هدف إقرار العدالة االجتماعية وتعزيز الحقوق األساسية للعمال وتطروير وذلك ب 

 العالقات المهنية ومواكبة التطورات االقتصادية واالجتماعية. 

 شرارة مجديد/
 2016 ديسمبر
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 نشأة الحوار:

جنسه الحتياجره  ىألنه يميل إلى االجتماع بغيره من بن اجتماعي،إن اإلنسان بطبعه 

لكرون الحروار والجردل  والبيران،وال يعرف كل منهما مراد صاحبه إال بالحوار  إليه،

وهو قديم في الخليقة وسريظل باقيراً إلرى يروم الردين مرا دام  البيان،ضرباً من ضروب 

 اآلراء.تباين في ناا عقل ومعتقدات وقضايا وه

األجنراس البشررية كالمالئكرة ويعتبر الحوار والجدل ظاهرة عالمية لوجوده في غير 

، وقد جعل هللا تعالى اإلنسان مفكراً وناطقاً وهذا يدفعه إلى اإلفصاح عمرا فري والجن

 عارضرة،مداخله من أفكرار وخاصرة فري مواقرف الحروار الرذي يقروم علرى برهنرة أو 

وال يمكن أن يخلو بشر عنده القدرة على البيان  اإلنسان،في فطرة  موجودوكل ذلك 

ألنه يعبر عما في نفسه من بيان بصرف النظر عن طبيعرة هرذا  والجدل،من الحوار 

 .على حب الدفاع عنها، وتقرير مطالبها مخلوقةألن النفس البشرية  وبواعثه،البيان 

بررين  ىآلراء واألفكررار والملررل لرره أثررر فعررال فيمررا يجرررإن تفرراوت العقررول واخررتالف ا

لما يجيي في النفس مرن ترأثيرات وأحاسريس  وجدل؛الناس من حوارات ومناظرات 

عليره النفروس  تعرودتإلظهار مبدأ أو نصرة حق أو تصحيح خطأ أو غير ذلرك ممرا 

طررة فالجدل ضرورة حتمية ألنه طبيعة في الف الحوار،دافع كان هذا  وبأي البشرية،

 اإلنسانية.

إِن ِري : ل عندما أخبررهم هللا تعرالى بقولرهإن وجود اإلنسان نفسه دفع المالئكة للتساؤ

ِض  َرأ  .في البيـان والمعرفـة واالسترشاد َخِليفَةً رغبواَجاِعٌل فِي األأ

َماَء َونَحـأنُ  فقالوا :  ِفُك الد ِ عَُل فِيَها َمنأ يُفأِسدُ فِيَها َويَسأ ُس  قَالُوا أَتَجأ ِدَا َونُقَرد ِ نَُسب ُِح بَِحمأ

لَُم َما ال تَعألَُموَن  المالئكة صلوات  ولذلك يعتبر أول من سن الجدال .لََك قَاَل إِن ِي أَعأ

هللا عليهم وأول من أظهر الخرالف وركرب العنرـاد إبلريس وذلرـك باسرتخدامه القيرـاس 

 الباطـل. ياإلبليس
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 ما هو الحوار؟ 

االتصال الفع الة، وألن  الخرالف صربغة بشررية فرإن الحروار يعتبر الحوار من وسائل 

من شأنه تقريرب النفروس وترويضرها، وكربح جماحهرا بإخضراعها ألهرداف الجماعرة 

ومعاييرها، ويتطلب الحوار مهارات معينة، قواعد لره إجرائيرة وآداب تحكرم سريره، 

ة. إن  في ثنا يرا الحروار فوائرد وترسم له األطر التي من شأنها تحقيق األهداف المرجو 

ة نفسية وتربوية واجتماعية تعود على المحاور بالنفع.  جم 

( علرى سربيل المثرال االجتمراعيتنظم القروانين الوضرعية )قروانين العمرل والضرمان و

العالقات بين األطراف المختلفرة ذات المصرالح المشرتركة والمتضراربة وعمليرا فرإن 

زن القوى بين هذه األطراف لكنها ال هذه القوانين تعكس في مرحلة من المراحل توا

 تعكس بالضرورة العدالة المطلوبة.

مع انهيرار النمروذج  طبقيضوء ذلك ومع تراجع حدة الصراع القائم على أساس  في

الذي كان قائما في منظومة الدول االشتراكية بدأت أطرراف اإلنتراج المختلفرة والتري 

جديردة تسرتطيع مرن خاللهرا  بالبحرث عرن وسرائل ،تتشارا في مصرالحها وتتضرارب

تحقيق حد أدنى من التفاهم لتحقيق ما يمكن االتفراق عليره وتردرا مرا ينبغري ل ليرات 

 القانونية والتشريعية القائمة.

 :االجتماعيمفهوم الحوار 

حيرث ينظرر الربعض إلرى هرذا  االجتمراعيليس هناا مفهوم دقيق متفق عليه للحروار 

نوع داخل المجتمع تقروم  أيأو مشاورة من مفاوضة  أي الحوار نظرة شاملة تعكس

 المعنرى،بها جميع فئاته أو بعضها من أجل صياغة قرارات تحقق مصلحة المجتمع 

مواضيع من أيرة طبيعرة كانرت، ولكنهرا تهردف  ىويمكنها أيضا بمعنى أشمل أن تغط

إلى التركيز على مواضريع مختلفرة مرتبطرة برالمجتمع كاالقتصراد والتعلريم والصرحة 

 ل. والعم
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يررتبط بالفئرات االجتماعيرة  االجتمراعيدقة وتحديدا للحوار  األكثرالتعريف  أنعلى 

العالقرات فيمرا بينهرا إلرى قيرام نزاعرات قرد  ىذات المصالح المتضاربة والتي قرد ترؤد

تكون نتيجتها نشوء اضطرابات اجتماعية إذا لم يتم التوصرل إلرى حلرول سرريعة لهرا 

ولهرذا السربب فرإن  االجتماعيتصاد وعلى االستقرار وإلى انعكاسات سلبية على االق

التركيرز علرى  ىيجرر والتريبمفهومره الرراهن  االجتمراعيالعناصر الرئيسرة للحروار 

 –أطررراف العمررل الثالثررة )أصررحاب العمررل  هرري ضرررورة اشررتراكها فرري هررذا الحرروار

 العمال(. –الحكومات 

 :االجتماعيتعريف الحوار 

تفرراق وتصررحيح األفكررار الخاطئررة وتبنرري أفكررارا فرري عمليررة اال رئيسرريللحرروار دور 

صحيحة موضوعية بدون تحيز ذاتري بعيرد عرن الحرق والحروار الصرادق يرؤدي إلرى 

ر وهرذا الحروار ينبره  اإلفصاح عن كل ما يدور في الرذهن بصردد الموضروع المتحراو 

اإلنسان لما يفضله األخرر ومرا ينبرذه وهرذا الحروار يرؤدي فري نهايتره إذا كران صرادقا 

  .وضوعيا على حل جميع القضايا بشكل عادلوم

الموضروعي  االجتماعيهدفه الوصول إلى الحقيقة ألن الحوار  االجتماعيوالحوار 

معينة بصدد قضايا معينة واإلنفاق يؤدي إلرى التفراهم  اتفاقفي نهايته إلى آلية  ىيؤد

ة علرى عالقرات مبنيروالتفه م للطررف األخرر مالره ومرا عليره وبموجرب التفراهم تخلرق 

  االحترام المتبادل.

 تعريف الحوار:

 أصله من الحور وهو الرجوع عن الشيء والى الشيء. الحوار:

أي يراجعرره الكررالم مررع عرردم  والمحرراورة: مراجعررة المنطررق والكررالم فرري المخاطبررة،

 التسليم بكل ما يقوله الطرف اآلخر.
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  اللغويأما الحوار في االصطالح : 

المتحرراورون األدلررة والحجررف والبررراهين الترري تبرررر  يقرردم ولفظرري عقلرريفهررو نشرراط 

 ما.وجهات نظرهم بحرية تامة من أجل الوصول إلى حل لمشكلة أو توضيح لقضية 

 :وبمنظور علم االتصال يمكن القول إن الحوار 

 هو تلك العملية االتصالية التي يتفاعل خاللها طرفا عملية الحوار

، من خالل ونفسيا وسلوكياذهنيا  (،)المحاَور( أو )المحاِور( وو)المستقبل( )المرسل

  .تبادل الحديث أو طرح التساؤالت وتقديم إجابات عليها لتحقيق أهداف محددة

مرن بلرد إلرى بلرد طبقرا لطبيعرة المسرائل  االجتمراعييتفاوت تعريف ومفهوم الحوار و

 .... الخجتماعية والمستوى الثقافي االقتصادية واال

 الحصر ال منها على سبيل المثالنذكر  االجتماعيحوار وهناا تعاريف كثيرة لل

 (االجتماعي -الحوار)كلمتان: “ االجتماعي الحوار” تعريففي  -1

 أ ـ الحوار:

هو كل تبادل ل راء واألفكار والمعلومات والتحاليل برين طررفين اثنرين أو أكثرر مرن 

 أجل الوصول إلى اتفاق.

 :االجتماعيب ـ 

 ت االجتماعية التي تنشأ بين:يتعلق بالعالقة أو العالقا -

 ل(اعماألفراد عن طريق ممثليهم )منظمات العمال ومنظمات أصحاب األ 

 )فرد ومجموعة )صاحب العمل والعمال 

 )بين أجراء ومسئوليهم )العمال والحكومة 

 العالقة االجتماعية للعمل( هي)المقصود هنا 

وتكررون حررول ظررروف المشرركلين لرره  المجتمررع واألشررخاصالعالقررة الترري تنشررأ بررين  -

 .الحياة والمعيشة المادية والثقافية ككل

  .العالقة بين مختلف الطبقات المشكلة للمجتمع -
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 واألمر يتعلق هنا ببناء مشروع مجتمع ككل بما فيها طبيعة الدولة.

هو عملية تبادل األفكار حول موضوع معين بين شخصين أو أكثر مرع  : الحوار -2

  .ك لتوضيح األفكار للطرف اآلخرطرح األدلة لكل فكرة وذل

هرو مراجعرة الكرالم برين طررفين بطريقره متكافئرة، ينتقرل مرن األول إلرى  :الحوار -3

الثررراني، ثرررم يعرررود إلرررى األول وهكرررذا دون أن يكرررون برررين هرررذين الطررررفين مرررا يررردل 

 .بالضرورة على وجود خصومه أو تعصب"

لكرل منهمرا  ع محرددحرول موضرو محادثة برين شخصرين أو فرريقين، هو :الحوار -4

أو إلرى أكبررر قردر مرن تطررابق لرى الحقيقرة هردفها الوصررول إ وجهرة نظرر خاصرة برره،

 بطريرق يعتمرد علرى العلرم والعقرل ،بعيداً عن الخصومة أو التعصرب ر،وجهات النظ

 .مع استعداد كال الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف اآلخر

ي ة مفاوضرة  أو مشراورة  أو أي  نروع  آخرر مرن يمكن أن يعني أ االجتماعي الحوار -5

التفاعل داخل المجتمع، تضطلع بها جميع فئات المجتمع أو بعضها من أجل صياغة 

تحق ق مصرلحة المجتمرع المعنري. ويمكنهرا أيضراً بمعناهرا  تأو اتخاذ قرارا تتوصيا

تركيرز األشمل أن تغط ي مواضريع مرن أي رة طبيعرة  كانرت، ولكن هرا تهردف عرادةً إلرى ال

ة وظرروف العمرل  على مواضيع مرتبطرة برالمجتمع مثرل االقتصراد والتعلريم والصرح 

.  وغيرها من األمور التي تؤث ر على المجتمع ككل 

 بأنه:من وجهة نظر منظمة العمل الدولية يعرف  االجتماعيالحوار  -6

يضررم كررل أشرركال التفرراوض أو حتررى مبادلررة المعلومررات بررين  االجتمرراعي الحرروار” 

ي الحكومات وأرباب العمل والعمال، وفقا ألشكاله مختلفة، حول كافرة المسرائل ممثل

 .“ذات المصلحة المشتركة المتعلقة بالسياسة االقتصادية واالجتماعية
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 :مصطلحات ترتبط بالحوار

 :الجدل -1

هو دفع المرء خصمه عن طريق إفساد قوله بحجة أو شبهة أو تصحيح كالمره، أو   

 والتغلب علية عن طريق إقامة الحجة واإلتيان بالدليل.  هو إلزام الخصم

ين طررفين لكنهمرا يفترقران بعرد والحوار والجدل يلتقيان في أنهما حديث أو مناقشة ب

الخصررومة ومررا يتصررل بررذلك ولكررن فرري إطررار  فرريفالجرردل قررد يتضررمن اللرردد ذلررك، 

 التخاصم بالكالم. 

 نوعين: إلىوينقسم الجدل 

 الجدل الممدوح: 

 بنية خالصة وطريق صحيح.  إليه أفضى أودال أيد الحق وهو ج

 الجدل المذموم: 

وفيه يتعصب المجادل لرأيه وال يتنازل عنه وإن تبين صواب غيره وهرو كرل جردال 

 الى باطل.  أفضى أوبالباطل 

 :المناظرة -2

: الوصرول الرى الحرق والصرواب فري يبة من معنرى الحروار ومرن معانيهرا أيضراقر   

 ي اختلفت أنظار المتناقشين فيه. الموضوع الذ

  :االختالف-3

 -الحوار:قبول الخالف كسنة كونية أساس لنجاح 

أمرر فطرري طبيعري  عليهرا، إن االختالف في وجهات النظر وتقدير األشرياء والحكرم

إذ يسررتحيل بنرراء الحيرراة ، وقيررام شرربكة  قررة بررالفروق الفرديررة إلررى حررد كبيررر،ولرره عال

الناس ذوي القدرات المتسراوية والنمطيرة المتطابقرة ، إذ ال  العالقات االجتماعية بين

للتفاعرل واالكتسراب والعطراء، ذلرك أنره مرن طبيعرة األعمرال الذهنيرة  -عندئذ -مجال 

 ومتباينة.  متفاوتةوالعملية اقتضاء مهارات وقدرات 
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إن االختالف آيرة مرن آيرات هللا تعرالى وقرد يكرون فري األلروان واأللسرن والنروع وهرذا 

لنرزاع والصرراع وإنمرا هرو ل تعدد وذاا االختالف ال يكون داعيا للتباعد وال حافزاً ال

ضررت أن بررين النرراس وكررأن حكمررة هللا تعررالى اقت ،ادعررى للتعرراون الررذي يررتم بررالحوار

عمررال فرري الحيرراة قواعررد األ وبررين-أكانررت خلقيررة أم مكتسرربة  سررواء- بفررروقهم الفرديررة

 ذلك فالناس مختلفون.وعلى  ا خلق له،وكل ميسر لم والتقاء،

 أنواع االختالف:

 وهو أن يكون لكل فريق رأي مختلف عرن الفريرق اآلخرر وعليره  تضاد: اختالف

 الحوار دون نتيجة.  ىيصعب التقاء الفريقين على نقطة معينة فينته

 الحروار رأى عنرده الردليل  أطرراف: وهو أن يكون لكل طررف مرن تنوع اختالف

 على صحته وصوابه.

 طائفرة الخطراب بفهرم غيرر فهرم اآلخرر،  أووهو أن يفهم كرل فررد  ام:إفه اختالف

 يكون النص محتمال لذلك الفهم.  أنبشرط 

 :القواعد األساسية للحوار

  قواعد: 3يبنى الحوار على 

 . مادة الحوار1

 . صفات المحاور2

 . المنصت )الطرف اآلخر(3

 مادة الحوار: -أوال: 

 هدف واضحة المالمححوار معلومة ال. أن تكون مادة ال1

 إلى:. تحليل الموضوع 2

  (؟الذي تريد أن تطرحه )مامقدمة منطقية  

  ستصل إليها(؟  التيالنتيجة  هي )مانتيجة 

 لغيبة والنميمة والحث على الفسادمثل ا . أن ال تكون فيما يغضب هللا..3
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 الحوار بلغة مفهومه بين الطرفين . أن يكون4

 ب والوقت المناسبي الموضع المناس. أن تكون ف5

 التي يستحقها فال يزيد وال ينقص . أن يأخذ الحوار المدة6

 الناجح:: صفات المحاور ثانيا

  ابتغاء مرضاته وطلبا لثوابه هلل،أي إخالص الحوار  هلل:أخلص نيتك 

 :مضيعه للوقرت ومباعردة برين  فإنه ال تشعب موضوع المناقشة، ال تستطرد

 القلوب

  وب أهم من كسب الموقفن كسب القلأل حنونا:كن 

  الناس تحز رق الجميع بصدق: جاملجامل ولكن 

 ربط آخر الحديث بأوله 

 (:)المنصت: صفات المستمع ثالثا

  جهز نفسك لعملية اإلنصات وال تشغل نفسك بما يبدد انتباهك لكالم الطرف

 اآلخر.

  للتعبير.ال تقاطع المحاور وأعطه فرصه كافيه 

  واستفسرر عرن كرل مرا تفهمره ولكرن فري  حدثك،محاول أن تفهم كل ما يقوله

 األوقات المناسبة.

 .ال تجعل مشاعرا تؤثر في آرائك 

 وليس بهدف المناقضة والرد. واالستيعاب،بهدف الفهم  أصغ 

 .ال تصدر أحكاما مبكرة بينك وبين نفسك 

 كن منشرح الصدر عند االستماع.  

  الحوار:مميزات 

  الحوار.. ال يحتاج الى بذل جهد كبير 

 وسائل إضافية الحوار.. ال يحتاج الى 
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  الحوار.. ال يحتاج لزمن أو مكان معين 

 ت نظر المتلقي. االحوار.. تسمع فيه وجه 

  .الحوار.. يصقل مواهبك في اإلقناع والجدل 

 قبل أن تحاور: 

  عز وجل -تذكر.. أن تخلص العمل هلل- . 

  ىدرأتعلم.. أن تقول ال  . 

  جيداحاول.. أن تكون مستمعا.  

  اعرف.. من تحاور وكيف تحاور؟ 

 أثناء الحوار: 

 بأستاذيه ترى ان من واجب الناس االستماع لك فقط  ال تتعامل 

 خطأ.محاورا حتى لو فهمت مراده أو كرر عبارته أو فهمك  ال تقاطع  

  ..ذلك.محاورا فأن هدفك أسمى من  إلفحامال تسعى  

  ع بكالمررك فررإن الررنفس ومقتنرر مخطرر ال تنتظررر.. أن يقررول محرراورا لررك انرره

 البشرية يصعب عليها ذلك 

  التراجع.محاورا محاطاً بسياج كالمك واترا له فرصة ال تجعل  

  استفادته؟ال تنسب الكالم لك وحاول أن يعرف محاورا من أين  

  غلبته.  أنكال تفرح.. إن محاورا شعر 

  .ال ترفع.. صوتك مهما كان السبب 

 ناد أو الغباء. ال تتهم.. محاورا بالجهل أو الع 

  .ال تنشغل.. عن محاورا إثناء حديثه لك 

 ختام الحوار:  في

  .اشكر.. محاورا على هذه الفرصة الطيبة 

  أخرى لاللتقاء.  أوقاتاعرض.. على محاورا 

 ..لمحاورا الفوائد التي أخذتها منه.  لخص 

  أو عرض غير مناسب.مقصودةاعتذر.. عن كلمات غير .. 
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 ر والمفاوضةالعالقة بين الحوا
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 أهمية الحوار: 

قرد يردفع  الذييعد الحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى اإلقناع وتغيير االتجاه 

ر تررويض للنفروس علرى قبرول النقرد، حسرن، ألن الحرواإلى تعديل السلوا إلى األ

واحترررام آراء اآلخرررين، وتتجل ررى أهميترره فرري دعررم النمررو النفسرري والتخفيررف مررن 

مشرراعر الكبررت وتحريررر الررنفس مررن الصررراعات والمشرراعر العدائيررة والمخرراوف 

والقلررق؛ فأهميترره تكمررن فرري أن رره وسرريلة بنائيررة عالجيررة تسرراعد فرري حررل كثيررر مررن 

 : في المشكالت. وتتلخص أهميته

  الحق إلىالحوار وسيلة لتبادل اآلراء للوصول 

 تقوية الروابط االجتماعية 

 الحوار ضرورة تربوية 

  .الحوار طريق امن إليجاد الحلول للقضايا المختلفة 

 :أهمية الحوار بين األطراف

 اآلتية:إن التشريع كأداة لتنظيم عالقات العمل ليس األداة المثلى لألسباب 

عالقة العمل كان يسعى للحصرول علرى أكبرر قردر  طرفيمن أن كل طرف  أوال:

ممكن مرن الكسرب ومرن ثرم لرم يكرن التشرريع أيرا كران يحقرق رغبرة الطررفين ألنره 

بسررعيه لتحقيررق الترروازن لررم يكررن يسررلم لكررل طرررف بكافررة مطالبرره ومررن هنررا كرران 

 العمل.عالقة  طرفيالتشريع دائما عرضه للنقض من جانب 

فري  بطريءملر  بالنشراط والحركرة بينمرا القرانون  حريلم أن عرالم العمرل عرا ثانيا:

عرالم العمرل ممرا دعرا إلرى البحرث عرن  فريتطوره ويصعب عليره متابعرة التطرور 

 ادية واالجتماعية في عالم العمل وسيلة أيسر تمكن من مواكبة التطورات االقتص

الغة أال وبدقه ب ىتدخله لتحقيق التوازن يراع فيمن المسلم به أن التشريع  ثالثا :

الميرزان لحسراب طررف  فريخلل  أييترتب على تدخله لحماية الطرف الضعيف 
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يترترب عليره  االجتمراعيعلرى الجانرب  االقتصراديفتررجيح الجانرب  ،على اآلخر

 االقتصرراديعلررى  االجتمرراعيوترررجيح الجانررب  ،اضررطرابات ومشرراكل اجتماعيررة

ظل البحث دائما ومن هنا  ،إلى عزوف أصحاب رأس المال عن االستثمار ىيؤد

عرالم  فريعن الوسيلة المثلرى لتنظريم عرالم العمرل بوسريلة تتفرق وطبيعرة العالقرات 

العالقررة والحفرراظ علررى الترروازن  طرفرريالعمررل بمررا يحقررق الترروازن المنشررود بررين 

ذلرك انقضراء  ىولكرن ال يعنر ،والتنميرة االجتماعيرة االقتصرادياألمثل برين التقردم 

يع هررو الوسرريلة الوحيرردة لتنظرريم عالقررات العمررل دور المشرررع فبعررد أن كرران التشررر

صررار الوسرريلة الترري يتحرردد بهررا الحقرروق الرردنيا المحررددة للعمررال علررى أن تكررون 

الوسيلة التي تستخدم لتحقيق المزيد من الحقروق والمزايرا  هيالمفاوضة والحوار 

شرركل  فرريومزيررد مررن الحمايررة للعمررال خاصررة عنرردما تتبلررور مفاوضررات الطرررفين 

عالقرة العمرل  طرفريبرين  االجتمراعيمن هنا تبردو أهميرة الحروار  ،اعيجماتفاق 

إبرررام  قررد تسررفر عررنالعمرال وأصررحاب األعمررال ومررا يقرروم بينهمررا مررن مفاوضررات 

واللجروء إلرى  ،أو فشل هذه المفاوضرات ،أو حل الخالفات ،عقود العمل الجماعية

 م.تسويتها عن طريق الوسائل الرضائية كالتوفيق والوساطة والتحكي

وال يعني ذلك انتهاء دور الدولة برل تظرل هري راعيرة السرالم االجتمراعي والحكرم 

والبرررد وأن تعمرررل عرررن طريرررق التشررراور والتعررراون مرررع  ،المحايرررد برررين الطبقرررات

األطراف االجتماعية على حفظ السالم االجتماعي باعتباره الزما لتحقيق التنمية 

 .االجتماعيدعم الحوار  في الشاملة من هنا يلعب مبدأ الثالثية دورا حيويا

 تحقيق التوازن في عالقات العمل: في االجتماعيأهمية الحوار 

نطرراق عالقررات  فررييحتررل بصررورة مضررطردة أهميررة متزايرردة  االجتمرراعيالحرروار 

عالقة العمل  طرفينظر  وجهتيالعمل ويمتلك من األدوات ما يكفل التقريب بين 

حتررى ولررو لررم يكررن باالتفرراق  لتراضرريبامحققررا نقطررة ترروازن بينهمررا توصررال إليهررا 
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الكامرررل وتلرررك النقطرررة هررري التررري يررردرا طرفررري العالقرررة فررري ضررروء المعطيرررات 

 االقتصادية واالجتماعية القائمة هي التي يمكن االتفاق عليها. 

وعلى رأسها اتفاق العمل الجماعي تلعب دورا  االجتماعيذلك أن أدوات الحوار 

 ،عمال خاصة عرن طريرق تنظريم شرروط العمرلتحقيق الحماية الالزمة لل فيهاماَ 

وقواعرررد مرررنح األجرررازات والرعايرررة  ،وتحديرررد سررراعات العمرررل ،وتحديرررد األجرررور

 االجتماعية للعمال.

اتفراق العمرل  –المفاوضرة الجماعيرةالمختلفرة )بأدواتره  االجتماعيويتميز الحوار 

عبيررا منازعرات العمرل( ألنره أكثرر ت فريالتوفيرق والوسراطة والتحكريم  –الجماعي

عن رغبات طرفي العالقة من التشريع الذي تفرضه الدولة وكونه أكثرر الوسرائل 

 مالئمة لتنظيم عالقات العمل إلى أسباب فنية اجتماعية.

هررو أكثررر مرونررة وأيسررر إصرردارا مررن التشررريع ومررن  ،القررانونيفمررن ناحيررة الفررن 

ظريم القواعرد الشأن حرية تحديرد وتن لذويفاألفضل أن يترا  ،الناحية االجتماعية

حردده المشررع  الذيالعام  القانونينطاق اإلطار  فيالتي تحكم عالقاتهم المتبادلة 

 لمراعاة المصلحة العامة.

تحقيرق التروازن فرري  فرريويتضرح دوره  االجتمراعيومرن هنرا تبردو أهميررة الحروار 

عالقررات العمررل وقدرترره علررى تحقيررق الرعايررة االجتماعيررة للعمررال دون اإلخررالل 

 للمشروع أو المساس بمتطلبات التنمية االقتصادية. االقتصاديبالتوازن 

ونتائجره  االجتمراعيلعالقات العمل أن فاعلية الحروار  التاريخيولقد بين التطور 

تتوقف إلى حد كبير على مدى ما يتمترع بره أطرراف عالقرة العمرل مرن حريرة فري 

 تكوين منظماتهم وممارستها لنشاطاتهم دون تدخل.
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علرى أن نجراح )الثالثيرة(  القانونيماع من المنظمات الدولية والفقه لذلك هناا إج

 اآلتية(:إطار للحوار االجتماعي يشترط أن يتوفر له العناصر  )أهمباعتبارها 

 . أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها 

 .أن يتم الحوار بين منظمات سليمة التمثيل 

 التعبير. أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية     

 تحقيق الفوائد التالية: بق نستطيع أن نلخص أهمية الحوار فيمما س

 :الحوار فيأوال: فوائد تعود على المشارك 

معارف جديدة ومعلومات أكثر حول الموضوع محل الحوار واالطرالع علرى  -1

 .ثقافات وأنماط مختلفة من الفكر

 .الستماع واالتصالطرق العرض ومهارات اإلقناع وا فيكسب خبرات  -2

عفه سررواء حررول خلفيررات الموضرروع محررل معرفررة أمرراكن قصرروره ونقرراط ضرر -3

 .مهارات االتصال والدفع لمأل هذه الفراغات ونقاط الضعف فيالحوار أو 

 :فوائد تعود على الموضوع محل الحوار ثانيا:

 نشر الموضوع محل الحوار وعمل رأى عام حوله -1

 توضيحه وإزالة اللبس حول بعض نقاطهشرح الموضوع محل الحوار  -2

 إثراء الموضوع وتطويره نتيجة الختالف األفكار ومزجها -3

 جذب مؤيدين وحشد اآلراء لمناصرة الموضوع واالقتناع به -4

المفاوضة الجماعية كأحد أهرم أدوات الحروار  التاليالجزء  فيوسوف نستعرض 

 -التفصيل: من  بشيء االجتماعي
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 ؟ما هو التفاوض

  يحملرون وجهرات نظرر  أكثرريحدث التفراوض عنردما يجلرس شخصران أو

حول بعرض الموضروعات  بالتراضياتفاق  إلىمختلفة لمحاولة التوصل 

  ويمكن أن تكون وقتية أو مستمرة.

  التفاوض نوع من التواصلCommunication  إقناعيتواصل. 

 ما تريد.  ىإذا كان "التواصل اإلقناع" يعني الحصول عل 

 وضع يكمن تحقيقه. أحسن علىلتفاوض هو الحصول فان ا 

  ما تريد بأحسن الوسائل الممكنة.  علىبمعني أن تحصل 

 :مفهوم وطبيعة التفاوض

  التفاوض يتضمن طرفين أو أكثر لديهم الحاجرة لبعضرهم لربعض لتحقيرق

 مصالح كل طرف.

 فكل طرف يبدأ بعرض أهداف مختلفة ،التباين في األهداف. 

 بردئيا أسرلوب مفضرل برين األطرراف بردال مرن العرداء أو يعتبر التفاوض م

 .التحكيم

 لكل طرف أمل في حث الطرف اآلخر للتغيير. 

  التوصل الى اتفاق نهائي مقبول فيجميع األطراف لديها أمل. 

 لكل طرف تأثير أو قوة حقيقية أو ظاهرة. 

 الغالررب مرن خررالل التغييررر المتبررادل  ىحرد صررور التفاعررل برين النرراس وفررأ

 .اشروالمب

 تعريف المفاوضة الجماعية:

سواء كانت بين أفرراد أو جماعرات داخرل المنشرأة، أو  يقصد بالمفاوضة الجماعية

أو برررين منظمررات العمرررال  األعمررال،بررين منظمررات العمرررال ومنظمررات أصرررحاب 
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بين طرفين أو أكثر حول قضية مرن  الحركي التعبيريذلك الموقف  والحكومات،

واستخدام  النظر،وعرض وجهات  اآلراء،من تبادل  يتم من خالله نوع القضايا،

والمواءمرة برين  المواقرف،محاولرة للتقريرب برين  واإلقناع فريكافة أساليب التأثير 

المصالح المختلفة والتكيف مع التغيرات بهدف الوصول إلى اتفاق مشرترا تقبلره 

ً األطراف المعنية   ينها.الستمرارية واستقرار العالقات فيما ب وترتضيه ضمانا

 -:اآلتيوسوف نستعرض المقصود بالمفاوضة الجماعية من خالل 

  وسريلة لتنظريم شرروط العمرل وتحسرين ظروفره برين  هريالمفاوضة الجماعية

  .أصحاب األعمال أو منظماتهم وبين العمال أو ممثليهم

  تجرررى بررين أصررحاب  الترريوالمناقشررات  الحرروارات هرريالمفاوضررة الجماعيررة

  يلي:بين العمال أو منظماتهم وذلك من أجل تحقيق ما األعمال أو منظماتهم و

 تحسين شروط وظروف العمل وأحكام االستخدام. -أ

 العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال المنشأة. طرفيالتعاون بين  -ب

 تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب األعمال. -ج

 العمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين. -د

 لمناخ لألطراف المتفاوضة للوصول الى اتفاق مقبول.تهيئة ا -هـ

  يتم بمقتضاها االتصال والتفاهم وتبرادل  التيالعملية  هيالمفاوضة الجماعية

ممرا يرؤدى الرى تقرارب  العمال وأصحاب األعمال، ممثليوجهات النظر بين 

 وتنتهري اإلنتراج وتوثيرق الصرالت، طرفريالطرفين واستقرار العالقرات برين 

 قالب عقد مشترا. فيوية تفرغ عادة بتس

  برين أطرراف اإلنتراج مرن أجرل  الردؤوب السرعيذلرك  هيالمفاوضة الجماعية

مجرال  فيالوصول الى اتفاق يتجاوز ما بينهم من تناقضات كامنة أو ظاهرة 

 العالقات الصناعية. 
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  تررتم بررين  ناميكيررة بالغررة الدقررة والحساسررية،عمليررة دي هرريالمفاوضررة الجماعيررة

يتعاونرران إليجرراد حلررول مرضررية لمررا بينهمررا مررن  ن أو فررريقين(طرفين)فررردي

مشرركالت خالفيررة أو صررراع أو تنرراقض فرري سرربيل إشررباع وتلبيررة االحتياجررات 

 واالهتمامات أو تحقيق األهداف والمصالح.

  أدوات الحروار وأسراليب  تستخدم فيره موقف حركي، هيالمفاوضة الجماعية

 .. إشارات وإحصاءات ومؤشرراتات ومن كلمات وعبارات وإيماء اإلقناع،

والحجرة بالحجرة والردليل  ل مواجهرة الررأي برالرأي،وتتم أيضاً مرن خرال الخ،

وهكذا بصورة مستمرة ودائمة من فعل ورد فعل  والمنطق بالمنطق، بالدليل،

 حتى يتم الوصول إلى حل مقبول.

 تعريف المفاوضة الجماعية من خالل قوانين العمل المصرية:

مررن خررالل مررا ورد  وذلررك 2003( لسررنة 12)نون العمررل رقررم تشررير نصرروص قررا

مرررن الكتررراب الرابرررع والمتعلرررق بالمفاوضرررة  الثررراني( بالبررراب 146)بالمرررادة رقرررم 

  -على: تنص  والتيالجماعية 

 (146مادة )

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرري برين المنظمرات النقابيرة  

 أجل:من  و منظماتهم،العمالية وبين أصحاب األعمال أ

 تحسين شروط وظروف العمل وأحكام االستخدام. –أ 

 التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال المنشأة.  –ب 

 تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب األعمال. –ج 

ويمكن تعريف المفاوضة الجماعية من خالل مستويات العمل العربية والدولية 

 ى: كما يل

 أوال: بالنسبة لمنظمة العمل العربية: 

باعتبارهرا حقرا مرن الحقروق النقابيرة.  فقد اهتمت منذ نشأتها بالمفاوضة الجماعية،

بشرأن المفاوضرة الجماعيرة م 1979لسرنة  11وقد تضمنت االتفاقيرة العربيرة رقرم 

م عقرد برالخرطو الرذي العربريالدورة السابعة لمؤتمر العمل  فيتم إقرارها  والتي

 األردن، هرريصرردقت عليهررا ثررالث دول عربيررة فقررط  والترري م1979مررارس  فرري
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كمرا نصرت علرى ذلرك المرادة  وهو العدد المطلوب لسريانها، والمغرب. والعراق،

 -يلي: ونصت المادة األولى من االتفاقية على ما  الحادية والعشرين من االتفاقية.

ل مررن منظمررات العمررال المفاوضررة الجماعيررة بجميررع أشرركالها القانونيررة حررق لكرر

العامرة أو  االقتصراديكافرة قطاعرات النشراط  فيوأصحاب األعمال أو منظماتهم 

 . جهة كانتالخاصة دون تدخل من أية 

 ثانيا: بالنسبة لمنظمة العمل الدولية: 

حيث أصدرت  المفاوضة الجماعية اهتماما كبيرا،منظمة العمل الدولية فقد أولت 

 النقرررابيالتنظررريم  فررريبشرررأن الحرررق  ،1949( لسرررنة 98االتفاقيرررة الدوليرررة رقرررم )

 .1989لسنة  (163والتوصية ) (،143والمفاوضة الجماعية. والتوصية رقم )

 بشرأن تشرجيع المفاوضرة الجماعيرة، ،1981( لسرنة 154واالتفاقية الدوليرة رقرم )

  -يلي:  من هذه االتفاقية على ما 2وقد نصت المادة 

جميع المفاوضات  الجماعية" المفاوضة“تعبير  يشمل في مفهوم هذه االتفاقية،

ر من بين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب العمل أو أكث ىالتي تجر

من  ،ىومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخر منظمات أصحاب العمل من جهة،

 أجل:

 تحديد شروط العمل وأحكام االستخدام، و/أو أ.

 و/أوتنظيم العالقات بين أصحاب العمل والعمال،  ب.

 عمال.التنظيم العالقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات  ج.

 الجزء السابق.  فيوقد تم اإلشارة الى بنود هذه االتفاقية بالتفصيل 

األسرلوب األمثرل  هريومن هنرا نسرتطيع القرول برأن المفاوضرة الجماعيرة 

)أصرحاب تنشأ برين أطرراف العمليرة اإلنتاجيرة وهمرا  التيلحل وتسوية النزاعات 

األعمررال أو ممثلرريهم والعمررال أو ممثلرريهم( وذلررك بهرردف اسررتمرارية واسررتقرار 

 المجتمع مما يؤدى الى زيادة اإلنتاج وشعور العمال باألمان. فيعالقات العمل 

 :الجماعية بأنهاوفى النهاية يستطيع المؤلف أن يعرف المفاوضة 

والذى يلتقون من  عمال(ال -المنهج الحديث لشركاء اإلنتاج )أصحاب األعمال" 

 "خالله حول مائدة المفاوضات للوصول الى اتفاق يرضى جميع األطراف.
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 (األركان األساسية للتفاوض: )شروط التفاوض

 أو منظمتين. ،جماعتين ،وجود طرفين على األقل وقد يكون الطرفان فردين 

 .وجود عالقة بينهما 

 طراف. وجود موضوع أو مسألة أو قضية موضع اهتمام األ 

 .وجود الرغبة بينهما 

 .وجود اهتمام مشترا أو مصالح مشتركة بين األطراف 

   أفضررل الوسررائل المتاحررة للتوصررل لحررل اعتقرراد كررل طرررف برران التفرراوض هررو

 مقبول للقضية.

  .اعتقاد كل طرف بأنه من خالل الحوار واإلقناع هناا أمل للتوصل الى حل 

 .وجود وسيط 

 :أربعة قواعد أساسية للتفاوض

  -مكسب: كبر أهدفك تحقيق  اجعل-1

  -التالي: صنف االمتيازات وفق 

 الضروري  

 المثالي  

 ما يمكن التنازل عنه 

  ى:ذلك عل فياعرف كشف ما يود الطرف اآلخر الحصول عليه اعتمد  -2

  التحضير 

  المعرفة السابقة 

  الخبرة 

 طرح األسئلة 

  -الوقت: تذكر كل حزمة كل  -3

 ربطهررا فرري كررل األوقررات يسرراعد فرري الوصررول تررداخل كررل العناصررر و

  لغايته؟بالتفاوض 

  -واصل البحث عن "المتغيرات" : -4

 كن مرنا وال تتقيد بقوالب جاهزة سلفا.  

 تقبل المستجدات وال تفاجأ بها. 
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  :مبادلة االمتيازات

 -(: االمتيازات )المتغيرات

 هرري العناصررر المختلفررة )الموضرروعات الشررروط( الترري تخضررع لعمليررة 

 الحوار والمناقشة أثناء عملية التفاوض )الحزمة(. 

  يتطلرررب التفررراوض مبادلرررة االمتيرررازات سرررواء كانرررت محسررروبة أو غيرررر

 محسوبة )كبيرة أم صغيرة( وذلك وفق اآلتي: 

  ال تتنازل عن شيء بل بادله بمقابل 

 . “عليه اتبع طريقة " إذا        -      

  خالل: قيمة ما تعرض من  علىركز-  

 توضيح التكلفة  -     

 ضاعف قيمته بمصداقية  -     

 اربط منحه بمشكلة سوف تواجهك  -     

 واجبك الرسمي  يتعدىأن ذلك  إلى أشر -     

  لهم: قلل من قيمة ما يعرضونه ومن أهميته لك مقارنة بما تعرضه-  

  ال تبالغ في الشكر 

  زيد الم علىقسم ما يعرضونه عليك ألجزاء صغيرة بغية حثهم 

 اذكر أن ذلك خطوة صغيرة لألمام 

  اظهر قبوال مختصرا لما يعرض "جيد لنكمل ذلك حسب المقترح" اذكرر

 أن ذلك ال يضيف لك شيئا ذا بال 
 

  :أساليب تستخدم أثناء التفاوض

 "تخير البداية الصحيحة "ساعد في خلق جو جيد. 

 حدد أهداف عالية ثم تبادل االمتيازات.  

 عد أخرىللتخليص مرة ب الجأ. 

 استعمل الصمت في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.  

  الجسد.اقرأ بين السطور إلدراا المعني الحقيقي راقب لغة 

  الخطوات التي تمت وما تم االتفاق عليه علىقدم ثناء معقوال. 
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  امتياز كبير فمن األحسن بان  علىأخف مشاعرا الحقيقية "إذا تحصلت

 جسدا بأنه قليل. بير وجهك وحركةاتوحي تع

 استفد من أساليب التأخير.  

  فعل ذلك  علىال تجعل لسانك يسبق عقلك شجع الطرف اآلخر 

  من الالزم = خطر االنهيار  أكثرال تضغط 

  قبل أن تقدم عرضا تأكد من أن كل ما يخص الموضوع قد طرح للنقاش

 يمكنك السؤال "هناا شيء تودون أضافته لهذا الموضوع" 

 ن التراجع عنها.كاريخ محددة ألداء العمل ال يمال تطرح تو 

  .تذكر أن "العقبات" واالمتيازات يمكن مقايضتها 

 الطرف اآلخر يمكن جعله متغيرا. ىكل ما يطرح كثابت لد 

  ال يسرتطيعون  أنهرمال يريدون التفاوض حولره وال يعنري  أنهمثابت يعني

 التفاوض حوله.
 

 -االجتماعي: أهداف وغايات الحوار 

ل حرروار هرردف وهررو الوصررول إلررى نتيجررة مرضررية للطرررفين، وتحديررد لكرر

الهدف يخضع لطبيعة المتحاورين إذ أن حوار األطفال غير حروار المرراهقين أو 

الراشرردين، وبررذلك فقررد يكررون الحرروار لتصررحيح بعررض المفرراهيم وتثبيررت بعررض 

ولكررن األهررم هررو أن يعرررف الشررخص  األفكررار وقررد يكررون لتهررذيب سررلوا معررين.

عملية الحوار هدفه من هذا الحوار جيدا قبل أن يشارا فيره، فكثيررا  فيا المشار

جرردا مررا يفقررد الحرروار فائدترره ويخرررج عررن تحقيررق نتائجرره بسرربب غيرراب الرؤيررة 

 الواضحة من هدف الحوار.

 يمكرن تحقيقهرا مرن الحروار، التريعة وبرغم أن هناا العديد من األهداف المشررو

ة هدفا نبيال، إال أن دمرف بعرض هرذه األهرداف يمثل كل واحدا منها على حد والتي
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منهرا  أيتحقيرق  فريعملية حوارية واحدة يسبب إفساد بعضها لبعض والفشل  في

 بعض األحيان. في

إلى إشراا المجتمع فري تحديرد السياسرات االقتصرادية  االجتماعيويهدف الحوار 

ررا يحق ررق النمررو  االقتصررادي واالجتماعيررة وتعزيررز الديمقراطيررة داخررل المجتمررع مم 

 والتنمية العادلة والتوزيع المنصف لثروات النمو.

ويقوم الحوار الثالثي بمفهومه األهرم الرذي يعنري العمرال والنقابرات العماليرة علرى 

ثالثة عناصر رئيسية ال يستقيم مفهوم الحوار االجتماعي بردونها وهرذه العناصرر 

 -هي: 

العمرال وأصرحاب  وهيفيه  مشاركة ثالثة أطراف رئيسية أي مفهوم الثالثية. 1

 العمل والحكومات.

 ولبنته الرئيسية. االجتماعيهو أساس الحوار  الذي مفهوم التشاور. 2

عمليررة الحرروار الترري  فرريهررو المرحلررة األعلررى واألهررم  الررذي مفهوووم التفوواوض. 3

 الحقيقرري االجتمرراعيمررن الحرروار  األساسررييتحقررق لرردى الوصررول إليهررا الهرردف 

 والفعال.

 :حسب منظمة العمل الدولية االجتماعيار أهداف الحو

  .المساهمة في حل المشاكل االقتصادية واالجتماعية -1

  .تشجيع السلم واالستقرار االجتماعيين-2

  .االقتصاديدفع وتحفيز النمو -3

يضرمن الكرامرة  الذيتوفير العمل الالئق الذي يضمن المساواة واألجر الكافي -4

  .اإلنسانية للعامل وأسرته

بين الشركاء االجتماعيين الرذي مرن شرانه ان يعمرل  االجتماعيتقوية االنسجام -5

  .االجتماعيعلى تحقيق السلم واألمن 
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رفررع قرردرات الشررركاء االجتمرراعيين فرري كافررة الميررادين لضررمان إقامررة حرروار -6

المطلوبة التي مرن شرانها  وتقديم المعلوماتاجتماعي دائم وفعال من خالل توفير 

والحقرروق  االجتمرراعيلررى مسرراعدة الرردول فرري تحقيررق أهررداف الحرروار أن تعمررل ع

 األساسية في العمل.

 على مستوى المؤسسة:  االجتماعيأهداف الحوار 

  :الحفاظ على عالقات عمل مستقرة وهذا من شانه أن يعمل على

  .. زيادة اإلنتاجية1

  .. الحفاظ على الوظائف الحالية للعاملين في المؤسسة2

  .بفضل زيادة اإلنتاجية جديدة وهذاص عمل . خلق فر3

  .اإلضافي. الحد من أوقات العمل 4

 : الوطنيعلى المستوى  االجتماعيأهداف الحوار 

مررن شررانه أن يعمررل علررى اسررتقرار السياسررات  الررذي االجتمرراعيخلررق االنسررجام 

  على:والقوانين االقتصادية واالجتماعية والتي من شانها أن تعمل 

 ناسبة لجذب االستثمارات الوطنية واألجنبيةتوفير بيئة م.  

  العاملين وفي مختلف القطاعات االجتماعية لجميعرفع مستوى الحماية.  

 التري مرن شرانها أن تعمرل علرى وضع برامف التدريب والتعليم المسرتمر و

  .اليد العاملة المدربة التي تلبي احتياجات أصحاب العملتوفير 

 الجماعية واإلضرابات العماليةالحد من النزاعات الفردية و. 

 المساهمة في رفع السياسات االقتصادية واالجتماعية.  

 منها:نذكر  صحياً،تتحقق كلما كان الحوار  أهداف،وللحوار 

  اآلخرين.محاولة فهم 

 معينة.اآلخرين بوجهة نظر  إقناع 
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  والتكامل.الوصول إلى صيغة من التفاهم والتعايي 

  الخبرات.عن طريق تبادل وتكامل وتراكم االرتقاء بالوجود البشري 

 .إزالة كل أسباب االختالف والتناحر والتنافر 

 .إشاعة روح البحث عن الحقيقة إلرساء قواعد الحب والمودة 

 .تفجير الطاقات الفكرية في بث المعرفة 

 .القضاء على روح الفردية والتزمت واالنغالق 

 راكة في المجتمع.إزالة مفاهيم الحقيقة المطلقة وإشاعة روح الش 

 .الحوار بوابة لتبادل المعرفة بين الحضارات وإزالة نقاط التماس واألزمة 

 فوائد الحوار:

والحروار مرن أهرم أدوات الترآلف والتحبرب  معهم:كسب حب اآلخرين والتواصل  -1

ين برره فرري المنررزل والمدرسررة وتكرروين عالقررات طيبررة وقويررة مررع كررل المحيطرر

 .والعمل

حيرث االتصرال المباشرر  اآلخررين:وسائل االتصرال والترأثير فري  أهمالحوار من  -2

المتبادل الذي يحقق سرعة التفاهم ويضمن توصيل القريم وتجليرة الحقرائق أكثرر 

 مثررل:ة وأفضررل وأسرررع مررن وسررائل االتصررال والتررأثر األخرررى غيررر المباشررر

 ... الخ.الراديو،  يون،زالتلف الخطبة ، المحاضرة،

ح بررين النرراس وإشرراعة روح الحررب والررود بمررا يحققرروه الحرروار وسرريلة لإلصررال -3

من خالل تقريب وجهرات  االجتماعيالمجتمع وتماسكه ويضمن السالم واألمن 

 المشترا.النظر والتفاهم والتنسيق 

 

 -االجتماعي: العناصر الرئيسية للحوار 

رتبطة في واقع الحال العالقة بين أطراف اإلنتاج الثالثة الم االجتماعيينظم الحوار 

 -هي: بالعملية اإلنتاجية وهذه العناصر 
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. الحكومات وخاصة عندما تسمح التشريعات الوطنية بانضمام العاملين في جميع 1

 المؤسسات إلى المنظمات النقابية.

. العمال وتمثلهم بطبيعرة الحرال نقابراتهم العماليرة واالتحرادات العماليرة التري تنرتظم 2

 هذه النقابات تحت لواءها.

أصحاب األعمال ونقاباتهم إذا كانت التشريعات تسمح بقيام مثل هذه النقابرات أو . 3

 غرف الصناعة والتجارة واالتحادات التي تضم هذه الغرف.

جانب آخر يمكن بطبيعة الحال أن تشارا بعض مؤسسات المجتمع المردني ذات  في

وترنظم  جتمراعياالالعالقة بشكل أو بآخر بهرذه األطرراف الثالثرة فري عمليرة الحروار 

ليسرت بتلرك  األحروالالتشريعات حجم ومستوى هذه المشاركة ولكنهرا فري كثيرر مرن 

علرى هرذه المؤسسرات المنظمرات النسرائية ومنظمرات المجتمررع  األمثلرةاألهميرة ومرن 

 المدني ذات العالقة بالدفاع عن مصالح المواطنين والمستهلكين وغير ذلك.

 :الفعّال االجتماعيمتطلّبات الحوار 

السياسررية  الديمقراطيررةتُظهررر تجررارب البلرردان بوضرروح  أن رره ال يمكررن الفصررل بررين 

ون واقتصرراد السرروق والثالثي ررة، وأن رره يسررتحيل تحقيررق أي  مررن هررذه األهررداف مررن د

 اآلخَرين.

تراه منظمة العمل الدولية، وخصوصاً فري صركوكها المتعل قرة  )كما الثالثيفالتعاون 

ن نوعراً مرن التوفيرق برين المصرالح بحيرث تجرد )الحكومرات الثالثيبالتعاون  ( يتضرم 

رغم تعارض مصالحهم، مجاالت  مشرتركة للتوافرق مرن  وأصحاب العمل والعمال(،

. أجل الحصول على منافع لهم و  للمجتمع ككل 

ويتمث ل أحد االفتراضات األساسية األخررى للتعراون الثالثري برإقرار الدولرة بشررعي ة 

يتهررا للرردفاع عررن مصررالح أعضررائها عبررر  منظمررات العمررال وأصررحاب العمررل وبحر 

والحريرة النقابيرة. ومرن  الديمقراطيرةممارسة الحقروق المدَنيرة والسياسري ة التري تردعم 

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/infoservices/report/report08.htm#backsec3
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تقل  أهميةً، إقررار الدولرة برأن  هرذه المجموعرات تحمرل فكرراً  األمور األخرى التي ال

 .واالجتماعيبن اًء تُقد مه للنقاش االقتصادي 

رررا ال شرررك  فيررره برررأن  التررردابير الثالثيرررة يمكنهرررا أن تعرررود بالفائررردة المتبادَلرررة علرررى  ومم 

الحكومات والشركاء االجتماعي ين، ويجب أن يتمت ع الشركاء كافةً بفرصة الحصرول 

ى بعض الفوائد بفعرل مشراركتهم فري هرذه العمليرة. فالحكومرات مرثالً، ورغرم أن هرا عل

تحتفظ دائماً بسلطة القرار النهرائي، قرد تجرد أن ره مرن المالئرم سياسرياً أن تقبرل بربعض 

 فيمرامطالب العمرال أو أصرحاب العمرل فري بعرض الشرؤون مرن أجرل الفروز بردعمهم 

 يتعل ق بالسياسات غير الشعبي ة. 

يتعي ن على الدولة بصرفتها صرانعة القروانين والسراهرة علرى تطبيقهرا أن تخلرق  ولكن ه

عبرر القررارات والتشرريعات المتعل قرة  االجتمراعيالظروف التري ترؤد ي إلرى الحروار 

والمررروارد  االجتمررراعيبالسياسرررات. ويتعررري ن عليهرررا أيضررراً أن تؤس رررس بُنرررى الحررروار 

خلرق بيئرة وثقافرة حروار عبرر إيجراد والتسهيالت والمعلومات، باإلضافة إلى تشرجيع 

 اآلليات الفع الة لتجن ب النزاعات أو لحل ها سلمياً. 

وبالنسبة أيضاً إلى أصحاب العمل والعمال، فإن  االشرتراا فري المفاوضرات الثالثيرة 

يفتح الباب واسعاً أمام فرص التأثير على سياسات الحكومة في الشؤون االقتصرادية 

 عليهم أن يفهموا ويقبلوا أيضاً أن  هدف الحوار االجتمراعي الواالجتماعية، غير أن ه 

رة  مرن منرافع االزدهرار، برل التوزيرع العرادل للعربء  يقتصر وحسب على ترأمين حص 

 والتضحيات الالزمة للتنمية. 

وتعتمررد الترردابير الثالثيررة الفع الررة بطبيعتهررا إلررى حررد   بعيررد  علررى الثقررة المتبادَلررة بررين 

ال يمكررن تطررويره والحفرراظ عليرره إال  إن احترررم األطررراف نتررائف األطررراف، وهررذا مررا 

 عملية التشاور.
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  :الحوارضوابط 

للحوار ضوابط وقواعد على المتحاورين االلتزام بها وعردم الخرروج عنهرا حترى 

وبرالتي  لره،ويصرل المتحراوران إلرى الحرق الرذي يسرعيان  صرحيحاً،حوار يكون ال

 وهي:يتحقق هدف الحوار 

 الحوار:تحديد المصطلحات قبل  أوالً:

إن تحديد المصطلحات المتعلقة بالقضية قبل الحوار ال بد منه كي يفيد في توجيره 

 وال يحصررل سرروء فهررم مررن أحررد الطرررفين وهررذه المرسررومة،الحرروار نحررو أهدافرره 

المصطلحات تحدد بحسب المسائل المطروحرة سياسرية أم اجتماعيرة أم اقتصرادية 

ومررا هرري  مررذموم؟وهررل كررل تعصررب  بالتعصررب؟مررثال مررا المقصررود  تربويررة،أم 

وهل كـل تقليـد مذموم أم أنه يوجد تقليد مرذموم  بالتقليـد؟وما المقصـود  العولمـة؟

 محمود؟وآخر 

ؤدي إلرى انقطراع النقراش بسربب االخرتالف إن عدم تحديد المصطلحات كثيراً ما ي

أو يسرتمر النقراش ولكرن بخطرين متروازيين ال يلتقيران علرى  المصرطلح،في تحديد 

 شيء.

 النزاع:ضرورة العلم بالقضية المطروحة للنقاش وتحرير لحل  ثانياً:

ألن جهررل أحررد الطرررفين بالموضرروع  ضرررورة،يعتبررر العلررم بالقضررية المطروحررة 

 المقصود.الوقت سدى وال يحصل  ويذهب الحوار،يقطع 

كما أن تحديد محل النزاع قبل الحوار يرشد المتحاورين أثناء الحروار إلرى قضرية 

معينة مما يؤدي إلى عردم تشرعب الحروار إلرى شرعب كثيررة قرد ترؤدي إلرى ضرياع 

وهذا بدوره يؤدي إلى طول الحوار بال طائرل والردوران  األفكار،الهدف وتالشي 

  مفرغة.في حلقة 
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إن المطلوب هو الوضوح في طرح األفكرار والتردليل عليهرا سرواء كانرت القضرية 

ولن يتحقق هذا الوضوح  ذلك،أم إدارية أو غير اجتماعية سياسية أم اقتصادية أم 

إال باإلحاطررة بموضرروع القضررية والوقرروف علررى أدلتهررا مررن النصرروص وقرررائن 

  له.وال قيمـة  وإال فإن الكالم يبقى ادعـاًء ال دليـل عليـه الواقع،

 والمسلمات:االتفاق على الثوابت  ثالثاً:

والترري قررد  مسررلمة،إن مررن ضرروابط الحرروار االتفرراق علررى منطلقررات ثابتررة وقضررايا 

يكرون مرجعهررا أنهررا عقليرة بحتررة ال تقبررل النقرراش عنرد العقررالء المتجررردين كحسررن 

 ومعاقبة المذنب. المحسن،وشكر  الكذب،وقبح  الخلق،

 فيه:ق من المتفق عليه للمختلف االنطال رابعاً:

 التفرراهم،إن برردء الحرروار بمررواطن االتفرراق طريررق إلررى كسررب الثقررة وانتشررار روح 

ألن الحرديث عرن نقراط االتفراق وتقريرهرا يفرتح  وهادفراً،ويصير به الجوار هادئراً 

ويجعرل فررص  الهروة،مما يقلل الجفروة ويرردم  واإلقبال،آفاقاً من التالقي والقبول 

وذلرك  وأبعرد،كمرا يجعرل احتمراالت التنرازع أقرل  وأقررب،لنجاح أفضرل الوفاق وا

 فيه.والتناصح فيما اختلف  عليه،نابع من التعاون فيما اتفق 

إن البدايررة الهادئررة للحرروار تسررمح بإيجرراد جررو مررن التسررامح المشررجع علررى الحرروار 

ن ويكرون ببيران القواسرم المشرتركة المتفررق عليهرا برين الطررفين المتحراورين لتكررو

حسرن الحروار إظهرار أحرد الطررفين موافقتره  فيره، ومرنمنطلقاً لمناقشرة المختلرف 

هرذا يرريح الخصرم ويوجرد إن إظهرار الموافقرة  عليره،يوافرق ل خر فري بعرض مرا 

 الناجح.أرضية مشتركة لبدء الحوار 

فذلك يجعل  النزاع،والحال ينعكس لو استفتح المتحاورون بنقاط الخالف وموارد 

ومررن ثررم يررؤدي إلررى تغيررر القلرروب وتشررويي  قصرريراً،ضرريقاً وأمررده  ميرردان الحرروار

ويحمل كل طرف علرى التحفرز فري الررد علرى صراحبه متتبعراً لثغراتره  الخواطر،

ومن ثرم يتنافسرون فري الغلبرة أكثرر  وتضخيمها،ومن ثم ينبري إلبرازها  وزالته،

 مما يتنافسون في تحقيق الهدف.
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 التعميم:البعد عن  خامساً:

يرردفعان بعررض النرراس إلررى  اإلنصرراف،والغلررو البعيررد عررن  األعمررى،صررب إن التع

إصرردار األحكررام العامررة المطلقررة علررى الخصررم دون تمييررز بررين حالررة وحالررة أو 

فقرد يكرون  الكلمرة،وعردم الشرعور بمسرئولية  الظلرم،وهذا نوع مرن  وآخر،شخص 

فيجررب التفريررـق بررين  صررالح،مررن ينتسرربون للرررأي اآلخررر علررى صررواب وعلررى 

 .االت وعدم أخذ الكل بخطأ البعضالح

 الصحيحة:التزام طرق اإلقناع  سادساً:

 ذلك:ويترتب على  السليمة،إن المطلوب في الحوار التزام طرق اإلقناع 

 المدعاة.األدلة المثبتة أو المرجحة لألمور  تقديم-1

 المروية.صحة النقل لألمور المنقولة  إثبات-2

قاعرردة المعروفررة عنررد علمرراء "أدب الحرروار وهررذان األمررران همررا المقصررودان بال

 "."إذا كنت ناقالً فالصحة أو مدعياً فالدليل يقولون:والمناظرة" إذ 

   التناقض:سالمة كالم المحاور ودليله من  سابعاً:

أي ال يكررون  تعررارض،أال يكررون فرري الرردعوى أو فرري الرردليل الررذي يقدمرره المنرراظر 

 بداهة.ذلك كان كالمه ساقطاً فإذا كان ك اآلخر،بعض كالمه ينقض بعضه 

  المنطقية:عدم الطعن بأدلة المحاور إال ضمن األصول  ثامناً:

والخررروج علرى هررذا الضررابط  المتنراظرين،أو بالقواعرد المسررلم بهرا لرردى الفررريقين 

 منه.يحول الحوار إلى جدل سفسطائي ال فائدة 

 وقبولها:الرضا بالنتائج  تاسعاً:

 المتحرراوران،لحرروار والمنرراظرة نتررائف توصررل إليهررا ال بررد وأن يكررون فرري نهايررة ا

وإذا لرم  عليها،وما يترتب  بها،وااللتزام الجاد  بالنتائف،والواجب الرضا والقبول 

 العقالء.يتحقق هذا األصل كان الحوار ضرباً من العبث الذي يتنزه عنه 
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 أركان الحوار:

  وهما: للحوار ركنان أساسيان البد من وجودهما حتى تكون محاورة

 .موضوع الحوار والمتحاوران

 

 : الركن األول: موضوع الحوار

ً لكي يكون الحوار نافعاً  يحسرن أن يخترار  ،حقبل جاداً ومستهدفاً إظهار ال ومثريا

إن عرردم العلررم  بالموضرروع،، وأن يكررون المحرراور علررى معرفررة الموضرروع بعنايررة

علرررى خرررالف إلرررى عررردم الفهرررم أو فهرررم الموضررروع  ىبالموضررروع ومعرفتررره يرررؤد

 في:ويستحسن أن يكون موضوع الحوار  ،المقصود من الدليل أو الحجة

  ولررم ينترره فيهررا أصررحاب اآلراء إلررى رأي  اآلراء،مشرركلة تتضررارب فيهررا

 الحاسم.حاسم فيكون الحوار بقصد الوصول إلى الرأي 

  الحرروار حررول بعررض معوقررات العمررل لتحليلهررا والوصررول إلررى أسررلوب

 وإزالتها.للتغلب عليها 

  العمليررة  طرفرريعليهررا خررالف مررن  الترريالحرروار حررول بعررض القرروانين

 .اإلنتاجية

  العمل.تنظم عالقات  التيوالشروط أسلوب العمل الالئق الحوار حول 

كما أن هناا مواضيع متعددة يدور حولها الحوار كاألخالق واآلداب أو السياسرة 

 فريالحروار قرد يكرون  ، برل إنأو العالقات األسرية أو عالقات العملأو االقتصاد 

ولكن المهم أن يكون هنراا موضروع  المتعددة،كل وقت حيث المواضيع الحياتية 

 الحوار.معين ومحدد يجرى حوله 
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  المتحاوران:: الثانيالركن 

وهذا ركن  ،قد يكونان شخصين أو فريقين يتحاوران حول موضوع الحوار

تالف حتى يكون هناا أو اخ بد من وجود خالفألنه ال، الحوارفي  أساسي

وهذا يرجع إلى نية  المرجو،لحوارية لتصل الى الهدف وتتم العملية ا حوار،

 كما ينبغي على المتحاورين أنين ومدى صدقهم للوصول إلى الحق، المتحاور

  يقوى كل إنسان على الحوار والجدل. يكونا على قدر من العلم ألنه ال

ً ينبغي تجنب مناظر ومفرط  بجهله،تهم وهم جاهل ال يقر كما أن هناا أصنافا

 .الكالم في التسفيهومن هو عادته  اإلنصاف،ومعتد ال يحب  متعنت،

 

  :االجتماعيشروط الحوار 

ال بد  أن ننطلق بداية مرن ترأمين  االجتماعيمن أجل توفير أسس وشروط الحوار 

 وائمتتر كريأرضية صلبة لهذا الحوار بدءاً من تطوير تشرريعات العمرل وتحرديثها 

 مع معايير العمل العربية والدولية. 

الحقيقرري مررا لررم تترروف ر لرره الرردعائم  االجتمرراعيإذ ال يمكررن الحررديث عررن الحرروار 

األساسررية مررن تشررريعات العمررل الوطنيررة وتحديررداً الركيررزة األولررى واألهررم وهرري 

حيررث ال يمكررن أن يقرروم حرروار بن رراء بررين  واحترامهررا،ضررمان الحريررات النقابيررة 

وأصرررحاب العمرررل والعمرررال مرررا لرررم تتررروف ر لهرررذه المنظمرررات النقابيرررة الحكومرررات 

ها القانون ويعترف بها وتتمتع بالقدر الكافي من الحريرة فري  المشروعية التي يقر 

وذلك من خرالل سرن  تشرريعات وقروانين عمرل وإحرداث  ،النقابيممارسة نشاطها 

 .هياكل فاعلة للحوار

جرروهر  وهرريلمفاوضررات الجماعيررة وتفعيررل ا الثالثرريومررن أجررل تشررجيع الحرروار 

تحديرد  فريبما يتمي رز بره مرن مشراركة فعليرة ألطرراف اإلنتراج  االجتماعيالحوار 

عالقررات العمرررل القائمررة بيرررنهم، ولمرررا لهررا مرررن انعكاسرررات إيجابيررة علرررى تطررروير 



 

 

50 

التشريعات العمالية وتحسين شروط العمل وظروفه والحفاظ على سرالمة المنراخ 

 .واالجتماعياالقتصادي 

إن مظلرررة تشرررريعات عمرررل واضرررحة هررري شررررط أساسررري مرررن شرررروط الحررروار 

ال يمكررن أن يسررتند فقررط علررى رغبررات  االجتمرراعي، ذلررك أن الحرروار االجتمرراعي

األطرررراف وحسرررن النوايرررا أو حرررل المشررركالت الطارئرررة، برررل يجرررب أن تضرررمنه 

التشريعات العمالية الوطنية سواء كانت تلك التشريعات متعلقة بكرل طررف علرى 

و بعملية تنظيم الحوار وتحديرد أدواتره وآلياتره وكيفيرة إدارتره. فالمفاوضرات حدة أ

وإذا كانرت عمليرة  االجتمراعيمرن عناصرر الحروار  أساسريالجماعية هي عنصر 

 عات وقروانين العمرل فرإن الحروار الالتفاوض الجمراعي غيرر مضرمونة فري تشرري

 يمكن أن يتقد م ويحقق أهدافه.

حقيقررري يتطل رررب وجرررود أطرررراف إنتررراج حقيقيرررين ال االجتمررراعيكمرررا أن الحررروار 

رردين، فالنقابرررات العماليررة الضرررعيفة غيررر الممثلرررة تمثرريالً فعليررراً  متضررامنين وموح 

وال تحظررى  ،وصررحيحاً للعمررال تصرربح غيررر مؤهلررة للمشرراركة فرري عمليررة الحرروار

بالموقع المؤثر والفعال لدى أطراف اإلنتراج اآلخررين، الدولرة وأصرحاب العمرل، 

الرذي ينظمره القرانون  االجتمراعيبر العنصر الرئيسي في إدارة الحروار والتي تعت

كتحديررد الحررد  األدنررى ، مررن خررالل تشرركيل لجرران الحرروار الخاصررة بكررل موضرروع 

الحال في  خالل لجنة ثالثية متخص صة كما هو لألجور وزيادة غالء المعيشة من

مرا دعرت أو كل   دوريبحرث بشركل حيث يدعى المجلس األعلرى لألجرور ليمصر، 

الحاجة، في نسب غالء المعيشة وتقلبات األسعار من أجل تصرحيح األجرور وفقراً 

 .لزيادة معدالت التضخم
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 :التالي في االجتماعينستطيع أن نلخص أسس وشروط الحوار  وبالتالي

 وجود منظمات نقابية قوية ومستقلة لممثلي العمال. -1

 صحاب العمل.وجود منظمات نقابية قوية ومستقلة لممثلي أ -2

اعتررراف الحكومررات بالرردور الهررام الررذي يمكررن ان تقرروم برره منظمررات العمررال  -3

 وأصحاب العمل في التشريعات وكافة القضايا االقتصادية واالجتماعية 

وترسريخ مفهروم  االجتمراعيوجود إطار تشريعي مناسرب لمؤسسرات الحروار  -4

   الوطنيالحوار على مستوى المؤسسة القطاع والمستوى 

 عدم وجود شروط مسبقة للحوار  -5

عررردم التررردخل مرررن الحكومرررات أو السرررلطات اإلداريرررة فررري الشرررؤون الداخليرررة  -6

  .للمنظمات

احترام الحقوق األساسية في العمل طبقا لما جاء في إعالن المبادئ والحقروق  -7

 .م1998األساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 

 :االجتماعيرح أهم أسس وشروط الحوار وسوف نتناول بالش

 :االجتماعيالحوار  فيوجود األطراف الرئيسيين  أوال:

يقرروم  أنوجررود شررركاء اجتمرراعيين وال يمكررن  االجتمرراعييتطلررب قيررام الحرروار 

قائم قبرل  االجتماعيالحوار  أنولذلك ورغم  ،ويتطور بدونهم االجتماعيالحوار 

إمرا لتجاهرل طررف مرن األطرراف أو مطلروب لم يكن على المستوى الذلك إال أنه 

االجتماعيررة  األطرررافالبررد أن تتواجررد  وبالترراليلضررعف طرررف مررن األطررراف 

 .االجتماعيبحرية كاملة حتى يتطور الحوار لتعبير عن نفسها ل

 استقالل الشركاء االجتماعيين: :ثانيا

قلة تكرون األطرراف االجتماعيرة مسرت أنونجاحره  االجتمراعييتطلب قيام الحروار 

ومثل هذا الشررط يعتبرر أكثرر أهميرة بالنسربة للنقابرات العماليرة ألن عردم  ،بالكامل
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وعدم قدرتها على اتخاذ قرارها بنفسها يفقدها القردرة علرى ان  ،استقاللية النقابات

ويجعلهرا طرفرا تابعرا للشرركاء االجتمراعيين  ،تكون طرفا فاعال في عملية الحوار

لية يفترض أن تتحقرق تجراه ثالثرة أطرراف رئيسرية وعمليا فإن االستقال ،اآلخرين

 :هيبالنسبة للنقابات العمالية  األطرافبنفس القدر وهذه 

 :أشرركال التبعيررة  أخطرررالتبعيررة للحكومررات تعتبررر مررن  أنحيررث  الحكومووات

 أهميةوتزداد  ،الحقيقيوتجعل النقابات العمالية غير قادرة على تأدية دورها 

 فرريشرركل خرراص فرري النقابررات العامررة للعرراملين االسررتقاللية عررن الحكومررات ب

حيث يعمل أعضاء النقابات وقادتها في المؤسسرات ، والحكوميالقطاع العام 

 الحكومية.

 :وتعتبر االستقاللية عن أصرحاب العمرل هامرة جردا ألن تبعيرة  أصحاب العمل

النقابات العمالية ألصحاب العمل تفقد العمرال ونقابراتهم القردرة الحقيقيرة علرى 

ً ا ً  تخاذ القرار وتجعلهم طرفا  .تابعا

 حيررث تنتشرر ظرراهرة تبعيرة بعررض النقابرات واالتحررادات  :األحوزاب السياسوية

وذلرررك فررري الررردول  ،العماليررة لألحرررزاب فررري العديررد مرررن الررردول والمجتمعررات

وهرذه  ،المتقدمة والصناعية التي تتبع فيها بعض االتحادات العمالية األحزاب

ولكن بصرورة مختلفرة إذ أن قيرادات لنامية أيضا الظاهرة موجودة في الدول ا

توجهاتهررا لهررذه كررل تكررون  وبالتررالي ،هررذه النقابررات تابعررة ألحررزاب سياسررية

وتعتبرر لتعمل لصالح هذه األحرزاب وتسخر من أجل ذلك النقابات  ،األحزاب

األحررزاب  هررذه اسررتقاللية النقابررات العماليررة أو نقابررات أصررحاب العمررل عررن

 .والمجديالبناء  االجتماعيلقدرة على الحوار ل الموضوعياألساس 
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 :الديمقراطيتوفر المناخ ثالثا: 

ً ويتطلب وجود مناخ ديم االجتماعيالحوار  فإن هرذا المنراخ يعتبرر  قراطي وعمليا

شرطا أساسيا من شروط قيام حروار اجتمراعي فاعرل حيرث ال مجرال فري ظرروف 

 ان يقوم مثل هذا الحوار.انون أو عدم احترام القعدم احترام الحريات النقابية 
 

 ً  وجود مظلة تشريعية واضحة: :رابعا

وبطبيعرة  االجتمراعيحيث ان هذه المظلة هي شررط أساسري مرن شرروط الحروار 

والشرررركاء  األطررررافالحرررال فرررإن الحررروار ال يمكرررن ان يسرررتند فقرررط إلرررى رغبرررة 

فرة االجتماعيين في مثرل هرذا الحروار فقرط برل يجرب أن تضرمن التشرريعات المختل

أو  ه،علرى حرد اجتمراعيذلك سواء كانت تلك التشريعات متعلقة بعمل كل طررف 

 متعلقة بتنظيم عملية الحوار وتحديد أدواتها وآلياتها وكيفية إدارتها.
 

 :الجماعيتوفر عنصر وآليات التفاوض  :خامسا  

وإذا كانررت  االجتمرراعيالمفاوضررة الجماعيررة عنصررر أسرراس مررن عناصررر الحرروار 

ضرة الجماعيرة غيرر مضرمونة فري التشرريعات العماليرة والتشرريعات عملية المفاو

يررنجح برردون وجررود مفاوضررة يقرروم وال أن  أنفررإن الحرروار ال يمكررن  ،السياسررية

 .جماعية

 :قوة الشركاء االجتماعيينسادسا: 

يتطلررب وجررود شررركاء اجتمرراعيين أقويرراء فالنقابررات  الحقيقرري االجتمرراعيالحرروار 

ادرة علرى العمرل وغيرر الممثلرة تمثريال حقيقيرا للعمرال او العمالية الضعيفة وغير الق

تعتبرر  ،وكذلك نقابات أصحاب العمل ،تلك التي ال تعكس حجما كافيا من العضوية

فاقرردة ألهررم المتطلبررات الترري تؤهلهررا إلدارة عمليررة الحرروار وكررذلك فإنهررا ال تحظررى 

ئيسرا مرن عناصرر صررا رباالهتمام الكافي من قبل السرلطة التنفيذيرة التري تعتبرر عن

 .االجتماعيإدارة الحوار 
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                                     :شروط الحوار الجيد

للحوار شروط ينبغي على كل محاور معرفتها لكي يتحقق الهدف من الحوار، 

 هي:والشروط 

            الواضحة عند المتحاورين )حسن الفهم(. وجود الرؤية -1

لى معرفة وعلم بالموضوع الذي يتنازعان فيه حتى أن يكون المتحاوران ع -2

ً بل ضمن  الموضوع،يتكلم كل منهما ضمن هذا  وال يكون كالمهم عشوائيا

 قواعد وضوابط الحوار.

أن يكون الموضوع مما يجوز أن تجرى فيه المناظرة ضمن قواعد الحوار  -3

من  ، ألنهاأصالً فالبديهيات الجلية ال تجرى فيها مناظرة أو حوار  وضوابطه،

 .األمور المعلومة التي يعتبر الخوض فيها ال حاجة له

قبل االنتهاء مرن الفكررة األولرى  عدم االنتقال من فكرة إلى أخرى في الحوار نفسه -4

  (.الهادئ المنظم )الحوار

فينبغي أن نميز بين الهدف المرحلري والرئيسري  االستراتيجي، الحفاظ على الهدف -5

  .عن الهدف المنشود تبعد اهاتحتى ال نضيع في مت

 أو يقارب  الفهم واإلدراا، يساويك في يكون محاورا عالماً بأصول الحوار،أن  -6

اإلساءات التي تضعف الموقرف  والبعد عن ،البعد عن االنفعال فهو يشوش األفكار -7

  عقب.وتقلبه رأساً على 

بعيدة  مباراةول الحوار إلى العلم بأدب الحوار والمناظرة والتقليد بها حتى ال يتح -8

 النفوس.أو مشاحنة تفسد القلوب وتهيف  الحقيقـة، الوصول الىعن 

ة. أن تتصور الطريق الموصل إلى الهدف بسبله-9  العريضة والضيقة والعام 

 .الوصول إلى الهدف أو يؤخره فهو يعرقل االستطراد،البعد عن -10

  .يحدث طارئ دا حينالنباهة والتصرف الحكيم يفيدان صاحبهما ج-11
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 : االجتماعيالحوار وأنواع أشكال 

برين شخصرين أو  الشرفوييخط  البعض حين يقصر مفهوم الحوار على الحديث 

ضررر أصرربح أكثررر تنوعررا مررن وقتنررا الحا فرريأكثررر، فالحقيقررة أن الحرروار وخاصررة 

 :لك المربع الضيق فمن أشكال الحواراتذ فيحصره 

 :الشفهيالحوار  -1

وهو القائم على أساس تبادل أطراف الحديث بين فردين أو أكثر. ويرتكز الحوار 

وتعتبر ، الشفهي على محاولة إزالة اللبس والغموض بين الطرفين حول قضية ما

 ن أكثر أدوات الحوار رواجاً وتأثيراً في كافة القضايا.الحوارات الشفهية م

 الحوار بالقلم: -2

الحوار الموثق بالكتابة بين طرفين من أهم الحوارات العلمية الذي غالباً ما يردور 

 التحريررييتميرز الحروار و ،على مستوى العلماء والمفكرين والمثقفين والشرعراء

 فيدفعه وسيع دائرة المستفيدين منه وبتوثيق الحوار مما يضمن حفظه ودوامه وت

إطرار الحروار  فرينقل المصادر واالستناد إلى األدلة العلميرة إذا كران هرذا الحروار 

 ال الجدل. العلمي

 الحوار باإلنصات: -3

 .الواعييعد من أهم أدوات الحوار الناجحة والمؤثرة والصمت يعني اإلنصات 

  :يلي ما الجتماعياومما سبق يمكن القول أن من أشكال الحوار 

بين شخصرين أو أكثرر حرول موضروع مرا، سرواء كران هرذا  االعتياديالحوار  -1

 الشأن العام أو قضية خاصة. فيالموضوع 

 .المؤتمرات والندوات الحوارية بمختلف أسمائها وأشكالها فيالحديث  -2

 .المناظرات حول قضايا ما -3
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منتررديات  فرريتحرردث  الترري الحرروارات المكتوبررة وليسررت المنطوقررة مثررل تلررك -4

االنترنت وكذلك المدونات والمقاالت وغيرها من طرح الرؤى واألفكار ومن ثرم 

 .الرد عليها كتابيا

 .عصر الفضائيات فيوخاصة  والمرئيالبرامف الحوارية المسموع منها  -5

ورش أو لجان العمل حول قرارات مرا سرتتخذ لتسريير العمرل أو  فيالنقاشات  -6

 .للمؤسسة استراتيجيةما أو رؤى  حلول لمشكلة

ل والحكومررة اعمررأصررحاب األالثالثررة )بررين أطررراف العمررل  الثالثرريالحرروار  -7

 سوف نركز عليه. وهذا ما العمال(. وممثلي

 : والثالثية االجتماعيأشكال الحوار 

مررن خررالل عمليررة التطبيررق أشرركاال مختلفررة ولرره بطبيعررة  االجتمرراعييأخررذ الحرروار 

ومع األخذ بعين االعتبار عدم إسقاط صرفة الثالثيرة عرن  ،عددةالحال مستويات مت

يمكررن أن يأخررذ أشرركاال  االجتمرراعيإال أن الحرروار  ،وتطرروره االجتمرراعيالحرروار 

مختلفة على مستوى العالقات بين األطراف الثالثة وهذه األشكال يمكرن أن تأخرذ 

 -وهما: اتجاهين رئيسين 

  :األفقياالتجاه 

حروار شركل مشراورات ومفاوضرات ثنائيرة مرع إشررراف أو حيرث يمكرن أن يأخرذ ال

إطرالع الطررف الثالررث ومرن األمثلرة علررى هرذا الشركل المفاوضررات برين أصررحاب 

وبررين  .القرروى العاملررة مباشرررة فرري توثيقررهتررم االتفرراق يررتم  وإذا العمررل والعمررال

 العمال. وممثليالحكومات ومنظمات أصحاب العمل، وبين الحكومات 

  :العمودياالتجاه 

والذي يلتزم بالثالثية وينطلق هذه الحوار ليأخرذ مسرتويات عديردة حيرث يمكرن أن 

يقوم على مستوى المنشرأة أو النقابرة الواحردة بمشراركة حكوميرة أو علرى مسرتوى 
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القرروى علررى مسررتوى الرروطن مررن خررالل اللجرران الثالثيررة فرري وزارة  وأالصررناعة 

واالجتماعيرة التري قامرت فري  أو المجرالس االقتصرادية ،على سربيل المثرالالعاملة 

أو المجالس التي قامرت فري بعرض  ،الماضيالدول األوروبية منذ منتصف القرن 

كمرا هرو المجلرس االقتصرادي  ،الدول العربية وال تزال غيرر منتشررة بشركل كبيرر

 وسوف نستعرض هذه األشكال بالتفصيل. االستشاري االجتماعي

 الثالثية والثنائية 

 الجماعية المفاوضات 

  االستشارة وتبادل المعلومات 

   واالجتماعيالمجلس الوطني االقتصادي 

كل المفاوضرات برين الحكومرات “بأنه: يمكن تعريفه  الثالثيالتعاون  :أ ـ الثالثية

العمررال المتعلقررة بصررياغة وتطبيررق السياسررة  وممثلرريومنظمررات أصررحاب العمررل 

 .(ىالكل يالوطنإذن مجالها هو االقتصاد واالجتماعية. )االقتصادية 

العمررال وغالبررا مررا تررتم هررذه  وممثلرريالمفاوضررات بررين أصررحاب العمررل  الثنائيووة:

حالة وجود ثقة متبادلة برين الطررفين حرول تحسرين  فيالمفاوضات داخل المنشأة 

 النقابات.الحكومة وتشمل  العمل وأيضاشروط وظروف 

 ب ـ المفاوضة الجماعية:

 .لزاميةهي األكثر انتشارا وإ 154االتفاقية رقم 

تررتم بررين صرراحب العمررل أو مجموعررة مررن أصررحاب العمررل أو منظمررة أو عرردة  -

منظمات أصحاب العمل من جهة، وبين منظمة عمالية أو عدة منظمات من جهرة 

 .أخرى

لمؤسسرة مرا، أو علرى مسرتوى  إنتاجيرةتتم على مستويات عدة، سواء في وحدة  -

ة أو على المستوى الوطني كل المؤسسة، أو كذلك على مستوى القطاع أو المنطق
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 أي الجزئيتبقى تخص المستوى الجنسيات( )أو حتى الدولي )الشركات المتعددة 

 .المؤسسة(

 المفاوضة الجماعية لها مهمة مزدوجة:

 .تحديد األجور وظروف العمل عبر مفاوضات حرة بين الطرفين المستقلين-

 .ي ر عالقة العملتسمح للطرفين بتحديد عبر اتفاق موق ع القواعد التي تس-

 ج ـ المشاورة:

عملية تتطلب التزام األطراف، عبر تبادل اآلراء ووجهات النظرر، الخروض  هي

 لى اتفاقيات.ار الثنائية أو الثالثية للوصول افي حوار أعمق في إط

 بعض اللقاءات هذه لها دور استشاري فقط.

 :واالجتماعيد ـ المجلس الوطني االقتصادي 

ذو الطرابع االستشراري  واالجتمراعيار والتشراور االقتصرادي هو إطار آخر للحو

وذلررك بحكررم تركيبترره المتعررددة األطررراف )الحكومررة، أصررحاب العمررل، النقابررات، 

 المجتمع المدني، الجامعيين والباحثين.(

  -ومنها: هناك أنواع عديدة للحوار و

 :معتقد بفكرة أو إقناعيحوار  -1

لسرنة المطهررة فري أمرور متعرددة ويقصرد مرن هو مرا يررد فري الكتراب العزيرز أو ا

 ورائه اإلقناع بالحجة والبرهان العقلي أو الشرعي لفكره أو مسألة من الشرع.

 تعلمي:حوار تعليمي  -2

مررا يقرروم برره المعلررم مررن تعلرريم طالبرره علررى الررتعلم عررن طريررق الحرروار والمنرراظرة 

 ملقن.وتكون وظيفة المعلم مشاركة ال 
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 ولي:فضحوار استطالعي  -3

يقصررد برره معرفررة مررا عنررد الطرررف األخررر مررن معلومررات واألفكررار ال طلبررا للحررق 

 معينة.والصواب في مسألة 

 عقيم:حوار جدلي -4

عندما يخرج الحروار عرن آدابره ومسراره الصرحيح أو يكرون هردف إفحرام الخصرم 

 للحق.والتغلب عليه أو التعصب للرأي وليس المقصود الوصول 

 اجتماعي:حوار  -5

 ىلحرروار ألمررر اجتمرراعي أو دنيرروي للتوصررل مررن خاللرره التفرراق علررى رأيكررون ا

 المجتمع.لمسألة مشتركة وهو خارج الحوار العلمي ويشجع هذا النوع لبناء 

 

 ف الحوار:ختالمعايير ا

 :الحوار فيمعيار عدد المشاركين  أوال:

  الذاتيالحوار : 

وفرى حالرة كرون هرذا حوار يجريره اإلنسران مرع ذاتره، يتمثرل فري التأمرل والتفكيرر 

تناغم وتصالح دون إلغاء  فيالحوار صحياً فإنه يتم بين مستويات النفس المختلفة 

 أو إنكار أو تشويه والحوار الذاتي هو المدخل الطبيعي للحوار مع اآلخرين.

  :الحوار بين شخصين 

 حوار يجريه شخص مع شخص آخر وهو النوع األكثر شيوعا في الحياة.

 قسمين:ينقسم إلى  (: وهومع الناس)األفقي الحوار -

المعتقررردات والقررريم  فررريحررروار برررين أفرررراد المجتمرررع الواحرررد الرررذين يشرررتركون  -أ

ومبرردأ " رأيررك عنررد أخيررك" وهررذا الحرروار يقرروم علررى مبرردأ "نصررف  والمفرراهيم،

 التعاون في االتفاق واألعذار في االختالف ".
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قريم والمفراهيم وهرذا الحروار حوار بين المجتمعات المتباينة فري المعتقردات وال -ب

رغرررم واالشرررتراا ) الخيرررر،تنميرررة عوامرررل يجرررري وفرررق مبررردأ التعرررايي بهررردف 

  الكون.عمار إفي  االختالف(

  هللا(: )مع الرأسيالحوار  

وتختلف طبيعة هذا الحوار عن المستويين السابقين حيث يتوجه اإلنسان نحو ربه 

انه إجابررة الرردعاء والمغفرررة بالرردعاء واالسررتغفار وطلررب العررون ويتلقررى منرره سرربح

وهذا لمستوى إذا كران نشرطاً وإيجابيراً فإنره يحردث حالرة مرن التروازن  والمساعدة.

حروار اإلنسران مرع نفسره وحرواره مرع  فريأي المسرتويين السرابقين )والتناسق في 

 .اآلخرين(

  :حوار المجموعات 

حرروار يجرررى بررين مجموعررات مختلفررة أو داخررل هررذه المجموعررات سررواء كانررت 

 صغيرة أو كبيرة نسبيا، متجانسة في داخلها، مختلف بعضها عن بعض.  

  الوطنيالحوار: 

حرروار يجرررى بررين ممثلرري التيررارات الفكريررة والثقافيررة والنخررب الوطنيررة علررى  

مستوى األوطان وحينئذ تصبح قضايا الوطن وهمومه وشجونه هي موضوعات 

 هذا الحوار. 

  األمميالحوار : 

والشررعوب علررى مسرتوى العررالم ومررن أمثلترره حرروار الثقافررات حروار يررتم بررين األمررم 

 وحوار الحضارات أو حوار األديان.
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 :موضوع الحوار ثانياً: معيار

وفقا لهذا المعيار ينقسرم الحروار وفقرا لمضرمونه الغالرب ومحترواه، فهنراا الحروار 

 .. الخ.، الديني.األدبي، ، الثقافياالجتماعي، االقتصادي، السياسي

 :اإلعداد للحوار معيار ثالثاً:

 وفقا لهذا المعيار ينقسم الحوار الى نوعين:

  الحوار العفوي العارض: حوار غير مخطط لره ومرن نماذجره الحروارات

 التي تقع بدون إعداد مسبق بين الناس في الحياة اليومية. 

  الحرروار المقصررود المخطررط: حيررث يخطررط لرره وتحرردد أطرافرره ومكانررره

 عى كل طرف لتحقيقها. وزمانه وأهدافه التي يس

 :رسمية الحوار رابعا: معيار

 : الرسميالحوار 

يررتم فرري أطررر رسررمية مررن حيررث مكانرره وطبيعررة أطرافرره وموضرروعاته وأهدافرره 

وحدوده الزمنية، كالحوار التفاوضي وكذلك الحوارات التي تقع فري إطرار العمرل 

  تهم ببعض.بحكم وظائف المتحاورين وأوضاعهم الرسمية وعالق

  :الرسميار غير الحو

حوار يجري في الحياة العادية بين الزمالء واألصدقاء واألقارب والجيران بعيردا 

 عن وظائفهم الرسمية.

 ً ً خامسا  الى:  وينقسم لصورته العامة : الحوار وفقا

 :اإليجابيالحوار 

وهو الحوار الموضوعي الذي يرى الحسنات والسلبيات فري ذات الوقرت، ويررى 

ت التغلب عليها. وهو حوار متكراف  يعطري كرال الطررفين فرصرة العقبات وإمكانا
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التعبير وإبداء الررأي، ويحتررم الررأي اآلخرر ويعررف حتميرة الخرالف فري الررأي 

 بين البشر وآداب الخالف وتقبله.  

 : السلبيالحوار 

وهرررو الحررروار الرررذي يفتقرررد آداب الحررروار وضررروابطه وينعررردم فيررره االحتررررام برررين 

بالخصررومة منرره بالمحرراورة المفيرردة. والررذي يعتمررد علررى  األطررراف ويكررون أشرربه

 .أو التسلط أو إلغاء اآلخر وتهميشه وتجاهله الجدل،

 ً  :الى وينقسم : الحوار من حيث الشكلسادسا

 .هادئ عقالني مبدئي ـ حوار1

 .ـ حوار متشنف يعتمد على الصراخ2

 ً  :الىوينقسم  المضمون من حيث: الحوار سابعا

 .ةتزمت وهو القائم على المهاتر، وعكسه المـ الحوار المتفتح1

 ـ حوار العلماء وحوار طالب الشهرة، وفرق كبير بينهما. 2

حروار العلمراء فوائرد للنراس ألنره يقروم علرى احتررام الرذات واآلخررين  وينرتف مرن

اآلخر ما دام ال يمس الثوابت في العقيدة، واإلدراا أن للحروار هردفًا  وتقبل الرأي

 .كس حوار طالب الشهرة الذين يريدون االنتصار للذاتبع يراد تحقيقه

 ً  :الى وينقسم األشخاص الحوار من منظور :ثامنا

 .الجاهل ـ الحوار بين العاقل والجاهل فالبد من حلم العاقل ليعل م1

 ـ الحوار بين الشيوخ والشباب، فينبغي مراعاة المراحل العمرية، واختالف2

 .وجدة علم الشباب ياة عند الشيوخ،ة بين خبرة الحوالعالق األعراف،

 .المتخصصين وغير المتخصصين الحوار بين -3

عقول اآلخرين، واحترام  الحوار بين الحاكم والمحكوم، وينبغي فيه احترام -4

 .الطرفين قدر الحكام دون التنازل عن الموضوعية وإخالص النصيحة بين
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 : االجتماعيمستويات الحوار 

يمكرن  ،شكل مشاورات أو مفاوضات ثنائيرة أو ثالثيرة اعياالجتمقد يأخذ الحوار 

 علرى وأبأكملره،  الصرناعيالقطراع  وأأن يتم علرى مسرتوى المؤسسرة أو المصرنع 

وغالباً ما تحردد المواضريع المطروحرة للبحرث  المستوى اإلقليمي أو حتى الدولي،

إلشارة ويمكن ا ،المستوى األنسب للحوار من أجل التوصل إلى نتائف أكثر فعالية

 إلى ذلك على النحو التالي: 

  :الحوار على مستوى المؤسسة أو الصناعة 

يتخذ الحوار شركل المفاوضرة الجماعيرة أو الثنائيرة برين ممثلري العمرال وأصرحاب 

العمررل ومررن شرران هررذه العمليررة أن تررؤدي إلررى عقررد اتفرراق يحرردد ظررروف العمررل 

  .واألجور لفترة محدودة من الزمن

  الوطني على المستوىالحوار : 

فرري كثيررر مررن البلرردان تمثررل الهيئررات الثالثيررة الوطنيررة اآلليررات التقليديررة للحرروار 

والتوافررق وخاصررة فرري الرردول األوروبيررة وفرري بعررض منرراطق العررالم  االجتمرراعي

كأميركا الالتينية مرثالً، غيرر أن هرذا الوضرع يختلرف مرن دولرة ألخررى ونجرد أن 

بعض اآلخرر غيرر نظرامي وبعضرها لره هناا تنوعاً في النظم فبعضها نظامي والر

صالحيات محدودة بينما يلعب البعض اآلخر دوراً واسعاً في المسائل االجتماعية 

 واالقتصادية. 

  اإلقليميوشبه  اإلقليميالمستويان الحوار على : 

بحث وخاصة عنرد  ثارهو م اإلقليميوشبه  اإلقليميكما هو معروف فإن التكامل 

قتصرادية واالجتماعيرة واالقتصرادية وقرد اعتبرـر هرذا صياغة سياسرات التنميرة اال

التكامل بداية لالستفادة من إيجابيات االقتصاديات الكبـرى وجني الفوائد الناجمرة 

وانتقل هذا التكامل مع بداية التسعينات إلى نوع مرن  ،عن حماية األسواق المحلية
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عكاسات تحريرر التكامل الدولي وركز على مسائل رفع الضوابط عن االقتصاد ان

التجرررارة، وينظرررر الرررداعون فررري هرررذا اإلطرررار إلرررى أن هرررذا التكامرررل يررروفر مزايرررا 

األكثر حجماً ومستويات عاليرة مرن التخصرص بينمرا يخشرى الناقردون  االقتصادي

لهذه العملية إلى تخلي الدولرة عرن اسرتقالليتها فري إعرداد السياسرات ممرا قرد يسرفر 

 لعمل وانحسار الحماية االجتماعية. عن خسارة وظائف كثيرة وتدهور شروط ا

  الدوليالمستوى الحوار على : 

هذا  ىتوفر منظمة العمل الدولية منتدى للتشاور والنقاش الثالثي بشكل سنوي وف

المنتدى تلتقي المنظمات الوطنية والدوليرة للنقابرات العماليرة والمنظمرات الوطنيرة 

ل الدوليررة معررايير العمرروالدوليررة ألصررحاب العمررل بممثلرري الحكومررات لصررياغة 

 نص عليها دستور منظمة العمل الدولية. ولتحقيق األهداف التي ي

 وهي: االجتماعيور والحوار ت المعايير الدولية ثالث مستويات للتشادوحد

 مستوى المؤسسة 

 مستوى الصناعة أو المهنة 

  الوطنيالمستوى. 

 المؤسسة:على مستوى  أوالً:

بهذا المستوى من االستشارة في ثرالث توصريات وردت المعايير الدولية الخاصة 

 وهي:أصدرتها منظمة العمل الدولية 

بشرأن التشراور والتعراون برين أصرحاب العمرل والعمرال علرى  94التوصية رقم  -أ

 وأهم ما ورد فيها: المؤسسة،مستوى 

  ضرررورة اتخرراذ خطرروات مناسرربة لتهيئررة الفرررص للتشرراور والتعرراون بررين

المؤسسة في المسائل ذات األهمية المشتركة  أصحاب العمل والعمال في

 والتي ال تدخل في إطار إجراءات التفاوض الجماعي.



 

 

67 

  أن يتم التشاور إما اختيارياً باتفاق األطراف المعنية أو بموجرب القروانين

واألنظمة التي تصدر لغايات إنشاء هيئات التشاور وتحديد نطراق عملهرا 

 هامها.واختصاصاتها وتشكيلها وكيفية أداء م

  تشمل مواضيع التشاور ما يتعلق بالحياة اليومية للمؤسسة والعاملين فيها

والمشركالت التري قررد تشروب العالقررة برين المؤسسرة وعمالهررا ومرا يتطلبرره 

 ذلك من خدمات ومعالجات توفق بين مصالح الطرفين.

 المؤسسرة،بشرأن االتصراالت برين اإلدارة والعمرال داخرل  129التوصية رقرم  -ب

 ما ورد فيها:وأهم 

  ضرورة أن يقر كل من العمال وأصحاب العمل وممثلي كل منهم بأهمية

إيجاد جو من التفاهم والثقة المتبادلة في المؤسسة باعتبار أن ذلرك يحقرق 

 مصلحة العمال وفاعلية المؤسسة.

  أن تحقيررق جررو التفرراهم والثقررة يررتم عررن طريررق اإلعررالن وتبررادل البيانررات

ول مختلف أوجه شرؤون المؤسسرة واألحروال والمعلومات بموضوعية ح

 االجتماعية للعاملين فيها.

  ضرورة كفالة إتمام التشاور وتبادل البيانات قبل اتخاذ اإلدارة لقراراتهرا

يكون في هرذا التبرادل مرا يضرر بمصرلحة  أالذات األهمية الكبرى بشرط 

 أي من الطرفين.

وأهرم  تسرويتها،بغيرة  بشأن فحص الشكاوى في المؤسسرة 130التوصية رقم  -ـج

 فيها:ما ورد 

 شركاوى العمرال  ضرورة إتباع األسلوبين الوقرائي والعالجري بخصروص

 تدخل في إطار المطالب الجماعية. التي ال
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  أن يتمثررل األسررلوب الوقررائي بوضررع سياسررة راسررخة لشررؤون األفررراد فرري

 المؤسسة تضع في اعتبارها وتقديرها حقوق ومصالح العمال.

 وب العالجرري فرري السررعي لتسرروية شرركاوى العمررل داخررل أن يتمثررل األسررل

المؤسسة نفسها وفق إجراءات فعالة ودون أن يحدد ذلك من حرق العامرل 

 في التقدم بشكواه إلى السلطات المختصة اإلدارية أو القضائية مباشرة.

  أن يتم وضع وتنفيذ اإلجرراءات الخاصرة بالشركاوى فري المؤسسرة بشركل

 العمل.مشترا بين العمال وأصحاب 

 

 المهنة:على مستوى الصناعة أو  ثانياً:

  بشرررأن التشررراور والتعررراون برررين السرررلطات العامرررة  113التوصرررية رقرررم

عة والمسررتوى ومنظمررات أصررحاب العمررل والعمررال علررى مسررتوى الصررنا

 وأهم ما فيها:  المهني،

  التررردابير المالئمرررة للظرررروف الوطنيرررة لتشرررجيع التشررراور  اتخررراذوجررروب

لى مستوى الصناعة والمستوى الوطني بين السرلطات والتعاون الفعال ع

نظمرات العامة ومنظمات أصحاب العمرل والعمرال وكرذلك برين كرل مرن م

 .أصحاب العمل والعمال

  أن يستهدف هذا التشاور والتعاون تشجيع التفاهم المتبادل وحسن العالقة

وكرررذلك برررين طرفررري العمرررال وأصرررحاب العمرررل  الثالثرررة،برررين األطرررراف 

 القتصاد وبتحسين شروط العمل ورفع مستوى المعيشة.للنهوض با
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بشرأن إدارة العمرل التري أكردت فري  150وقد تم تعزيز هذه المبادئ باالتفاقية رقم 

 هذا المجال على:

علرررى الدولرررة اتخررراذ الترتيبرررات المناسررربة للظرررروف الوطنيرررة لتكفرررل قيرررام هرررذه -

أو برين ممثلري العمرال المشاورات والتعراون والمفاوضرات برين األطرراف الثالثرة 

 وأصحاب العمل.

 .االقتصاديمن الممكن اتخاذ هذه الترتيبات على مستوى قطاعات النشاط -

إتاحة الخدمات ألصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بموجب القوانين أو اللروائح -

 أو الممارسات الوطنية بقصد تشجيع قيام هذا التشاور والتعاون.

 :يالوطنالمستوى  ثالثاً: على

 تمت معالجة شؤونه في معايير العمل الدولية من خالل عدد من المواثيق أهمها:

 فيها:وورد  العمل،( بشأن إدارة 150االتفاقية رقم )

أن على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيرام مشراورات -

ألصررحاب  وتعرراون ومفاوضررات بررين السررلطات العامررة والمنظمررات األكثررر تمثرريالً 

 العمل والعمال.

أن تتخذ هذه الترتيبات على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي وعلى مستوى -

 القطاعات االقتصادية.

إتاحة الخدمات ألصحاب العمرل والعمرال التري تسراعد علرى تشرجيع قيرام تشراور -

 وتعاون فعالين بين األطراف الثالث وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل.

( بشأن المشاورات الثالثية لتعزيرز تطبيرق معرايير العمرل 144االتفاقية رقم ) -ب

 وأهم ما ورد فيها: الدولية،

االلتزام بإجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلري كرل مرن أصرحاب 

 العمل والعمال بشأن معايير العمل الدولية.
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منظمررات أصررحاب  أن تحرردد اإلجررراءات الالزمررة للمشرراورات بعررد التشرراور مررع

 العمل والعمال.

 أن تجري المشاورات مرة كل سنة على األقل.

بشأن التشاور والتعراون برين السرلطات العامرة ومنظمرات  113التوصية رقم  -ـج

 وورد فيها: المهني،أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى 

ا من منظمات العمال يجب أن يستهدف التشاور والتعاون لتحقيق التقدير المشتر

وأصحاب العمل فري المسرائل ذات األهميرة المشرتركة للوصرول إلرى حلرول متفرق 

 عليها.

ضررمان إطررالع السررلطات العامررة علررى وجهررة نظررر هررذه المنظمررات وتعرراونهم فرري 

وفي تشركيل وإدارة  وتطبيقها،مجاالت إعداد التشريعات التي تؤثر في مصالحهم 

ها تنظيم المواضيع ذات العالقة بالعمل مرن مختلرف الهيئات الوطنية التي يعهد إلي

 االجتماعية.ووضع وتنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية  جوانبه،

أن يتم تحقيرق هرذا التشراور إمرا اختياريراً برإدارة األطرراف نفسرها أو بتشرجيع مرن 

 .السلطة العامة أو بموجب القوانين واألنظمة، أو بجميع هذه الوسائل
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 :االجتماعيالحوار  ايجابيات أوال:

 مقدمة:

ألن هناا مجموعة مرن األخرالق  بالحوار،تتجلى أخالق اإلنسان وتظهر حقيقتها 

كرذلك  برالحوار،ر فسالمة النية أو فساد الطويرة يظهر الحوار،تظهر وتتضح أثناء 

والتسرامح أو التعصرب  بذاءته،إلى جانب عفة اللسان أو  فساده،سالمة المعتقد أو 

والحلررم أو  الشرردة،والرفررق أو  األحكررام،إصرردار  فرريوالتثبررت أو التسرررع  للرررأي،

 .إبراز علم المحاور أو جهله شيءوقبل كل  الغضب،

 :الحوار أسباب نجاح

م أسررباب نجرراح الحرروار يعررود إلررى إدراا يؤكررد المهتمررون بررالحوار بررأن مررن أهرر

ومرن أهرم آداب  ،المحاورين إلرى آداب الحروار وإلرى فنياتره الموصرلة إلرى الهردف

الحوار أن يكون المحاور حاضرر الرذهن مركرزاً فري الطررح وأال يقراطع الطررف 

وال يظهررر الظررن  ،وأن يحسررن النيررة بررالطرف اآلخررر ،وال يرفررع صرروته ،اآلخررر

  كي يطرح رأيه للوصول إلى الحقيقة.به ألنه حضر ل السي 

يحدد الموضوع مسبقاً بين المتحاورين لكي يسهل التركيز فري الطررح يجب أن و

للوصول إلى النتيجة اإليجابية، وان يركز المتحاور على موضوع الحوار وليس 

من أجل أن يكون الحوار موضوعيا ومحققا للهدف، ولريس مرن  ،صاحب الحوار

خصري للطررف اآلخرر، وأن يسرتخدم الكلمرات الجيردة برين أجل تحقيرق انتصرار ش

والتحلي بالشجاعة في تقبل الررأي اآلخرر، وعردم اإلسراءة ل خررين  ،المتحاورين

  بالعبارات أو اإلشارات.

نيات الحوار الناجحرة وتتمثرل ناجحة عندما يؤكد المحاور على تقوتعد الحوارات 

الدقيقررة والحديثررة واسررتخدام  واإلحصررائياتفرري التركيررز علررى اسررتخدام األرقررام 
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، وأن يكون لديه مؤشرات هالرسوم البيانية التي تحدد تسلسل الموضوع وتفاعالت

  .وذلك من خالل استقرائه للموضوع ،مهمة في طرحه لبعض المواضيع

ويجب أن يقلل المحاور من االنطباعات الشخصية في حديثه وحواره، وتعد فنيرة 

الستمرار الحوار والوصول للهردف كمرا ان تحديرد مهارة االستماع مؤشرا رائعا 

  الحكم على نجاح الحوار. إلصدارموضوع الحوار والهدف منه مؤشر 

 :اإليجابيخصائص الحوار 

وهرو يرتم مرن خرالل عمليترين  أكثرر،وبما أن الحوار عملية تبادلية بين طررفين أو 

ف يمكرن أن يرتم أساسيتين هما اإلرسال واالستقبال إذن فلنحاول اآلن أن نرى كير

( واإلرسررال االسررتماعالحرروار بشرركل فعررال مررن خررالل تحسررين كفرراءة االسررتقبال )

  .)التحدث(

 (:االستقبال )أدب االستماع .1

إن أهررم شررروط الحرروار النرراجح مررع اآلخرررين حسررن االسررتماع والفهررم لمررا يصرردر 

 فبالنسربة للمتحردث ،وهرذا االسرتماع الجيرد يعطرى فائردة مزدوجرة للطررفين عنهم،

ما  ويعير يحسن اإلصغاء له يشعر بارتياح واطمئنان حيث يجد أن الطرف األخ

وبالنسربة  الحوار والتواصرل بشركل جيرد وسرلس، ، وهذا يعطى فرصة لدواميقوله

للمستمع فإن إنصاته وفهمه الجيد لما يقوله المتحدث يعطيره قردراً مرن المعلومرات 

 . وار المناسبالحوإلماماً بالموضوع يسمح له بالرد المناسب و

 (:اإلرسال )أدب التحدث .2

حين يتحدث شخص أمام النراس بهردف توصريل رسرالة أو مفهروم معرين فعليره أن 

 التالية:االعتبار األشياء  فييضع 
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 ومظهره:شكل المتحدث  

  الثيراب،مهنردم  المظهرر،حسرن  الشركل،يستحب أن يكون المتحدث حسن 

للنظررر حتررى ال يشررتت انتبرراه وأن يخلررو مررن األشررياء الصررارخة والملفتررة 

 المستمع.

  .)يجب أن يقبل المتحدث بوجهه نحو المستمع )أو المستمعين 

  حالررة  فررييتأكررد المتحرردث قبررل وأثنرراء وبعررد الحررديث أن أعضرراء جسررمه

 العصربيفال يأخذ أوضاعاً تؤدى إلى التوتر  مريح،استرخاء وفى وضع 

 المستمع.أو تثير دهشة أو سخرية  العضلي،أو 

 إظهررار االنفعررال إال لضرررورة  فرريالمتحرردث علررى عرردم المبالغررة  يحرررص

 فررييبررالغ  وأال (،موقررف يسررتدعى الحمرراس فرري)كررأن يثيررر حماسرراً معينرراً 

 التحدث.حركات يديه أو جسمه أثناء 

  الممل وال بالسريع المخل بالبطيءسرعة السرد فال يكون  فيالتوسط. 

 الحديث:مضمون 

فرإذا كران  والمناقشرة،وعليه يتوقف مسرار الحروار إن لمضمون الحديث أثراً هاماً 

مضررمون الحررديث ومحتررواه جررذاباً ومريحرراً للمسررتمع اسررتمر الحرروار البنرراء وآتررى 

أمررا إذا كرران محتررواه غيررر ذلررك فررإن الحرروار يصرربح دفاعيرراً أو  ثمرترره،التواصررل 

  .هجومياً وتكون نتيجته سلبية على الطرفين
 

 كيف يمكن أن يكون الحوار مفيداً؟ 

تحديد الهدف من الحوار وفهم موضوعه، والمحافظة عليه أثناء الحوار إذ أن   -1

 من شأن ذلك حفظ الوقت والجهد وتعزيز احترام الطرف اآلخر.

واالسرررتماع لحسرررن العررررض وضررربط الرررنفس، النفسررري والعقلررري االسرررتعداد  -2

تحقيررره، والتهيرررؤ لخدمررة الهررردف ع، وتقب رررل اآلخررر، وعررردم واإلصررغاء والتواضرر
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وتحررري العرردل والصرردق  ،المنشررود بانتهرراج الحرروار اإليجررابي البعيررد عررن الجرردل

 البديهرة،واألمانة والموضوعية في الطرح مع إظهار اللباقرة والهردوء، وحضرور 

 ودماثة األخالق، والمبادرة إلى قبول الحق عند قيام الدليل من المحاور اآلخر.

  ال لكيحتى وإن كان مخطأً الحوار عدم إصدار أحكام على المتحاور أثناء -3

  .يتحول الموقف إلى جدال عقيم ال فائدة منه

ة مرا أمكرن ذلرك دون االنشرغال بغيرره أثنراء -4 محاورة شرخص واحرد فري كرل مرر 

 الحوار حتى يلمس االهتمام به فيغدو الحوار مثمراً ومحققاً ألهدافه.

ه على حد   سرواء بين له ولمحاورعلى المحاور أن يختار الوقت والمكان المناس-5

 درجة الحرارة، وضيق المكان واإلضاءة والتهوية. ىأن يراع، ورضى تاموب

 :االجتماعيما هي نتائج الحوار 

 في حال تبادل المعلومات: -1

 تعزيز الثقة بين أطراف اإلنتاج. 

  تقريب وجهات النظر. 

  تطوير االستعداد للدخول في أشكال حوار أكثر جدية. 
 

 رات:في حال المشاو -2

التأثير علرى أصرحاب القررار بهردف التطروير اإليجرابي للتشرريعات أو لتحسرين  -

في إطار تحقيق النجاعة االقتصادية المبنيرة علرى العدالرة  وشروط العملظروف 

 الجتماعية.ا

 في حال المفاوضة: -3

الوصول إلى عقود عمل جماعية تحسن مرن ظرروف وشرروط العمرل مرن جهرة  -

لمؤسسررات والقتصرراد عمرل وتحسررن مررن القردرات التنافسررية لوترفرع مررن إنتاجيررة ال

  البلد بشكل عام.
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 الحوار:آداب 

  مثالياً؟ومستمعاً  لبقاً؟كيف تكون متحدثاً 

نعم فنحن نفتقد لمثل هذه المهارات السلوكية التي تجعلنا أناسراً نرقرى بأنفسرنا عرن 

ا علرى تفهرم األمرور فمهارة االستماع إحدى أهم الوسائل التي تعينن ،األمور توافه

ووضوحها وقليل مرن النراس مرن ترراهم يفسرحون المجرال لمحردثهم حترى يوضرح 

 وجهة نظره كاملة.

 :يليوتتلخص آداب الحوار فيما 

احترام شخصية المحاور، ومالطفة المحاور، وأال نسرتهين بره الن االسرتهانة  -1

 كذلك يجب االنتباه له. ،تضعف الحجة وتثير الخصم

صرححها أو ي الحروار وعردم التشرنف، فينبغري مقابلرة الفكررة بفكررة تالمرونة ف -2

  تكملها، وقبول االختالف.

 :حسن الكالم ويكون -3

  .بالتعبير بلغة بسيطة غير ملتبسة وال غامضة وحقيقية 

  .ومن حسن الكالم الرفق في الكالم 

 .التأدب في الخطاب 

  ألنه ال يثري المحاورة.  اللغو،البعد عن 

 لكالم فري الحروار توضريح المضرمون باسرتخدام مرا يفهرم مرن ومن حسن ا

 التعابير دون تكلف.

الموضوعية في الحوار، من خالل إتباع المنهف العلمري، والحجرة الصرحيحة،  -4

واالعتراف ل خر بالسبق في بعض الجوانرب  وقبول الرأي اآلخر إذا كان مقنعًا،

 السليم.كم إلى المنطق التي ال يسع العاقل إنكارها، والح

 .حسن الصمت واإلصغاء في الحوار الن الصمت إجراء إيجابي -5
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  :ترابط المجتمع فيأثار الحوار 

 يعتبر الحوار دعامة للترابط بين األفراد وركيزة االستقرار في المجتمع. 

 .الحوار يلبي حاجة أفراد المجتمع لالندماج واألمن واالستقاللية 

 مسرئولياتهم ومسراندتهم للقيرام بهرا  الحوار مع الشرباب يسراعدهم فري بيران

 ومواجهة مشاكلهم بسهولة.

  الحوار يسهم بمعالجة المشاكل النفسية والسلوكية واألمراض االجتماعية

 االجتماعي. واإلرهابكاالنطواء 

  بنرراء أرضررية مشررتركة للتعررايي والتعرراون بررين جميررع  فرريالحرروار يسررهم

 األطراف 

 قدرة علرى اإلنجراز وبالترالي نهروض الحوار يسهم بزيادة الثقة بالنفس وال

 ورقيه.المجتمع 

  الحوار يسهم بتقوية العالقات االجتماعية بين الزمالء ويوطد الصرداقات

 اآلخرررين،علررى احترررام  التفرراهم والوضرروح فهررو يعررود الفرررد فرري ظررل

 إلرريهم،واإلصرغاء  لكالمهررم،واالنتبراه  اآلخرررين،واالسرتماع لوجهررة نظرر 

 وعدم اللجوء إلى تجاهلهم. ،واالبتعاد عن مقاطعتهم

 لررأي الحوار يسهم بتعزيز الثقة بالنفس فهو يعود على الحرية في إبرداء ا

 .مع حق الدفاع عن وجهة النظر

 يقوي شرعور األفرراد بالرضرا وتقبرل القررارات الصرادرة برحابرة  الحوار

 صدر.

  محاولة لحل أزمة قائمة واحتواء مضاعفاتهاالحوار يعتبر. 

  حفررظ وترروفير الوقررت والجهررد والمررال الترري قررد تضرريع  فررييسرراهم الحرروار

 جراء النزاعات والحروب بين الشعوب.
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  الخروج بتوصيات مفيدة ترضي جميع المتحاورين.الحوار يؤدى الى 

  دعررم النمررو النفسرري والتخفيررف عررن مشرراعر الكبررت الحرروار يررؤدى الررى

 والقلق.وتحرير النفس من الصراعات والمشاعر العدائية والمخاوف 

 الحفاظ على حقوق ومصالح النراس فري كرل المجراالت لحوار يؤدى الى ا

 المستويات.وعلى كافة 

 يسرراعد علررى إيجرراد التسررامح والعفررو عررن اآلخرررين والتعامررل مررع  الحرروار

الظرررروف واألحرررداث بحكمرررة وعررردم االسرررتمرار فررري عرررداء اآلخررررين 

 وخصامهم والبعد عن الغضب وإثارة اآلخرين.

  اء بالمسرتوى الحضراري فري تعامرل األفرراد مرع االرتقرالحوار يؤدى الى

بعضهم البعض مرن خرالل اسرتخدام العقرل وعردم االعتمراد علرى العاطفرة 

 فقط.

 

 :االجتماعيسلبيات الحوار  ثانيا:

يتعرض الحوار شأنه شأن أي عمل فكري أو نشراط اجتمراعي لمعوقرات تصرادفه 

ت قرد تكرون والصرعوباالمعوقرات وصعوبات يصنعها بعرض المتحراورين، وهرذه 

 شخصية وقد تكون موضوعية، وفيما يلي عرض ألبرز تلك المعوقات:

 المعوقات الشخصية: -أ

ونقصد بها بعض التصررفات التري تصردر مرن أحرد أطرراف الحروار وترؤدي إلرى 

-مثررل: إفقرراد الحرروار جرردواه وفائدترره بحيررث ال يصررل إلررى أهدافرره المرجرروة منرره، 

والرردوران، واالبتعرراد عررن الوضرروح فرري ، واإلطنرراب فرري الكررالم، واللررف الثرثرررة

العررررض، وغيررراب األدلرررة والبرررراهين، وإخفررراء جرررزء مرررن الحقيقرررة، والغضرررب 

 موجز لكل من هذه المعـوقات:  شرحواالنفعال، والتعصب الشديد. وفيما يلي 
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 الثرثرة:  -1

وتعني الرغبة في الكالم من أجل الكالم دون هدف محردد، والثرثرار هرو الرذي ال 

إلى إبراز شخصيته أو فرضها على )الغير(، وكأنه يحكم على الطرف يهدف إال 

)اآلخررر( بعقوبررة اإلصررغاء الكامررل للكررالم الفررارغ الررذي يشررتت الحقيقررة ويررذهب 

مذاهب شتى، ومن سلبيات الثرثررة أن الشرخص الرذي يردخل فري حروار مرع آخرر 

 يجد نفسه في مأزق ال يحسد عليه. ثرثار فإنه

 اإلطناب في الكالم:  -2

وهو االهتمام بالصياغة اللفظية للفكرة أو الرأي علرى حسراب المعنرى والجروهر، 

بحيررث يررولي المحرراور عنايررة خاصررة بالبيرران والبررديع والطبرراق والجنرراس، فيهمررل 

 أصل الفكرة وجوهرها والمقصود منها، ويروح يلهث وراء شكلياتها. 

 اللف والدوران:  -3

 الحروار وعرردم عالقررة لهرا بموضرروع وهرو عبرارة عررن الكرالم فرري أمرور جانبيرة ال

الدخول في صلب الموضوع وحقيقته قصداً، لغرض التهرب من مواجهة حقرائق 

 معينة أو االعتراف بشيء البد من االعتراف به. 

 عدم الوضوح في العرض:  -4

ويكررون ذلررك عنرردما يلجررأ المحرراور إلررى الغمرروض واإلبهررام لكرري يُشررعر اآلخرررين 

 دة وزنرررررررررره الثقررررررررررافي دون وجرررررررررره حررررررررررق. بأهميترررررررررره الفكريررررررررررة أو لزيررررررررررا

وهذا النهف يشبه كثيراً اللف والدوران من حيرث الهردف، ولكنره يختلرف عنره مرن 

حيررث الوسرريلة والشرركل، ألن مررن يفتقررر إلررى العمررق فرري التفكيررر أو الكثافررة فرري 

 المعلومات هو الذي يلجأ إلى العرض المبهم الذي يثير اللبس والشكوا. 
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 ين: غياب األدلة والبراه -5

أو  علمرريونعنري بررذلك إطررالق الكررالم مررن دون أدلررة وبررراهين، ومررن غيررر مسررتند 

إن األدلرة والبرراهين تعرد بمثابرة ضروابط نظاميرة للفكررة أو الررأي  ،حجة منطقية

تحولرره مررن كررالم عررادي إلررى معلومررة حقيقيررة تعتمررد علررى دليررل عملرري وبرهرران 

أن يطالررب الطرررف ، فررإذا غابررت تلررك البررراهين كرران مررن حررق المحرراور منطقرري

 )اآلخر( بما يدعم أفكاره ويؤيد آراءه. 

 إخفاء الحقيقة:  -6

علرى الطررف  ويتم ذلك من خالل التستر على جزء من الحقيقة ألغراض التعمية

فقرد يعمرد بعرض المتحراورين إلرى عردم ذكرر جميرع عناصرر الموضروع  )اآلخر(،

 لداخلية بدقة. وحيثياته حتى ال ترى الفكرة بوضوح، وال تدرا عناصرها ا

 الغضب واالنفعال:  -7

أن يتحلى المحاور برباطة الجأش وهدوء األعصاب والسيطرة على  ،ويعني ذلك

قيرق منراخ طبيعري للحروار انفعاالته، ألن الهردوء يعرد مرن األمرور الضررورية لتح

إن الحررروار العلمررري بحاجرررة قصررروى إلرررى ضررربط الرررنفس والرررتحكم  والمنررراظرة،

االنفعاالت، وهذا لن يتحقق فري حالرة غضرب المحراور  باألعصاب والهيمنة على

 أو انفعاله دون مبرر. 

 التعصب الشديد:  -8

ويعد هذا أشرد معوقرات الحروار وأكثرهرا ضررراً، ذلرك أن المعوقرات األخررى قرد 

تكرررون ممرررا يمكرررن معالجتهرررا أو التغلرررب عليهرررا، أمرررا التعصرررب فهرررو آفرررة فكريرررة 

 لجتها. واجتماعية يصعب السيطرة عليها أو معا
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 المعوقات الموضوعية: 

وهرري عبررارة عررن الصررعوبات والمعوقررات الترري ال تكررون مرتبطررة بأحررـد أطررراف 

الحوار، وإنما تتعلق بالجـو المحيط بالمحاورة، أو بالمصرطلحات والمفراهيم التري 

يررتم اسررتعمالها، أو برراختالف العقليررات واألفكررار الترري يررتم تبادلهررا. وتشررمل هررذه 

 والتشويي، وتباين المفاهيم، واختالف األجيال.  ،المعوقات الضوضاء

  :الضوضاء والتشويش 

ويحصل الضوضاء بسبب قاعة المحاورة أو من قبل األشخاص القائمين فيها، أو 

من خالل تدخالت خارجية تؤثر على سير المحاورة، وربما تكرون قاعرة الحروار 

جهراز المرذياع أو غير مهيأة بشكل صحيح إلقامة المحاورة فيهرا بسربب خلرل فري 

وقررد  مررثالً،أجهررزة التصرروير، أو بسرربب تررأثير أجهررزة جانبيررة أخرررى كررالتكييف 

يحصل الضوضاء والتشويي من جراء تحد ث أحد المحراورين مرع شرخص آخرر 

 أو االتصال به هاتفياً، مما يؤثر سلباً على عملية استمرار الحوار. 

  :تباين المفاهيم 

تحديررد مفاهيمرره قبررل الرردخول فرري صررلب يتطلررب الحررـوار أن يقرروم كررل طرررف ب

المحررراورة وجوهرهرررا، لغررررض أن يعررررف الطرفررران أسرررلوب تفكيرررر بعضرررهما 

إن لكرل علرم مفاهيمره الخاصرة بره، لفكرية والعلميرة التري يسرعى إليهرا، والغايات ا

ولكل فن مصطلحاته المميزة، ومرن هنرا فرإن كرل مصرطلح يختلرف مضرمونه مرن 

البرراحثين يلتررزم معرراني خاصررة ومفرراهيم علررم آلخررر، يضرراف إلررى ذلررك أن بعررض 

محددة لبعض المصرطلحات، لرذلك فرإن مجمروع هرذه المرداخالت تتطلرب أن يقروم 

كل طرف بتحديد مفاهيمه ومصطلحاته حتى ال يكون التباين في ذلك مؤثراً سلبياً 

 على سير عملية الحوار واستمرارها. 
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  :اختالف األجيال 

ة، وجررى االلترزام فيره بأخالقيرات الحروار إذا اسـتند الحوار إلى أسرس موضروعي

العلمي وآدابه، كان ذلك الحوار مفيداً ونافعاً لجميع األجيال والمستويات الثقافيرة، 

حيث يزداد كل جيل منه معرفة ومعلومات وخبرات، أما إذا كران حرواراً منعرزالً 

لن يتعدى قائماً على تبادل االتهامات، وعدم الشعور بالمسؤولية، فإن هذا الحوار 

 مجررررال االتهامررررات الترررري سرررريكون مررررن الصررررعوبة التغلررررب عليهررررا وتجاوزهررررا. 

إن تباين عقلية األجيال واختالف مصالحها وتباعد فلسفاتها نحو الحياة يجعل من 

  .الحوار بينها وكأنه معركة بين متحاربين، كل منهم يحاول إخماد أنفاس اآلخر

 محاور فشل الحوار:

، متحردث ومسرتمع ومرادة وهرين ثالثة محراور وذكرنا ميتكون الحوار كما سبق 

مباشر على  سلبيفكل محور من المحاور الثالثة له تأثير  وبالتاليالحديث نفسه، 

 لمحاور الثالثة:  اهذه سلبيات المحاورة، وسوف نستعرض 

 :ما يتعلق بالمتحدث أوال:

 (ئمسألة االختالف في المبادشخصه ) لثقة فيما يقول أو فيانعدام ا. 

 الشخصية الضعيفة والمستهان بها. 

  الحديث.الشخصية ذات األحاديث الطويلة أو المملة وكثيرة 

 .عدم االختيار الموفق في الحديث والمستمع والوقت والزمان واألسلوب 

 :ما يتعلق بالمستمع ثانيا:

  الالمباالة.النشأة األولى بطبيعة  

  الحياة.العجلة وسرعة األداء في 

 رالكبر والغرو . 

 .العناد والتمسك باآلراء وإغالق منافذ الدخول  

  بقيمتها.إبداء شعور األهمية خاصة على المأل لإلشعار  
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  :المتعلقة بالحديث نفسه ثالثا:

  حرج.الموضوع 

  وخصوصية.الموضوع ذو سرية 

 مرغوبة(.األلفاظ الغير  اللغة،طبقة  )تفاوتة غير مرغوبة لغة المحادث 

 المستمع.ية الموضوع ال يناسب عقل  

 :السلبيألوان من الحوار 

  التعجيزيالحوار العدمي : 

وفيرره ال يرررى أحررد طرفرري الحرروار أو كليهمررا إال السررلبيات واألخطرراء والعقبررات 

وهكذا ينتهي الحوار إلى أنه " ال فائدة " ويترا هذا النوع من الحوار قدرا كبيرا 

 كليهما.من اإلحباط لدى أحد الطرفين أو 

 (:والفر )الكرورة حوار المنا  

بررالتفوق اللفظرري فرري المناقشررة بصرررف النظررر عررن  أحرردهما( )أوينشررغل الطرفرران 

 سطحي.الثمرة الحقيقية والنهائية لتلك المناقشة وهو نوع من إثبات الذات بشكل 

  المزدوج:الحوار  

مرن  وهنا يعطي ظاهر الكالم معنى غير ما يعطيه باطنه وذلرك لكثررة مرا يحتروي

ودالالتره أنره و يهردف إلرى إربراا الطررف اآلخرر، وهرأللفاظ المبهمرة، وا التورية

 الخبيث.نوع من العدوان 

  واستجب(: )اسمع السلطويالحوار  

فهنراا األب المتسرلط  المسرتويات،نجد هذا النوع من الحوار سائدا على كثير من 

يد وهرو نروع شرد إلرخ.والمسئول المتسلط ...  المتسلط،والمدرس  المتسلطة،واألم 

حيث يلغي أحد األطراف كيان الطرف اآلخر ويعتبره أدنرى مرن أن  ،من العدوان

، أو تضجرواالستجابة دون مناقشة  بل عليه فقط السماع لألوامر الفوقية يحاور،
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طرف لحساب طررف  )وحرية(وهذا النوع من الحوار فضال عن أنه إلغاء لكيان 

المقهررور فيررؤثر سررلبا علررى فهررو يلغرري ويحرربط القرردرات اإلبداعيررة للطرررف  آخررر،

 بأكمله.الطرفين وعلى المجتمع 

  فتغرق(:تقترب من األعماق  )ال السطحيالحوار  

يلجرأ  بالمخراطر،طا محاحين يصبح التحاور حول األمور الجوهرية محظورا أو 

أحد الطرفين أو كالهما إلى تسطيح الحروار طلبرا للسرالمة أو كنروع مرن الهرروب 

 االجتماعي.حمله من دواعي القلق النفسي أو من الرؤية األعمق بما ت

 نتفق(:داعي للحوار فلن  )الالطريق المسدود  حوار  

تغلق  متضادةبثوابت  تمسكه( )أومنذ البداية تمسكهما  أحدهما( )أويعلن الطرفان 

الطريررق منررذ البدايررة أمررام الحرروار وهررو نرروع مررن التعصررب والتطرررف الفكررري 

 الرؤية.وانحسار مجال 

  خطأ(: ي )كل ما عدا اناأو التسفيه اإللغائيالحوار  

يصر أحد طرفري الحروار علرى أال يررى شريئا غيرر رأيره وهرو ال يكتفري بهرذا برل 

وهرذا النروع يجمرع كرل سريئات الحروار  ،يتنكر ألي رؤية أخرى ويسفهها ويلغيهرا

 المسدود.السلطوي وحوار الطريق 

  العاجي:حوار البرج  

دور مناقشاتهم حول قضرايا فلسرفية أو شربه فلسرفية ويقع فيه بعض المثقفين حين ت

وغالبا ما يكون ذلك الحوار نوعا  مجتمعاتهم،وواقع مقطوعة الصلة بواقع الحياة 

  من الحذلقة وإبراز التميز على العامة دون محاولة إيجابية إلصالح الواقع
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  ًعلى طول الخط( )معكالحوار الموافق دائما : 

إمرا اسرتخفافاً حقره فري التحراور لحسراب الطررف اآلخرر  وفيه يلغي أحد األطرراف

أو تبعيرة حقيقيرة طلبراً للراحرة وإلقراء المسرئولية  خوفراً،أو  عقلره(،خذه على قردر )

 اآلخر.كاملة على 

  ًعكسكالحوار المعاكس دائما(  ً  (: دائما

حين يتجه أحد طرفي الحوار يمينا يحاول الطرف اآلخر االتجراه يسرارا والعكرس 

وهو رغبة في إثبات الذات بالتميز واالختالف ولو كان ذلك على حساب بالعكس 

 جوهر الحقيقة .

 ان السلبي )صمت العناد والتجاهل(حوار العدو:  

يلجأ أحد األطراف إلى الصمت السلبي عنادا وتجاهال ورغبة في مكايدة الطررف 

 المواجهة.اآلخر بشكل سلبي دون التعرض لخطر 

 النقاط التالية: فيمعوقات الحوار  مما سبق نستطيع أن نلخص

حيرث  تخررج بتوصرياتمرا  فاالجتماعرات نرادراً لمفهروم الحروار  الفهم الخراط -1

 المعنيين.تكون مجرد فرض أوامر غير قابلة للمناقشة من قبل 

 فشل بعض المتحدثين بأساليب اإلقناع مما يجعلهم يتجنبون الحوار والنقاش -2

 ماته مما يسبب فشل غالبية الحوارات. الجهل بأهمية الحوار ومقو -3

الغرررور بررالنفس والمكررابرة عررن االسررتماع والتحرراور مررع الغيررر وعرردم تفهررم  -4

 وجهات نظر اآلخرين واالستفادة من آرائهم.

التسلط وعدم التواضع نتيجة عدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على تبادل الررأي  -5

 اآلخرين.مع 

 والمحاورة.دد يمنع الكثير من المواجهة الخوف وضعف الشخصية والتر -6

بررين  قررد يحرولاألنرا وتحكريم العاطفررة فري غالبيررة المواقرف وكررذلك حرب الررذات  -7

 االستماع ل خرين واالستفادة من آرائهم والتحاور معهم. 
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 :نماذج البشر وكيفية التعامل معهم

  :اإلنسان الخشن

  :خصائصه

يحاول تفهم مشاعر  أحياناً، ال تعامله حتى أنه يقسو على نفسه في قاسى-

  .اآلخرين ألنه ال يثق بهم

يحاول أن يترا لدى  -يكثر من مقاطعة اآلخرين بطريقة تظهر تصلبه برأيه  -

  .اآلخرين انطباعا بأهميته

لديه القدرة على المناقشة مع  ،مغرور في نفسه لدرجة أن اآلخرين ال يقبلوه  -

 .التصميم على وجهة نظره

 ه أنه بخير و لكن اآلخرين ليسوا بخير ...يرى نفس -

 معه:كيف تتعامل 

 المحافظة على هدوئك أعمل على ضبط أعصابك و

 حاول أن تصغي إليه جيداً  -

 تام للتعامل معه  استعدادتأكد من أنك على  -

 ال تحاول إثارته بل جادله بالتي هي أحسن -

  وأفكارهحاول أن تستخدم معلوماته  -

 ند تقديم وجهة نظراكن حازماً ع -

   البسيطة:الودود ذو الشخصية 

 :خصائصه

 عصابه باالسترخاء تتميز أهادئ وبشوش و

 يثق أيضاً بنفسهيثق بالناس و -

 يرغب في سماع اإلطراء من اآلخرين  -



 

 

88 

 مقبول من اآلخرين يرحب بزواره وطيب القلب و -

 ليس للزمن قيمةواعيد وال يحافظ على المغير منظم و -

 يه الشعور باألمان لد -

 اآلخرين بخير أيضاً ...يرى نفسه بخير و -

 معه:كيف نتعامل 

 .حافظ على اإلصغاء الجيدو باحترامقابله 

 .عدم الخروج عنهفظ على مناقشة الموضوع المطروح وحا -

 .حاول العمل على توجيه الحديث إلى الهدف المنشود -

ف بجدية عند الحاجة -  .تصر 

 على المواعيد. حاول المحافظة  -

     :المتردد الشخص

  :خصائصه

 يفتقر إلى الثقة بنفسه  -

 القلقتظهر عليه عالمات الخجل و -

 تتصف مواقفه غالباً بالتردد -

 القرار  اتخاذيجد صعوبة في  -

 يضيع وسط البدائل العديدة -

 األنظمة على اللوائح و لالعتماديميل  -

 ال يهتم بالوقتكثير الوعود و -

 التأكيدات طلب المزيد من المعلومات وي -
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    معه؟كيف نتعامل 

 محاولة زرع الثقة في نفسه-

 أظهر له مساوئ التأخير في ذلك القرارات و اتخاذساعده على  -

 أعمل على توفير نظام معلومات جيد لتزويده  -

 أعطه مزيداً من التأكيدات  -

 رين بعالقته مع اآلخأفهمه أن التردد يضر بصاحبه و -

 القرار ..  اتخاذقدرته على أفهمه أن اإلنسان يحترم بثباته و -

 :الشخص الذي تتصف ردود الفعل لديه بالبطء

 : خصائصه

 يصعب التفاهم معهيتميز بالبرود و-

 يتفهم المعلوماتيتميز بدرجة عالية من اإلصغاء و -

 ال يرغب في االعتراض على األفكار المعروضة -

 على األسئلة الموجهة إليه يتهرب من اإلجابة -

 ال يميل ل خرين فهو غير عاطفي. -

    معه؟كيف نتعامل 

 عالجه بأسلوبه من خالل إصغائك الجيد-

 وجه إليه األسئلة المفتوحة التي تحتاج إلى إجابات مطولة -

 استخدم معه الصمت لتجبره على اإلجابة -

 ال تتسرع في خطواتكلتكن بطيئاً في التعامل معه و -

 والود.اظهر له االحترام  -
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 :الشخصية المعارضة

 :خصائصه

 .ال يبالي باآلخرين لدرجة أنه يترا أثراً سيئاً لديهم-

  .يفتقر إلى الثقة لذا تجده سلبياً في طرح وجهات نظره -

 .يصعب حثه على ذلكتقليدي وال تغريه األفكار الجديدة و-

 .ال مكان للخيال عنده فهو شخصية غير مجددة -

 يضع الكثير من االعتراضات  صلب، عنيد، -

 يذكر كثيراً تاريخه الماضي -

 األنظمة نصاً ال روحاً يلتزم باللوائح و -

 .الفشلل للمخاطرة خوفاً من ال يمي -

   :نتعامل معه كيف

 اإليجابية معه اقفموالالتعرف على وجهة نظره من خالل  -

 اته.اعتراضتدعيم وجهة نظرا باألدلة للرد على  -

 أكد له على أن لديك العديد من الشواهد التي تؤيد أفكارا -

 عدم إعطائه الفرصة للمقاطعة -

 قدم أفكارا الجديدة بالتدريف -

 لتكن دائماً صبوراً في تعاملك معه -

 نعم ...... ولكن  أسلوب:استعمل  -

 :الشخصية العدوانية المستعدة للتشاجر

  :خصائصه

 يثير المشاكل عدواني و-

 يمكن إثارته بسهولة -

 يعتمد فقط على نفسهيتمسك برأيه و -

 ومتوتر األعصابمتقلب المزاج  الوجه،عبوس  -
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 يبدي عدم اهتمامرفض اآلخرين وأفكارهم وي -

 يستخدم أسلوب الهجوم على الجوانب الشخصية  -

 اآلخرين.يكثر من الصياح لكي يروع  -

   معه:كيف نتعامل 

 غضبهمتص انفعاله وإليه جيداً لكي ت أصغ -

 ال تنفعل حافظ على هدوئك دائماً و -

 ال تأخذ كالمه على أنه يمس شخصيتك  -

 البرهان ة نظرا ودافع عنها بقوة الحجة وتمسك بوجه -

 أعده إلى نقاط الموضوع المتفق عليها -

 استخدم معه المنطق و ابتعد عن العاطفة -

 حافظ على جو المرح. ابتسم و -

 :المعرفة ىمدعشخصية  

 :خصائصه 

 يبدي دائماً اعتراضهال يصدق كالم اآلخرين و-

 يميل إلى السخرية ويحب السيطرة الكالمية و متعالي، -

 متمسك برأيهو رافض، عنيد، -

 يتحدث عن نفسه طيلة الوقتيفتخر و -

 يرتاب من دوافع اآلخرين و شكاا، -

 أنت.حاول أن يعلمك حتى عن عملك ي -

   معه:كيف نتعامل 

 .حافظ على هدوئك التامتماسك أعصابك و -

 .أن تثابر في عرض وجهة نظرا ولكن عليكتقبل تعليقاته  -

 .المدحفي مرحلة ما إلى اإلطراء وألجأ -

 .اختر الوقت المناسب لمقاطعته في مواضيع معينة -

-  ً   .لتكن واقعياً معه دائما
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 :الثرثار 

  :خصائصه

 .في كل شيءكثير الكالم ويتحدث عن كل شيء و-

 .يعتقد أنه مهم -

 .يمكن مالحظة رغبته في التعالي إال أنه أضعف مما تتوقع -

 .يتكلم عن كل شيء باستثناء الموضوع المطروح للبحث -

 .ةيقع في األخطاء العديد -

 واسع الخيال ليثبت وجهة نظره. -

 معه:كيف نتعامل 

يا سيد ...  له:قل  ،أنفاسهعندما يحاول استعادة قاطعه في منتصف حديثه و -

  عليه؟ألسنا بعيدين عن الموضوع المتفق 

 .أنك حريص عليهبت له أهمية الوقت وأث -

   .ذلك بالنظر إلى ساعتكه بأنك غير مرتاح لبعض أحاديثه وأشعر -

 :الخجول

 خصائصه:

 .يفتقد إلى الثقة في نفسه-

 .من السهولة إرباكه -

 .يتبدل لونه ألقل مؤثرمتحفظ و -

 .ول االختباء خلف اآلخرينيحا -

    كيف نتعامل معه:

 .أطلب منه تقديم وجهة نظره-

ال -. بوضعه في مواقف مضمون نجاحهاأن تعمل على زيادة ثقته بنفسه  حاول -

 عليه.حاول أن تعطيه الحل ليثبت و البدائل،تقدم إليه 
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 :العنيد

 خصائصه:

 .ال يرغب في االستماع إليهايتجاهل وجهة نظرا و -

  .يرفض الحقائق الثابتة ليظهر درجة عناده -

 .قاس في تعامله صلب، -

 .يحاول النيل منهمليس لديه احترام ل خرين و -

   معه:كيف نتعامل 

 .أشرا اآلخرين معك لكي توحد الرأي أمام وجهة نظره -

 .أطلب منه قبول وجهة نظر اآلخرين لمدة قصيرة لكي تتوصلوا إلى اتفاق -

 بعد.تكون سعيداً لدراسة وجهة نظره فيما أخبره بأنك س -

 :المتعالي
 

  :خصائصه

أن ذلك يمثل ال يمثل المكانة التي يستحقها و يعتقد أن مكانه وسط المجموعة

 .مستوى أقل بكثير مما يستحق

 .يحاول إيصالهم إلى المواقف الحرجةاول تصيد السلبيات لدى اآلخرين ويح -

 الجميع.أنه فوق بتعال العتقاده يعامل اآلخرين  -

  معه:كيف نتعامل 

 .ال تحاول استخدام السؤال المفتوح معه-

ألنه ينتظر ذلك ليحاول إثبات أن لديه المعلومات المتخصصرة حرول الموضروع -

 .المطروح أكثر بكثير مما لديك

أن رأيرك ال أنه هرو حرالل المشراكل وألنه يشعر عند توجيه السؤال المفتوح إليه -

 .لنسبة لهيمثل أي قيمة با

 . ولكننعم ... أسلوب:استعمل معه 
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 :الباحث عن األخطاء

 خصائصه:

 .الهجوم خير وسيلة للدفاع المشهورة:مقولته 

 .يتصيد األخطاء على درجة عالية -

 .لديه دائماً مجموعة من األسئلة ليواجه بها اآلخرين -

 .تراه يتنقل من مكان آلخر بحثاً عن األخطاء -

 اآلخرين. لمشاعر ليس لديه احترام -

    كيف نتعامل معه:

 .ال تفقد السيطرة على أعصابك معه

 .ال تفتح له الباب الكامل ليقول كل ما عنده -

 .أصغ إليه بدرجة عالية -

 .أفهمه أن لكل إنسان حدود يجب أن يلتزم بها -

 .ال تعطيه الفرصة للسيطرة الكالمية -

 :المتحذلق 

  خصائصه

 .هو مكتوب ال يصدق شيئاً إال ما-

 .األنظمة على درجة عاليةيهتم باللوائح و -

 .وهكذا مكانه،وللتليفون  مكانه،للقلم  أقسام:يقسم مكتبه إلى عدة  

  كيف نتعامل معه:

 .بالذات جانب الرقةأدخل عليه من خالل ما يحب و

 .األنظمةتحدث معه حول القوانين واللوائح و -

 .تعامل معه بالمادة المكتوبة -
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 مسلمات هامة قبل أن نبدأ الحوار:

يجب أن تكون واضحة تمرام الوضروح  التيهناا بعض النقاط األساسية والمهمة 

عملية الحوار، وبوضوح هذه النقاط نكون قد قطعنا شوطا كبيررا  فيقبل الدخول 

 مثمر، ومن أهم هذه المسلمات: اتجاه حوار فيجدا 

  أن الخالف طبيعة بشرية وفى ذلرك يقرول هللا عرز وجرل "ولرو شراء ربرك

 لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين".

  الخبررات،  فريالثقافات وترراكم  فيهو نتيجة تباين  الرأي فيأن الخالف

 ار سنين حياته.وهو يعكس حياة الشخص وخبراته وقناعاته على مد

  الحروار االعترراف بالخطرأ والتسرليم لمحراور برأيره،  فريليس من السرهل

النقطة السابقة يعبرر عرن ترراكم ثقافرات وخبررات  فيكما قلنا  الرأيكون 

لحظررة االعتررراف بأنهررا أفضررت لنتيجررة  فرريومعررارف ولرريس مررن السررهل 

 كمرررا أن الرررنفس البشررررية بطبعهرررا ال تميرررل إلرررى الفشرررل لحسررراب ،خاطئرررة

 اآلخرين.

  .أن جمع الناس على رأى واحد هو من المستحيالت وفقرا للنقراط السرابقة

محل اخرتالف برين  هيوأنه حتى قضية اإليمان بوجود الخالق عز وجل 

أقررل مررن ذلررك  هرريوبالتأكيررد كررل قضررية مهمررا بلغررت وضرروحها  ،البشررر

 ستكون محل اختالف بين البشر.

 رتين أحررردهما صرررحيح أنررره لررريس بالضررررورة أن يكرررون الحررروار برررين فكررر

كثيررر مررن المواقررف سرريكون هنرراا مسرراحات  فرريواألخرررى خاطئررة، بررل 

 دوما محل االختالف. هيرمادية كبيرة بين األبيض واألسود تكون 

  كرل  فيمعظم األحيان وليس أمرا مطلقا  فيأن الخطأ والصح أمر نسبى

 األحوال والقضايا.
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 ال يفسرردالنظررر  أن يرردرا المتحرراورون جيرردا أن اخررتالف وجهررات ينبغرري 

 للود قضية.

  أن الحرق أبلرف وأن السرلعة الجيردة ال برد وأن تفررض  المتحاورينأن يعلم

نفسها، فال يدفعه حرصه على إظهار الحق إلى االنردفاع الطرائي بمرا قرد 

 يضر بالسلعة أكثر مما يفيدها.

 إيجرابيحوار  فيمجموعة من المسلمات أردنا أن نوضحها قبل الدخول  هيتلك 

يكون لردينا قناعرة بأننرا نسرتطيع أن نردير  لكيمن حيث الشكل والمضمون،  ناجح

الررؤى واألفكرار طالمرا كران  فريالنهايرة عرن اتفراق وتوافرق  فيحوارا جيدا يثمر 

 الوصول الى نتيجة ايجابية.   فيلدينا رغبة حقيقية 

 فرريتررؤدى  الترريأهررم العوامررل والمحررددات  الترراليالجررزء  فرريوسرروف نسررتعرض 

 ناجح. إيجابيالى حوار  النهاية

 تؤدى إلى حوار إلى ناجح: التيأهم العوامل والمحددات 

 الشخصية للمحاور: أوالً: السمات

يقوم  والذيعملية الحوار وهو الشخص صاحب الفكرة  فينبدأ مع الجزء األهم 

اور أن يكون متسما للمح وينبغي إرسالها ل خرين من خالل الحوار،بعملية 

 الحوار. فيليتمكن من تحقيق أكبر فائدة من أهدافه ببعض المهارات 

ً أو إعالميا حتى يتمك ن  غالبا ال ً أو دبلوماسيا يحتاج الشخص ألن يكون محاميا

فنحن نتحاور يوميا في حياتنا االعتيادية، حيث  التحاور،من مهارات وأساليب 

دما يأخذ ولكن عنئية دون التفكير بها أو بحرفيتها، يتم التحاور بطريقة تلقا

  فنا.الحوار الشكل الرسمي نبدأ بالتفكير بالطريقة المثلى لتحقيق أهدا

وكون مهارات التحاور تعتبر شيئاً حتمياً للوصول الى نتيجة ايجابية، فإنه تُبذل 

  -ومنها: لمهارات األساسية للمحاور الناجح جهود للوصول إلى أهم ا
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 :أوال: سمات شخصية

شرخص المحراور صراحب الفكررة  فرياجب توافرها مجموعة من الصفات الو هي

الجيررد للقضررية المشررروعة، هررذه الصررفات مهررم أن تكررون  بالمحرراميليصرربح أشرربه 

شخصررية المحرراور، لرريس فقررط  فرريسررمات شخصررية وخصررائص طبيعيررة متواجرردة 

 العملية الحوارية ولكن أيضا يحيا بها بين الناس. فيالستخدامها 

 حكم فيها بحسب أمرين:أن القضايا يختلف ال الطبيعيفمن 

  قضية مشروعة أم باطلة هيهل. 

  يتقدم للدفاع عن القضية. الذي المحاميهو  الثانيالعنصر 

وأسرلوبه  المحراميوكم نرى ونسمع عن قضايا تبدو خاسرة للغايرة ولكرن بمهرارة 

وذكائه يستطيع أن يقلب المنضردة ويفروز لقضريته بنجراح مرا، فمرا بالنرا إذا اجتمرع 

 .حتمرريارع مررع قضرية أصررال مشرروعة بالتأكيررد النجراح لهررا سريكون البر المحرامي

وكذلك الحال بالنسبة للحوار فكثيررا مرا نردافع عرن قضرايا مشرروعة ولكرن نتيجرة 

السرري  يررتم خسررران القضررية. وفررى أحيرران كثيرررة قررد ال تترراح  المحرراميألسررلوب 

لفعرل عن القضرية قرد رسرم وترسرخ با السلبيالفرصة لالستئناف ويكون االنطباع 

مرن هرذه النقطرة يتبرين لنرا تمامرا أهميرة و ،ذهن اآلخرين وفى عقول المترابعين في

 :اآلتيمن خالل  لقضيته وفكرته المحاميأن يكون  فيدور المحاور 

 ؟من أنت -1

نقاشات وسجاالت حوارية أن تقرف مرع نفسرك  فيربما عليك قبل أن تبدأ الدخول 

 هرريأخالقررك؟؟ مررا  هرريك ؟؟ مررا ثقافترر هرريوقفررة صررادقة لتسررترجع مررن أنررت؟؟ مررا 

خانرة أخرالق الفرسران  فريألن الكثير منا يظن أو يضع نفسه  أهدافك من الحياة؟؟

ولكرررن مرررا أن ينرررزل لسررراحات الحررروار حترررى يتغيرررر الحرررال وتسرررقط عنررره أخرررالق 

فروسيته، ليتعامل مع المحاورين بسرلوكياتهم وأخالقهرم هرم حترى وان تنافرت مرع 

ن المحاور قد خسر المعركة بخسران نفسه حترى وإن وهنا يكو ،مبادئه ومعتقداته

 موضوع الحوار. فيالختام لتعلن انتصاره  فيصبت مجريات األحداث 
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 :التعامل مع اإلهانات الشخصية والنقد -2

قرد تصريب  والتري الحروار فرينقطرة محوريرة  هي التعامل مع اإلهانات الشخصية

مهرارة مرن مهرارات الحروار إال  المرء أثناء مجريات الحوار، وبرغم أنها قد تبدو

ألنهرا يجرب  "السمات الشخصية للمحاور" عنوان أننا فضلنا أن نضعها هنا تحت

 توأيرا كانر أثنراء الحروارات. فريكل حياتنرا ولريس فقرط  فيأن تكون خلقا نحيا به 

تلك اإلهانة الشخصية مادية أو معنوية فإن تعاملنا معها يرجح كفة الحوار بشركل 

 وس، ويضيف قوة واضحة للمحاور.كبير جدا وملم

 :اإلخالص -3

تررنجح الفكرررة دومررا إذا وجرردت مررن يعمررل بررإخالص لهررا. وعلررى مقرردار اإلخررالص 

 يكون مقدار التضحية والبذل على مقدار ما تكون النتائف.

 :ابتسامتك تسع الجميع -4

وأنت تقدم فكرتك، وأنت مؤمن تمامرا بصرحتها وأن فيهرا إصرالحا أو حرال، فأنرت 

بمن يقدم هدية لمن حوله وكأنك تحمل لهم باقة من الزهور الجميلرة األلروان  أشبه

وأنت تقدم  والشعوري الوجدانيالفواحة الرائحة، وعليك أن تستشعر هذا المعنى 

فكرترررك، تررررى كيرررف تتخيرررل نفسرررك وأن تقررردم زهرررورا بمثرررل هرررذه المواصرررفات 

 ل خرين؟؟

وانتعاشرة قلررب. هرذا فضرال عررن بالتأكيرد وال شرك ال برد أن يصررحبها ابتسرامة ثغرر 

 نفس المتابعين للحوار. فيتزرعها االبتسامة  التيالراحة النفسية العميقة 

 :فترة خارج أطر الفقرة وتقييم استمرار صالحيتها كلالخروج  -5

فكررة معينرة ويظرل  فرييحبس نفسه  أال العقالني الموضوعيمن سمات الشخص 

عليه دومرا أن يقروم بمراجعرات وتقييمرات  ،خادما لها حتى وان أكل عليها الزمان

 لفكرته ودوام صالحيتها وكونها ال زالت تستحق الدفاع عنها أم ال. 
 



 

 

101 

 :الحس المرهف وخفة الظل -6

الجيرد صراحب الفكررة أن يكرون خفيرف الظرل وأن ال يكرون  المحراميعلرى  ينبغي

 غير ذلة وال خنوع فيع كون متواضيثقيال ممال ومتعبا ل خرين وأن 

 .وأن تطلب أقل من مرتبتك لتصل إليها، ملقتال و 

 :االبتكار واإلبداع -7

بالتأكيرد يفيرد الحرروار  شريءهرو  ،أن يكرون المحراور صراحب روح إبرداع وابتكررار

أسررلوب وفررى طريقررة عرضررك وفررى  فرريويثريرره، حرراول دومررا أن تكررون مختلفررا 

قرض جديرد تقدمره كرل مررة مرن خرالل حواراترك، وا شريء فريكلماتك، فكر دومرا 

ابتكرر لتظرل كلمترك أو مرداخلتك  الجديرد. الشريءهرذا  فريالتفكير  فيبعض الوقت 

ذهن المستمعين والقرارئين وسرط سريل مرن الكلمرات يتلقونهرا يوميرا  فيشيئا يعلق 

اسرتخدام معطيرات  في ؛كلماته في ،أمثلته فيأساليبه  فيمدخل الحوار،  فيابتكر 

 عملية الحوار. فيووسائل مساعدة 

 :راف بالخطأاالعت -8

من المفترض أن يكون صاحب الفكرة النبيلرة أرفرع مرن أن يعانرد الحقيقرة ويكرابر 

وبعيدا عرن كرون االعترراف بالخطرأ خلرق نبيرل فإنره أيضرا  ،عن االعتراف بالحق

 ومترابعيتكسرب صراحبها المصرداقية لردى المحراورين  التريمن مهرارات الحروار 

 الحوار.

 تجنب حديث األنا: -9

تعطى انطباعا بتعاليك على محاوريك ومستمعيك  التياتك الكلمات كلم فيتجنب 

األمرر، أنرا  فريعلرى شراكلة: " أنرا دققرت  وتعكس اعتدادا وثقترك الزائردة بنفسرك،

بل حاول أن تكون هذه  "،رأيت أن الطريق الصحيح هوأنا  ،قمت بعمل دراسات

اخررتالف األفعررال منسرروبة للمجهررول حتررى لررو كنررت أنررت فاعلهررا. حتررى ال يكررون 

  .محاورا معك سببا لرفض هذه األفكار كونها نابعة منك
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 معايير المحاور الجيد: ثانيا:

  اإليجابي:االستماع  

ري  ،وهي طريقة فع الة فري التشرجيع علرى اسرتمرارية الحروار باإليجابيرة وهري تنم 

ويحترراج االسررتماع اإليجررابي إلررى رغبررة حقيقيررة فرري  ،العالقررة بررين المتحرراورين

خدم الحوار، وفي ذلك تعل م الصبر وضربط الرنفس، وعرالج االندفاعيرة االستماع ت

وتنقية القلب من األنانية الفردية، واالستماع اإليجابي يؤد ي إلى فهرم وجهرة نظرر 

 ويعطي مساحة أكبر في فهم اآلخرين.  ،اآلخرين وتقديرها

  :حسن البيان 

دون إطالرة أو تكررار يحتاج المحاور إلى فصاحة غير معق دة األلفاظ، وإلرى بيران 

فتكررون العبررارات واضررحة، ومدعومررة بمررا يؤك رردها مررن الكررالم والشررواهد واألدلررة 

ومن البيان تبسيط الفكرة وإيراد االستشهادات الداعمرة  ،واألرقام وضرب األمثلة

الستثارة االهتمام واستنطاق المشاعر مع تقديرها، ومواصلة الحوار حت ى يتحقق 

اً عرردم السرررعة فرري عرررض األفكررار ألن ذلررك يُعِجررز ومررن البيرران أيضرر، الهرردف

 الطرف اآلخر فال يستطيع التركيز والمتابعة، وكذا عدم البطء كي ال يمل. 

ومن البيان ترتيب األفكار بحيث ال تزحمأ األفكار فري ذهرن المحراور، فيضرطرب 

أال يظرن أن أفكراره واضرحة فري ذهرن محراوره كمرا هري وعلرى المحراور إدراكه. 

ومتى  ،ومتى ينصت ،وعلى المحاور أن يعرف متى يتكلم ،ي عقله هوواضحة ف

 .يجيب باإلشارة، وعليه استخدام نبرة صوت  مريحة وهادئة

 يحتاج المحاور إلى الجاذبية: 

تقرررديم التحيرررة فررري بررردء الحررروار، وأن يبررردأ بنقررراط االتفررراق كالمسرررلمات يجرررب  

 ،البرردء بنقرراط االتفرراق والبررديهيات، وليجعررل البدايررة هادئررة وسلسررة، إن  مررن شررأن

وكسرب الثقرة  ،وتقلريص الفجروة ،امرتالَا قلبره ،والبدء بالثناء على المحاور اآلخر

 بين الطرفين، وتبني جسرا من التفاهم يجعل الحوار إيجابيا مت صال. 
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  انتباه محاوره مستدعيةيحتاج المحاور إلى جعل فقرة االفتتاح: 

وأن يعرري  الفهررم،طبيعيررا مبنيررا علررى أن يحرراول أن يكررون الحررديث المحرراور  علررى 

  .لالنتباهمثيرة  االفتتاحوأن تكون فقرة  الهدف المراد الوصول إلية من حوارهما

  كلمة " ال" عدم استخدام: 

خاصرة فري بدايرة الحروار، وال يسرتعمل على المحاور أن ال يسرتخدم كلمرة " ال " 

وال عبررارة " أنررت  … "بكررذاضررمير المررتكلم أنررا، وال عبررارة " يجررب عليررك القيررام 

 .ذلكلك سأثبت مخط ، و

 الوسائل المعينة استخدام: 

واألسرراليب الحسررية والمعنويررة الترري علررى المحرراور أن يسررتخدم الوسررائل المعينررة  

تسررراعده علرررى توصررريل مرررا يريرررد كالشرررعر وضررررب األمثرررال واألرقرررام واألدلرررة 

 والبراهين مع تلخيص األفكار والتركيز على األكثر أهمية. 

 النفعاالتضبط ا: 

على المحاور أن يكرون حكيمرا يراقرب نفسره برنفس الدرجرة مرن اليقظرة واالنتبراه  

الترري يراقررب فيهررا محرراوره، وعليرره إعررادة صررياغة أفكررار محرراوره وتصرروراته 

 وقسمات وجهه ورسائل عينيه، وعليه أال يغضب إذا لم يوافقه محاوره الرأي. 

  المبالغة:يحبّها، مع عدم  يالت أو لقبه أو كنيته باسمهمخاطبة المحاور 

بنفسره ومعرفرة أن الطرررف  براالعتزازوذلرك يعطرى للشرخص اآلخرر إحسرراس 

 . باحترام االحتراماآلخر يبادله 

  إذا سرئل المحراور عرن مسرألة ال يعرفهرا "ال أعلرم" أو ال أدري"“برـ اإلجابرة 

 وفي ذلك شجاعة نفسية بعدم التستر على الجهل الشخصي. 

 شكر المحاور اآلخر على تنبيهه للمحاور األول. االعتراف بالخطأ و 



 

 

104 

  علررى المحرراور التررذكر فرري كررل لحظررة أنرره يحرراور ولرريس يجررادل خصررما، وأن

يتذكر أن الحوار قد يكون أشد من موج البحر فري يروم عاصرف، فرإن لرم يكرن 

رب انا ماهرا للحروار يمنرع االسرتطراد ويتجنرب ترداخل األفكرار؛ غرقرت سرفينة 

 قاش والجدل العقيم. الحوار في بحر الن

  .م جانبا واحدا من الحوار على حساب جوانب أخرى  على المحاور أال يضخ 

 .على المحاور أال يتعالى بكلمة أو بإشارة أو بنظرة 

 :مهارات الحوار

 :تنقسم مهارات الحوار الى قسمين

 : مهارات اإلعداد للحواراألولالقسم 

 القسم الثاني: مهارات تنفيذ الحوار

 للحوار: اإلعدادأوال: 

 إتقان فن الحوار ليس مستحيال: 

ويظل ينظر لهم بعين  مجال الحوار، فيع أشخاصا بارعين كثير منا يشاهد ويسم

لهم  ومبهورايوم من األيام مثل تلك الرموز،  فياإلعجاب مستبعدا أن يكون 

من المهم أن نعرف جيدا أن العملية  الحوار. ولكن فيعلى موهبتهم المتميزة 

ولكن  ،األساس فيجزء منها تقوم على مواهب ربانية  فيحوارية بالتأكيد ال

إذا ألم بها  والتي تدريب ومعرفة أسس وقواعد الحوار،الجزء األهم هو ال

طى الفارق الكبير بينه وبين نجوم الشخص وتتبع خطواتها سيستطيع أن يتخ

 ينبغيلذا  ريكتسب مهارات ومواهب الحوا أنوبمرور الوقت سيستطيع  الحوار،

البداية أن نلغى من رؤوسنا فكرة أن عملية الحوار عملية مستحيلة وال  في

علم  أيأن أخوضها وأتميز بها، بل علينا أن نعلم إن الحوار شأنه شأن  يمكنني

 آخر له خطوات وكتابات تنظيرية بتتبعها وتنفيذها يمكن إتقان فنون الحوار.
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 ؟  ولماذا أختيرنه تحديد ومعرفة موضوع الحوار والهدف م 

 أوالتقييم  أوالفهم  للمساعدة علىفقد يكون الغرض من الحوار تقديم المعلومات 

 األفضلالفهم  أوتحسين العالقات  أوالمساعدة على حل المشكالت  أوالتعليم 

  الموضوع من أهم مهارات اإلعداد للحوار. اختيارفإن  وبالتالي، ل خرين

  األسئلةالتفكير في نوع: 

 ،التي قد يواجهها مقدما ويقوم بإعداد مادة الحوار األسئلةيفكر المحاور في نوع  

ويختلف قدر الجهد المبذول للحصول على المعلومات على حسب طبيعة الحوار 

ال تحتاج الى جهد كبير  واألصدقاء األهلونوعه، فالحوارات الودية القصيرة مع 

، اإلذاعيةبة للحوارات بالنس األمرللحصول على المعلومات، ويختلف 

ينصح  هذه الحاالتالصحفية، والمناقشات والندوات والمؤتمرات، ففي و

بالرجوع الى مراكز المعلومات والكتب والدوريات المتخصصة واالنترنت 

 وغيرها من المصادر لجمع المعلومات ذات الصلة بموضوع الحوار.

 اإلعداد الجيد للحوار: 

واالستعداد  شامال، تحضيراوان يحضر لها  جيداته إعداد ديعد المحاور ما أن

فاآلخرون قد  ناقشته مع شخص آخر، أنكلو  أسهللموضوع الحوار يصبح 

 أولتناول نقاط صعبة كنت تحاول تجنبها يضطرونك  أو أخرى يضيفون أبعادا

 .المعنوييمنحونك نوعا من الدعم 

 تقييم تجارب الحوار ومعالجة األخطاء: 

الذاكرة  فية حوارية تشارا بها، أن تمرر شريطها سريعا بعد كل عملي ينبغي

أثناء  فيوتعييد تقييمها والوقوف عند نقاطها السلبية وااليجابية، وبالتأكيد ستجد 

تلك المراجعة والتقييم بعضا من المواقف والكلمات كنت تتمنى لو قمت بها أو 

ا وتتمنى لو لم تقم قلتها لتكون العملية الحوارية أقوى، ونقاط أخرى قد قمت به
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المرات المقبلة  فيبها، هذا التقييم سيساعدا على أن تكون أكثر استعدادا وخبرة 

التقييم بمشاهدة فيديو مصور أو  فيويمكن أيضا االستعانة  من العملية الحوارية.

تسجيالت صوتية لهذه العملية الحوارية، كما يمكن االستفادة بآراء اآلخرين 

 ثناء العملية الحوارية.وتقييمهم ألدائك أ

 وضوح الهدف: 

هذا الجانب هو  فيوننتقل اآلن لمرحلة االستعداد لحوار بعينه، وأول نقطة 

ذلك الرجوع ألهداف الحوار كما ذكرناها  فيمن الحوار ويمكن  هدفوضوح 

 التيأن يكون الهدف واضحا جدا ومحددا والبحث عن الطرق  ينبغيسابقا. 

 هذا الهدفتؤدى مباشرة إلى تحقيق 

  أجوائه فيتخيل الحوار والعيش: 

تخيل نفسك أثناء  فيأجواء الحوار وتقضى بعض الوقت  فيمن المفيد أن تعيي 

بداية األمر  فيوطريقة إلقائها،  ،ستقولها فيه التيوتخيل بعض الكلمات  ،الحوار

أجواء الحوار وتخيله لمدة أيام قبل الحوار، ولكن بمرور الوقت  فيقد تعيي 

ستتقلص هذه الفترة لتصبح عدة  ،زدياد الخبرة والتمكن أكثر من الحواروا

مهم أن ندرا أهمية تخيل الحوار و ات أو بعض الدقائق قبيل الحوار،ساع

لياقة ذهنية عالية قبل الحوار  فيأجوائه قبل الحوار بما يهيئك لتكون  فيوالعيي 

أثناء الحوار. ولكن  فياإلعداد لبعض المواقف المتميزة  فيوأيضا بما يساعدا 

أجواء  فيأن نحترس من سلبيات زيادة جرعة العيي  ينبغيالوقت ذاته  في

نشاطات الحياة وبما قد يؤدى لالرتباا  باقي فيالحوار بما يؤثر سلبا على أدائنا 

 ورهبة الحوار.
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 الورقة والقلم وصيد الخاطر: 

درجة المندوب إن لم يكن أحيانا يصل استخدام القلم والورقة للتخطيط واإلعداد ل

الفرض، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. وهكذا الحال بالنسبة للورقة والقلم 

فعليك دوما أن تصحب  واستخدامهما لإلعداد ألى أمر وال يشذ عن ذلك الحوار.

ستتناولها  التيورقا وقلما تسجل بهما خواطرا حول الحوار المقبل والنقاط 

صيد الخواطر  هيوالفائدة األهم من استخدام الورقة والقلم  والعناصر واألسئلة،

أجواء موضوع الحوار ستجد بعض  فيفأحيانا وكما قلنا سابقا وأنت تعيي 

ذهنك وتناسب الحوار المقبل، وإن لم تكن مستعدا  فيتبرق  التيالومضات 

وتنساها وربما لن تتمكن  ستختفيوجاهزا لتسجيلها فور سطوعها فسرعان ما 

 استحضارها مرة أخرى. من

 االستعانة باهلل والدعاء: 

تعد هذه النقطة بمثابة القلب من مرحلة االستعداد، فمهما بلغ استعدادا وأخذا 

هذا المجال، فكل هذا قد  فيالحوار وخبراتك الماضية  فيباألسباب وقدراتك 

هلل عز لذا عليك أن تستعين با يصبح عديم الفائدة والتأثير إن غاب عنه التوفيق.

للحق ويلهمك الصواب ويجرى الحق على  أن يوفقكوجل وتدعوه وتسأله أوال 

لسانك ويلهمك حجتك، وثانيا وأن يجمع لك القلوب وأن تصل رسالتك ل خرين 

واضحة جلية كما أردتها. وأخيرا أن يتقبل منك هذا الجهد ويجعله خالصا لوجهه 

 .الكريم

ر   : الثانيالطرف أو اآلخر المحاو 

 في الثانيالعملية الحوارية وليس شرط أن يكون الطرف  في الثانيالطرف  هو

العملية الحوارية مخالفا وإنما ربما يكون فقط مستقبل لرسائلك ومستفسر عنها، 

من  الثانياه الطرف نتوقف عند بعض النقاط الواجب االنتباه إليها تج يليوفيما 

 ·عملية الحوار
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 من أحاور؟

ميع وأتناقي مع الجميع، فالحوار بالتأكيد له فوائد عديدة األصل أن أحاور الج

حوار من تلك الفوائد وال سيما إثراء الفكر  أيكما ذكرناها سابقا ولن يخلو 

 آلخرين.على اوالتعرف 

 هل أحاور المخالف؟

بالطبع أحاور المخالف حتى وان كان الخالف عقائديا وليس فكريا فحسب، ومن 

ورا لمثل تلك الحوارات بين األنبياء والصالحين من تتبع آيات القرآن نرى ص

جهة ومن جهة أخرى مع قومهم ممن ضلت عقيدتهم وتوجهم، فلم يمنع اختالف 

العقيدة حوار الرسول صلى هللا عليه وسلم مع كفار قريي أو اهل الديانات 

أكثر من موضع حوارا بين هللا عز وجل  في القرآن فياألخرى، بل ونجد 

 أن خالف إبليس أوامر هللا وعصاه. وإبليس بعد

 ال أحاوره؟ الذيمن هو  إذاً 

قدر اإلمكان تجنب محاورة صنفين، إال إذا اقتضت الحاجة لمحاورتهما  ينبغي

مجال مناظرة  فيو كان الحوار أكوجود متابعين للحوار على سبيل المثال، 

 هذين الصنفين هما الجاهل والمجادل. ،واقتناع وإقناعوليس نقاش 

"األمى" فليس المقصود بالجاهل هو من ليس و الجاهل"يجب التفريق بداية بين "

  .لديه المعلومات أو قليل المعرفة، فهذا الشخص بالتأكيد ال مانع من الحوار معه

إنما المقصود بالجاهل هو الشخص الصلف األحمق صاحب العقل المغلق والغير 

ومثل هذا  فكار من األساس.مهتم بمجريات الحياة ومناقشة المواضيع واأل

أن نعامل الجاهل بالحسنى  بتجاهله أو تجنبه ويجبالصنف يكون التعامل معه 

الحديث وال نضيع الوقت  فينجاريه  يه ونسلم عليه وفى الوقت ذاته الونحسن إل

إذا علينا أن نفهم جيدا من هو الجاهل وأن ال نصنف شخصا وفق هذا  معه.

  .الحدود، ومن ثم يكون التعامل معه بالحسنى أضيق أضيق فيالتصنيف إال 
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كونه ربما يكون  فيهو "المجادل" ويختلف المجادل عن الجاهل  الثانيلصنف ا

صاحب فكرة ومثقف ومطلع ولديه معلومات وفيرة غزيرة، إال أنه دائما ما 

يجادل ويصم أذنه عن صوت الحق حتى لو ظهر جليا، ويرفض االعتراف 

أدلة محاوره وإقناعه، ويظل يناقي يجادل ألجل الجدال  والتسليم مهما بلغت

وليس ألجل الوصول للحقيقة. وهذا الصنف ربما علينا أن نحاوره مرة نقدم فيها 

ولكن ال نكرر معه الحوارات ونحن نعلم سلفا انه ليس  ما لدينا من آراء ودالالت

من  أخرىإال أن يكون هناا أطراف  من ورائها طائل وليس منها نتيجة،

  .من مثل هذه الحوارات ستستفيدالمتابعين 

 :المخالف واآلخر أمهارات تتعلق بالمحاور 

 :ال تقاطع المخالف -1

 من أكبر أخطاء الحوار أن تقوم بمقاطعة مخالفك أثناء تكلمه، فأنت بذلك:

نهايتها مع  فيربما تختلف  والتيتحرم نفسك من وصول فكرة اآلخر كاملة  -أ

 نك سمعتها كاملة كنت لتتفق معها.بدايتها، ولو أ

شخص ال يسمع إال لصوت نفسه وذو  أنكتعطى انطباعا لدى محاورا  -ب

 .موضوعيمسبقة وال يتعاطى مع عملية الحوار بشكل  أحكام

وفى نظر  والضعيف،بيعة النفس تميل لمساندة المظلوم فبطتخسر المتابعين، -ج

على حقه  التعديمن الطرف الثالث أن قطعك لحديث محاورا هو نوع 

 واستضعافه.

 :اإلنصات -2

سلسلة التواصل الفعال، وال تكون فقط  فيعملية مهمة جدا  هيعملية اإلنصات 

باالستماع لكالم اآلخر ولكن أيضا باالهتمام به والتفاعل بكل الجوارح معه، 

 بالنظر إليه باهتمام وإصغاء السمع له وإيماءة الرأس وحركة اليد، وتساعد عملية
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بينك وبين محاوريك حتى  إنسانيةمشاعر  وإيجادتوفير جو هادئ  فياإلنصات 

والفكرة. وتسمح لك بتفهم وجهة النظر األخرى جيدا  الرأي فيوان اختلفتم 

 .تركيز وموضوعية فيالرد عليها  وبالتالي

 :حافظ لمحاورك على حقه -3 

أن تحافظ  وهي ،نقطة أخرى أخالقية قبل أن تكون من المهارات وفنون الحوار

على حقوق محاورا سواء كانت تلك الحقوق مطلوبة منك أنت أو من المقدم أو 

حفاظك على حق محاورا  ،الحوار متابعيمنسق الحوار أو كانت مطلوبة من 

المخالف معك فضال عن كونه خلق نبيل فهو أيضا يوطد العالقة اإلنسانية بينك 

 لمتابعين.وبين المحاور ويكسبك الثقة لديه ولدى ا

 ومن أمثلة حفاظك على حقوق محاورا:

  وال أن تشهد له بما تعرفه عنه من مواقف أو أقوال تزكيه أنت:منك ،

عليه، أن تفسح له مكانا للجلوس  تجعل خالفك معه سببا للتجني

 .والمناقشة بحرية

 :أن تطلب له وقتا كافيا ليشرح وجهة نظره،  من مقدم الحوار أو منسقه

أن ال يقاطعه ليستطيع توضيح وجهة نظره وأن ترد عنه  وان تطلب منه

 مصداقيته.أو تحامل من المقدم تعلم أنت عدم افتراء  أي

  أن ال يتطرراولوا عليرره بكررالم أو إشررارات، وأن  للحرروار:ومررن المتررابعين

يتعاملوا معه المعاملة الكريمة حتى وان كانوا مخالفين لطرحه ومؤيردين 

الحكرم والتعامرل وأن ال يكرون تعصربهم  فري لك، أن تطلب منهم الحياديرة

 لشررررخوص المحرررراورين بقرررردر مررررا يكررررون القتنرررراعهم باألفكررررار واألدلررررة

 المطروحة.
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 :كسب األشخاص والقلوب أهم من كسب المواقف -4

محلها، وال يكون  فينصيحة صحيحة ومهمة جدا، ولكن على أن توضع  هي

توجد  منها، أن كسب الشخص على حساب الحق والفكرة، وإنما المقصود

تلجأ مثال  أالويعنى أيضا  مغلق.الحوار إذا وصل لطريق  فيلمحاورا مخرجا 

إلحراج محاورا حتى وان كان ذلك سيكسبك الموقف والمناقشة ولكن على 

 فيبانتصارا على مخالفك  تنتشي أالومنها  حساب خسرانك للمحاور نفسه

كرره مما يورثه عنادا أكبر، تحتفل بانتصارا عليه وتعلن ذلك وت وأالالحوار، 

بل األولى أن يلمس هو داخليا والمتابعين للحوار انتصارا عليه دون أن يظهر 

 عليك الفخر بذلك.

 تجاه الطرف اآلخر: نصائح مهمة للمحاور

 الحق وقضيتك 

 المحاور والمخالف نفسه والحفاظ على عالقات إنسانية مع المخالفين 

 كسب المواقف 

 مرجعياته وعلمائه وأساتذته واجتهاده و احترام عقلية اآلخر 

أثناء نقاشك مع المخالف أن تظهر احترامك لرأيه حتى وان كنتما  فيمهم جدا 

مختلفين كل االختالف فرأى المرء والذى هو وليد ثقافاته وخبراته على مدار 

سنين حياته بالتأكيد يمثل جزء من شخصه، وهجومك عليه يترجم تلقائيا وال 

ه على أنه هجوم على شخصه، وكذلك علينا أن ال نسفه من ثوابته إراديا لدي

واحد منا أن تهاجم ثوابته  أيفبالتأكيد ال يقبل  ،ومرجعياته وقادته وعلمائه

إال  نظري فيوثقافاته، فمهما كانت تلك المرجعيات والثقافات مخطئة ومضللة 

عه بالتبعية ليهاجم أنها بالنسبة له تمثل رمزا وشيئا كبيرا، وهجومك عليها سيدف

 فيمرجعياتك وثقافاتك، بما يخرج بالحوار عن هدفه ويتحول لسجاالت شخصية 

 الدفاع عن المرجعيات والثقافات.
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 إحسان الظن والبعد عن اتهام الضمائر: 

حينما نحاول أن نفهم آراء المخالف أن نسبق بحسن الظن فيه وفى هدفه  ينبغي

نيته وهدفه.  فياتجاه اتهام اآلخر  في نتحرا وأالوالموقف،  الرأيمن هذا 

للنقاش والحوار بلغة العقل  األساسيفاتهام النوايا هو بمثابة الهروب من الميدان 

 الضمائر. فيالنوايا والتفتيي  فيوالحجف إلى ميدان آخر لغته السب والتشكيك 

 الموقف من استفزازات محاورا: 

أن يكون المحاور الجيد  ينبغيوبعض األحيان الستفزازا،  فيقد يلجا محاورا 

ف استفزازات الخصم متنبها لتلك المحاورات وال ينساق خلفها، فانسياقك خل

بساطة مفتاحا سحريا الحوار، وتعطى لمحاورا ب فيتركيزا يفقدا هدوءا و

فمادام قد اكتشف نقطة الضعف هذه فيك فسيلعب عليها كثيرا، وقد  للتغلب عليك،

مرحلة من التشنف واالنفعال تفقد المحاور  فيالدخول  ينتف عن هذا االستفزازات

 قضيته ويخسر أيضا معها المتابعين للحوار.

 تفهم رأى اآلخر وتبنى فكرته: 

أن تتبنى الفكرة المخالفة لرأيك وعي دور المدافع  وهي التجربةجرب دوما هذه 

ممارسة  في وبالغ-برغم أنك شخصيا لست مقتنعا بها  –لها  والداعيعنها 

ستجد  ،التجربة وابحث عن أدلة منطقية وموضوعية لتقتنع بالفكرة األخرى

مصوغات ومبررات منطقية لالقتناع  قدرتك على إيجاد وهينتائف عجيبة ال

وأدلته ومبرراته  الرأيبالفكرة األخرى، هذا سيساعدا على تفهم دوافع مخالفك 

)ضع نفسك  ومبرراته مما يجعلك أقدر على النقاش معه وإقناعه والرد على أدلته

 .مكان اآلخر(

 التعامل بالمساطر: 

كل مسطرة يقاس  لمخالفين بمساطر مختلفة،علينا أن نتعامل مع المحاورين وا

وكل موقف يستخدم له المسطرة  وكل شخص يقاس بأكثر من مسطرة. ،شيءبها 
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فهناا مثال المسطرة العقائدية،  المناسبة لقياسه ومن ثم الخروج بالنتيجة.

ومسطرة  العلميسطرة التعامالت، ومسطرة السياسة ومسطرة المستوى وم

وغيرها. فقط علينا أن نستخدم المسطرة المناسبة قيات لألخال وأخرىالسلوكيات 

 .الوقت المناسب لنطلق الحكم المناسب وهكذا في

فعلى سبيل المثال على أن أفرق بين أن أكون مختلفا عقائديا مع شخص ما وبين 

 في السياسيالمجال  فيجانب آخر، مثال اتفق معه  فيتفقا معه أن أكون م

حال الحديث عن العقيدة هنا بالتأكيد بيننا  ففيمحاربة الفساد والمحسوبيات. 

بظالل  العقائدييلقى الخالف  أاليجب  السياسيحال حديثنا  فياختالف، ولكن 

 . السياسيوارفة على الحديث 

خص الواحد بمساطر متعددة ومن بعدها نقدم مما سبق فإنه علينا أن نقيس الش

القياسات  بباقيقياس المسطرة المناسبة للحدث وموضوع الحوار، مع االحتفاظ 

خلفيات فكرنا دون أن تطغى قياساتها على قياسات المسطرة المناسبة  في

 استخدامك لهذه المساطر بحرفية سيؤهلك للحصول على قياسات دقيقة  ،للحدث

  المخالف بالثناء عليه:ابدأ كالمك مع 

  .دعم الحوار فييمكنك استخدامها  التيمساحات المرجعيات واألدلة 

سواء كان هذا الثناء على  عليه،من الجميل أن تبدأ حوارا مع اآلخر بالثناء 

 شخصيرأى طرحه أو موقف اتخذه أو على تاريخه وماضيه أو حتى على أمر 

للحضور  للمشاقةلكلمات أو حتى تكبده كأسلوب حديثه وطريقة تعبيره وانتقائه ل

 ومن شأن البدء بالثناء على اآلخر أن يحقق أمرين:

 وبالتاليهادئ غير متشنف  شعوريجو  فيأن تعيي أنت شخصيا  -1

 يجب تجنبها أثناء عملية الحوار. التيتتالفى العديد من المحاذير 

 رفتح قنوات اتصال إنسانية مع المحاورين بشكل سريع ومباش -2

 يضفياستخدام األسماء  ولقبه وكنيته الشخصياسم المحاور  باستخدام
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جو من األلفة ويكسر العديد من الحواجز بين المتحاورين، ويعكس 

 احتراما متبادال.

 :الحوار "الطرف الثالث" متابعي

صر األمر على أطراف الحوار فحسب بل غالبا يكون تقمعظم الحوارات ال ي في

وكذلك المشاهدون من  ،ر، مثل الحضور لمؤتمر أو ندوة ماهناا متابعين للحوا

وأيضا المتابعين من خالل  ،أو المستمعون من خالل المذياع ،خالل التلفاز

تكون  اإلنتاجبين أطراف  الثالثيالحوار  فيوكذلك ، المنتديات الحوارية

 تقريب فيوهنا دورها يكون هاما جدا  ،الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة

وأغلب األحيان يكون المتابعون للحوارات أكثر استعدادا لتقبل  وجهات النظر،

من قبل المتحاورين، حيث أن معظمهم ال يكون قد  إقناعااألكثر  والرأيالفكرة 

 األصوب أسهل.  بالرأيكون رأيا مسبقا تجاه فكرة معينة مما يجعل اقتناعه 

 :متابعين الحوار بعضا من النقاط المهمة تجاه يليونستعرض فيما 

 :واجبك كمحاور تجاه المتابعين-أ

 توضيح مفردات الحوار:  

أن يشغلوا جزءا من تفكيرا كمحاور،  فينبغي ،حال وجود متابعين للحوار في

مجريات الحوار، فأحيانا يكون سياق الحوار واضحا جدا  فيويتطلب ذلك وضعهم 

عين مثل بعض المصطلحات ألطراف الحوار ولكن هناا خلفيات مفقودة لدى المتاب

أو ترتيب لألحداث، مما يتطلب منك أن تحاول توضيح تلك األمور للمتابعين على 

 .طول خط الحوار حتى ال يشعر المتابع أنه فقد تواصله وتتبعه للحوار

  الحوار فيإشراكهم: 

الحوار وال يتوقف دورهم عند  في إيجابيمن المهم أن تجعل للمتابعين دور 

الحوار  فيط، بل يفضل قدر المستطاع أن تتاح لهم فرصة المداخلة المشاهدة فق

ويمكن من خالل تلك المداخالت ، وطرح آرائهم وأسئلتهم على المتحاورين
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واألسئلة أن تعرف مقدار وصول رسالة الحوار لهم والحصول على تغذية 

 عكسية تجاه أداء المتحاورين وتأثيرهم على المتابعين.

 اية عليهم وال تتحدث باسمهمال تمارس دور الوص:  

 هيمن شانها أن توجد فجوة بين المتحاور والمتابعين  التيمن أكثر األمور 

وأنه يخول  وأفكارهم،شعورهم بان المحاور يمارس دور الوصاية على عقولهم 

لنفسه أن يختار ما يصلح لهم وما ال يصلح، وبحكم اعتزاز كل شخص بفكره 

غير مقبوال لدى جمهور المتابعين، لذا يجب أن وعقله فسيكون هذا التصرف 

أو أن  المتابعين،تطرح األمور بموضوعية متجنبا الحجر والوصاية على عقلية 

تتحدث باسمهم وتطلق أحكاما نيابة عنهم، فقط تحدث عن رأيك حتى وان كان 

وأنه غير ملزم  تعتقده، الذيعليه إجماع من المتابعين تحدث به على انه رأيك 

 قيين.للبا

 تواصل معهم: 

تتاح الفرصة للمتابعين أن يسألوا ويتناقشوا مع المتحاورين حول  قد ال

أطروحاتهم من خالل الحوار، لذا يفضل أن تترا وسيلة يسهل بها أن يتواصل 

مثال من خالل رقم هاتف أو  الحوار،المتابعون معك كمحاور بعد انتهاء وقت 

 .... الخبريد اليكتروني 

 دون ويطلبون ويسألونتخيل ما يري: 

حيز من يحاورا وتفكيره، بل عليك أن تحاول  فيتقصر حوارا  أالحاول 

خطابك  فياستيعاب اختالف مستويات المتابعين فكريا وثقافيا وتحاول أن تكون 

وحوارا على مسافة متساوية من الجميع، وأن تتوقع األسئلة واالستفسارات 

 عليها وتوضحها. أذهان المتابعين وتجيب فيتدور  التي

  الشخصية األمور، مثل بعض الحوار فيال تثقل عليهم بما ال يعنيهم 

ال تفيد الحوار. والتيالخاصة بالمتحاورين 
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 :من المتابعينأنت أن تكون  -ب

 احضر الحوار من أوله: 

تكون رأيا كامال غير  أناحرص على أن تتابع الحوار من بداياته حتى تستطيع 

وحول المحاورين، وحتى تكون مشاركتك من خالل  منقوص حول الموضوع

فاتك من  الذيالجزء  فيطرح غير مكرر وسؤالك لم يكن قد أجيب عليه 

 الحوار.

 بفاعلية: شارك 

حال كان ذلك متاحا من خالل  فيالحوار  فياحرص على أن تكون مشاركا 

ولكن احرص على أن تكون ، أو كتابة سؤال حول ما يجول بخاطرا مداخلة

الغالب ستكون المساحة الزمنية المتاحة لك قصيرة  فيزا محددا، حيث أنه موج

 الحوار. فيللمشاركة 

 قف على مسافة متساوية من المتحاورين: 

مع المتحاورين عليك أن تحرص قدر اإلمكان بأن تساوى  اإلنسانيتعاملك  في

م فقط بينهم، فخطأ شائع يقع فيه المتابعون للحوار وهو أنهم يوجهون اهتمامه

بعض األحيان من يبدأ مداخلته بأن يختص  فيلمن يتناغم مع فكرتهم، حتى لنجد 

فقط من يؤيد فكرته بالسالم والتحية ويتجاهل تماما الطرف اآلخر وان يحفظ 

مما يسي  ويترا انطباعا سيئا لدى  ،األلقاب لمن يؤيده ويسقط األلقاب مع مخالفه

 اإلنسانيالتعامل  فيكيد المسافة المتساوية وبالتأ ،المتابعين باقيالمخالف ولدى 

ال تمنع أن تطرح وجهة نظرا بالشكل الكامل حتى وان كانت مختلفة تمام 

 .وموضوعيشكل هادئ  فيالحوار ولكن  طرفياالختالف مع طرح أحد 
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  الحوار: : تنفيذاثاني

 أن تقدم حوارا فعاال أن تراعي ما يلي عند تنفيذه: أردتعليك إذا 

 لخوف جانبادع ا: 

خصوصا في الحوارات  –منا  كثيرافالخوف من عدم تجاوب اآلخرين يجعل 

احتماالت عدم  أنالبدء في الحوار ولكن الحقيقة هي  يخاف -العابرة القصيرة 

 .   جداالتجاوب ضيفة 

 استهالل الحوار وختامه أحسن: 

ل الجيد يساعد ، واالستهاللجمل االفتتاحية والجمل الختاميةفالمستمع يركز على ا

 لالستماع الى باقي الحديث.   اهتمامهعلى جذب انتباه المستمع كتمهيد إلثارة 

 ال تبدأ بالقضايا موضع االختالف: 

 أفرادفالمحاور الذكي يبدأ بإثارة عناصر الموضوع التي ال يختلف عليها 

تفاق فنقاط اال توجد فيها وجهات نظر مختلفة، النقاط التيالجمهور ثم يتدرج الى 

تحدث نوعا من التآلف الفكري وتدعم االتجاهات البناءة في النقاش وتجعل 

 الستكمال الحوار. مهيأالطرف اآلخر 

  منازلهم وأنزلهمجامل الناس: 

جهة ومن  األشياءترى  أنواظهر تقديرا له وحاول  بأهميتهاشعر من تحاوره 

يسيرة كقولك  يوهالنفوس  نظره وتلطف بكلماتك، فبعض الكلمات تفتح مغاليق

 ..الخ.  . بالتعرف عليك أسعدنيما  ،لياسمح  معذرة،

 احمل راية الرفق والحنان: 

 ويختمه بعبرارات ترذوب رقرة ولطافره لكالمهفالمحاور الجيد يناقي بتلطف ويقدم 

 ىإن تحرد ،العقل والمنطرق والحجرة الدامغرة يبلغهفي النفس ما ال  األثروتبلغ من 

الن النفس  وس،ن بالحجة الدامغة يثير البغضاء في النفولو كا وإفحامهماآلخرين 

 تميل الى اللين والرفق والتودد والتعامل بالحسنى وتنفر من الشدة والتحدي.
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 أحسن التعامل مع أسئلة المشاركين في الحوار والجمهور: 

والسرائلين حترى تضرمن نجراح الحروار، إن التنبرؤ  األسرئلةتعامل بوعي وذكاء مع 

بقا يعنرري أنررك غالبررا لررن تكررون مرتبكررا او مندهشررا بسرربب سررؤال مررن مسرر باألسررئلة

 .ثمينا شيئاالجمهور وأنك ستقدم 

 تذكر:

 للجمهور. مناسبايكون ما تقدمه من معلومات  أن -

 غير ضرورية أوتثقل عليه بتفاصيل فنية  أال -

النبويرة  واألحاديرثباآليات القرآنية  وإجاباتكومعلوماتك  أفكاراادعم  -

 والحكم. واألمثالمن الشعر  توأبيا

الموضرروعات  أحرردبجميررع المعلومررات بشررأن  اإللمرراماعلررم انرره يصررعب  -

 أوكان موضوعا كبيرا وانه لم يعد من الممكن لعارف بشريء  إذاخاصة 

 أوثقافترره  أومعرفترره  أنينكررر  أويتجاهررل  أنعررالم متخصررص  أومثقررف 

 من العلم والمعرفة.جزءا متناهيا في الصغر  إالعلمه الزاخر ال تساوي 

 ال أعلم. األسئلة أحدتقول في الرد على  أنليس من الخطأ  -

 تزود بمهارات السؤال:  

 وفعراالَ  مثمراَ المحاور لكي يكون الحوار  أوثمة مسئولية ملقاة على عاتق السائل 

 ،ت السرررؤال، وإدراا أهميتررره وأغراضرررهضررررورة الترررزود بمهرررارا فررريتتمثرررل 

ساسرية ال أداة أوالسرؤال  ،سئلةأم بال حوار وال حوار بال فاالتصال ال يمكن ان يت

 أبروابيفرتح لنرا  الرذيالمفتراح  انرهكافة مجراالت الحيراة،  فييمكن االستغناء عنها 

 واآلراء والمواقف ووجهات النظر.    واألخبارالحصول على المعلومات 

 :يليويُنصح المحاور في هذا اإلطار بما 
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  :ةالمغلق األسئلةتجنب  -أ

تنهرى أو ال، والتري قرد تغلرق براب الحروار  أوبرنعم  إجابتهراالتري  األسئلةتلك  وهي

كلمرة ال مرن المخاطرب قرد يكرون نهايرة  أو، فاستعمال كلمرة نعرم أوانهالحديث قبل 

ال تنقررل الحررديث تلقائيررا الررى  أوبررنعم  اإلجابررةمنطقيررة لفكرررة مطروحررة، كمررا أن 

ذات النهايات المفتوحة فإنه يمنح  األسئلة استعمال أما“.   السائل” اآلخرالطرف 

 وهررذهاالختصررار،  أو باإلطالررةيريررد سررواء  يتحرردث كمرراالمتحرردث الفرصررة لكرري 

 تكون فعالة في حوارات الرأي وحوارات المعلومات. األسئلة

 :الموحية الموجهة األسئلةتجنب  -ب

الرذي يريرده توجره المتحردث الرى إجابرة معينرة فري االتجراه  األسئلة التيتلك  وهي

اللفظي الذي يحتوي على  بنائهفي  أوفي تقديم السؤال  اإليحاءالسائل، وقد يظهر 

 العبارات العاطفية التي تستميل المتحدث الى إجابة معينة.أو  األلفاظبعض 

 :الغامضة األسئلةتجنب  -ـج

التي ينجم عنها عدم فهم المتحدث للسؤال، وقد يحدث ذلك مرن عردم  األسئلة وهي

المعرفري  إطرارهالسرؤال خرارج  فيرأتيى السائل بالخلفيرة المعرفيرة للمتحردث، وع

 عنه.                   واإلجابةمما يصعب علية فهمه 

 أوالمصررطلحات  أوالكلمررات الصررعبة  اسررتعمال، وممررا يسرربب غمرروض السررؤال 

 الكلمات ذات المعاني المزدوجة. 

 :المحرجة األسئلةتجنب  -د

تتوقع مرن المتحردث  التي ال االجتماعيةوالتقاليد  باألعرافتبطة المر األسئلةمثل 

الشخصرية البحترة التري تمثرل اإلجابرة  األسرئلةوكذلك  ،يستجيب الى ما يخالفها أن

 لحياة الخاصة للفرد. لعليها انتهاكا 

  :االستعراضية األسئلةتجنب  -و

رفترره وكررذلك الترري ال هرردف لهرا سرروى بيرران مرردى ثقافرة السررائل ومع األسررئلة وهري

 وأسرررئلةغيرررر المركررزة  األسررئلةالتررري تنررتف رد فعررل سرررلبي مثررل  األسررئلةتجنررب 
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 أكثررالتي تتضمن  واألسئلةالطويلة جدا التي تشتت المستمع  واألسئلةاالستدراج 

 متعارضة. أفكاراالتي تتضمن  واألسئلةمن سؤال 

 تية:على السؤال االسترشاد بالقواعد والتنبيهات اآل اإلجابةويحسن عند 

 افهم مغزى السؤال جيدا قبل الرد   -

 ال تتسرع في الرد على السؤال  -

 الصدق منجاة  -

 المباشرة للسؤال المباشر   اإلجابة  -

 المواقف الصعبة فينصح باالنتباه الى ما يلي:    أوفي حالة المحاصرة  أما

 غامضة بعض الشيء. إجابةتقديم  -

 .استعمال سؤال مضاد -

 .ةغير متكامل إجابةتقديم  -

 لعدم توافر معلومات كافية. اإلجابةاالعتذار عن  -

  بالحديث تستأثرال تستطرد وال: 

فالمحرراور الررذكي هررو الررذي يتجنررب االسررتطراد واالسررتئثار بالحررديث مررن اجررل 

 وقت غيره.تيجة من حواره دون تضييع لوقته والوصول الى الن

  الحسية واألساليباستعمل الوسائل التعليمية: 

عدد من الحواس يعمل على إثارة الشروق للمعرفرة ويحفرز االنتبراه  أكبرفاستعمال 

   .    األذهانفي  األفكارويعين على تثبيت 

 ال تقاطع المتحدث: 

وملتزم  الحوار ما دام يقدم ما يفيد أثناءاحرص على عدم مقاطعة المتحدث 

 .  صهلشخ إساءة، وقد تعتبر المقاطعة ألفكارهبموضوع الحوار، ففي مقاطعته تشتيت 
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 عترف بالخطأا:  

والتسرليم بالخطرأ يحتراج  نفسرهفالحق هو ضالة المؤمن ينشده حتى ولو كان علرى 

 وقوة نفسية، ومجاهدة للنفس.         أدبيةالى شجاعة 

  قال شيئا تعلم انه ليس صحيحا فصححه أومحاورك  أخطأإذا: 

والمعلومرررات المالئررم حترررى ال تلتصررق المفررراهيم  باألسرررلوبقررم بتصرررحيح الخطررأ 

غير صحيحة فهذا يعني  أنها، فان لم تصحح اي عبارة اعتقدت باألذهانالخاطئة 

 موافقتك عليها. 

 استخدم اللغة المناسبة: 

ففي الحوارات القصيرة ال باس  قرائه أواستخدم اللغة المناسبة لمستمعي حوارا 

ت العامرة الحروارا أمرامن استخدام اللهجة التي تتحدث بهرا ويتحردث بهرا محردثك، 

 المخططة فعليك استخدام اللغة المشتركة التي يفهمها كل الحضور. 

 أحسن توظيف لغة جسدك: 

و أو ترنظم الحروار أو تعيرده أوظف لغة جسمك استخداما جيدا لكي تؤكد ما تقولره 

فمرن شرأن ذلرك جرذب الجمهرور  ائل إضافية لمن يحاورا وللجمهرور،توصل رس

 لمتابعة الحوار والتفاعل معك. 

 كن متحمسا في حدود: 

 أنركتضفي بعض الحماس الرى موضروع الحروار، وترذكر أثنراء الحروار  أنعليك 

عاطفررة  أووان اإلنسرران لرريس عقررال خالصررا  وعررواطفهم،تخاطررب عقررول النرراس 

يتضرمن  أنخالصة، بل هو مزيف من العقل والعواطف وان الحرديث الجيرد يجرب 

 طفية الوجدانية. مزيجا متكامال من الحجف المنطقية والحجف العا

ولهذا ال تبالغ في استخدام لغة حماسية وتذكر انه كلما طغى االسرتخدام االنفعرالي 

علررى اسررتخدامنا للغررة حررد ذلررك مررن قرردرتها االتصررالية الن االنفعررال يجعلنررا ننسررى 

 للتواصل من خالل اللغة وهو اإلفهام. األساسيالشرط 
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  رصوتك وقم بتوظيفها في الحوا إمكاناتتعرف على: 

عرن االنطبراع  مسرئواليعد صوتك بطاقترك للعبرور الرى اآلخررين، ويعرد الصروت 

كان الربعض  وإذا أدائك. ويعتمد حجم االنطباع على إليكالذي يصيب من ينصت 

منرره مررن صرروته فرران ذلررك يؤكررد  %38 انطباعنررا عررن المتحرردث يتشرركل أنيرررى 

الوضرروح  ضرررورة ترروخى الحررذر مررن صرروتك إن النغمررة الرتيبررة واالفتقررار الررى

والتقطيع غير الجيد للعبارات والجمل كلها تؤدي الى انشرغال المسرتمع بمالحظرة 

 في صوتك بدال من االنتباه الى كلماتك ولذلك ينصح بما يلي:   األخطاء

تستخدم صوتا دافئا ومعبرا، تجنب الصروت المرنخفض الضرعيف  إن -

 الى الصراخ وحراول الوصرول الرى نغمرة األقربالصوت العالي  أو

 واضحة وجيدة وتحدث بنشاط وحيوية.

واحصرل علرى  وإيقاعرهنوع نغمة صروتك وقوتره ودرجتره وسررعته  -

 انتباه مستمعيك من خالل رفع الصوت عند النقطة المهمة. 

خررذ نفسررا لتنهررى كررل جملررة بنغمررة قويررة واسررتخدم التوقررف المؤقررت  -

للتررأثير بطريقررة معينررة  أوكلمررات معينررة،  لتأكيررداسررتخداما وظيفيررا 

الرى تغييرر النقطرة  لإلشرارة أوحالرة معينرة علرى الجرو العرام  فاءوإض

 التي تتحدث فيها.

 انطق كل جملة وكلمة وكل حرف بوضوح وبطريقة صحيحة. -

-مفهررومتخلررص مررن اللرروازم اللفظيررة الترري تسرر  الررى الحرروار مثررل:  -

 .   واضح

 استخدم مهاراتك في اإلنصات المؤثر: 

ركة فري الحروار انره عمرل جراد يتطلرب ليس اسرتماعا شركليا لكنره مشرا واإلنصات

تكرون محراورا جيردا إال  أن، ولرن تسرتطيع ل خرينتركيزا وجهدا ومعاناة وفهما 
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وشرررجع  ،الحرروار علرررى الحررديث فررريشرررجع المشرراركين  ،إذا كنررت مسرررتمعا جيررداَ 

 وتعليقاتهم.  أسئلتهممحاورا على السؤال واظهر لجمهورا سعادتك لسماع 

 راقب نفسك أثناء الحوار: 

التري يراقرب بهرا  االنتبراهبرنفس الدرجرة مرن  نفسرهيراقرب  أنعلى المحراور الجيرد 

، وإذا فررورامسررتمع جيررد؟ عرردل طريقتررك  أنررتهررل ترفررع صرروتك؟ هررل  ،اآلخرررين

ن النراس يسرأمون أل ،و غيرراأوال تستسلم لعاطفتك وتكرر نفسك  ،أسأت فاعتذر

 من التكرار.

 المناقشة إغالق أحسن: 

كبيررة  اآلخررشقة الخالف بينة وبرين الطررف  أنلمناقي يجد ا األحيانفي بعض 

مناقشرة  أن أوال يسمح الوقت بمناقشتها  أساسية أمورهناا اختالفا في  أن أوجدا 

مع هرذا الشرخص بالرذات تعرد إهردارا للوقرت وتضرييعا للجهرد، عندئرذ  األمورهذه 

لررم  أنرركإغررالق المناقشررة بطريقررة ذكيررة تشررعر الطرررف اآلخررر  األفضررليكررون مررن 

براب المناقشرة إذا لرم يكرن الطررف  برإغالقكمرا ينصرح  ،و هزيمةأتنسحب عجزا 

كرران دون المسررتوى المطلرروب للخرروض فرري  أوباحثررا عررن الحقيقررة  جررادااآلخررر 

 الموضوع محل النقاش.

 تخير النهايات المؤثرة للحوار:  

 وحتى تكون النهاية مؤثرة التزم بما يلي: 

بحيث ال تتررا السرامعين وقرد اختلطرت نقراط تلخيص الحوار في دقائق معدودة  -

 عقولهم.الموضوع الرئيسة في 

ن تبين الفائدة التي تعود علريهم مرن إنجراز أعمل شيء ما ب أوالدعوة الى سلوا  -

 هذا العمل.

 تقديم الشكر للمستمعين. -
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 اتركهم مسرورين ضاحكين -

 هدف من الحوار. اللحظة التالية لبلوغ ال وهياختر اللحظة المناسبة للختام  -

 

 ً  :: هيا بنا نبدأ الحوارثالثا

عملية الحوار تعال نسترجع  فيأنت اآلن مستعد من الناحية النظرية للمشاركة 

مستواا  على الحوارخطوات  وعمليبسرعة وبشكل مختصر ومبسط 

 أنظر" -أكتب  -: " أنطق الشخصي

ن يرينا الحق حقا وأدعوه أ واإلخالصأستعين باهلل وأسأله التوفيق "أنطق"  -1

 .يجعلنا من المجادلين وأال، إتباعهويرزقنا 

تدوين عناصر الحوار وما جمعته من  فيأمسك ورقة وقلم وأبدأ  "أكتب" -2

 .مادة للحوار وصيد الخاطر

يال للحوار وانظر بعين الخ الحوار،من  انظر بوضوح لهدفك "انظر" -3

 .فيه متخيال ألجوائه وأدائك

ر: " اسمع مهارات تتعلق بال  اكسب " –احترم  -محاو 

 وحافظ له على حقوقه. جيدا لمحاورا وال تقاطعه، أنصت ع""اسم -1

انقد  باسمه،احترم فكر اآلخر ومرجعياته وان اختلفتما، اذكره  "احترم" -2

 .األشخاصعن مهاجمة  بعيداً  األفكار

 .كسب الموقف فيالفرد قبل أن تفكر  ""اكسب -3

 قد بهدوء" –قسم  - ارمعيعملية الحوار " 

المعيار محاورا قبل الحوار وأبحث عن هو اعرف جيدا من  المعياراستخدم  -1

 .الحوار فيسأستخدم  وأدلةمرجعيات  أيأعرف  وبالتاليلتقييمه  المالئم
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 :التاليحوارا ألربعة أجزاء بالترتيب  قسم -2

  .الثناء على محاورا-أ

 .ذكر نقاط االتفاق-ب

 .لب الحوارص فيالدخول -ج

اهتمامك  فيمثال شكرا لك يا.. وأقدر وأتفق معك  التأكيد على مسلمات الحوار -د

 .االختالف طبيعة بشرية وال يفسد للود قضية .... أخيراب ... ولكن أختلف معك 

كن دائما متوليا لقيادة الحوار حتى ولو لم تكن فعليا مدير  بهدوءالحوار قد  -3

وتذكر  ،ال تستدرا لفخاخ محاورا ،لمجريات الحوار اللقاء أو الحوار، انتبه

ولتكون ردودا لبقة وسريعة  ،المواقف المحرجةدوما أهمية الهدوء لتخرج من 

 .وتكسب المتابعين والمحاورين
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 والحوار: لإلقناعالمهارات والمفاهيم األساسية 

مهارة و ،منها مهارة االستماع والحوار لإلقناعهناا العديد من المهارات 

سوف نستعرضها و ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة، ومهارة التحدث ،اإلنصات

  بالتفصيل:

 :مفهوم االستماع

عتبر االستماع من أهم الحواس في اإلنسان به يتكلم وبه يتعلم وبه يصل إلى ي

 أساء سمعاً فأساء إجابة. قيل:أعـلى الدرجات وألهمية السمع في فهم الكالم 

فٌن قلَّ من يجيده فأكثرنا يجيد الكالم أكثر من االستماع وهللا سبحانه  ،االستماعو

المتحدث البـارع مستمع بـارع فكن حسن جعل لك لساناً واحداً وجعل لك أذنين و

 الشاعر: محدثك. يقولاالستماع وال تقاطع 

 وجهلت كان الحلم ردَّ جوابه          من لي بإنسان إذا خـاصمتـه        

 أخالقه وسكرت من آدابـه         وإذا صبوت إلى المرام شربت من   

 ـه ولعلـه أدرى بـه وبقلب          تراه يُصغي للـحديث بسمعـه        

تعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن الكالم، ومن حسن  المقفع:يقول ابن 

وقلة التلفت إلى الجواب واإلقبال  حديثه، ينقضيمهال المتكلم حتى إاالستماع 

 بالوجه والنظـر إلى المتكلم والوعي لما يقول. 

 حصر:وهناا تعاريف كثيرة لالستماع منها على سبيل المثال ال ال

أو االنتباه إلى شيء مسموع مثل االستماع إلى  هو فهم الكالم، :االستماع

ومنه السماع وهو عملية  ،السمع الذي هو حاسته وآلته األذنمتحدث بخالف 

 فسيكولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذن.
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، والتمكن من تحليلها بقصد فهمهامادة صوتية  أي ىتلق هو تعمد :االستماع 

، وإبداء الرأي فيها إذا ُطلب من المستمع واكتساب القدرة على نقدها ابها،واستيع

 ذلك. 

، والفهم، والتحليل، إلى، االكتسابتهدف إنسانية مقصودة  : عمليةفاالستماعإذاً 

 والتفسير، واالشتقاق، ثم البناء الذهني. 

 ،إليهافهمها اإلنسان عندما يستمع هي عدد الكلمات التي ي االستماع:مفردات و

أو هو عملية استقبال الرسائل الكالمية وغير  وتسمى أيضا المفردات السمعية،

  الكالمية وتكوين معنى واستجابة لهذه الرسائل.

األهميرة والضررورة  فمن برين جميرع الحرواس فري اإلنسران ال تجرد حاسرة لهرا مرن

 ترتبط:ما للسمع من الصفات فهي الحاسة التي  والخطورة قدر

 للكالم.ان بتعلم اإلنس 

  والفكرية.هي الحاسة المهمة لتطور ونمو المدركات العقلية 

  المعلومات.الحصول على 

 :الفرق بين السمع والسماع واالستماع واإلنصات

  األذن.على حاسة السمع وهي  : يطلقالسمع

 .تتم دون جهد وعناء حيث تستقبل األذن األصوات دون إرادة : عمليةالسماع

تطلرب جهرداً وانتباهراً وإرادة واسرتقبال الصروت ووصروله إلرى ت : عمليةاالستماع

األذن بقصد وهـو المستخـدم في التعلريم والحيراة ولرذلك يمكرن أن يتمترع الشرخص 

 االستماع.  سيءبقدرة سماع ممتازة لكنه يكون 

الصرروت ووصرروله إلررى األذن بقصررد  وانتبرراه مررع شرردة االنتبرراه  : اسررتقبالاإلنصووات

 ف محدد أو غرض يريد تحقيقه. والتركيز من أجل هد
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  :مراحل عملية االستماع

 وهرري مرحلررة اسررتقبال الصرروت عررن طريررق األذن وهرري عمليررة السووماع :

 تلقائية ال يمكن اعتبارها استماعاً ما لم يبدأ المستمع في المرحلة التالية.

 هذه مرحلة معالجة المعلومات.الفهم : 

 نى للمعلومات التي يستقبلها : هذه المرحلة يضع المستمع فيها معالتفسير

 باختيار بعضها وربطه بالخبرات السابقة لديه.

 الحقائق.مرحلة تحليل األحداث والتمييز بين  وه :التقويم 

 :غيررر  أو كالمرريفرري هررذه المرحلررة يلجررأ المسررتمع الررى سررلوا  االسووتجابة

 لم يفهم رسالته. أوإلعالم المتحدث انه فهم  كالمي

 :خيررة لالسرتماع وهري ترذكر واسرتعادة الرسرالة وهي المرحلرة األ التذكر

 التي تم استقبالها.

 ال يستمع الجميع بنفس الدرجة؟؟؟ال يستمع الجميع بنفس الدرجة؟؟؟  البد أن تتذكر أن:

 :أهمية االستماع

ي مراحرل إنه الوسيلة التي يتصل بها اإلنسان ف حياتنا،لالستماع أهمية كبيرة في 

نمرراط الجمررل عررن طريقررة يكتسررب المفررردات، ويررتعلم أ حياترره األولررى برراآلخرين،

ويكتسرب األصروات شررط لتعلمهرا سرواء  والمفراهيم،، ويتلقرى األفكرار والتراكيب

كما أن االسرتماع الجيرد لمرا يلقرى مرن معلومرات أو يطررح مرن  كتابته،لقراءته أو 

أفكار أمر ال بد منه لضمان االستفادة منهرا والتفاعرل معهرا ولقرد ثبرت أن اإلنسران 

 القراءة.ثة أمثال ما يستغرقه في العادي يستغرق في االستماع ثال

، نجرررد أن الكرررالم الكتابرررة، االسرررتماع، القرررراءة، األربعرررة:وعنرررد ترتيرررب الفنرررون 

، فالطفررل يبرردأ بعررد الرروالدة بعرردة أيررام فرري االسررتماع شرررط أساسرري للنمررو اللغرروي
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ويبدأ عالقاته الخارجية بمن حوله عرن طريرق االسرتماع  التعرف على األصوات

وفي نهاية العام يبدأ في نطق الكلمرات،  ستماع بالنمو قبل غيرهافتبدأ مهارات اال

يسرتخدم يعتبرر االسرتماع الفرن األول الرذي يتعامرل معره الطفرل فومع بداية التعلريم 

 األصوات المسموعة لدية في التعرف على الكلمات، فيقرأ ويكتب.

اعتمراد  نثم إن االستماع هو الفن الذي اعتمد عليه في العصور السرابقة حيرث كرا

ة وجراء عصرر ، والروايات الشفوية حتى جاءت الطباعالناس فيها على المنطوق

 . الكتابة بعد عدة قرون

وقرد أثبترت الدراسرات أهميرة االسرتماع مرن خرالل إحصرائيات بينرت نسرب توزيرع 

  يلي: كمااالتصال اللغوي بين الناس على فنون اللغة األربعة في اليوم 

  اآلخرين.إلى  مستمعين من الوقت يقضيه الناس 45%

  اآلخرين.من الوقت تقضيه الناس متحدثة إلى  30%

 . قضيه الناس بين القراءة والكتابةمن الوقت ت %25بينما 

اإللقراء  )كفرنأن بعض الفنرون تعتمرد اعتمرادا كبيررا علرى االسرتماع ب ويجب العلم

  الفن.هذا كما أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية تعتمد على  (والمحاضرات

 عناصر عملية االستماع: 

  اإلجمالي.فهم المعنى 

 ر المفردات وربط الجمل والتراكيبتفسي. 

 . التفاعل مع الفكرة 

 . تقويم الكالم ونقده 

 . ربط المضمون المقبول بالخبرات الشخصية 
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حسررية تتطلررب مررن المسررتمع اسررتقبال المعلومررات برراألذن االسررتماع عمليررة عقليررة و

لفكرر حترى يفهرم المسررتمع المسرموع ثرم محاولرة إظهرار مررواطن وإعمرال الرذهن وا

 والواقع.القوة أو الضعف ثم ربط المضمون بالخبرة 

 :لغة العيون

 القلوب من البغضاء واإلجن ما في                إن العيـون لـتُبدي في نواظرهـا

 اإذا كانمن الشنـاءة أو حب          في قلب صاحبها      العين تبدي الذي

 القلب كتمانا لما فيال يستطيع              لـبغيـض له عين يصدقهـا     إن ا

 حتى ترى من صميم القلب تبيانا         ن تنطـق واألفواه صامتـة       فالـعي

 احرص على:

 إليك.خر باالطمئنان تاحتين أثناء الكالم مما يشعر اآلأن تكون عيناا مر 

 علررى الن خالفرره دال علررى الشررعور تحرردث إليرره ورأسررك مرتفررع الررى األ

 والضعف والحذر. بالهزيمة

  ال تنظر بعيداً عن المتحدث أو تثبت نظرا في السمرـاء أو األرض أثنراء

 .خشية شعور الالمباالة الحديث

  يناسب.ال تطيل التحليق بشكل محرج إال بما  

 شررعور رة الرررمي بعينيررك أثنرراء الحررديث فهررذا يررؤدى الررى احررذر مررن كثرر

 بالقلق.

  الثقة.يعيق بناء فهذا ابتعد عن لبس النظارات القاتمة  

  إليك.احذر من النظرات الساخرة الباهتة إلى من يتحدث  
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  :العالقة بين االستماع واالستيعاب

هرو  وبالتالي فاالستيعاب االستيعاب،من االستماع هو تحقيق  األساسيإن الهدف 

 الثمرة المرجوة من االستماع ..

 وأهداف:اع ولالستيعاب أنو

يهرردف إلررى اإللمررام المعرفرري بالمررادة المسررموعة لتحقيررق  :المعرفووياالسووتيعاب  -أ 

 التقويم(، التحليل، التركيب التطبيق،، الفهم، )التذكرأحد المستويات المعرفية 

يهدف إلى التأثير النفسي والعاطفي على المستمع مرن  :الوجدانياالستيعاب  -ب 

 المسموعة.المادة 

يهردف إلرى التغييرر السرلوكي علرى المسرتمع مرن المرادة  :السلوكييعاب االست -ج 

  المسموعة.

 :أنواع االستماع

سرربق وأن أشررير إلررى أن االسررتماع فررن يعتمررد علررى القصررد واإلرادة لفهررم المررادة 

  .ثم نقدها والحكم عليها وتفسيرها،المسموعة وتحليلها 

كلهرا أو بعضرها عنرد المسرتمع  قرد ال تتحقرق ،، والتفسريرولما كان الفهم، والتحليل

فإن علماء التربية رأوا أن لالستماع أنواعراً بحسرب مرا يتحقرق مرن  ،تجاه ما سمع

 يلي:جمل أقسام االستماع إلى ما نويمكن أن  األمور الثالثة السابقة.

  المركز:االستماع  -أ

 .اع يقظ نحتاجه في حياتنا اليوميةوهو استم
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 :(الهامشياالستماع  أواالستماع غير المركز ) -ب

، وهو ما يسمى باالسرتماع الهامشري غيرر المرؤثر وهرو شرائع ومنتشرر فري الحيراة

ائل اإلعررالم ذلررك االسررتماع الررذي تمارسرره العامررة تجرراه المررادة المسررموعة مررن وسرر

 مجالسهم.أو من  ،المرئية أو المسموعة

الخروض  لما يقرال دون ويعنى هذا النوع من االستماع بمعرفة الخطوط العريضة

م ومعظرر ،، كمررا يشرروبه خلررل فرري الفهررم والنقررلفرري التفاصرريل، ودون الحكررم عليرره

 .استماع صغار السن من هذا النوع

 :ياالستمتاع االستماع - ج

وال  ه إلرى المتعرة النفسرية والروحيرة،وهو االستماع الذي يهردف المررء مرن ورائر

 عليه.إال أن المتعة تغلب  وتفسير وتحليل، خلو من فهم،ي

، وإلرى المحاضرر الرذي يعمرد إلرى بررث مثرل االسرتماع إلرى مرن يلقري الشرعر لركوذ

 .مرح كما في األمسيات والمهرجاناتروح ال

 اليقظ: االستماع - د

بقصرد  نفسرها؛وهو االستماع الذي يهدف المرء من ورائره إلرى المرادة المسرموعة 

دوات وتفسرريرها وذلررك غالبررا مررا يكررون فرري المحاضرررات والنرر وتحليلهررا، فهمهررا،

 الدروس.وقاعات 

 النقدي:االستماع  - هـ

برل  والتحليرل والتفسرير الفهرم،ن ورائره علرى وهو االستماع الذي ال يقف المرء م

خرالل األسرس والمبرادئ  ويعتقرده مرنيتعدى ذلك إلرى مقارنرة مرا سرمعه بمرا يرراه 

 مناقشة.وقد يكون بعد المقارنة  عليه،ثم يصدر الحكم له أو  فيه،الكامنة 

النرروع مررن االسررتماع ال يتررأتى إال لمررن لديرره قرردر كرراف مررن الثقافررة والرروعي  وهررذا

  .والتخصص
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 المسررتجيب، )االسررتماعأنررواع أخرررى لالسررتماع باعتبررارات كثيرررة منهررا  وهنرراا

 النشط،االستماع  معلومات،االستماع من أجل الحصول على  التحليلي،االستماع 

 الناقررد،االسررتماع  ،تماع المتبررادلاالسرر الفعررل،االسررتماع لرررد  الهررادف،االسررتماع 

 .ماع من أجل الحصول على المعلوماتاالست

 -االستماع: عملية أنواع 

 -يلي: يمكن تقسيم عملية االستماع وفقا للمعايير المختلفة إلى أنواع كما 

  :أوال: من حيث الحجم: يمكن تقسيمه إلى

 بين فردين، واستماع جماعي.استماع استماع ذاتي، 

هرو اإلنصرات الرداخلي لعمليرة التحردث مرع الرنفس أو التفكيرر  ماع الذاتي:االست .أ

التأملي الباطني الختيار األفكار واآلراء التي تستحق أن تقدم ل خرين ولهذا يعرد 

اإلنصررات الظرراهري فرري كثيررر مررن المواقررف لرريس إنصرراتا مطلقررا بررل هررو إنصرراتا 

ن من انفعاالت وأحاسيس يعكس ما بداخل اإلنسا المواقف الظاهريا في كثير من 

ومشاعر، ولذلك فأن الشخص في حاجرة للمواءمرة والتنراغم برين عمليتري التفكيرر 

 الشعوري والالشعوري في عملية االستماع.

يحدث أثناء تبادل الحديث بين طرفين في أمرور الحيراة  االستماع بين فردين: .ب

أما عندما يكون التحردث  المختلفة، ويتبادالن الحديث بتلقائية وود بعيدا عن الكلفة

 لفرإن عمليرة االسرتماع تتجره نحرو فحرص المشركلة وسرب المرريض والطبيرب،بين 

غورها، فهي تختلف عن المحادثة بين الرئيس والمرؤوس، أو القائد وأتباعه فأن 

 الحديث يأخذ شكل األوامر والنواهي واالنصياع التام للرئيس والقائد.

لفرد والمجموعة مثل المحاضرات، الندوات، يكون بين ا االستماع الجماعي: .ج

المررؤتمرات، ويهرردف النرروع إلررى التررأثير فرري المسررتمعين وتذويرردهم بالمعلومررات 

 والمهارات واالتجاهات التي هم في أمس الحاجة لها.
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 ثانيا: من حيث عنصر المواجهة بين طرفي عملية االستماع:

  :يمكن تقسيم االستماع من حيث عنصر المواجهة إلى

 مباشر:الغير االستماع مباشر والالستماع ا

هو يتواجد طرفا عمليرة االسرتماع وجهرا لوجره سرواء كران  االستماع المباشر:-1

اتصررررال شخصرررري أو جمعرررري، ويتميررررز بكثافررررة العالقررررات اإلنسررررانية والمررررردود 

علرى المحراور  والنفسي وعن طريق هذا النوع من االسرتماع يتعررف االجتماعي

ه والتحدث إليه ويمكنره اسرتخدام األسرلوب المالئرم لتوصريل ل لمستمعدرجة تقبل ا

 .له رسائله

فررون، ييررتم عبررر أجهررزة االتصررال المختلفررة مثررل التل االسووتماع غيوور المباشوور:-2

التلفزيون، واإلذاعة، وأشرطة الفيديو والكاسيت ويعيب هذا النوع مرن االسرتماع 

لرررى ردود فعرررل التعررررف ع المحررراورفقدانررره عنصرررر المواجررره وعررردم اسرررتطاعته 

 ومدى استجابتهم للرسائل المرسلة إليهم. مستمعينأو الالمستمع 

 -االستماع: ثالثا: وفقا للغرض من 

  :ينقسم إلى

اسررتماع ، ترروجيهياسررتماع ، تثقيفررياسررتماع  تعليمرري،اسررتماع اسررتماع عررارض، 

 .تقييميترفيهي، واستماع 

نفرذ مباشررة دون هو اسرتماع غيرر إرادي وغيرر هرادف وي االستماع العارض:-1

العقل واإلرادة كأصوات الحيوانات، والطيور، خرير المياه والرياح فهذه تفرض 

 وجودها على أذن اإلنسان دون عقله.

يهدف إلى نقل المعلومات واألفكار والمهرارات  :والتثقيفياالستماع التعليمي -2

الجديررردة لمرررن هرررم فررري حاجرررة إليهرررا، ويرررتم ذلرررك بأشررركال متعرررددة كالررردروس، 

المحاضرررات، واالجتماعررات أو عبررر وسررائل االتصررال الجمرراهيري ففرري هررذه و
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الحرراالت يعتمررد االسررتماع علررى محاولررة فهررم الرسررائل الترري تحرروي المعلومررات 

 والحقائق المراد توصيلها للمستمعين.

يسرررتهدف التوجيررره واإلرشررراد مرررن أجرررل الترررأثير علرررى : التووووجيهياالسوووتماع -3

النوع حديث المردير أو الررئيس، أو الرواعظ، أو  المستمعين وفي الغالب يمثل هذا

فينصرب اهتمرام  ، أو رب األسرة كل لمسرتمعيه.االجتماعياألخصائي  ، أوالمعلم

المتحدث إليه أو العميل على نقاط التوجيره واإلرشراد أو التعررف علرى التعليمرات 

 واألوامر المراد تنفيذها.

عرررن  الترفيرررهتماع إلرررى يهررردف هرررذا النررروع مرررن االسررر: الترفيهوووياالسوووتماع  -4

األعصرراب وإدخررال  أراحررهمعين أو االسررتماع بوقررت الفررراغ فضررال عررن تالمسرر

 ....السرور للنفس، ويمثله االستماع للموسيقي والشعر والغناء أو المسرح الخ

يعتمد على محاولة تقييم حديث المرسل الرذي يحراول فيره  :التقييمياالستماع  -5

تمعيه، فيتم االستماع بطريقة تقيميه أي إمعران التأثير في اتجاهات وتصرفات مس

عرن مثرل هرذا  منطقيرةالفكر والتخيل لما يقرال بغررض الرتمكن مرن إصردار أحكرام 

النرروع مررن الرسررائل، مثررال ذلررك دائمررا فرري االجتماعررات التفاوضررية أو الخطررب 

 التلفزيونية.السياسية أو حتى في اإلعالنات 

 -للمستمع: شروط التعليقات 

مع من اكتسراب مهرارة التعليرق وينبغري أن يحردد هردفا مسربقا للتعليقرات البد للمست

 فرييلتزم به وهناا العديد من الشروط التي يجب االسترشاد بها من أجل النجراح 

 -الشروط: ومن هذه  طرح تعليقاته

يجرررب أن يلترررزم المسرررتمع باإلنصرررات الجيرررد وتوجيررره األسرررئلة فررري الوقرررت  أوال:

 تعبير عما يشعر به المتحدث.المناسب مع إتاحة حرية ال
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 االجتمراعيالتعليق في الوقت المناسب يسراعد علرى تنشريط عمليرة التفاعرل  ثانيا:

 وتكوين العالقة المهنية.

 قد يستخدم التعليق لتشجيع المتحدث لالسترسال واإلفاضة في الحديث. ثالثا:

ويرنعكس التعليق يساعد المتحردث علرى الشرعور بالتقبرل مرن قبرل المسرتمع  رابعا:

 ذلك على تقديره لذاته.

يجب عدم اسرتخدام التعليقرات إال بعرد اإللمرام بقردر كرافي مرن المعلومرات  خامسا:

 والحقائق عن المشكلة المثارة من قبل المتحدث.

يجررب أن يكررون للتعليررق هرردف مسرربق يررود المسررتمع تحقيقرره عررن طريررق  سادسووا:

 التعليق.

و اإليحرراء، أو التلمرريح بفكرررة يررود يجررب أن يتضررمن التعليررق التوضرريح، أ سووابعاً:

 المستمع من المتحدث أن يتبناها.

التعليقات غير المدروسرة أو العشروائية تثيرر القلرق وتربرك المتحردث فيلجرأ  ثامناً:

 للحيل الدفاعية.

 يجب أن يكون التعليق قصيرا وواضحا. تاسعاً:

لمسرتوى الثقرافي وأخيرا البد من استخدام اللغة والكلمات التي تناسرب ا -عاشراً: 

 المتحدث.

عردد  فري( عردداً كبيرراً مرن المناقشرات Gibb,1966وقد تابع أحد علمراء الرنفس )

مررن المجرراالت المختلفررة خرررج منهررا بتصررنيف مررزدوج للمناقشررة الدفاعيررة وكيررف 

وسررروف نرررورد هرررذا التصرررنيف هنرررا  حواريرررة،يمكرررن أن تكرررون مناقشرررة حيويرررة 

 باختصار:

لمررا زاد التقيريم مررن قبرل الشررخص المتحردث سررواء : فك التقيويم مقابوول الوصوف -1

كان مباشراً أو غير مباشر ، أو كران كالميراً أم مرن خرالل لغرة الجسرم مرن نبررات 
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لردى المسرتمع ، وبرالرغم مرن أن  الردفاعيصوت أو حركات ، كلمرا زاد الموقرف 

 حراالت قليلرة بينمرا فريإال أن هرذا يرتم  دفراعيالمستمع قد ال يقابرل التقيريم بسرلوا 

، وإذا أردنررا تجنررب هررذه الحالررة فمررا علررى  دفرراعيالغالبيررة تقابررل التقيرريم بسررلوا 

المتحرردث إال أن يتبررع وصررف الحالررة المناقشررة دون إشررعار اآلخرررين بأنرره يحرراول 

تغييررر وجهررات نظرررهم أو تقيرريم سررلوكهم ، عنررد ذلررك يقابررل هررذا الحررديث بارتيرراح 

 وعدم تحفظ أو هجوم .

عنردما يحراول المتحردث فررض وجهرة نظرره بطريقرة  االختيوار:التحكم مقابل  -2

المسررتمع  فررييررزرع الطرررق المباشرررة وغيررر المباشرررة  اإلقنرراع القرروى بمختلررف

ألن المسرتمع يسرتنتف مرن سرلوا المتحردث هرذا أنره  ورفضره،مقاومة هذا التوجره 

ينظر إليه على أنه غير كفء التخاذ القرار المناسرب بنفسره ومرن ثرم يأخرذ موقفراً 

 ً   مكانها.يجعل المناقشة تراوح  دفاعيا

حديثررة أنرره يرغررب التعرراون مررع  فرريغيررر أن المتحرردث عنرردما يعطررى االنطبرراع 

المتحدث إليه يفهم من هذا أن المتحدث يقدر قدرته على البحث عن حل والرغبرة 

المناقشررة  فريالتعراون وبالترالي فرإن المسرتمع يشررترا بطريقرة تلقائيرة تعاونيرة  فري

 الدفاعية.البحث عن حل بطريقة تنم عن المرونة وعدم  فياً ويسهم إسهاماً كبير

 التلقائية:مقابل  االستراتيجياتاستخدام  -3

أو الردوافع  الكالم، فيفعندما يقوم المتحدث باستخدام استراتيجيات مثل الغموض 

أو يررتكلم بتلقائيررة غيررر طبيعيررة فررإن ذلررك قررد يعبررر عررن سررذاجة وعرردم  المتعررددة،

ذلرك أن النراس  دفاعيراً،وهنا نجد المستمع يتخذ موقفراً  خداع،ية مصداقية أو إمكان

  الذاتية.ال يريدون أن يكونوا ضحاياً للغموض والدوافع 

تلك التري تعنرى  وهيلكن المستمع عندما يدرا أن المتحدث يتكلم بتلقائية طبيعية 

نرره يبرررادل فإ ة حسررب طبيعررة األحررروال المحيطررة،االسررتقامة واألمانررة واالسرررتجاب
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وهنا تنساب المعلومات المتبادلة ويتم فتح ميدان خصب  لمتحدث بنفس الطريقة،ا

 المختلفة.لتنمية المهارات 

عنررردما يكرررون المتحررردث غيرررر مكتررررث  التعووواطف:مقابووول  عووودم االكتوووراث -4

 واالهتمررام،يفقررد النقرراش الحيويررة  حيالرره،بالموضرروع قيررد النقرراش ويظهررر البرررود 

ً بح مستمعاً سلبويص متحمس،ويجعل المستمع غير  . ياً ومتحدثاً دفاعياً أو هجوميا

ولكررن عنرردما يكررون المتحرردث متحمسرراً ومتعاطفرراً مررع الموضرروع فررإن ذلررك يجعررل 

يتحدث بتلقائية ويردلى بمعلومرات ذات عالقرة  وحديثه،استماعه  فيالمستمع جاداً 

 .قي ويزداد إثراء النقاش وحيويتهكبيرة بالموضوع المنا

عندما يجعل المتحردث اآلخررين يحسرون أنره متفروق  لتساوي:امقابل  التعالي -5

فررإن ذلررك يعنررى بدايررة المواقررف  الررخ،المكانررة أو المررال ... فرريمررا سررواء  شرريء فرري

آثرار ومضرامين الحرديث علرى المسرتمع  فريالدفاعية لدى اآلخرين وبداية التفكير 

  برمته.وبالتالي نسيان الموضوع المناقي 

ة دون أي اعتبار لمرا ذكرر أعراله مستمع آثار المشكللكن المتحدث عندما يفصل لل

فرإن أي  المتبرادل،وأن حل المشكلة عمل جماعي مشترا تحكمه الثقة واالحتررام 

وعنرد ذلرك تصربح المناقشرة غنيرة  أهميرة،فارق بين األشخاص بعد ذلك غيرر ذي 

  النقاش.بين أطراف  متدفقة

ء مناقشررة موضرروع أو رأى أثنررا فرريإن التصررلب  المرونووة:التصوولب مقابوول  -6

فقرد  توقفره.سبيل النقاش أو حتى يؤدى إلرى  فيحد ذاته عائقاً  فيمشكلة ما يعتبر 

حاجررة إلرى زيررادة معلومررات عررن  فررييكرون هنرراا أشررخاص يظهرررون أنهرم ليسرروا 

لتصررلب يحررول دون وهررذا مظهررر مررن مظرراهر ا ذلررك،المشرركلة بينمررا الواقررع غيررر 

ل اآلخرين يقومون بأنماط مرن السرلوا إن مثل هذا العمل يجعمباشرة الموضوع 

أي  التصررلب،لكررن عرردم  ،أضررعف مسررتوى لرره فرريوهررذا يجعررل النقرراش  الرردفاعي،
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وفى الوقت الذي  اآلخرين،عند اللزوم وتقبل آراء  الرأيالتنازل عن  فيالمرونة 

سرربيل الوصررول إلررى آراء متفررق  فرري ضررروريأمررر  اآلراء،ال يعنررى األخررذ بهررذه 

ل على المرونة وعدم التصرلب هرو البحرث عرن حرل للمشركلة ولعل أهم دلي عليها.

 والدراسة.وتقبل أي أطروحات للحل ووضعها موضع النقاش والتحليل 

 -المستمعين: أنماط 

والعقرل معرا ويقبرل نحرو محدثره  : وهرو الرذي يسرتخدم األذنالمصغيالمستمع  -1

 .حواسهب جاوبحواسه، ويتجاوب مع إيماءاته بنقل الرسائل التي تنم عن هذا التب

وهو الذي يصغي بأذنره وحواسره دون عقلره،  :ىالمستمع المتظاهر أو المدع -2

عنرد  نالحظرهويتمثل ذلك في عدم االهتمام والشرود الرذهني وعردم المبراالة الرذي 

 بعض المستمعين.

هو الشخص الرذي يجرب نفسره وال يسرتمع إال لمرا  :األنانيالمستمع الذاتي أو  -3

ال يتقبررل النقررد أو الرررأي اآلخررر، فهررو ينتقرري دائمررا مررا يوافررق يوافررق اهتماماترره و

 اهتماماته الذاتية فقط.

: هررو خلرريط بررين المصررغي والمتظرراهر بمعنررى أنرره المسووتمع المحوودود االهتمووام-4

بأذنره وحواسره  ىيستخدم أذنه وعقله في بعض األحيان وفي أحيران أخررى يصرغ

المتحرردث، ويفسررر  دون عقلرره، فهررو شررخص يتصرررف فرري الغالررب بحساسررية ضررد

 إيماءات المتحدث تفسيرا خاطئا.

هو الرذي يسرتمع دون هردف ويركرز فري الغالرب علرى مرا : الفضوليالمستمع  -5

يود معرفته ويتجاهل ما سوى ذلك كما يفسر ما يسمعه وفقا ألهوائره وقرد يضرفي 

 رتوشا لتلوين المعلومات التي حصل عليها.
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 :االستماعأقسام عملية 

 أقسام:خاص بالنسبة لعملية االستماع إلى أربعة يصنف األش

وهو الشخص الذي ال يستمع لما يقال وال يحراول برذل أي مجهرود  :المنصتغير 

 لالستماع لألخر.

ً المنصت  الشخص الذي يسمع األصوات والكلمات لكنه ال ينصت لهرا  : وهوجزئيا

 بما يكفي.

تركيز ويبذل مجهوداً لفهم وهو الشخص الذي يستمع ب :((المقوم ))الناقدالمنصت 

 ما يقال وتقويمه لكنة ال يحاول التعمق الى نية المتحدث وفهم مشاعره.

وهررو الشررخص الررذي يسررتمع بتركيررز وانتبرراه ويبررذل  (:المنصووت النشووط ))الفعووال(

 مجهوداً ليس فقط لفهم ما يقال ولكن لفهم ما وراء ذلك من مشاعر المتحدث.

 كيف تكون مستمعا نشطا؟

 اد لعملية االستماع )القراءة عن الموضوع قبل حضور اللقاء(.االستعد 

 .التحكم في المشتتات الداخلية والخارجية 

 .التركيز على ما يقال وليس على القائل وتصرفاته 

 .ال تدع عيناا تبتعد كثيرا عن المتحدث 

 .كن مرنا عندما يعبر المتحدث عن وجهة نظره 

 .دون المالحظات المهمة 

  االستماع باإلشارة أو بالكالم.  تفاعل أثناءواظهر استجابة 

 .استمع للمعلومات الخفية في الرسالة وليس المعلومات المباشرة 

 نحقق االستماع الجيد؟  لكيالشروط الواجب توافرها 

 ،مرع إعطراء إيمراءات المتابعرة  إقبال المستمع بوجه طلق هادئ نحو المتحدث

 دائماً.المستمع معه  والفهم من وقت آلخر حتى يتأكد المتحدث أن
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  عدم إظهار عالمات الرفض أو االستياء بشركل يقطرع علرى المتحردث فرصرة

االسترسال إال إذا كان قطع االسترسال مطلوبراً لذاتره عردم إعطراء ردود فعرل 

المتحررردث مرررن كالمررره عررردم مالحقرررة كرررالم  ينتهررريسرررريعة ومباشررررة قبرررل أن 

ل السرركوت للحظرررة برررل األفضرر سررريع،المتحرردث بكررالم مررن المتلقررري بشرركل 

 التعليق.كالم المتحدث ثم ترتيب األفكار قبل  فيلالستيعاب وإعادة النظر 

  مع محاولة إعادة ترتيبه إذا أمكنالفهم الجيد لمحتوى الحديث. 

  فهررذا اإلدراا  حديثرره،اإلدراا الجيررد للمشرراعر الترري يبررديها المتحرردث أثنرراء

نفعرراالت المصرراحبة يعطررى بعررداً هامرراً للحررديث مررن خررالل التعرررف علررى اال

 للموضوع.

  جسمه.قراءة لغة جسم المتحدث كإشارات يديه وإيماءات رأسه وحركات 

  وأن يترذكر دائمراً أن كرل  يسرمع،أن يحاول المسرتمع ضربط انفعاالتره تجراه مرا

وأن االنفعرراالت الحررادة تقطررع  والرررد،مناقشررة والتحرراور واألخررذ لقابررل ل شرريء

 الشخصية.عالمات عدم نضف طريق التواصل الجيد وتعتبر إحدى 

 الرذي يسرتمع فقرط ليقريم محدثره ثرم  القاضيموقف  فييعتبر المستمع نفسه  أال

 عليه.يحكم له أو 
 

 تعلم االستماع:  فيأساسيات 

  جيد.االنتباه المركز والحضور الذهني فهو بداية النجاح الستماع  -1

ل داخلية يفكر حذف عوامل التشتت الشعوري والالشعوري فقد ينشغل بعوام -2

  يتأملها.بها أو خارجية 

  بـ:التدرب على مهارتي التحليل والنقد  -3

 المنطقية.اكتشاف المتناقضات  -

 الشخصية.إخضاع الكالم لخبرته  -
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 الشخصي.إبعاد التعصب  -

 العاطفية.إبعاد الميول  -

 المتحدث.غض البصر عن شخصية  -

 الغائبة.اكتشاف النقاط الهامة  -

 .ه والتقاطه لفارق السرعة لمصلحتهالمستمع وفهمعقل  -4

 :االستماع آداب

 اإلصغاء للمتحدث والتفرغ لما يقول . -1

المناسبة للحديث  إظهار صور التفاعل ابتداًء بإقبال الجسم ـ وحسم التقاسيم -2

 على الوجه ـ 

 المقاطعة.االستئذان قبل الكالم وتجنب  -3

كثرة  الفكرة،إتمام  الساعة، محاولةإلى  الملل، النظرمات عدم إظهار عال-4

د، التثاؤب، االلتفات،  االكفهرار. التنه ِ

 يقول.لما  عدم إحراج المتحدث أو مضايقته -5

ً خاصة لعيوب النطق وإخراج الحروف  عدم-6 ً أو تلميحا السخرية تصريحا

 بخطأ . 

  والسكينة.عدم إظهار ضوضاء حين الجلوس بل الهدوء  -7

   حديثه.أن المتحدث أنهى  التأكد من -8

  الجيد:صفات المستمع 

  الجيد:أهم المهارات التي يتميز بها المستمع 

  واحد.ال يستمع إلى األشياء واألشخاص بأسلوب 

  بالمهم.لديه القدرة النتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه واإللمام  

  الرئيسية.لديه القدرة على التقاط األفكار  
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 ألفكررار الرئيسررية والفرعيررة مررع المراعرراة بالترتيررب يسررتطيع التميررز بررين ا

 .ياألولو

  والخيال.يستطيع التميز بين ما هو آراء وبين الحقيقة 

  بمرا  )التنبرؤيستطيع متابعة الحديث بالشكل الذي يمكنه من إتمام الحـديث

  المناسب.ما لو سكت المتحدث أو عجز عن اختيار التعبير  سيقال(

 وآدابه.ستماع هو الذي يجيد تقاليد اال  

  له. تأييدههو الذي يقدر مشاعر محدثيه ويعرف متى يجب أن يعبر عن  

  هررو الررذي ينقررد مررا يسررمعه فررال تخدعرره عبررارات  معينررة أو طريقررة عرررض

  الرئيسي.خاصة أو مشاعر وانفعاالت فال تصرفه عن الغرض 

  المحادثة.هو الذي يقدر المشاعر ألولئك الذي لديهم بعض اإلشكال في  

  هررو الررذي يعرررف كيررف يبعررد مصررادر التشررتت عررن الحررديث فررال يطرررح

موضرروعات جانبيررة إال بالشرركل الررذي يخرردم الموضرروع يعطرري فرصررة 

 الحديث كاملة 

 هرو  ومرا حيراً فري ذهنرـه  هو الذي لديه القردرة علرى االحتفراظ بمرا يسرمعه

  والمتناقض.الجـديد والمعاد 

 كرر فيمرا يقرال ويسرأل هو الرذي يعمرل عقلره أسررع مرن لسران المتحردث يف

 األسئلة الدالة على اليقظة والمتابعة . 

  يكررون لديرره القرردرة فرري التكيررف مررع المتحرردث فرري سرررعة التقرراط أفكررار

  المبطئين.المسرعين أو 

  يكرررون لديررره القررردرة علرررى الرررربط برررين مرررا يسرررمعه اآلن وخبررررات سرررابقه

  سليماً.بموضوع الحديث ويقيم عليها تقييماً 

 الكلي.اعل صورة التف إظهار  
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  وأشكالها.فهم اإليحاءات الصوتية بجميع صورها  

  للموضوع.اكتشاف دوافع المتحدث ومعرفة مدى تعصبه  

  منها.التعرف على المحذوف من الجمل ومعرفة الهدف  

  يلزم.االستفادة من المسموع وتنفيذ ما 

 -االستماع: معوقات 

والتفسير ثم التحليل  يقوله،ما  هدف فهماالستماع عملية تَتَبُّع  مقصود للمتحدث ب

وبالتالي فلن تخلو  التعقيد،ولذا فهو عملية فيها شيء من  ،الرأيوإبداء  والنقد،

بعضها يمكن التغلب عليه وعالجه  المستمع،من مشكالت ومعوقات قد تصادف 

 ذلك.والبعض اآلخر ال يمكن 

السررتماع الرردقيق أمررر جرروهري فرري االتصررال فضررعف القرردرة علررى ا االسررتماعإن 

 تؤدي إلى تعويق الكالم عن القيام بوظيفته ومن ثم فشل عملية االتصال.

كالتفكرك فري التراكيرب ، وقد يرجع ضعف االستماع إلى عوامل تكمرن فري الكرالم

ونسررتطيع هنررا أن نجررد سررتة  المصررطلحات،وعرردم الدقررة فرري التنظرريم وغمرروض 

 -هي: قات معوقات لالستماع ينبغي أخذها بعين االعتبار وهذه المعو

 التشتت: -1

ومررع هررذا فعليرره أن يبررذل جهررده  مثيرررين،قررد يتوقررع المسررتمع أن يكررون المتحرردثون 

لمتابعررة الخررط الفكررري للحررديث إذا يصررعب علررى اإلنسرران أن ينشررغل بعقلررة فرري 

 مشاكله الشخصية ويتابع في ذات الوقت ما يقال.
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 الملل: -2

وهنرا ينبغري أال يكرون المسرتمع  ،المرتكلمقد يصيب الملرل المسرتمع قبرل أن ينتهري 

متسرعا بل ال بد أن يكون مستقبال نشطا حترى إذا لرم يجرد مرا يشربع شرغفة اسرتمر 

 أيضا. االستماعفي 

 عدم التحمل: -3

، وأن يتعررود علررى التحمررل واإلنصررات للمسررتمع أن يكررون مثررابراً وصررابراً ينبغرري 

 والمتابعة.

 التحامل: -4

طاء صرغيرة فري أخ يواجهاللغوي للمتكلم فعادة ما ال يتوقع المستمع الجيد الكمال 

 نه ال ينصرف عن أفكار الكاتب.كلالبناء وفي النطق و

 البالدة: -5

الجيررد إلرى كررل النشراط العقلرري للمسرتمع لررذلك ينبغري أن يسررتحث  االسرتماعيحتراج 

 نفسه دائما على فهم الحديث.

 التسرع في البحث عما هو متوقع: -6

وبدال مرن االنتظرار حترى  سماعة،لى أن يسمعوا ما يتمنون يميل كثير من الناس إ

لمجرررد عرردم تحقيررق مرريلهم أو  االسررتماعيكمررل المتحرردث فكرترره ينصرررفون عررن 

 ينحرفون باستنتاجاتهم عن المعني 

 االستماع:عدم من صور 

  والتأمل.السماع المجرد من االستيعاب  -1

 آلخر.االنشغال بالمحادثة  -2

 .الجانبيتحدث أو الأمور  أخرى كأصابعه العبث أو العمل ب -3
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 :المستمعين آفات

  الطرح.عدم االنتباه والتركيز الدقيق أثناء  

  الخارجية.التعليقات 

  االهتمام.إشعار الملقي بالملل وعدم 

  بالجوارالتحدث مع من 

  والنعاس.جلسة االحتضار 

  السخرية من المتحدث بفعل  أو قول  أو همز  أو.  لمز 

 إذن.متحدث بدون مقاطعة ال 

  التسلسررل  فرريالسررؤال خررارج الموضرروع أو السررؤال عررن معلومررات قادمررة

 الموضوعي.

  المتحدث.التكرار لما يلقيه  

  علها.تفسير أخطاء الملقي والتعليق  

  الساخن.إثارة الحوار غير المنظم أو الحوار 

 اصرة عنردما يكرون االبتسامة أو التغيرر لقسرمات الوجره فري غيرر فطنره خ

 . ع طرح آراءالموضو

 :مقترحات لتنمية مهارات االستماع

وأن االسررتماع ال تتررـحقق مهاراترره مرررة  الحيرراة،االسررتماع فرري  أهميررة بعررد إدراا

ب المسرتمر والتردرج عليهرا ومحاولرة معرفرة األخطراء يالتردربواحدة أو فجرأة برل 

بعررد إدراا ذلررك فررإن هنرراا عرردد مررن ، والررتخلص منهررا ترردريجياً عررن طريررق النقررد

 تي تفيد في التدريب على االستماع:ساليب الاأل

  راقب أسلوب المتحدث عن طريق سؤال نفسك ما الذي يعرفره المتحردث

 أكثر مما تعرفه أنت.
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  قم بتنحية شخصيتك جانباً حتى تقلل من تأثرا العاطفي تجاه ما ترم قولره

 وأسمع الرسالة كلها.

  الحقيقرة والمبردأ استمع إلى كل األفكار والحقائق وتعرف على الفرق بين

 وبين الفكرة.

 .ًاحتفظ بذهنك حاضرا 

 .دون بعض المالحظات 

 .االبتعاد عن التشتت في الفكر 

 سوف يقوله. متابعة المتحدث عن طريق محاولة توقع ما 

  التركيزاستخدام المهارات التعبيرية لمساعدة على. 

 .نقد المحتوى وليس المتحدث 

 سماع المحاضرات لزيادة مهارة االستماع. 

 

 :مهارات اإلنصات ثانيا:

  واإلنصات.هناا فرقاً بين االستماع 

 في الظاهر بترا التحدث أو االشتغال بما يشغل عن استماعه.  فاإلنصات:

  يستمع.فهو أن يلقي سمعه ويحفز قلبه ويتدبر ما  له:وأما االستماع 

 وحسن اإلصغاء يكون بالقول والفعل

 -اإلنصات: تحديد مفهوم مهارة 

التي يتم من خاللها تحويل اللغة المتكلم بها إلى معنى في  )العمليةصات هو اإلن

الذهن، وعندما يفهم اإلنصات على هذا النحو فأنه يشتمل على اإلحساس، 

هو عملية سيكولوجية تشمل الحدة  اإلنصات التفسير، التقييم واالستجابة( إذاً 

 .ميز بين األصواتالسمعية واإلحساس السمعي أي القدرة على السمع والت
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فهو عبارة عرن الفهرم الرذي يبردأ مرع اإلنصرات وعرن طريقرة يسرتطيع  التفسيرأما 

فهررو عبررارة عررن دمررف  التقووويمالمسررتمعون تفسررير الرسررائل الترري سررمعوها، وأمررا 

المعاني الواردة في عمليتي اإلحساس والتفسير إلى جانب تنظيم مكونات الرسالة 

 فاالسوتجابةادر العديردة للمعلومرات، وأخيررا بصورة جيدة، والمقارنرة برين المصر

المرحلة األخيرة من عملية اإلنصات وفيهرا يسرتطيع المسرتمعون الجمرع برين  هي

المعرفة والشعور مع القدرة على تقيم المناقشات والحوارات التري سرمعوها علرى 

 ً  المتكلم.مع  نحو كامل فيتذوقوا اللغة وقوة الرسالة إلى جانب توحدهم ذهنيا

مهارة ال يستطيع أن يمارسها كل إنسان برل تحتراج  بأنه:رف اإلنصات أيضا ويع

إلى تدريب وخبرة وممارسة حتى يكتسبها الفرد، حيث إن االستماع في حرد ذاتره 

فن وليس مجرد أصوات تسمعها األذن وتسرتجيب لهرا، إنمرا هري أصروات تحتراج 

فاإلنصرات الفعرال  ،إلى ترجمة المعاني والرموز التي تعبر عنها محتوى الرسالة

يقتضي ضمنا االنتباه اليقظ للرسالة وفهمها عميقا، وكلمرا كانرت الرسرالة مروجزة 

 وواضحة كانت االستجابة صادقة وخالية من التكلف.

  -اإلنصات: أهمية 

 المحرراورات طرفرييعتبرر اإلنصرات أحررد الوسرائل الهامررة لتبرادل المعلومرات بررين 

ركيز االنتباه بالنسربة للطررفين، كمرا يشرجع )المتحدث والمستمع(، ويساعد على ت

المتحدث على االستمرار في الحديث، ومن مميزات االستماع تدعيم االنطباعات 

جانب المسراعدة فري اكتسراب الخبررات  والمستمع( إلىوالصراحة بين )المتحدث 

والمعلومات عن طريق التعلم من اآلخرين إلى جانب القردرة علرى قرراءة مرا برين 

 السطور.
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  :أنواع اإلنصات

 ويؤدي إلى سوء الفهم للمتحدث  اهتمام جزئي فقط(الحدي )اإلنصات -1

  (.وليس حدياً ويمثل عقبة في عملية اإلنصات )انتباهياإلنصات التقييمي -2

م الموقف والقصد وتحاشي النقد بصدق ـ وفه )االستماعاإلنصات اإلسقاطي -3

نفسه في عقل المتحدث وفهم وجهة  بل يحاول إسقاط (.الموافقة أو الرفضأو 

  الوقت.نظره بدون تقييم في ذلك 

  إليك؟كيف تجعل اآلخرين يستمعون 

  أن تهتم بصياغة األهداف 

  وعاداتهم.التعرف على المستمعين من خالل بيئاتهم وثقافاتهم  

  باآلخرين.التعبير بالنفس كعنصر فع ال في االتصال  

 لوب(، األس) نبرة الصوت، حركات الجسم.  

 وع في الحرص على وضع المستمع في قلب الحدث من خالل التن

  .األمثلة( الصوت،نبرات  قصة،األساليب )

 مخاطبتهم بما يشغلهم ويهمهم باستخدام اإلقناع والتأثير.  

 مالطفة المستمعين وإشعارهم بالرضا واألهمية.  

 دعوتهم بأسمائهم.  

  مامواهت برضىاختيار المكان المناسب واإلنصات.  

 :مزايا اإلنصات

 تنمية الحصيلة المعرفية والمهنية.  

 اإلبداع في مجال العمل والنجاح في الحياة.  

 يجعل الشخص يبدو ذكياً أمام اآلخرين ألن إنصاته يزيد من فهمه ومعرفته.  

 التأثير في اآلخرين. 
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 يكسب المرء االحترام والوقار.  

 امتصاص غضب اآلخرين.  

 (لهم ن الناس يعتبرون اإلصغاء أكبر هدية تقدمأل) كسب محبة اآلخرين. 

 تعزيز مكانة المرء عند الناس.  

 قواعد اإلصغاء الهامة

  ً   .كن يقظاً ذهنيا

 من الصعوبة أن تتكلم وتصغي في آن واحد فيجب أن نصغي أكثر مما نتكلم.  

 ال تظهر األستاذية على اآلخرين.  

  بأهميتي( )أشعرنيأظهر اهتمامك باآلخرين.  

 حرص على أال تشتت انتباهك عمن يحدثكا.  

 تجنب التسرع واالستعجال في االستنتاجات.  

 ال تضيع وقتك في التفكير كيف ترد على حديث الشخص اآلخر.  

  شجع اآلخرين على إخبارا بالمزيد من المعلومات النافعة من خالل

 إنها فكرة إبداعية  هذا رائع، ستخدام عبارات تقدير نحوهم مثل،ا

 مع بعينيك إضافة إلى أذنيكاست.  

 ابتعد عن الهموم التي تشعر بها إذا كنت تعاني من مشكلة ما.  

 ركز على فكرة الشخص ال على ذاته.  

 تعلم أن تقرأ ظروف اآلخرين من خالل اإلشارات التي تصدر عنهم.  

 دون ما تسمعه حتى تلم بالحقائق واألفكار التي تطرح.  

 ي استمع بطريقة تمحيصيةركز على الحقائق األساسية أ.  
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 نصائح للمحاور لالستفادة منها في تطبيق مهارة اإلنصات وهي:

 : فأنت ال تسمع وأنت تتكلم.توقف عن الكالم -1

 : أعطيه الفرصة أن يتكلم، شجعه أن يعبر عن نفسه.حاول أن تريح المتحدث -2

تك تروحي اجعرل تعبيررات وجهرك وتصررفا :أظهر له أنك توود االسوتماع إليوه -3

 أنك مهتم باالستماع إليه، استمع لكي تتفهم الموقف ال لترفضه.

 بأن تقرأ أوراقك أو تبعث بأصابعك. :ال تشوش على عملية االستماع -4

 : تصور أنك المتكلم حتى تتعاطف معه وتحس بمشكلته.ضع نفسك مكانه -5

تركره كرأن : بأن تعطري المتحردث وقترا كافيرا وال تقاطعره وال تهرم بكن صبورا -6

 تتجه إلى الباب وهو يتحدث إليك.

فالشرخص الغاضرب يقرع فري خطرأ المعراني ويتصريد الكلمرات  :احتفظ بهدوئك -7

 السيئة للمتحدث.

: فرأن ذلرك يرؤدي إلرى هدوئره، وال تجرادل فالجردال تقبل المناقشة واالنتقوادات -8

 خسارة للطرفين.

مكنرك مرن الحصرول علرى : فهذا يشجعه ويظهر له أنك مستمع جيد مما ياسأل -9

 معلومات أكثر ورؤية واضحة.

النصيحة األولى واألخيرة( إذا أردت أن تسمع فلرن  )وهي الكالمتوقف عن  -10

 تتكلم.تستطيع إن كنت 

 

 -الصمت: نماذج 

 -التالية: للصمت نماذج عديدة تختلف في معانيها وتشمل النماذج 

 نسان بالكلمات بل يعتمرد صمت الغضب أو اإلحباط وهو الذي ال يعبر فيه اإل

 الصمت كأسلوب لتوصيل الرسالة.
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  صررمت االسررتماع لحررديث أو محاضرررة: فرري هررذا النرروع يحرراول المسررتمع فهررم

األفكررار واآلراء واالتجاهررات الترري يعرضررها المتحرردث ومحاولررة تلخيصررها 

 بغرض االستفادة منها في واقع حياته.

 للتقييم السلبي لمرا يجة ير عن االنصراف عن الموقف نتصمت الملل: هو تعب

 يجري، ويتحين المستمع الفرصة لالنصراف قبل انتهاء الحديث. 

  صمت عدم القدرة على استيعاب الموضوع المطروح للنقاش: أمرا لصرعوبته

 أو عدم فهمه أو غموضه.

  صرمت التأهرل أو التقردير أو االحتررام: وهرو يمثرل نمرط مرن أنمراط اإلعجراب

 واالنبهار بالمتحدث.

 ختالف: حول ما يثيره الطرف اآلخر من أفكار وأراءصمت اال.   

 -اإلنصات: معوقات 

أو تفاهة الحديث، ألن المتحردث  دسطحية الحديث قد يكون بسبب سوء األعدا -1

 عن االستماع. المستمعنفسه غير متحمس لحديثه، وينعكس ذلك عند انصراف 

لحرديث ال يضريف جديردا فقدان الهدف يمكن في الشرعور بعردم الفائردة، أو أن ا -2

 وال يساعد على توضيح المشكلة.

التشررويي: ينقسررم إلررى قسررمين تشررويي ميكررانيكي مثررل الضوضرراء الخارجيررة،  -3

ضعف حاسة السمع، اإلصابة باألمراض، أو االستماع ألكثرر مرن شرخص واحرد 

يتحدثون في وقت واحد، أمرا التشرويي اآللري يكرون بسربب وجرود أسرباب خاصرة 

 عدم انتباهه أو انشغاله بقضايا خارجية.بالمتحدث مثل 

السرررحان: نرروع مررن أنررواع التشررويي العقلرري ويحرردث عنرردما يكررون المتحرردث  -4

مشررغوال أو مشوشررا عاطفيررا غارقررا فرري تخيالترره، ممررا يشرركل صررعوبة لمتابعررة مررا 

 يجري حوله من حديث.
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 الالمبرراالة: هرري شرركل مررن أشرركال عرردم االهتمررام إمررا لتحامررل األخصررائي علررى -5

 ، أو عدم احترامه له.االجتماعيالعميل، أو لعدم قناعة العميل باألخصائي 

عدم الصبر: ويتمثل في المستمع القلرق أو المتعجرل لالنصرراف، فهرو ال يهرتم  -6

 بالحديث بل يركز على مقاطعة المتحدث وقد ينصرف قبل نهاية الحديث.

 

 التحدث: ثالثا: مهارة

تنقررررل بواسررررطتها األفكررررار والمشرررراعر . عبررررارة عررررن رمرررروز لغويررررة منطوقررررة 1

 واألحاسيس إلى اآلخرين عن طريق وسائل االتصال المتطورة. 

. التحدث يمثل أحد المهارات التي يحقق بها الفرد الرضرا عرن نفسره مرن خرالل 2

 نجاحه في التفاعل مع اآلخرين نتيجة لتمكنه من إبراز مهاراته وقدراته.

الحرروار، األسررئلة  مثررل: مناقشررةمختلفررة ). يشررتمل الحررديث علررى أنررواع وأشرركال 3

 واألجوبة(.

. ينظررر الرربعض إلررى أن عمليررة التحرردث عمليررة سررهلة وميسررورة للجميررع إال أنرره 4 

 صعب على الكثيرين.

 مميزات مهارة التحدث:

 .التحدث وسيلة يحقق بها الفرد ذاته من خالل التفاعل مع اآلخرين 

 ل ركنررا أساسرريا فرري التحرردث أداة مررن أدوات االتصررال اللغرروي وتمثرر

 عملية االتصال.

  يجرردد الفرررد فرري التحرردث الفرصررة إلبررراز مهاراترره وتوضرريح أفكرراره

 واكتسرررررررررررررررررررررراب الثقررررررررررررررررررررررة واالطمئنرررررررررررررررررررررران إليرررررررررررررررررررررره.

 عمقررهالتحرردث نشرراط فكررري يعكررس مسررتوى ثقافررة اإلنسرران ومرردى 
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الفكررري ونضررجه العقلرري إلررى جانررب القرردرة علررى العرررض والشرررح 

 وتنسيق الحديث.

 اعي يسررتخدم للتررأثير علررى المسررتمعين بتقرربلهم التحرردث نشرراط اجتمرر

 للمتحدث وما ينقله من أفكار وآراء.

  الترردريب علرررى مهررارة التحررردث صررار ضررررورة للطررالب فررري كافرررة

 .المراحل الدراسية

 الخطوات األساسية لمهارة التحدث:

 االفتتاح )تكون التحية لفظية أو غير لفظية كاالبتسامة أو المصافحة(.-1

تقدمة: )أي إعطاء فكرة عامة عرن موضروع الحرديث والرزمن الرذي التغذية الم-2

 سوف يستغرقه(.

العمل )أي الهدف الذي يقصده المتحدث من حديثه، وتعتبر هذه الخطوة أطول -3

 خطوات الحديث(

 التغذية الراجعة )تعليقات المستمعين أو مقترحاتهم أو اتخاذ القرارات(.-4

 الختام.-5

 ارة التحدث:مراحل عملية التخطيط لمه

 أوال: مرحلة أعداد الحديث:

 . تحديد الهدف من الحديث.1

 . تحديد موعد اللقاء.2

 . اختيار المكان والزمان المناسب.3

 . تحديد نوعية الجمهور.4

 . اختيار مادة الحديث.5
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 ً  : مرحلة توجيه الحديث:ثانيا

ض يتطلررب توجيرره الحررديث حسررن االسررتهالا عررن الموضرروع ثررم البرردء فرري العررر

بطريقررة منظمررة، مررع اسررتخدام اللغررة المناسرربة للمسررتمعين باإلضررافة إلررى اسررتخدام 

 حركات الجسم.

المتحردث  النشرغالعدم اإلفراط في االسرتعانة براألوراق المكتوبرة تفاديراً  وينبغي 

عن سامعيه، والبد من تجنب التطويل ألكثر من سراعة مرع توزيرع الوقرت حسرب 

 نهاية الزمن المحدد.الموضوع بحيث تكون الخاتمة في 

 ثالثا: مرحلة التقويم: 

تشمل عملية التقويم جميع جوانب الحديث منذ لحظة االسرتعداد مررورا برالعرض 

إلرررى االسرررتجابة ورجرررع الصررردى مرررن قبرررل المسرررتمعين وتكتمرررل مرحلرررة التقرررويم 

إلى مالحظات المستمعين من خالل النقاش أو عن طريرق االسرتبيانات  باالستماع

 التعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية من الحديث.وبذلك يمكن 

 

 سمات المتحدث الناجح:

 أوال: السمات الشخصية:

 .المظهرالموضوعية، الصدق، الوضوح، الدقة، الحماس، االتزان االنفعالي، 

 ثانيا: السمات الصوتية:

الصوت أهم أداة لنجاح المتحدث، فيمكن عرن طريرق النطرق الرتحكم فري الصروت 

 انخفاضا مع ضبط وتنوعها حسب الموقف.علوا و

 ثالثا: اإلقناع هو كسب تأثير فرد أو جماعة لوجهة نظر معينة:

 .القدرة على التحليل واالبتكار 

 .القدرة على العرض 
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 .القدرة على الضبط االنفعالي 

 .القدرة على تقبل النقد 

 من مقومات الحديث المؤثر مقومات متعلقة بالجمهور وتتضمن:

 اهات وميول العمالء تجاه الفكرة أو الموضوع.معرفة اتج 

 .البدء بنقاط االتفاق 

 .احترام أراء العمالء 

 .الشعور باألهمية 

 .إشعار العميل أن الفكرة فكرته 

 .المناقشة الجماعية 

 كيف يطبق الفرد المتمرس لمهارة التحدث:

 .إن الفرد المتمرس هو معد وقائد الحديث والحوار 

 ألفكار.يدير الحديث ويستخلص ا 

  يحترراج إلررى المعرفررة العلميررة الواسررعة والمهررارة الفنيررة باسررتخدامه لشررتي

األساليب مثل استخدام األمثلة لإليضاح إلى جانرب الطرفرة إلذابرة الجليرد 

 مع عدم المبالغة في استخدامها.

  تحديرررد الهررردف مرررن الحررروار يتطلرررب عررردم االنرررزالق إلرررى الموضررروعات

 وج عن الموضوع تلميحا أو تصريحا.يسمح للعميل بالخر وأالالفرعية، 

  يجررب تجنررب الحرروار الفرروقي الررذي يتمثررل فرري إصرردار األوامررر برردال عررن

 المقترحات.

  حسررن اإلعررداد المسرربق للحررديث وأن ينرراقي الفرررد نفسرره قبررل أن يناقشرره

 يدافع بالباطل عن الحق. وأالاآلخرون، 
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 مهارة الكتابة: رابعا:

 أ. تحديد الهدف من الكتابة:

 ف أو اإلقناع أو التفاعل.التعري .1

 تحديد السلوا الذي سيؤثر على المرسل إليه. .2

 التأكد من أن الهدف عملي وذو قيمة. .3

 ب. تحليل المرسل إليه:

 تحديد المرسل إليه. .1

 تحديد حجم وعدد المجموعة. .2

 تحليل ردة فعل المرسل إليه. .3

 تحديد مستوى وفهم المرسل إليه. .4

 م عالقتك بالمرسل إليه.يتقي .5

 دوافع المرسل إليه واحتياجاته العملية.تحديد  .6

 . تحديد الفكرة الرئيسية:ـج

 استخدام العصف الذهني. .1

 فع المرسل إليه االستجابة باإليجابية.دتحديد الطريقة المعينة التي ت .2

 ذا الفكرة األساسية واقعية.لما تحديد .3

 جمع البيانات الرئيسية. .4

 القنوات ووسيلة االتصال. .5

 د. الوضوح واالختصار:

محاولة إقناع المستقبل بقردر اإلمكران حترى ترتمكن مرن الحصرول علرى االسرتجابة 

 السريعة المرضية بحيث تكون مختصر وواضح في الرسالة.
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 كيف تكسر حاجز الخوف من الكتابة:

 .االيجابية عند النظرة للذات 

 .تحديد الهدف 

 .االهتمام بالمرسل إليه 

 .اختالق بيئة مساعدة للكتابة 

 طوط العريضة.وضع بعض الخ 

 .المبادرة والبدء 

 .ًكتابة الموضوع أوال 

 .تجنب المعوقات عند الكتابة 

 

 مهارة القراءة: خامسا:

 أنواع القراءة:

 .القراءة من أجل الحصول على معلومات أو التحقق من شيء 

 .القراءة من أجل الفهم والدراسة والتركيز 

 .القراءة بغرض النقد 

 على المعلومات: إذا كنت تقرأ من أجل الحصول -

  ًألرق نظررة سررريعة علرى الصررفحة التري تقرأهررا مرع التحرررا بعينيرك يمينررا

 ويساراً.

 .ركز على منتصف الصفحة 

 هو مضمون الفقرة. ركز في بداية كل فقرة لكي تستكشف ما 

  الرئيسية والفرعية والكلمات المكتوبرة بخرط مميرز أو  العناوينركز على

 تحتها خط.
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 ضيحية كالرسوم البيانية.ركز على الوسائل التو 

 إذا كنت تقرأ من أجل الفهم والتذكر: -

  حدد لنفسك جزءاً معيناً تقرأه وتوقف عندما تنتهي ألن هذا يساعدا على

 استعادة ما فهمته.

 .راجع معلومات عن الموضوع قبل قراءته 

 وفي ذهنك هدف للقراءة. اقرأ 

 خدام أقرالم اكتب مالحظات في الهروامي أو ورقرة خارجيرة ويفضرل اسرت

 ملونه للتضليل أو قلم رصاص.

  راجع مالحظاتك التي أعددتها في المرة السابقة وهل سيتم تغطيتهرا فيمرا

 بعد.

 إذا كنت تقرأ بغرض النقد: -

 .حدد النقاط التي تتالءم مع الهدف من عرض الموضوع 

 هي االستنتاجات غير المدعمة أو المؤيدة بالحقائق. ما 

 حة أم معروفة مسبقاً.هل هناا حقائق غير صحي 
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اتفاقيوووات العمووول الدوليوووة والعربيوووة واالعتوووراف بوووالحق فوووي الحووووار 

 :االجتماعي

لدولية ومنظمة العمل العربية حرول نشرر تشمل العديد من اتفاقيات منظمة العمل ا

وحماية حق المفاوضة الجماعية نصوصرا تتعلرق بآليرات تسروية نزاعرات العمرل. 

كما تترا االتفاقيرات والتوصريات مسراحة كافيرة للردول األعضراء لرسرم وتصرميم 

 أنظمتها الخاصة لتسوية النزاعات.

لعمرل يجرب أن وبشكل عام فإن الغرض من وجود نظرام معرين لتسروية نزاعرات ا

يكون تسوية النزاعات بصورة رسمية ومنظمة، وان يتم ذلك بشكل رئيسي عبرر 

إلرررى  يلجئررروااألطرررراف أنفسرررهم بحيرررث يصررربح مرررن غيرررر الضرررروري لهرررم أن 

. وترتكررز بعررض أنظمررة تسرروية النزاعررات علررى التعبيررر واإلغالقرراتاإلضرررابات 

 التشريعي لهذا الهدف.

ة، يتمثرل المبردأ األساسري الرذي يؤكرد علرى وفي أنظمة المفاوضرة الجماعيرة الحرر

إجراءات تسوية نزاعات المصالح في وجوب أن تقوم األطراف بحسم النزاعات 

بنفسها عبر التفاوض مع وجرود إمكانيرة التهديرد، ويجرب أن تتروفر أطرراف ثالثرة 

في حالة انهيار المفاوضات ولكن وجودهرا يجرب أن يكرون مقصرورا علرى هردف 

 اع في الوصول إلى حل مقبول متبادل لخالفاتهم.مساعدة أطراف النز

وتتضمن معظم األنظمة خليطا من العناصرر االختياريرة واإلجباريرة. وكلمرا كران 

النظررام مصررمما لتشررجيع حريررة األطررراف فرري المفاوضررة وتسرروية النزاعررات مررن 

علرى  أقدرخالل تسوية يتم التوصل إليها بحرية، كلما كانت اإلجراءات الطوعية 

 ار والشيوع.االنتش

وفرري بعررض البلرردان يشررير مصررطلحا التوفيررق والوسرراطة إلررى نفررس النرروع مررن 

اإلجررراءات، بينمررا يشرريرا فرري بلرردان أخرررى إلررى إجررراءات مميررزة عررن بعضررها 
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البعض، إال إنهما فري كلترا الحرالتين يكونران وسريلة لمسراعدة أطرراف النرزاع مرن 

 عليها بصورة متبادلة..خالل تدخل طرف ثالث محايد للوصول إلى تسوية متفق 

ويجوز أن يكون التوفيق/الوساطة اختياريا أو إجباريا. فهو اختياري عندما يكون 

األطراف أحرارا في اللجوء إليه أو عردم اللجروء إليره.. ويكرون التوفيق/الوسراطة 

 إجباريا عندما يشترط في أطراف نزاع العمل اللجوء إليه.

مية بالتوفيق أو يقوم به مفتشو العمل ولكن مؤسسات الحكوالومن المعتاد أن تقوم 

بقدر اقل من ذلك. وقد أنشأت بعض البلدان هيئات توفيق عن طريق القانون وقرد 

 أسهم استقاللها عن الحكومة في ثقة األطراف بحياد هذه اآللية. 

 :االجتماعيالمصادر القانونية للحوار 

  :الدولية أوال: المصادر

 منظمة العمل الدولية: 

 أحد االجتماعي الحوار كان ،١٩١٩ عام في الدولية العمل منظمة نشأة منذ

 .للمنظمة المؤسسية المبادئ

 الحوار على بها، تضطلع التي والوظائف للمنظمة األساسية الهيكلية وتقوم

 الوفاء في العمل وأصحاب الحكومات والعمال مشاركة وتضم االجتماعي

 لمنظمة العمل السديدة اإلدارة نموذج ماعياالجت الحوار وبالفعل يشكل بوالياتها،

 العمل مكان في المنصفة والعالقات االجتماعية بالعدالة النهوض أجل من الدولية

 .والسياسي االجتماعي واالستقرار المستدامة والتنمية

 الرئيسية، هيئاتها إلى تنفذ الدولية، العمل لمنظمة مميزة سمة الثالثي النهف وهذا

 أمانتهرا(،) الردولي العمرل ومكترب اإلدارة ومجلرس الردوليمرل الع مرؤتمر :وهري

 والهيكرل والهيكرل الثالثري االجتمراعي الحروار يمثرل فهرو المكترب إلرى وبالنسربة

 مشتركة، عمل وسائل الثنائي
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ويمكن الجزم بالقول، بأنره ال يخلرو صرك مرن صركوا منظمرة العمرل الدوليرة مرن 

إلنفاذ المبادئ التي تحتويها تلك  تماعياالجمادة أو أكثر تؤكد على أهمية الحوار 

االتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمة، وبضرورة التشاور مع المنظمرات 

األكثرر تمثرريال للعمررال وألصرحاب العمررل، إال أن اتفاقيررة ،الحريرة النقابيررة وحمايررة 

تعردان  98( واتفاقية حق التنظريم والمفاوضرة الجماعيرة رقرم )87حق التنظيم رقم

والترري جرراءت ضررمن  االجتمرراعيأبرررز االتفاقيررات المؤصررلة لمبرردأ الحرروار مررن 

االتفاقيات الثمان المشكلة إلعالن المبادئ والحقوق االساسرية فري العمرل، إضرافة 

 150، واتفاقيرررة إدارة العمرررل رقرررم  107إلرررى اتفاقيرررة المشررراورات الثالثيرررة رقرررم 

جميع المبرادئ الرواردة  وقد أكدت المنظمة على ،158والتوصية المرفقة بها رقم 

 الردوليخالل مؤتمر العمرل  االجتماعيفي الصكوا الصادرة عنها بشأن الحوار 

حررول موضرروع التشرراور الثالثرري علررى الصررعيد الرروطني بشررأن م 1996فرري عررام 

 السياسة االقتصادية واالجتماعية.

 

 العولمة:منظمة العمل الدولية وعصر 

سرتحقاقات معاصررة لرم يعرد معهرا برد مرن تجد منظمرة العمرل الدوليرة نفسرها أمرام ا

 1944 فيالديلفيررامعررايير جديرردة ومختلفررة، حيررث لررم تعررد فقررط مرجعيررة إعررالن 

كافيررة لتشرركل رؤيررة  1998عررام وإعررالن المبررادئ للحقرروق األساسررية فرري العمررل 

 شروع المنظمة في هذا العصر. م

سرتلهم فري مرن إعرالن ثالرث يتعامرل مرع عصرر العولمرة ولكرن يإذاَ  كان البدلذلك 

والشراكة االجتماعية  االجتماعيالوقت نفسه القيم العليا لهذه المنظمة في الحوار 

عبررر نظررام الثالثيررة، هررذا النظررام الفريررد الررذي شرركل دائمررا شخصررية هررذه المنظمررة 

 وجوهرها الذي يحق لها االعتزاز به. 
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ن إعررال"لررذا جرراء اإلعررالن الجديررد وهررو الثالررث فرري ترراريخ المنظمررة تحررت عنرروان 

وقررد اعتمررده  "منظمررة العمررل الدوليررة للعدالررة االجتماعيررة مررن أجررل عولمررة عادلررة

ليشرركل  2008يونيررو  10مررؤتمر العمررل الرردولي فرري دورترره السررابعة والتسررعين 

 .المرجعية الجديدة للمنظمة

أهميرررة هرررذا اإلعرررالن أنررره يعرررالف موضررروعاً هامررراً وحيويررراً والرررذي يشررركل أحرررد 

برين  االجتمراعيموضروع الحروار  الدوليرة،العمرل  االستراتيجيات الهامة لمنظمرة

 الثالثة. اإلنتاجأطراف 

 ،من أجل تعزيز فررص العمرل الالئرق مشتركة،ويسعى إلى الوصول إلى أهداف 

وهررو العمررل الررذي يعطرري الرجررل والمرررأة فرصررة عمررل كررريم فرري ظررروف عمررل 

ن جراد وهنراا تعراو بحريرة،وأن يختار هذا العمل  ،تحترم حقوق العامل وكرامته

ورغبررة واضررحة للعمررل الالئررق وتتخررذ كافررة اإلجررراءات الالزمررة لررذلك وتلتررزم 

المنظمة بتقديم الدعم المادي والفنري لتخطري الصرعوبات التري تحرول دون تحقيرق 

  الالئق. فرص العمل 

وتشجع المنظمة مبدأ الثالثية بين الدول األعضاء وذلك من خالل دعمهرا للحروار 

النقابات العمالية وأصحاب العمل في وضع وتطبيرق  فيه رااالذي يش االجتماعي

وتعتبررر المنظمررة أن الحرروار هررو  واالقتصررادية،السياسررات الوطنيررة االجتماعيررة 

حيرررث يعتبرررر الحررروار  ى،أفضرررل السررربل لحرررل المشررركالت العماليرررة بشررركل سرررلم

وتجنرررب الخالفرررات فررري العمرررل وبنررراء  اإلنتاجيرررةضررررورياً لزيرررادة  االجتمررراعي

  سكة. متمامجتمعات 

وتقوم منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم للدول األعضاء من خالل تطوير بررامف 

وطنيرة متكاملررة للعمرل الالئررق يررتم تحضريرها بالتعرراون مرع الحكومررات والشررركاء 

تحرردد األولويررات واألهررداف ضررمن إطررار التنميررة الوطنيررة بهرردف  ،االجتمرراعيين
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الوظررائف غيررر  ،العجررز: البطالررةمواجهررة العجررز فرري العمررل الالئررق )مررن أشرركال 

عدم المساواة بين  ،العمل الخطر والدخل غير المستقر، التشغيل الجزئي المنتجة،

  (. الجنسين

وتعتبر هذه البرامف واحدة من أدوات منظمة العمل الدولية التي تساعد في خطرط 

ت التنميررة الوطنيررة والبرررامف الترري تنبثررق عررن المشرراورات الثالثيررة بررين الحكومررا

  والعمال. وأصحاب العمل 

وتعتمد منظمة العمل الدولية أسلوب اإلدارة بالنترائف لتنفيرذ برنرامف العمرل الالئرق 

للعمررل الالئررق علررى  الحرراليعررن طريررق تحليررل االحتياجررات الوطنيررة )الوضررع 

تقيرريم البرررامف -البرررامف الدوليررة -البرررامف والخطررط الوطنيررة -المسررتوى الرروطني 

  (. عمل الدولية ومدى فعاليتهاالسابقة لمنظمة ال

ورداً علررى تحررديات العولمررة كرران مررن المطلرروب وضررع بعررد اجتمرراعي تسررتند إليرره 

مسرربقاً لنمررو اقتصررادي  كنررة الترري تشرركل شرررطاالعولمرة وفهررم عررالمي للحقرروق المم

 ويمكن بلورة ما سبق في ما جاء في اإلعالن الثالث بعنوان:  عادلين، وتنمية 

 الجتماعية من أجل عولمة عادلة"."إعالن العدالة ا

ويؤكد اإلعالن أنه فري سرياق التغيررات المتسرارعة ينبغري أن ترتكرز االلتزامرات 

الدوليررة األعضرراء بتطبيررق مبررادئ ومعررايير منظمررة العمررل الدوليررة علررى األهررداف 

زيرادة التشرغيل، تروفير الحمايرة االجتماعيرة،  ى،األربعة ألجندة العمل الالئرق وهر

والثالثية، واحترام الحقوق األساسية في العمرل حسرب  االجتماعيار احترام الحو

إعررالن المبررادئ فرري الفقرررة )ب( يؤكررد علررى أن هررذه األهررداف األربعررة لمنظومررة 

العمرل الالئررق هرري مترابطررة بحيررث أن بررطء التقرردم فرري أحرردها سيضررر بالتقرردم فرري 

ألهررداف األخرررى وعلررى أن المسرراواة للجنرردر وعرردم التمييررز هرري جررزء مررن هررذه ا
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ولذلك فإن هناا حاجة لوضع إستراتيجية متكاملة لتلبية التزامات الدولة  ،األربعة

وفررري الفقررررة )ج( ترررنص علرررى أن كيفيرررة تطبيرررق الدولرررة  ،العضرررو فررري المنظمرررة

إلسرررتراتيجية العمرررل الالئرررق تعرررود لكرررل دولرررة حسرررب التزاماتهرررا الدوليرررة حاليرررا 

اعدة الدوليررة لتعمرريم إسررتراتيجية واإلمكانررات المترروافرة للتضررامن العررالمي والمسرر

 العمل الالئق خصوصا في ظل الترابط االقتصادي بين الدول في ظل العولمة.

 نسرد االتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمة: يليوفيما 

 االتفاقيات الرئيسية:

  ( 1948حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي)سنة 87االتفاقية رقم 

  (1949 الجماعي )سنةحول حق التنظيم والتفاوض  98م االتفاقية رق 

  (1981حول التفاوض الجماعي )سنة  154االتفاقية رقم 

  1976لسنة  144اتفاقية المشاورات الثالثية رقم 

 اتفاقيات داعمة:

   (1921) 11اتفاقية حق التجمع في الزراعة رقم 

   1947لسنة  84األقاليم التابعة( رقم التجمع )اتفاقية حق 

   1971ل سنة 135اتفاقية ممثلي العمال رقم 

  1975لسنة  141اتفاقية منظمات العمال الريفيين رقم 

  1978لسنة  151اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة رقم 

 التوصيات:

  91توصية االتفاقات الجماعية رقم 

  92توصية التوفيق والتحكيم االختياريين رقم 

 94منشأة رقم توصية التعاون على مستوى ال 

  113توصية المشاورات على المستويين الصناعي والوطني رقم 
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  129توصية بشأن االتصاالت بين اإلدارة والعمال داخل المنشأة رقم  

  130توصية بحث الشكاوى رقم 

  143توصية ممثلي العمال رقم 

  149توصية المشاورات الثالثية رقم 

  152توصية المشاورات الثالثية رقم  

  159بشأن إجراءات تحديد شروط االستخدام رقم توصية 

  163رقم توصية بشات تشجيع المفاوضة الجماعية 

 

 العربية: ثانيا: المصادر

 منظمة العمل العربية: 

إيماناً من منظمة العمل العربية بأهمية الحوار بين الشركاء االجتمراعيين وتحديرد 

م أطررراف اإلنترراج شرركل هررذا الحرروار وأطررره ومقومررات نجاحرره، مررن خررالل تفرراه

من تقريرر حيرث أكرد هرذه التقرارير  أكثرالثالث، فقد أفرزت لهذا الموضوع الهام 

علررى أن الحرروار المثمررر بررين أطررراف اإلنترراج ال يررتم بالصرردفة وال يحقررق أهدافرره 

بهوى المشراركين فيره أو برراعتهم فري المناقشرة إلقنراع األطرراف األخررى، لكرن 

ين أطراف اإلنتاج يتم من خالل الحفراظ والتمسرك السبيل األمثل إلنجاح الحوار ب

 بمقوماته األساسية اآلتية:

 .أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها 

 مرررن حيرررث عالقتررره بوحررردة  ،الحررروار يرررتم برررين منظمرررات سرررليمة التمثيرررل

التنظيمات أو تعددها ومنظمات أطرراف اإلنتراج فري الردول العربيرة، إمرا 

الرب فري منظمرات العمرال أو متعرددة وهرو الطرابع أحادية وهو الطرابع الغ
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وسالمة التمثيل من حيث المجرال  ،الغالب في منظمات أصحاب األعمال

 أو النطاق التنظيمي لمنظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال.

  أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبيرر: ذلرك أن حريرة التعبيرر

ساسرري مررن شررروط إدارة الحرروار ليسررت شررعاراً مجرررداً بررل هرري شرررط أ

 وتعني:

عدم تعرض أطرراف اإلنتراج أو أحردها ألي شركل مرن أشركال الضرغط عنردما  –أ 

 يطرح أفكاره أو آراءه داخل الحوار.

حريررة اسررتخدام وسررائل اإلعررالم دون إسرراءة أو مسرراس بررأطراف الحرروار،  –ب 

و قرول ودون إخالل بمواثيق العمل الصحفي ودون ممارسرة ألي شركل أو عمرل أ

 يقع تحت طائلة جريمة القذف أو التشهير.

المساواة في فرص استخدام أجهزة اإلعالم الرسمية لطرح الرأي )اإلذاعة،  –ج 

 والتليفزيون، الصحافة الرسمية(.

أال تكون القدرة المالية ألحد األطراف أداة للسيطرة اإلعالمية وحظر فرص  –د 

 إلنتاج.التعبير على من هم أقل قدرة من أطراف ا

كما أولت منظمة العمل العربية منذ تأسيسها اهتماماً متميزاً لموضوع المفاوضرة 

 1979( لعام 11الجماعية، األمر الذي يجسده إصدار اتفاقية العمل العربية رقم )

بشأن المفاوضة الجماعية، وكذلك مرا تضرمنته اتفاقيرات عمرل عربيرة أخررى مرن 

وار بررين أطررراف اإلنترراج وترردعيم نصرروص بشررأن الموضرروع وبهرردف تنشرريط الحرر

وإنمررراء الحريرررات والحقررروق النقابيرررة التررري تعتبرررر المرتكرررز األساسررري للمفاوضرررة 

 الجماعية، وبالتالي تأمين العدالة وتحقيق االستقرار في عالقات العمل.
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ولقد استطاعت منظمة العمل العربية، رغم عمرها القصير نسبيا، إنجاز عدد من 

ي تكفررل مهمررة صرريانة وإنمرراء الحريررات النقابيررة فرري الرروطن األدوات القانونيررة الترر

 العربي وهذه األدوات هي:

 بشأن مستويات العمل العربية. 1966لعام  (1) اتفاقية العمل العربية –أ

 بشأن مستويات العمل )معدلة(.1976( لعام 6) اتفاقية العمل العربية رقم –ب

 أن الحريات والحقوق النقابية.بش 1977لعام (8) اتفاقية العمل العربية رقم –ج

 بشأن المفاوضة الجماعية. 1979( لعام 11اتفاقية العمل العربية رقم ) -د

 بشأن العمال الزراعيين. 1980( لعام 12اتفاقية العمل العربية رقم ) –هـ

 

 المصرية: ثالثا: المصادر

لقررد تضررمنت تشررريعات العمررل المصرررية مررن خررالل القرروانين أهميررة المفاوضررة 

كآليررة لحررل النزاعررات بررين  االجتمرراعيجماعيررة باعتبارهررا أهررم أدوات الحرروار ال

علرى ذلرك مرن خرالل  األعمال( وأكردتأصحاب -العمالاإلنتاجية )العملية  طرفي

 -يلي: كما سوف نتناولها  والتينصوص المواد الواردة بالقوانين 

 :قانون العمل

والمتعلق بمجال  الفصل الثالث 1981لسنة  137تناول قانون العمل رقم 

 93 94منازعات العمل الجماعية المادتان رقم  فيالتسوية الودية والتحكيم 

 : اآلتيواللتان تنص على 

 (93المادة رقم )

أحكام هذا الفصل على كل خالف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع  تسري 

 بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.
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 (94دة رقم )الما

( كران علرى الطررفين المتنرازعين 93إذا ثار خالف مما ينطبق علية حكم المرادة )

 لحلة وديا عن طريق المفاوضة الجماعية.  السعيأو ممثليهما 

والخاص بشركات قطاع األعمرال العرام  1991لسنة  203وكان لصدور القانون 

برل يعتبرر  االجتمراعي،ار تأثيرا إيجابيا أدى الى اهتمرام النقرابيين بموضروع الحرو

حيرث أصربحت العالقرات برين  النقرابيهذا القانون بداية لمرحلة جديردة مرن العمرل 

إطار الجلروس علرى مائردة الحروار  فيإدارات الشركات والمنظمات النقابية تدور 

 فرريالمفاوضررة الجماعيررة حيررث يشررارا النقررابيون مررع إدارات الشررركات  إلجررراء

 بالعاملين.تعلق ت التيوضع اللوائح والنظم 

مجرال عالقرات العمرل الجماعيرة  فري 2003لسرنة  12وتضمن قانون العمرل رقرم 

 .االجتماعيبخصوص الحوار 

أصررربحت المفاوضرررة الجماعيرررة  2003لسووونة  12وبصووودور قوووانون العمووول رقوووم 

 أصحاب األعمال(.-العمالاإلنتاجية )العملية  لطرفيإلزامية 

بابررا كررامال خرراص بالمفاوضررة  2003لسررنة  12حيررث أفرررد قررانون العمررل رقررم 

 -هي: مواد  6من الكتاب الرابع تضمن عدد  الثانيالجماعية هو الباب 

 (146مادة )

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرري برين المنظمرات النقابيرة  

 أجل:من  منظماتهم،العمالية وبين أصحاب األعمال أو 

 م االستخدام.تحسين شروط وظروف العمل وأحكا –أ 

 التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال المنشأة.  –ب 

 تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب األعمال. –ج 
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 (147مادة )

مستوي المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو  علىتكون المفاوضة الجماعية 

 . القوميأو  اإلقليميالمستوي  علىالصناعة كما تكون 

 (148مادة )

المنشررآت الترري تسررتخدم خمسررين عررامال فررأكثر بررين ممثلررين عررن  فررييررتم التفرراوض 

اللجنة النقابية بالمنشرأة والنقابرة العامرة وبرين صراحب العمرل. فرإذا لرم توجرد لجنرة 

نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمرال تخترارهم النقابرة 

 األقل من عمال المنشأة. علىينهم ثالثة أن يكون ب علىالعامة المعنية 

وبالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسرين عرامال يرتم التفراوض برين ممثلرين 

عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمرة أصرحاب األعمرال المعنيرة أو 

ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا في إجراء التفاوض  عن صاحب العمل،

 ا يسفر عنه من اتفاق.وإبرام م

فإذا رفرض أحرد الطررفين البردء فري إجرراءات المفاوضرة الجماعيرة جراز للطررف 

األخر أن يطلب من الجهة اإلدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار 

منظمررة أصررحاب األعمررال أو المنظمررة النقابيررة للعمررال بحسررب األحرروال لمباشرررة 

لرافض، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف ا

 .الجماعيالحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع االتفاق 

 (149مادة )

يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات 

 الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة.

هررذه البيانررات مررن منظمرراتهم ولصرراحب العمررل أو ممثلرري التنظرريم النقررابي طلررب 

ويلتزم االتحاد العام لنقابرات عمرال مصرر، ومنظمرات أصرحاب  بحسب األحوال.
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األعمرررال بتقرررديم مرررا يلرررزم لحسرررن سرررير المفاوضرررات الجماعيرررة مرررن البيانرررات 

والمعلومرررات الخاصرررة بفررررع النشررراط أو المهنرررة أو الصرررناعة، ولالتحررراد العرررام 

 يانررات والمعلومررات مررن الجهررات المعنيررة.والمنظمررات المشررار إليهررا طلررب هررذه الب

ويراعرري فرري جميررع األحرروال أن تكررون البيانررات والمعلومررات المطلوبررة جوهريررة 

 والزمة للسير في المفاوضة.

 (150مادة )

صراحب العمرل أثنراء المفاوضرة اتخراذ إجرراءات أو إصردار قررارات  ىيحظر عل

ة الضرررررورة تتعلرررق بالموضررروعات المطروحررررة للتفررراوض، إال عنرررد قيررررام حالررر

 واالستعجال، ويشترط أن يكون اإلجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

 (151مادة )

يرردون االتفرراق الررذي تسررفر عنرره المفاوضررة فرري اتفاقيررة جماعيررة طبقررا للشررروط 

 والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون.

الجهررة  إلررىي مررن الطرررفين أن يلجررأ فررإذا لررم تسررفر المفاوضررة عررن اتفرراق، كرران أل

 اتفاق. إلىاإلدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول 

  .أيضا باإلضافة الى الباب الثالث وهو الخاص باتفاقيات العمل الجماعية

 (145)مادة  

يشرركل بقرررار مررن رئرريس مجلررس الرروزراء مجلررس استشرراري للعمررل يضررم فرري 

الخبرررة وممثلررين لكررل مررن  ذويات المعنيررة وعرردد مررن عضررويته ممثلررين للجهرر

منظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال وتختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم 

ويحرردد القرررار رئرريس المجلررس ونظررام العمررل برره ويتررولى المجلررس علررى وجرره 

 الخصوص ما يلي:
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  .إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعالقات العمل 

  الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها. إبداء 

  دراسررة الموضررروعات ذات الصررلة بالعالقرررات المهنيررة واإلنتاجيرررة علرررى

 المستوى القومي. 

  اقتراح وسائل توثيرق التعراون برين منظمرات العمرال ومنظمرات أصرحاب

 األعمال. 

 مسرتوى اقتراح الحلول المناسبة التقاء منازعات العمل الجماعيرة علرى ال

وعلى األخص في األزمات االقتصرادية التري ترؤدى إلرى توقرف  القومي،

 بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا. 

 .إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة 

 1027رقرم  قررار رئريس الروزراء إصردارعلى ما ورد بهرذه المرادة فقرد ترم وبناء 

بروزارة القروى العاملرة  االجتمراعيالروطني للحروار  بتشكيل المجلس 2014لسنة 

 والهجرة.

 2014لسنة  1027قرار رئيس الوزراء رقم 

 رئيس مجلس الوزراء 

الثامن عشر من  فيتور المعدل الصادر على الدس االطالعبعد  -

 .2014يناير 

صدقت عليها  التي 1948لسنة  87وعلى االتفاقية الدولية رقم  -

 ية وحماية حق التنظيم.مصر بشأن الحرية النقاب

بشأن حق التنظيم 1948لسنة  98وعلى االتفاقية الدولية رقم  -

 والمفاوضة الجماعية.
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العمل المصدق  فيوعلى إعالن المبادئ والحقوق األساسية  -

 عليه من جمهورية مصر العربية.

 2003لسنة  12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم  -

 .وتعديالته

 لقوى العاملة والهجرة.ة اه وزيرتوبناء على ما عرض -

  وبعد موافقة مجلس الوزراء. -

 قـــــرر:

 )المادة األولى(

 برئاسرة االجتمراعيينشرأ بروزارة القروى العاملرة والهجررة مجلرس وطنري للحروار 

 وعضوية كل من: وزير القوى العاملة والهجرة

 إدارةممثلررين لكررل مررن الجهررات اآلتيررة ال تقررل درجرراتهم عررن رئرريس  أوال: أعضرراء

 مركزية:

الجماعية رئيس اإلدارة المركزية المختص بعالقات العمل وشئون المفاوضة  -1

 .القوى العاملة والهجرة بوزارة

 .االجتماعيوزارة التضامن ب رئيس اإلدارة المركزية المختص -2

 .والصناعة واالستثماروزارة التجارة ب رئيس اإلدارة المركزية المختص -3

 .األراضيوزارة الزراعة واستصالح ب المركزية المختصرئيس اإلدارة  -4

 .الدوليوالتعاون  وزارة والتخطيطب رئيس اإلدارة المركزية المختص -5

 .اإلداريةوالتنمية وزارة التنمية المحلية ب رئيس اإلدارة المركزية المختص -6

 يمثلون أصحاب األعمال والعمال. ثانيا: أعضاء

 ات أصحاب العمل المعنية.أعضاء من رؤساء منظم 3عدد 

 أعضاء من رؤساء اتحادات العمال المعنية.  3عدد 
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الخبرررة لحضررور جلسرراته حسررب  ذويويجرروز للمجلررس أن يرردعو مررن يررراه مررن 

الموضوع المعروض ويكون للمجلس )أمانرة فنيرة( يصردر بتحديرد اختصاصراتها 

 وتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

 (المادة الثانية)

 :يليبما  االجتماعيوطني للحوار يختص المجلس ال

رسررم السياسررات القوميررة لسرربل الحرروار بررين طرفرري العمليررة اإلنتاجيررة وخلررق بيئررة 

 التشاور. علىمحفزة 

 المشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والتنظيم النقابي،

 والقوانين ذات الصلة.

 والعربية قبل التوقيع عليها.إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية 
 

بناء وتعزيز الثقة بين شركاء العمليرة اإلنتاجيرة وتبنرى إجرراءات لمسراعدة ودعرم 

 مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

 )المادة الثالثة(

تشرركل فرري نطرراق كررل محافظررة، مجررالس فرعيررة للمجلررس ثالثيررة األطررراف تسررمى 

 االجتمراعيمحافظ ويعهد إليها بتفعيل سربل الحروار "مجالس الحكماء"، يرأسها ال

واقتررراح مشررروعات  نطرراق المحافظررة فرري وآلياترره بررين طرفرري العمليررة اإلنتاجيررة

محلية تعمرل علرى تروفير فررص عمرل الئقرة وتوثيرق العالقرة برين طرفري العمليرة 

 .نطاق المحافظة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء فياإلنتاجية 

 ة الرابعة()الماد

يصدر رئيس مجلس الروزراء الئحرة بتنظريم أعمرال المجلرس والمجرالس الفرعيرة 

تتضرررمن مواعيرررد االجتماعرررات وطريقرررة التصرررويت علرررى القررررارات واألغلبيرررة 

 المطلوبة لصحتها.
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 ة(الخامس)المادة 

تعرض أعمرال المجلرس والمجرالس الفرعيرة علرى رئريس مجلرس الروزراء بصرقة 

 دورية.

 ة()المادة السادس

 نشره.لتاريخ  التاليينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم 

  2014 يونية 17 فيصدر برئاسة مجلس الوزراء 

 )رئيس مجلس الــوزراء( 

 

 

 

 :تشكيل )مجالس الحكماء(

  :يتشكل مجلس الحكماء برئاسة محافظ اإلقليم وعضوية كل من

 لمحافظةالعاملة والهجرة با ىمدير مديرية القو. 

  بالمحافظة االجتماعيمدير مديرية التضامن. 

 مدير مديرية الزراعة واستصالح األراضي بالمحافظة . 

  للتنمية بالمحافظة االجتماعيممثل عن الصندوق . 

 عضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة . 

 رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة . 

 عمال بالمحافظةثالثة أعضاء من ممثلي اتحاد ال . 

 ثالثة أعضاء من ممثلي اتحادات أصحاب اإلعمال بالمحافظة.  

  دعرررروة السررريد المحررررافظ رئرررريس المجلرررس لررررذوي الخبرررررة  علررررىعرررالوة

 والشخصيات العامة لحضور الجلسات حسب الموضوع المعروض.
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 الروطني للحرواريختص المجلس بتنفيذ السياسات والخطط التري يضرعها المجلرس 

بشرأن األمرور  االجتمراعيمستوي المحافظرة لردعم سربل الحروار  ىعل االجتماعي

طرافهرا وكرذلك يئة المناخ المناسرب للتشراور برين اذات الصلة بعالقات العمل وته

  .بحث السبل الكفيلة التقاء المنازعات واالحتجاجات العمالية

ترروفير  علررىدعررم ومسرراندة المشررروعات االقتصررادية الترري تعمررل  إلررىباإلضررافة 

  .مل مناسبة داخل المحافظةفرص ع

تروفير فررص  علرىواقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمرل أيضرا 

  .عمل داخل المحافظة

مررن  االجتمرراعيوكررذلك دراسررة وبحررث مررا يحيلرره إليررة المجلررس الرروطني للحرروار 

 موضوعات. 

المحررافظ رئرريس المجلررس إعررداد تقريررر دوري كررل ثالثررة أشررهر بنتررائف  ويتررولى

ت المجلس واإلجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته، وعرضها جلسا

 .االجتماعيالمجلس الوطني للحوار  على
 

 مجال األجور: في 2003لسنة  12أيضا تضمن قانون العمل رقم 

 : 34المادة رقم 

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا خالل ستين يوما من تاريخ نشر هذا القرانون 

لألجرررور برئاسرررة وزيرررر التخطررريط يضرررم أعضررراء بحكرررم  يقرررومبتشرركيل مجلرررس 

وظرررائفهم أو خبرررراتهم وأعضررراء يمثلرررون كرررال مرررن منظمرررات أصرررحاب األعمرررال 

 ونظررام سرريرويحرردد القرررار تشرركيل المجلررس  بيررنهم. بالتسرراويومنظمررات العمررال 

 العمل به واختصاصاته ومن بينها:
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االعتبررار  فرريخررذ مررع األ القررومياقتررراح الحررد األدنررى لألجررور علررى المسررتوى -أ

 بنفقات المعيشة.

 تكفرل تحقيرق التروازن برين األجرور واألسرعار. الترياقتراح الوسائل والتردابير -ب

ويصرردر بالحررد األدنررى لألجررور قرررار مررن رئرريس مجلررس الرروزراء علررى أن يعرراد 

 النظر فيه كل ثالث سنوات على األكثر.

 

 983الروزراء رقررم  وبنراءا علرى مرا ورد بهرذه المرادة فقرد ترم إصردار قررار رئريس

 بإنشاء مجلس قومي لألجور برئاسة وزير التخطيط.  2003 لسنة

  2003 لسنة 983 قـــرار رقم

 رئيس مجلس الوزراء 

 .1963لسنة  61على قانون الهيئات رقم  االطالعبعد 

 بشأن الموازنة العامة للدولة  1973لسنة  50وعلى قانون  -

  1975لسنة  79بالقانون الصادر  االجتماعيوعلى قانون التأمين  -

لسنة  48وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون  -

1978. 

لسنة  203وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر برقم  -

1991. 

 .2003لسنة  12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم  -

فاق مع وزير وبناء على ما عرضه وزيرا لقوى العاملة والهجرة باالت -

 التخطيط.

 مجلس الدولة  ارتآهوعلى ما  -
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 :قـــــرر

 (1مادة )     

 السادة:يشكل مجلس قومي لألجور برئاسة وزيرا لتخطيط وعضوية كل من 

 وخبراتهم:أعضاء بحكم وظائفهم  أوال:

 رئيس قطاع ديوان عام وزارة التخطيط  (1

 والهجرة.رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة  (2

 يس اإلدارة المركزية المختصة بوزارة التخطيط رئ (3

 رئيس اإلدارة المركزية المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة  (4

 أمين عام المجلس القومي للمرأة (5

 رئيس اإلدارة المركزية المختص بالهيئة القومية للتأمينات االجتماعية (6

 ممثل وزارة المالية  (7

 ممثل الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة (8

 ممثل البنك المركزي (9

 ممثل وزارة االقتصـاد (10

 ممثل اتحاد الغرف السياحية (11

 ممثل اتحاد الغرف التجارية (12

 ممثل وزارة قطاع األعمال العام (13

 أحد مستشاري مجلس الدولة  (14

 والعمال:أعضاء يمثلون منظمات أصحاب األعمال  ثانيا:

 7 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب األعمال تختارهم منظماتهم 

 7 اء يمثلون العمال يختارهم االتحاد العام لنقابات عمال مصر أعض 
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ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم من 

 .يكون لهم صوت معدود في المداوالتالمتخصصين دون أن 

هات عند نظر كما وأن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره ممثال إلحدى الج

 .موضوع يخص هذه الجهة

 (2مادة )

وى لألجور على المست يختص المجلس القومي لألجور بوضع الحد األدنى 

وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق  ،القومي بمراعاة نفقات المعيشة

 واألسعار.التوازن بين األجور 

 %7كما يختص بوضع الحد األدنى للعالوات السنوية الدورية بما ال يقل عن -

 .ه اشتراكات التأمينات االجتماعيةتحسب على أساس من األجر األساسي الذي

وتقرير ما يراه مالئما مع ظروف المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية 

ثالثين يوما من يتعذر معها صرف العالوة الدورية المشار إليها وذلك خالل 

 . تاريخ العرض عليه

لتحقيق  تحديد هيكل األجور لمختلف المهن والقطاعات واألنشطة بالدولة

 خالل:التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من 

  تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام سياسات األجور

والحوافز السائدة في مختلف قطاعات وأماكن العمل وأجور وفئات العمال 

األولى بالرعاية في بعض األنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها 

 .راألجو أوضاع

  دراسة االتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية

والعربية الخاصة بمشاكل األجور وتحليل اإلحصائيات المتاحة لألجور 

 المعنية.والمتغيرات االقتصادية بالتنسيق مع الجهات 
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  وضع السياسات الخاصة باإلنفاق وأنماط االستهالا والحدود الدنيا

لالستدالل على طرق المعيشة ألسر العمال وتقديم  والقصوى لألجور

 الشأن.المقترحات في هذا 

  متابعة تطوير وتطبيق األساليب الحديثة لرفع اإلنتاجية لضمان ربط األجر

 باإلنتاج 

  وضع الخطط واألساليب الالزمة لتوجيه أفراد المجتمع نحو المهن

جتماعية رسم والتخصصات التي تتطلبها خطط التنمية االقتصادية واال

 لها.السياسة القومية لألجور ووضع برامف قومية شاملة 

  إجراء الدراسات الالزمة على المستوى القومي إلعادة النظر في الحد

 األكثر.األدنى لألجور مع مقترحات دورية ال تتجاوز ثالث سنوات على 

 (3مادة )

 ة وإعدادالخاصيكون للمجلس أمانة فنية متخصصة تتولى إجراء الدراسات 

 ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس  المجلس،الموضوعات للعرض على 

كما وأنه يجوز لرئيس المجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجان  

ويشترا في  إليها،فرعية لدراسة الموضوعات المعروضة عليه والتي يحيلها 

م وظائفهم وممثلي ممثلي كل من األعضاء بحك متساويا منهذه اللجان عددا 

 .أصحاب األعمال والعمال

 (4مادة )

وطريقة  ،مواعيد اجتماعاته أعماله تتضمنيضع المجلس الئحة لتنظيم سير 

التصويت على القرارات واألغلبية المطلوبة لصحتها وتعتمد هذه الالئحة من 

 .وزير التخطيط
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 (5مادة )

وأعضاء  ،المجلس يصدر وزير التخطيط قرارا ببدل حضور الجلسات ألعضاء

 له.اللجان الفرعية 

 (6مادة )

 ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره 

                                                                   2003يونيه 21 فيصدر برئاسة مجلس الوزراء 

 )رئيس مجلس الــوزراء(

 

 :المصريالدستور 

 :76المادة  2013لسنة  المصريالدستور أيضا تضمن 

إنشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها 

الشخصية االعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة 

بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقالل 

تحادات، وال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائي، وال يجوز النقابات واال

 إنشاء أي منها بالهيئات النظامية".
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 مقدمة:

 العالم،في القرن العشرين في إدارة العمل في  االجتماعيما يسمى بالحوار  ظهر

وهو شكل أساسي وقاعدة مهمة تنص عليها تشرريعات العمرل الوطنيرة فري معظرم 

الردول، قياسراً علررى مرا نصررت عليره المواثيرق الدوليررة للعمرل بشررأن إلزاميرة تنظرريم 

، وأصررحاب األعمررال، ألطررراف اإلنترراج الثالثررة: الحكومررة االجتمرراعيالحرروار 

 والعمال.

حقرراً مررن الحقرروق العماليررة، مثلرره مثررل حريررة التنظرريم  االجتمرراعيوأصرربح الحرروار 

النقرررابي وحريرررة اإلضرررراب وغيرهرررا مرررن الحقررروق العماليرررة، ونجرررد أن الحررروار 

في مجال عالقات العمل ظهر حالً مهماً وجوهرياً لكل المشراكل التري  االجتماعي

لعمالية أو اإلضرابات، باعتباره مرحلة مهمرة يتحراور قد تؤدي إلى المظاهرات ا

فيها أصحاب الشأن، لعلهم يجدون الحلرول المناسربة قبرل تفراقم المشركلة والردخول 

في اإلضرابات التري غالبرا مرا يكرون لهرا جوانرب سرلبية علرى سرير دوالب العمرل 

 واإلنتاج. 

حيرث أنشرأت لره  في العمرل االجتماعيوقد نظمت العديد من الدول عملية الحوار 

شرركاء اإلنتراج مرن أصرحاب األعمرال، والعمرال بتنظيمراتهم  ،مجالس يلتقري فيهرا

 المختلفة، والحكومة باعتبارها المسئولة عن إدارة العمل داخل المجتمع. 

كمرا نصررت بعررض التشررريعات علررى أن يكررون الحرروار سررنوياً، وأخرررى نصررت أن 

 .وار عنررد الحاجررة إليررهيكررون نصررف أو ربررع سررنوي، والرربعض اآلخررر يررنظم الحرر

 الحوار: فيوسوف نستعرض اآلن دور األطراف الثالثة 
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 دور النقابات العّمالية:  أوال:

لقد كان للمتغيرات اإلقليمية والدولية والتحوالت االقتصادية انعكاسات على 

)الحكومات  اقتصاديات كافة البلدان وعلى شعوبها وأطراف اإلنتاج الثالثة فيها

 سائر طبقاتها وشرائحها وبالتالي علىوالعمال(  –العمل وأصحاب  –

االجتماعية، ولقد اختلف تأثير هذه المتغيرات باختالف نماذج تطبيقاتها وفي 

أهدافها وتوجيهاتها ومدى توازن القوى والمصالح بين كافة األطراف  تحديد

 .الوطنية والدولية والبلدان في الساحة

تو  المتواصرلة واالنتهاكرات العرالمي االقتصرادي اخبالمن المرتبطة الضغوط أثر 

 عوامرل عرقلرت وقرد نقابراتهم وعلرى العمرال خطيرراً علرى ترأثيراً  العمرال لحقروق

 علرى وقردرتها لتعزيز قواعدها العمال منظمات تبذلها التي النقابية الجهود عديدة

  :بينها من التفاوض

 الجماعية والمفاوضة النقابية الحرية حقوق احترام عدم.  

 في حتى المنشأة مستوى على العمل ظروف على إلى التفاوض الميل 

 أو القطاعي االجتماعيالحوار  مجال في الطويل التاريخ ذات البلدان

 القطاعات. بين المشترا

 عالقات وخاصة النقابية للحقوق الفعلية العمال ممارسة القيود على فرض 

 أو مؤقتة بعقود تخدمينالعمال المس قبيل من االعتيادية غير االستخدام

  المدة. محددة عقود أو تعاقدية

 بين الشباب سيما وال البلدان، بعض في البطالة ارتفاع. 

ر النقابرات كمرا هرو يعد ممكناً في ظل التحول االقتصرادي أن يبقرى دو وبالتالي لم

 عليه من قبل.

 فهررل الواحررد،فررإذا كرران متصرروراً وممكنرراً فرري ظررل التخطرريط المركررزي والحررزب 

..  اإلجابررة طبعرراً بررالنفي السرروق؟يتصررور فرري ظررل نظررام االقتصرراد الحررر  وآليررات 
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وعلرى النقابرات العماليرة أن تسرتعد ألداء دورهررا الجديرد فري الردفاع عرن المصررالح 

 المهنية ألعضائها. 

 واألمر يقتضي بالضرورة التركيز على عدة مالحظات: 

  :المالحظة األولى

صرحيح فالبرد لهرا الوجره الت أن تؤدي دورها على مضمونها أن النقابات إذا أراد

فالنقابات ال يمكنهرا أن طي في تشكيل النقابات وإدارتها أن تتمسك بالمبدأ الديمقرا

والحكومرة مرن  جهرة،تطالب بالديمقراطية في عالقتها مع أصرحاب األعمرال مرن 

 إذا هي فقدت المبادئ الديمقراطية داخل تنظيمها. أخرى،جهة 

ة نظيفررة ومفتوحررة ال  إعمررال ويقتضرري المبرردأ الررديمقراطي ضررمان انتخابررات حررر 

تحمل قيوداً علرى المرشرحين إال فري حردود مرا يتطلبره النظرام العرام، كمرا يقتضري 

النقابرة العامرة واالتحراد العرام األمر أيضاً تردعيم دور اللجنرة النقابيرة فري مواجهرة 

 المنشرأة، وهروضاع داخرل ألن اللجنة النقابية هي أقدر التنظيمات حكماً على األو

 وبمصلحة المنشأة.  العاملين،ما يمكنها من األخذ في االعتبار بمصلحة 

  :المالحظة الثانية

تتمثل في ضرورة أن تأخذ النقابات بزمام المبادرة فيما يتعلرق بالمشراكل العماليرة 

 دون انتظار أن تقوم الحكومة بحل تلك المشاكل في غيبة من ممثلي العمال. 

 ل لوقت قد حان لتقوم النقابات العمالية من تلقراء نفسرها بدراسرة المشراكإن ا

ي يحتمررل أن تواجههررا فرري والمشرراكل الترر تواجههررا الطبقررة العاملررة، الترري

دون  علررى هررذه المشرراكل،وتتصررور الحلررول الكفيلررة بالقضرراء  المسررتقبل،

 انتظار لرأي من الحكومة أو أصحاب األعمال. 

  السرراحة المتصررلة بالعمررال كثيرررة ومتنوعررة إن المشرراكل المعروضررة علررى

، مشراكل التأمينرات مشكلة البطالرة مشكلة األجور، لعمالة الزائدة،)مشكلة ا

يتعرين  خطيررة،وكلها مسرائل  ،االجتماعية، مشكلة تعثر المنشآت وتوقفها(
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حترى يمكرن مناقشرتها  لهرا،وتصور الحلرول  دراستها،على الحركة النقابية 

وضرورة أن تكون النقابات جراهزة بحلرول تواجره  األخرى،مع األطراف 

بها هذه المشاكل. فرالظروف لرم تعرد تسرمح برأن تظرل النقابرات سراكنة، فري 

ة وأن ذلك لن الحكومة من حلول لمشاكل العمال خاص اانتظار ما تقدمه له

 سيختلف تماماً عما كان عليه من قبل.  الذي يصبح دور الحكومة،

  :المالحظة الثالثة

القول إنره إذا كانرت النقابرات سرتأخذ زمرام المبرادرة للردفاع عرن المصرالح تقتضي 

فالبد وأن تعي تماماً أن كل تقدم اجتماعي ال يمكن أن يتم دون  ،المهنية لألعضاء

تقرردم اقتصررادي، وأن أيررة مزايررا جيرردة للعمررال )أجررور/ أجررازات / رعايررة صررحية 

مرال، بالتفراوض معهرم واجتماعية( ستتحقق عن طريق التفراهم مرع أصرحاب األع

حررول شررروط العمررل وظروفرره وإبرررام عقررود العمررل المشررتركة، وعلررى النقابررات 

ال ينفصررم عررن  العماليررة أن ترردرا أن تحقيررق مطالررب العمررال )المزايررا الجديرردة(

اً وكيفاً( ، وهو ما نطلق عليه )المفاوضة  مطالب صاحب العمل )زيادة اإلنتاج كم 

 ات التعاون بين طرفي اإلنتاج. اإلنتاجية( التي تعكس أعلى درج

حرول دور النقابرات العماليرة فري الترأثير علرى تشرريعات  النهاية يجب التركيز في

العمل ورعايرة مصرالحها مرن أجرل تحقيرق العدالرة االجتماعيرة وهرو الردافع األول 

سرريما أن العمررال هررم األطررراف الرئيسررية المعنيررة ، الاالجتمرراعيلتعزيررز الحرروار 

ردة ممثلرة بنتائف هذا الح وار والرذي ال يمكرن أن يتحق رق بردون نقابرات عماليرة موح 

لعمالها وقادرة على حماية مصالحهم الرئيسرية، وفري مقرد مها الحقروق والحريرات 

 ،والتأمينررات االجتماعيررة ،والحمايررة االجتماعيررة ،الجمرراعيوالتفرراوض ، النقابيررة 

 إلى العمرل الالئرق رأس مال العمال وصوالً  هي التي ،والسالمة والصحة المهنية

والمساواة في العمل وحقوق المرأة  ،وحماية الحد  األدنى لألجور ،واألجر العادل

لمكافحررة البطالررة وتررأمين  المهنرريفضررالً عررن التكرروين  ،ومكافحررة عمالررة األطفررال

 فرص العمل.
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  ؟العمل ما السؤال: ويأتي

حيث  ،النقابية تنظيماتإن كل ما تقدم يبين لنا حجم الواجبات الملقاة على عاتق ال

االقتصررادية  أنرره ممررا ال شررك فيرره فررإن المتغيرررات اإلقليميررة والدوليررة والتحرروالت

الطبقة العاملة والتي تعمرل علرى  تؤثر على التنظيمات النقابية التي تعتبر طليعةس

حقوقهرا أو االنقضراض علرى حريتهرا،  الوقوف في وجه كل محاولة لإلنقاص من

يتطلرب مرن النقابرات العماليرة أن  يات النقابية، األمر الرذيوالسيما الحقوق والحر

األساسررية ألداء  تواصررل نضررالها وتطررور أدائهررا وتعمررل علررى ترروفير المقومررات

 مهماتها، 

من النقابات العماليرة مواصرلة تأكيرد مواقفهرا المبدئيرة والثابترة بالردفاع  كذلك على

والحررص علرى اسرتقالل الحقوق والحريات النقابيرة والنهروض بمسرؤولياتها  عن

والعمررل علررى تعميررق الممارسررة الديمقراطيررة وتوسرريع المشرراركة  قرارهررا النقررابي

 أيعملهرا بمررا يمكنهرا مرن أن تكرون شرريكاً فراعالً فرري  العماليرة وتطروير أسراليب

، سواء على مستوى المؤسسات أو على االجتماعي مستوى من مستويات الحوار

 .والدولي الوطني مستوى الصناعات وحتى على المستوى

األقطررار  كمررا يجررب التحررام الطبقررة العاملررة ممثلررة بالحركررة النقابيررة فرري مختلررف 

 لتكروين قروة عالميرة تسرتطيع أن تتعامرل مرع المتغيررات العالميرة الراهنرة بهردف

 .التقليل ما أمكن من آثاره السلبية أو محاصرتها

ي الحررروار العمرررل وأن تشرررارا الحكومرررة فررر وأن تتعررراون مرررع منظمرررات أصرررحاب

االقتصررادية واآلثررار التطررورات  والمفاوضررات الجماعيررة السررتيعاب االجتمرراعي

العربرري لتسررهيل  االجتماعيررة الترري طرررأت علررى االقتصرراد العررالمي واالقتصرراد

االحتياجات وإتباع اإلصالحات في الميادين ذات األثر اإليجابي على نمو العمالة 

وبيئرة  بشررية واالهتمرام بالبيئرة العامرةاألساسرية لتخفيرف الفقرر وتنميرة المروارد ال

  .العمل
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المسرؤوليات الواجرب مباشررتها  بعرض أهرم يلريوعليه فإنه ممكرن أن نردرج فيمرا 

االقتصرادية والنظرام  خاصة من قبل النقابات العمالية العربية في مواجهرة عولمرة

 :الجديد للعالم

 مرن ثرم الردولي العمرالي العربري و تحقيق مزيد من التعاون والتررابط النقرابي

 ً ً  لتشكيل قوة ضاغطة لمواجهة التحديات المفروضة عالميا  .وإقليميا

 الثقافية العماليرة  تطوير مناهف ومواد الثقافة العمالية التي تُدرس في المعاهد

وصرندوق  الردوليلتشمل التعريف بمرتكرزات النظرام الجديرد للعرالم )كالبنرك 

 (.النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية

  بين االتحاد الدولي لنقابرات العمرال العررب وكرل مرن منظمرة  تنسيق الجهود

 .القتراح أساليب معالجة اآلثار السلبية لألزمة الراهنة العمل العربية والدولية

 مشررتركة فرري كرل بلررد عربرري يمثررل فيهرا اتحرراد العمررال ومنظمررة  تشركيل لجنررة

صرررادية فررري تحقيرررق التنميرررة االقت أصرررحاب األعمرررال تهررردف للمسررراهمة

بالمنافسرة عرن  واالجتماعية ولمعالجرة موضروع تحسرين اإلنتراج واإلنتاجيرة

 طريق الجودة والسعر وتحسين شروط وظروف العمل فيه ولحماية اإلنتاج

 .الوطني

 إنشراء بنرك معلومررات عمرالي نقرابي عربرري يهردف إلرى تخررزين المعلومرات 

لى مواقف مشتركة وتبادلها بين التنظيمات النقابية العمالية بهدف الوصول إ

من النظام الجديد للعالم وآثاره. ولكي تكون قاعدة يستند إليهرا فري  أو موحدة

 .والدولي اإلقليميعلى المستويين  أي حوار اجتماعي

 أخرذ يتوسرع فري ظرل النظرام  االهتمام بالقطاع الهامشي )غيرر المرنظم( الرذي

االقتصاد غيرر برـ) الجديد للعالم لدرجة تسميته من قبل منظمة العمرل الدوليرة

 .كانت تعتبره ظاهرة عابرة والذيالمنظم(، 
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 الشباب والنساء بهدف  االهتمام بتأهيل مزيد من الكوادر العمالية النقابية من

 .توسيع مشاركتهم في الحياة النقابية

 لتمثيل التنظيم النقابي العمالي العربي على امتداد الوطن العربي فري  السعي

صادية واالجتماعية بهدف توسيع مشاركته في الحياة االقت اللجان والمجالس

 .العربية االقتصادية واالجتماعية للدول

 ً  :دور الدولة :ثانيا

فهري لرم تعرد اإلدارة  التحرول،ودور الدولة كذلك له مفهروم جديرد فري ظرل مرحلرة 

 الثالثررة ألنالممثررل الوحيررد لألطررراف  هرريلررم تعررد  أي العمررل،والنقابررة وصرراحب 

وصرراحب العمررل سيصرربح فرررداً مررن  الجديرردة،لهررا مهمتهررا  رأينررا،ا كمرر النقابررات،

يعني أن الدولرة لرن  األفراد أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص، ولكن ذلك ال

 ، لكن دورها سيختلف عما كان عليه من قبل. يكون لها دور

وأن  اإلنتراج،فالدولة عليها اآلن أن تقوم بردور الحكرم المحايرد برين طرفري عالقرة 

منها أن تقوم بالمهام  يقتضيوهو ما  ،بين الطبقات االجتماعيافظ على السالم تح

 التالية: 

  عيرة للطبقرات الضرعيفة الالزم لتحقيق حمايرة اجتمار لألجووضع الحد األدنى

يراعرى فيهرا أال   الردنيا، التريب األعمرال بهرذه الحردود احأصوإلزام اقتصادياً، 

ال، خشرية أن يرؤدي ذلرك إلرى إحجرامهم تمثل عبئاً زائرداً علرى أصرحاب األعمر

 عن االستثمار. 

  ًالتفراوض  في طريرقثم إن على الدولة أن تشجيع األطراف على المضي  قدما

القائم على تحديد قواعد اقتسام الربح الناشر  عرن جهرد العمرال ودور صراحب 

 رأس المال وفقاً للقواعد التي يحددها اتفاقهم الجماعي. 
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 راً أن تترردخل إلجبررار أحررد األطررراف علررى الرردخول فرري ثرم إن علررى الدولررة أخيرر

مفاوضات أو تنفيذ عقد العمل الجمراعي المبررم برين العمرال وصراحب العمرل، 

 في سبيل تجنب االضطرابات االجتماعية.  بالقوة،ولو اقتضى األمر لتنفيذه 

  .ال بأصحاب األعمال  وفيما عدا ذلك يمتنع على الدولة التدخل في عالقة العم 

 ير إطار قانوني عام يسمح بممارسة جميع الحقوق والحريات السياسيةتوف. 

  بنررراء مؤسسرررات مسرررتقلة )ذات إدارة ثالثيرررة( تتميرررز بالمصرررداقية فررري إنتررراج

 .االقتصادية واالجتماعيةالمعلومات 

  على كافرة المسرتويات وتطرويره إلرى حروار  اجتماعيالعمل على تنظيم حوار

 .تمع المدني(مدني )يشارا فيه كافة فئات المج

  ً   .دعم البرامف التثقيفية لممثلي النقابات مادياً ومعنويا

  ررال خلررق منرراخ سياسرري ومرردني مسررتقر  يمك ررن منظمررات أصررحاب العمررل والعم 

 .المستقلة من العمل بحرية، دون خوف من االنتقام

يسررتهدف هررذا المقررام اإللمررام بررأهم النتررائف المسررتهدفة مررن جررراء تطبيررق الحرروار و

وتحسين اإلنتاجية  ،من حيث رفع مستوى العمل ،على عالقات العمل ياالجتماع

إدارة اإلنتاج، وهرو مرا يرنعكس إيجابراً علرى  فيوالثقة  والنزاهة،، وكذلك الشفافية

 تحقيق الترابط واالنتماء داخل الوحدات اإلنتاجية وما إلى ذلك.

 رؤية منظمة العمل الدولية لدور الدولة:

 150مل وأنظمتها شررعيتها مرن اتفاقيرة العمرل الدوليرة رقرم بداية تستمد إدارة الع

المتعلقتان بإدارة العمل، ووفقاً لالتفاقية المذكورة فإن عبارة  158والتوصية رقم 

"نظررام إدارة العمررل" تعنرري جميررع أجهررزة اإلدارة العموميررة المسررئولة عررن إدارة 

لررك األجهررزة العمرل سررواء كانررت إدارات وزاريررة أو مؤسسررات عموميرة بمررا فرري ذ

الحكوميررة واإلدارات المحليررة أو أي شرركل آخررر مررن اإلدارة الالمركزيررة، وكررذلك 
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كل هيكل مؤسساتي يقام لتنسيق أنشطة هذه األجهزة وضمان استشارة ومشراركة 

 أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم.

علررى ضرررورة قيررام كررل دولررة تصررادق عليهررا بتنظرريم  150رقررم  وتررنص االتفاقيررة

 العمل وبضمان حسن أدائه لوظائفه وتنسيق نشاطاته ومسئولياته.جهاز إدارة 

أن يتكرررون الجهررراز الررروظيفي إلدارة العمرررل مرررن  150واقتضرررت االتفاقيرررة رقرررم 

أشرخاص مرؤهلين ترأهيالً مناسرباً لممارسرة المهررام التري يكلفرون بهرا وأن تهيرأ لهررم 

ي فرررص الحصررول علررى الترردريب الضررروري ألداء هررذه المهررام وأن يكونرروا فرر

عملهررم مسررتقلين عررن أيررة تررأثيرات خارجيررة غيررر مناسرربة وأن يكفررل لهررم الوضررع 

القانوني ويزودوا بالمعدات والموارد المالية الضرورية ألداء واجبراتهم بالفعاليرة 

 المناسبة.

 :هيويرتبط بذلك دور الحكومات في هذا المجال من خالل مستويات ثالث 

 حوار:دور إدارة العمل في توفير مقومات ال –1

إرسراء ودعرم  رئيسري فريدور  –وعلى وجه التحديد مكاترب العمرل  –للحكومات 

 وتتعلق هذه المقومات بما يلي: ،عالقات العمل

وتشمل حق تكوين النقابات وحرية ممارسرة النشراط ، ضمان الحرية النقابية  –أ 

 وضمان سالمة تمثيل المنظمات.

: حيرث أكرد ت معرايير وار األخرىالتسهيالت المقدمة للنقابات ولهياكل الح –ب 

العمررل الدوليررة والعربيررة علررى ضرررورة مررنح ممثلرري العمررال التسررهيالت الالزمررة 

ينرررتف عرررن تقرررديم هرررذه  أاللتمكيرررنهم مرررن القيرررام بوظرررائفهم بصرررفة ناجحرررة، علرررى 

التسهيالت عرقلة نشاط المؤسسة أو اإلدارة. ومن ضرمن هرذه التسرهيالت: إسرناد 

ابات، واستقطاع االشتراكات، والتفرغ النقرابي، وحريرة الشخصية االعتبارية للنق

 عقد االجتماعات فضالً عن حماية أعضاء النقابة.
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 دور إدارة العمل في تنمية الحوار: –2

ومن البديهي القرول برأن تروفير مقومرات الحروار شررط أساسري ولكنره غيرر كراف 

ات العمرل دوراً لقيام حوار فعلي ومجد بين أطراف اإلنتراج، وبالترالي، فرإن إلدار

مررن خررالل  –فبوسررع إدارات العمررل  ،رئيسررياً فرري تنشرريط الحرروار والنهرروض برره

ت  –التشريعات التري تسرنها أو عملهرا الميرداني  تروفير هياكرل الحروار، حيرث أقرر 

ن  معظم التشريعات العربية إحداث هياكل حوار أخرى إلى جانب النقابات. وتكرو 

مبسطة، وحرصت هذه التشريعات على أن هذه الهياكل غالباً بإجراءات وشروط 

 تشمل هياكل الحوار جميع المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية والمنشأة.

وفي مجال تشجيع الحوار الثنائي بين العمرال وأصرحاب العمرل، أولرت تشرريعات 

ت أنظمرة متعرددة  العمل العربية عناية كبيرة لتنظيم الحوار داخل المؤسسرة. وأقرر 

مال في المؤسسات من بينها نظام منردوبي أو منردوبات العمرال، ونظرام لتمثيل الع

اللجرران االستشررارية المشررتركة. فضررالً عررن إعطرراء المثررل للحرروار فرري القطاعررات 

والمؤسسات التي تكون فيها الدولرة هري المالرك وذلرك بهردف إرسراء تقاليرد حروار 

ول العربيرة حيث نصت تشريعات العديد مرن الرد ،الوطنيوتشاور على المستوى 

علرررى إحرررداث لجررران أو مجرررالس استشرررارية عليرررا أو وطنيرررة، تضرررم ممثلرررين عرررن 

ومرن  ،الوزارات وممثلين عن كل من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمرال

المهرام الموكولرة لهرذه اللجران أو المجررالس المسراهمة فري رسرم وإعرداد السياسررات 

ص التشرريعية المتصرلة والمخططات الوطنية، وإبداء الررأي فري مشراريع النصرو

 بمجاالت اختصاصها.



 

 

199 

ونظررراً ألهميررة المفاوضررة الجماعيررة، فررإن النهرروض بهررا يرررد ضررمن األهررداف 

وأصرربح حررق التفرراوض  ،الرئيسررية لكررل مررن منظمترري العمررل الدوليررة والعربيررة

 الجماعي يعتبر من الحقوق األساسية في مجال العمل. 

ولررى أصررحاب العمررل والعمررال وإن كانررت المفاوضررة الجماعيررة تهررم بالدرجررة األ

ومنظماتهم، فإن دور الحكومات وعلى وجه التحديرد إدارات العمرل يبقرى رئيسرياً 

 ،وتنظرريم إجراءاترره الجمرراعيبالخصرروص مررن خررالل ترروفير مقومررات التفرراوض 

 ونتاجه وضمان الظروف المالئمة لحسن سيره.

نررا يبرررز دور ويررتبط بررذلك دور إدارة العمرل فرري تنميرة المفاوضررة الجماعيرة، وه

الحكومات وبالتحديد إدارات العمل في تنمية المفاوضة الجماعية من خالل تنظيم 

وتوفير الظروف المالئمة لحسن سيرها والمساهمة  ،إجراءات المفاوضة ونتاجها

فضالً عن ذلك فإن إدارة العمرل لهرا دور رئيسري كطررق  في تدريب المفاوضين،

 أثناء المفاوضات وبعدها. مباشرة في المفاوضات وفض المنازعات

 : سليم اجتماعيدور إدارة العمل في ضمان مناخ  –3

وذلك من خالل ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتعاقديرة المنظمرة لعالقرات 

العمل والتدخل لتسوية نزاعات العمل الفردية منها والجماعية، سرواء بالرقابرة أو 

 كيم.النصح واإلرشاد والتوفيق والمصالحة أو التح

كما تعددت الدراسات إليجراد السربل األفضرل للرفرع مرن مسرتوى العمرل وتحسرين 

 ،اإلنتاجية ومن بينها تنظيم عالقات العمل كعامل بالغ األهميرة لبلروغ هرذا الهردف

وقد ركزت معظم البلدان على أربع عوامل مؤثرة في تنظيم عالقات العمرل وفري 

اء بصرفة مباشررة أو غيرر مباشررة الرفع من مستوى العمل وتحسين اإلنتاجية سو

األجور ووضرع آليرات للتحفيرز، والتشراور فري تنظريم العمرل،  فيالمفاوضة  وهي

 وفض النزاعات، والتقليص من الغيابات.
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ومن حيث المفاوضة في األجور ووضع آليات تحفيز يمكن القرول بأنره ترم رصرد 

لكررن المشرركلة بعررض التراجررع مررن قبررل النقابررات عررن المطالبررة بزيررادة األجررور، و

األساسية في تحديد األجرر تكمرن فري التوفيرق برين القردرة التنافسرية للمنشرأة وبرين 

فال يجرب أن يمثرل األجرر عائقراً تنافسرياً للمنشرأة برالترفيع  ،القدرة الشرائية للعمال

في كلفة اإلنتاج وال أمام تطور القردرة الشررائية لإلجرراء أو الرفرع مرن مرردودهم 

لحل هذه اإلشكالية اتجهت عديد من البلدان نحو وضرع آليرات و ،وتحسين إنتاجهم

للتحفيز إلى جانب األجرر الرذي أصربح يتكرون مرن قسرم ثابرت يشرمل الحرد األدنرى 

والمرررنح العامرررة وقسرررم متغيرررر يشرررمل المكافرررآت والعرررالوات وغيرهرررا مرررن المرررنح 

ويبرردو مررن خررالل التجررارب األجنبيررة أن  المرتبطررة بمسررتوى العمررل واإلنتاجيررة.

لتحفيررز أصرربح عررامالً هامرراً فرري منظومررة الرفررع مررن مسررتوى اإلنترراج وتحسررين ا

وعررامالً مررؤثراً فررري تنظرريم عالقررات العمررل، ففررري بعررض الرردول يرررتم  ،اإلنتاجيررة

 التفاوض في شأنه وفي بلدان أخرى يضع آلياته صاحب العمل.

مرل أما فيما يتصل بالتشاور في تنظيم العمل بين العمال أو ممثليهم وأصرحاب الع

وخالفه، يدعم الثقة بين طرفي اإلنتراج ويخلرق شرعوراً لردى العمرال برأنهم طررف 

 مسئول عن تطور المنشأة.

كذلك يمكن القول بأن فض النزاعات المهنيرة الفرديرة والجماعيرة يردخل فري براب 

تنظيم عالقات العمرل برين أطرراف اإلنتراج فكلمرا كران هرذا التنظريم سرليماً وناجعراً 

 هذه النزاعات. كلما انخفض مستوى

وهناا من الردول مرن اعتمردت آليرة التوفيرق أو المصرالحة لفرض هرذه النزاعرات، 

وذلك عن طريق طرف ثالث محايد ومستقل وعادة ما يكون جهاز إداري مستقل 

عن جهاز تفتيي العمل وذلك تناسقاً مرع معرايير العمرل العربيرة والدوليرة ويسرمى 

 إدارة المصالحة أو التوفيق. 
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 دور منظمات أصحاب العمل: ثالثا:

 االقتصادي الوضع في التحديات من مجموعة العمل أصحاب منظمات واجهت

 سوق تحوالت ،التطور سريعة بالتكنولوجيات أحدها تمي ز الراهن، العالمي

 ضغوط ،العالمية القيم سالسل في المنظمة اإلنتاج لنظم متغيرة هندسة ،العمل

 محتدمة منافسة ،وانتاجيتها التنافسية رتهاقد تحسين إلى لدفعها اتالشرك على

 من هذه العالمي االقتصاد خصائص وزادت ،واالستثمار األموال رؤوس لجذب

 واالستجابة أعضائها تمثيل في العمل أصحاب منظمات تواجهها التي التعقيدات

 التي والخدمات استراتيجياتها مراجعة على الهيئات هذه مرغمة لتطلعاتهم،

 .بالذات لهاهياك مراجعة عن فضالً  ائها،ألعض توفرها

أساسراً فري ضررورة اسرتخدام أمروالهم فري مجراالت  العمرل أصرحاب ويتمثرل دور

ولكرن  ،استثمارية تساعد على خلق فرص عمل للمتعطلين وخاصة الشرباب مرنهم

 هذا هو دورهم االقتصادي.

طبيعرة أن يردركوا أن  –وبرنفس الدرجرة  –فعلريهم  االجتمراعي،أما علرى الصرعيد 

ررال،المرحلررة القادمررة تتطلررب المزيررد مررن الديمقراطيررة فرري التعامررل مررع  وأن  العم 

ررال مرن حقهررم المشرراركة وإبرداء الرررأي فرري الموضروعات الهامررة الترري  هرؤالء العم 

علررى حررق صرراحب العمررل فرري إدارة منشررأته.  افتئرراتتمررس حيرراتهم جميعرراً دون 

 كرد –ريحاتهم وهي تحمل ويتعين على أصحاب األعمال أال  تأتي أفكارهم وتص

، بأنها السبب اتهاماً للطبقة العاملة، غير مؤسس –لتاريخ فعل للفترة السابقة من ا

 فيما وصلنا إليه اآلن. 

كما أن على أصحاب األعمال أن يشجعوا عمالهم على تشكيل منظمات نقابية لهم 

إذا لررزم  داخررل منشررآتهم السررتعمالها كآليررة للحرروار للنهرروض بالمنشررأة مررن كبوتهررا

األمررر، وتحسررين ظررروف العمررل بالمنشررأة مررن ناحيررة أخرررى فرري مقابررل زيررادة 

اإلنتاجيرة واألربراح للمنشرأة بمرا يسراهم فري دعرم االقتصراد القرومي وزيرادة معردل 

 النمو االقتصادي. 
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 دور جديد ألطراف العمل الثالثة:

العمل في ن عالقات حيث أدور جديد ألطراف العمل الثالثة أخيرا يتبلور لدينا 

ظل مرحلة التحول تتطلب بالضرورة مشاركة األطراف الثالثة )الحكومة 

والعمال وأصحاب األعمال( في استيعاب طبيعة المرحلة المقبلة، وتفهم الدور 

الً فكرياً  به،الجديد الذي يتعين على كل طرف القيام  وهو األمر الذي يتطلب تحو 

ى قدرة تبادل الرأي بين األطراف يأخذ بأسباب التحول ومقتضياته، ويؤكد عل

  .الثالثة

 -: 1995ن وردت بمؤتمر كوبنهاج التيوذلك من خالل النقاط 

مجد وفعال بدون اقتصاد  االجتماعي(الحوار ثالثي )ال يمكن ان ينشا تعاون  –1

 وتوفير الديمقراطية  االجتماعيباالعتبار البعد  األخذالسوق مع 

فرصرررة تطبيرررق التسرررويات برررين المقتضررريات  وحررردة التعررراون الثالثررري تمرررنح –2

 االجتمررراعيبفعاليرررة وبالترررالي تسرررمح بتعزيرررز السرررلم  االقتصرررادية واالجتماعيرررة

 والتجانس

للتعاون الثالثي بالمسراهمة بشركل فعرال فري التصردي  األساسييتمثل التحدي  –3

الناتجررة عررن عولمررة االقتصرراد وبرررامف  االقتصررادية واالجتماعيررةالنتررائف السررلبية 

 تكييف الهيكليةال

قابلررة  ومسررئولةاحترررام حررق التنظرريم والحاجررة الررى منظمررات حرررة ومسررتقلة  –4

 العمل.للمسائلة ولها صفة التمثيلية للعمال وألصحاب 

ة لريس فقررط فرري الوسرائل الناجحرر أحررد” االجتمرراعي الحروار” الثالثرريالتشراور  –5

 .صادياالزدهار االقت أوقاتفي  أيضاوإنما  األوضاعوتردي  األزمات
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 الخالصة

  إن الحوار والمناظرة والجدل ألفاظ متقاربة وإن وجد بينها بعض الفروق

وإن فرق بينها بعض  األلفاظ،تتضح وتظهر عند التعامل مع هذه  التي

ولكن الحقيقة أن  محموداً،العلماء فجعل الجدل مذموماً والحوار والمناظرة 

 للحق.كليهما قد يستعمل 

 بل عالمية  المجتمعات،ال يخلو منها مجتمع من  الحوار ظاهرة إنسانية

 .في غير اإلنسان كالمالئكة والجن لوجوده

  حال تعرضه للجدل أو  فيالحوار طبيعـة في اإلنسان للدفاع عن النفس

 .النقاش أو تبادل األفكار واآلراء

 صرته ودفع الشبه الحوار الصحيح يكون الغرض منه إحقاق الحق وتبنيه ون

 .اطلوالشكوا والب

  األمر بالمعروف والنهى عن المنكر،  فيالحوار له فوائد عظيمة تتمثل

 .الحق وإقامة الصواب وكسر الباطل وإحقاق

 . للحوار أخالق البد وأن يتعرف عليها المحاور قبل الحوار ثم يلتزم بها 

 ي إلى سالمة الحوار إن فهم منهف الحوار والتعرف على ضوابطه يؤد

 .وتحقق نتائجه

 االجتماعي ليس مجرد التزام تفرضه المستويات الدولية للعمل بل  الحوار

  .ظل العولمة فيأضحى ضرورة 

  توصى بها منظمة  التيهو من أهم الوسائل واآلليات  االجتماعيالحوار

 االجتماعيتحقيق التقدم  فيفيها لمساعدتها  األعضاءالعمل الدولية الدول 

 الى جانب التقدم االقتصادي المنشود.
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 قد ترجمت  العمل،لحق  العالميتضمنها اإلعالن  التين المبادئ والحقوق إ

عدد من االتفاقيات  فيوطورت على شكل حقوق والتزامات محددة 

على أن مشاركة  –بل وغيرها  –األساسية، وقد اتفقت جميع هذه االتفاقيات 

ال من المسائل الضرورية لضمان تنفيذ هذه  منظمات أصحاب العمل والعم 

 تفاقيات على أفضل وجه. اال

  خاصة  –يخط  َمن يظن أن االلتزام باحترام مقتضيات الحوار االجتماعي

ً تمام  دوليهو مجرد التزام  –في اآلونة الحالية  بل صار األمر مختلفا

 . الداخلياالختالف، حيث أصبح ضرورة على الصعيد 

  هي ضعفه،و ( فيها أاالجتماعيمن انعدام )الحوار  تعاني التيإن الدول 

تتحول من  التيوخاصة تلك  اقتصادية،من مشاكل  تعاني التيأغلبها الدول 

بحاجة إلتمام هذا التحول إلى  وهي السوق،إلى اقتصاديات  المركزيالنظام 

بما يتضمنه ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية  الخصخصة،نظام  إتباع

ة. فهذه البالد تجمع فيها عدة عوامل تؤد انخفاض مستمر في إلى  ىجم 

زيادة عما كان عليه الحال إبان النظام  العاملة،مستوى معيشة الطبقات 

 . المركزي

  المشاكل،هذه الدول أن تتصدى وحدها لحل تلك  فيال يمكن للحكومات 

 –الجهات ذات الصلة  ممثليلذلك فإنه من الناحية العملية البد من اشتراا 

في اتخاذ  –حاب األعمال أص وممثليالعمال  ممثليوعلى األخص 

عن  –القرارات الحيوية المتعلقة بحماية العمال حت ى تتمكن هذه المنظمات 

الية،من نقل صورة صحيحة للقواعد  –قناعة  تبين لهم فيها بصراحة  العم 

ل،مطلقة مصاعب مرحلة  ل، وكيفيةوالهدف من هذا  التحو  تنفيذ  التحو 

 السياسات. 
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 مما سبق نستطيع القول:

 بحيث يبقري علرى ميرزان  متوازناً،التشريع االجتماعي ينبغي أن يكون  أن

ألن هبوط أي  كفة وعلو األخرى له نتائف  توازن،العدالة االجتماعية في حالة 

 وخيمة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي. 

  مواجهة،ال  وتشاور،إقامة التوازن المنشود البد وأن يكون محصلة تفاهم 

السرربل لتحقيررق ذلررك اتبرراع طريررق )المفاوضررة الجماعيررة( بررين  لررذلك فررإن خيررر

طرفرري اإلنترراج )العمررال وأصررحاب األعمررال( مررع اإلبقرراء علررى دور الدولررة 

علررى أن  االجتمرراعي،يُعنررى بالحفرراظ علررى السررالم  ثالررث،باعتبارهررا طرررف 

يقتصررر دورهررا علررى ضررمان مسررتوى معيشرري مناسررب )الحررد األدنررى لألجررر( 

 االجتماعي.  والحفاظ على السالم

  :أن األجر والسلطة التنظيمية لصاحب العمل هما أهم عناصر التوازن 

أمرا  العراملين،ففيما يتعلق باألجر، البرد مرن ضرمان الحرد األدنرى لألجرر لكافرة 

وإن كان يمكرن االتفراق عليره قانونراً  –األجر المناسب واألجر العادل فكالهما 

وعلرى  – إذا كانت الحالة االقتصادية لكن ضمانهما ال يصبح أمراً واقعاً إال –

 يسمح بهذه األجور وغيرها من االمتيازات.  –األخص اإلنتاج 

  يجرب التركيرز علرى الردور  العمرل،فيما يتعلق بالسلطة التنظيمية لصاحب

م وعلى أن إعطاءه هذه السلطة هو أمرر ال  (،الذي يلعبه صاحب العمل )الُمنَظ ِ

ومصرلحة العمرال  ككرل،بمصرلحة العمرل يرتبط بشخص صاحب العمرل، إنمرا 

ضمان فررص  ىنظراً ألن نجاح صاحب العمل في إدارة مشروعه يعن أيضاً،

اله ورفع مستواهم   . المعيشيالعمل لعم 
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 المراجع

 أوالً: المراجع العربية:

 )أ( الكتب:

 الت التطور والمجا -عى علم االجتماع الصنا، اعتماد محمد عالم ،

 .(1998األنجلو المصرية، القاهرة ، مكتبة )

 المكتبة )، حوار والمشاركة المجتمعية في مصرفي مسألة ال، طارق وفيق

 .(األكاديمية، القاهرة، بدون سنة نشر

  ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، الميدانيعبد الرحمن ،

 .(1981،دار القلم ، بيروت)

  (هـ1430)، كيف تكون محاوراً ناجحاً   ،المغلوثفهد بن أحمد 

 نماذج عملية للمفاوضة الجماعية -التفاوض  ،عبد هللا شراره مجدي، 

 .(1998، مكتبة التكامل بالزقازيق)

 رؤية نقابية - 2003لسنة  12قانون العمل رقم ، عبد هللا شراره مجدي، 

 .(2003دار الفجر للنشر والتوزيع، )

 دار الفجر ) ،ضة الجماعية وعالقات العملالمفاو، عبد هللا شراره مجدي

 (.2003للنشر والتوزيع،

 للنشر  دار الفالح) ،أساليب تدريس اللغة العربية ،محمد علي الخولي

 .(2000والتوزيع، 

 مصادر أخرى: )ب(

 وزارة التشغيل  -مغربية في مجال الحوار االجتماعي التجربة ال

 .2006والتكوين المهني، المملكة المغربية، فبراير 

 دور إدارة العمل في تنمية عالقات العمل بين ، السيد محمد كشو

 ،منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، الرياض ،أطراف اإلنتاج

 .2003أكتوبر 

  مقالة غير  ،والسنةالحوار في ضوء الكتاب ، القادريالشيخ مروان

 .منشورة

 ،2014، يونيه 17تابع )ب(، 138العدد  الوقائع الرسمية. 

 ،2003 ،ابريل 7 مكرر 14العدد  الوقائع الرسمية. 

  ،2006تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، الحوار االجتماعي. 
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 دور الحوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج ، جمال محمد محمود سرور

الحلقة النقاشية العربية حول  -في التصديق على االتفاقيات العربية

منظمة العمل العربية، القاهرة  - 1996لسنة  18ية رقم فاقية العرباالت

 .2010يونيو  30 – 28

 تنظيم عالقات العمل وأثره على رفع مستوى العمل ، حافظ العموري

 منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، ،وتحسين اإلنتاجية

 . 2003أكتوبر  ،الرياض

 جماعية في معايير الحوار االجتماعي والمفاوضة ال، خليل أبو خرمه

بدون  ،، منظمة العمل العربيةالعربي، مكتب العمل  العمل العربية

 .تاريخ نشر

  موقع  صالح بن عبد هللا بن حميد، اإلسالم،أصول الحوار وآدابه في

 http://saaid.net/pfv.php الفوائد.صيد 

 واقعه،  ،األسري عمل )الحواروار، ورقة العزيز للح مركز الملك عبد

  .2008 مايو ،الرياض تفعيله(ومعوقاته، وآليات 

 واقع الحوار والشراكة في مصر في نهاية القرن ، مصطفى كامل السيد

، أعمال مؤتمر الحوار والشراكة في الواقع المصري، كلية العشرين

 .1998م السياسية، جامعة القاهرة، االقتصاد والعلو

 الشروط األساسية للتنمية  الحوار االجتماعي والثالثية، ،سمبسون وليام

، أعمال الندوة اإلقليمية التي نظمها المكتب االقتصادية واالجتماعية

اإلقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان "تعزيز 

وبر أكت ،جتماعي في الدول العربية"، بيروتالثالثية وتطوير الحوار اال

2000 . 

 لجنة  ،الحوار االجتماعي في تشريعات الدول العربية،  يوسف إلياس

 ، بدون تاريخ نشر.الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية

 

 

 

 

 

http://saaid.net/pfv.php
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 ثانياً: المراجع األجنبية:

a- Books: 

 A. Sivananthiran & C.S. Venkata Ratnam,"Best practices in 

social dialogue, (First published, India 2003). 

 Scott, R.,Theory of Organization,(in)Faris,R., Handbook of 

Modern Sociology, Ranol McNally, (Chicago, 2009). 
 

b- Others: 

 Georges Minet, Some aspects of social dialogue from an ILO 

stand point, at the Expert Group meeting on economic and social 

councils 24 – 25 July 2008. 

 A report Titled: Social dialogue and conflict resolution in Slovenia, 

European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions. This report is available in electronic format only. 

www.eurofound.eu.int 

 Robert Tchobanian, France:from confliect to social dialogue?, 

pp.115-152, (in) Joel Rogers and Wolfgang Streeck (Editor): 

Works Councils: Consultation, Representation, and Cooperation in 

industrial Relations. (University of Chicago Press, 1995. Available)  

c- Internet: 

http://www.emploi.gov.ma 

 

iraq.com/vb/showthread.php 

http://www.alukah.net/social 

http://www.bafree.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurofound.eu.int/
http://www.alukah.net/social/0/32932/#ixzz3nGl6W2K3
http://www.bafree.net/forums/showthread.php?t=3596
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Egypt Office  

 

 الحوار االجتماعي 

 كأداة لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 هللا شرارة * إعداد د. مجدي عبد

 

 نشر من قبل مؤسسة فريدريي إيبرت )مكتب مصر(

 محفوظة لمؤسسة فريدريي إيبرت 2016 ©حقوق الطبع 

 جميع الحقوق محفوظة 

 تمت الطباعة بجمهورية مصر العربية 

 )مكتب مصر(  إيبرتأصدر من قبل مؤسسة فريدريي 

 

مل المؤلف كامل المسؤولية إيبرت و يتحرأى مؤسسة فريدريي * هذا الكتاب ال يعبر عن 

 عن محتوى الكتاب

 

 مالحظة للعالمة التجارية:

 

 العالمة التجارية و شعار مؤسسة فريدريي إيبرت و مؤسسة فريدريي إيبرت 

 )مكتب مصر(

 .Friedrich-Ebert-Stiftung e.Vمملوكة من قبل: 

 .و تستخدم بموجب ترخيص من قبل مالك العالمة التجارية

 
   

 25902/2015 رقم اإليداع:                                                  

 

 

 
 

 نسخة مجانية

 
www.fes-egypt.org 

http://www.fes-egypt.org/
http://www.fes-egypt.org/
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 حول مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر

العامة و المتمثلة في تعزيز الديمقراطية والعدالة  إيبرت مؤسسة فريدريي استلهاماً من أهداف

االجتماعية، ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، والدعوة إلى حقوق اإلنسان والمساواة بين 

. يعمل المكتب بالتعاون مع شركاء 1976الجنسين، بدأت المؤسسة عملها في مصر منذ عام 

لحكومة المصرية. هذه االتفاقية تم اعتمادها بقرار محليين في إطار اتفاقية مبرمة مع ا

وموافقة البرلمان المصري. و قد تم تجديد هذه االتفاقية عام  139/1976جمهوري رقم 

 .و موافقة البرلمان المصري 244/1989و تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم  1988

اء الثورة المصرية كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحرا ور

. وسيكون التعامل مع هذه المطالب هو التحدي األساسي أمام المعنيين والمجتمع 2011سنة 

المصري بأسره على مدار السنوات القادمة و مؤسسة فريدريي إيبرت على أتم االستعداد 

 لمساعدة الشعب المصري أثناء هذه العملية االنتقالية

. 

 :مع الشركاء المصريين في مجاالتتتعاون مؤسسة فريدريش إيبرت 

 البيئة والتنمية المستدامة 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  تمكين المجتمع المدني 

 التعاون والحوار الدولي 

 

 مؤسسة فريدريش إيبرت 

 مكتب مصر

 

 شارع الصالح أيوب 4

 مصر  –الزمالك، القاهرة  11211

 

 00202 27371656-8ت: 

 00202 27371659ف: 

 
 

E-Mail: fes-egypt.org 
www.fes-egypt.org 

 

http://www.fes.org.eg/
http://www.fes.org.eg/
http://www.fes-egypt.org/
http://www.fes-egypt.org/
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