
بىاء فسق العمل وفع الجزاعاث

جأػحر أوشؼت السُاحت الشبابُت

صالح عباس ي  :جلدًم
(اإلانطخير–مخفلد شباب وطفولت )



بىاء فسق العمل



م العمل فٍس

مجموعت من ألافزاد ًخميزون بوجود مهاراث مخياملت فيما •

.بينهم وججمعهم أهداف مشترهت

/ ًمىن أن ًدشيل فزيم العمل خول مشزوع ما أو مهمت •

.مهام معينت



م العمل خصائص فٍس

إدران لألهداف واإلاهام وألادوار•

الاجصال اإلافخوح•

الليادة اإلاشترهت•

•
الودّ 

مطار جماعي في أخذ اللزاراث •

حعامل إًجابي مع النزاعاث•

الخلييم الذاحي•

الدافعيت والخدفيز•



م العمل صفاث عظى فٍس

الخعاوّن•

اإلابادرة•

اللدرة على الخأكلم•

الالتزام•

الاخترام اإلاخبادل•

الاهصاث•

الخواصل الفعال مع آلاخزين•

اإلاثابزة /  الجاهشيت•

الحماص•



فىائد بىاء فسق العمل

الخعاوّن•

الاضخعمال ألاهجع للموارد•

الابداع–جطويز ألافيار •

ألاداء هجاعت•

الخدماث - الاهخاججودة •



م العمل مساحل بىاء فٍس

صياغت ميثاق الفزيم–اخخيار ألاعضاء–جددًد اإلاهمت والهدف : الدشىُل1.

ب2. ..الخدفيز –جوفير اإلاوارد الفنيت –جوضيذ ألاهداف واإلاهام : الخدٍز

عدم –الدفاع عن آلاراء الشخصيت –الجدل –اخخالف آلاراء  -الخنافظ: الصساع3.

..ظهور جماعاث فزعيت–بالهدف  الاخطاص

الاجفاق على –الاهدافإعادة جوضيذ –حطويت الخالفاث : الخعاون والاسخلساز4.

الالتزام -اللواعد اإلانظمت للعالكاث 

–الخبادل –الشعور بالثلت والزضا –ظهور النخائج ألاوليت للعمل  :ألاداء5.

..الاضخفادة اإلاثلى من طاكاث ومهاراث الفزيم



فع الجزاعاث



الىــــــــــــــــــــــــــــــصاع 

سعى أهثر، أو  ػسفان فُه ٌشترن اجخماعي وطع•   جحلُم إلى ػسف ول َو

  .مساعاجه دون  أو  آلاخس  حساب على واحخُاجاجه مصالحه

 عدم أو  آلاخس  مع أهدافه جىافم عدم ممنه ول ًخصىز  أػساف بحن صساع •

.منهم ليل اإلاىازد هفاًت

 وطعُت إلى وجحىلهم أهثر  أو  ػسفحن بحن ؤلاجماع أو  الاجفاق عدم عً حعبحر  •

.جصادم

  عىه الخعبحر  عدم بسبب للعُان ظاهس  غحر  خفُا الخصادم ًىىن  كد •

(السطا عدم عً وحعبحراث جىجساث شيل في بداًخه في ًىىن )

(..سلوك أكوال، ) ظاهزا ًيوّن كدّو •



ألاسباب اإلامىىت للجزاع  

  اوعدامه أو  الاجصال طعف•

بالحسمان الشعىز  سلبُت عىاػف •

ت، ) مخىسزة سلبُت سلىواث • (..الىمُمت السخٍس

صداكت عالكاث غُاب •

ألاهداف حعازض •

مجمىعت أو  لفسد الخححز •

لت واللىاعد الظىابؽ فسض • مدسلؼت بؼٍس

..واللُم واإلاعخلداث  ألافياز  حعازض •



مً أسالُب الخعامل مع الجزاعاث 

جدليم أكص ى فائدة على خطاب ألاطزاف ألاخزّى :الخىافس•

جفضيل مصلحت آلاخزين :اإلاساًسة •

جىب •
ّ
جفادي الدخول في هشاع :الخ

جدليم مياضب ليل ألاطزاف: الحّل الىسؽ •

عاون   •
ّ
م مصالح واخخياجاث ألاطزاف :الخ خل ًدل 



جىخُياث الخفاوض السلبي 

..  حغُحر اإلاىطىع–هجىم معاهس / هجىم –مهاجمت آلُت للسأي اإلالابل  :الجدال•

ف –الدسلؽ –السُؼسة  :الدخىل بلىة  • ..تهدًد–الخخٍى

ؤلاغواء –اإلافاجأة –الاتهام –الخالعب  -ؤلاخفاء–الخداع  :اإلاىاوزة •

(..اضخعمال العواطف)

د آلاخس مً ألاهلُت • –الابتزاس –الافتراء –الهجوم على الشخص : ججٍس

..  الاهصاثعدم –ؤلاشاعت   -السخزيت



(الخياملي)جىخُياث الخفاوض ؤلاًجابي 

  :ؤلاهصاث اليشُؽ•

الاسخماع •

إعادة الصُاغت•

ججىب زدود ألافعال الاهفعالُت•

ػسح ألاسئلت•

اإلاالحظت •

الخعاػف•

الىصح–الخىجُه •

الاعتراف•

ألاخالق -الظىابؽ –العلالهُت •



الخىقي مً الجزاعاث داخل الجماعت 

مع مزاعاة ألاهداف الشخصيت في خدود ما  :جىطُح ألاهداف اإلاشترهت•

.هو ممىن

النشاط بما ًدلم ألاهداف والاهخظاراث / للبرهامج : الهىدست الجُدة•

(ؤلاشباع)

بما ًنمي الزوح الجماعيت  :الخىاصل والخبادل والخعاون . •

للطلوواث داخل الجماعت: اإلاالحظت اليشُؼت. •

الخثمين –الخعشيش  :اسدثماز كدزاث وافت عىاصس الجماعت. •

للنشاط –للعمل  :الخلُُم اإلاسخمس. •



جىصُاث فع الجزاعاث داخل الجماعت 

الصمذ غحر ..خؼاب عىُف..الصىث اإلاسجفع: الاهدباه إلى عىازض الجزاع•

...العصلت عً اإلاجمىعت..اإلاعخاد

ل..ؤلاحباغ..ؤلازهاق: جحدًد ألاسباب• عدم وطىح ألادواز ..مشيل في الخأٍو

واإلاسؤولُاث

الترهحز على مصدز الجزاع ال على جفسعاجه. •

ججىب الدسسع باالهحُاش : ألاخر بعحن الاعخباز مخخلف آلازاء اإلاخىاشعت. •

..والخعاػف

الاسخعاهت بؼسف ثالث إذا ما دعذ الظسوزة :الخحىُم. •

الخأهد مً جلبل أػساف الجزاع للحلىل اإلالترحت. •


