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 أسس بُاء انسهطت انفشديت ً
 الترهي يف وهافأٚ اآلخسَٖ بّدف حتكٗل االوتجاه لتٕجّٗات أٔ طمبات املدٖس طمطٛ اإلثابٛ 1

 الكدز عمٜ الكّس ٔاإللصاً طمطٛ اإلجباس 2

 ٖطتىد الفسد وَ وٕقعْ يف بٍاء املٍعىٛ أٔ التدزد اهلسو٘ لمطمطٛ يف املٍعىٛ الظمطٛ الؼشعٗٛ 3

 الكدزٚ ارتاصٛ أٔ املّازٚ الفٍٗٛ العالٗٛ أٔ املعسفٛ اليت ٖمي فّٗا الفسد. اخلربٚطمطٛ  4

 تكًٕ عمٜ أضاع اجتراب غخط لػخط آخس أٔ إعحاب غخط بآخس الظمطٛ املشجعٗٛ 5

 تتغىَ اإلوهاٌٗٛ أٔ الفسصٛ املتاذٛ لمرضٕه عمٜ املعمٕوات ألوٕز وعٍٗٛ. طمطٛ املعمٕوات 
 

 يشكم هزا انبُاء نبُاء انسهطتاألمناط املختهفت  ً

 البٍاء اهلسو٘ 1
تٍفٗز  -عذد ذلذٔد بالكىٛ ٔعذد نبري يف الكاعذٚ –فشد ٔاحذ 

 اجملتىعات العشٖكٛ( –ٍٖاطب )اجملتىعات التكمٗذٖٛ  –الكشاسات 

 بٍاء وتعدد األفساد 2

تٍتّ٘ خطٕط الظمطٛ يف ٖذ دلىٕعٛ نبريٚ وَ األفشاد 

ٍٖاطب املٍاطل  –ٖتخزُٔ الكشاسات بعذ اتفام آساّٟي حٕهلا 

 احلضشٖٛ

 ب تاسخيٗٛاالٌفصاه ألطبا –لهن ٌؼاط أٌؼطٛ وٍفصن ٔذلذد  بٍاء وتعدد ادتىاعات 3

 بٍاء ذمك٘ أٔ دائسٙ 4
ٍٖاطب  –ال ٖٕجذ تذسج يف الظٗطشٚ  –ال ٖٕجذ بٍاٞ قٕٚ وتىاطهٛ 

 اجملتىعات العصشٖٛ
 

 املكىَاث األساسيت نظاهشة انقيادة ً
 وٕقف تفاعم٘ 1

 قائد 2

 أتباع 3

 عىمٗٛ اتضاه 4
 

 انقادة ميكٍ أٌ يكىَىا ً
 بّي وٗصٚ أٌّي أنجس ٔعٕذًا ٔضمٕك ادتىاعٛ أٔتٕواتٗهًٗا الجتاِاتّي ٔستألتّي لتأثري سمسٗني 1

 غري سمسٗني 2
ٖهتطبُٕ الطمطٛ عٍد عدً تٕافس الكٗادٚ ٖٔعّس وا ٖطىٜ بفساغ الطمطٛ ٔحيدث عَ غٗاب 

 الكائد أٔ عٍدوا تتحاِمْ أٔ تسفغْ ادتىاعٛ.
 

 تىجذ ثالث أمناط سئيسيت نهقيادة ً
 الدميكساط٘ 1

 األٔتٕقساط٘ 2

 الفٕعٕٙ أٔ املتطبب 3
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 يشاحم ػًهيت اختار انقشاس ً
 اهلدف وَ الكسازحتدٖد  1

 التػخٗط 2

 ٔعع اذتمٕه البدٖمٛ 3

 تكٕٖي نن بدٖن وَ البدائن 4

 اختاذ الكساز 5
 

ً 
أقساو املىاسد انتًُىيت 

 تشًم يا هي انشئيسيت

 البؼش ٔوا ميمهُٕ وَ وٕاسد املٕازد البػسٖٛ 1
-الٍٕع-الف٠ات العىشٖٛ-العذد

 اخلربات-املّاسات-املعاسف-األوٕاه

 الطبٗعٗٛاملٕازد  2
األسض ٔوا بذاخمّا ٔوا عمّٗا 

 ٔوا فٕقّا

-الػابات-الرتبٛ-الصخٕس-املعادُ

-املٍاخ-وٕاسد املٗآ-املشاع٘

 األمساك-احلٕٗاٌات الربٖٛ-التضاسٖع

 املٕازد اجملتىعٗٛ 3

نن العٕاون ٔاألطش اليت 

حتهي العالقٛ بني الٍاغ 

ٔبعضّي ٔحتهي عالقتّي 

 باملٕاسد األخشٝ

الٍظي ٔالمٕاٟح -تىعٗٛاملؤطظات اجمل

-األعشاف-العادات ٔالتكالٗذ-ٔالكٕاٌني

 الجكافات احملمٗٛ

 

ً 
انؼُاصش األسبؼت نتؼشيف 

 ميثم انسىسيىنىجيت نهًجتًغ احملهي

 العٍصش الذميٕغشايف أٔ الظهاٌ٘ زتىٕعٛ وَ األغخاظ 1

 العٍصش املهاٌ٘ وٍطكٛ جػسافٗٛ 2

 أٔ االجتىاع٘ العٍصش الظٕطٕٗلٕج٘ تفاعن اجتىاع٘ 3

 زٔابط وػرتنٛ 4
 العٍصش الظٗهٕلٕج٘ الجكايف

 نالعادات ٔالتكالٗذ ٔالكٗي ٔالعكاٟذ ٔاألواٌ٘ ٔاألِذاف
 

 

 

 

 

 

 



Khalid alraqqas 

 

 احملهيت اجملتًغ يشاحم تًُيت ً

 ِذفّا
 يف املٍطكٛ وٕضٕع التٍىٗٛ حصش املٕاسد ٔاإلوهاٌٗات 

 اليت ميهَ اطتٍباط املؼهالت وٍّا مجع املعمٕوات ٔاحلكاٟل 

 املسذمٛ التىّٗدٖٛ 1

 .ٛمت حتظع طشٖكٛ العىن بصٕسٚ عاو 

 .التعشف عمٜ الٍاغ ٔانتظاب ثكتّي ٔقبٕهلي 

 .تفّي األٔضاع الكاٟىٛ عمٜ العادات ٔالكٗي ٔالتكالٗذ 

 .ٛوالحظٛ املؼهالت اهلاو 

 .ْتٕطٗذ العالقٛ وع التٍظٗي الزٙ طٗتي العىن وع 

 املسذمٛ التخطٗطٗٛ 2

 .ْٟٔضع خطط لتٍىٗٛ اجملتىع احملم٘ حتكل تطمعات أبٍا 

 .تٕصع أدٔاسِا عمٜ املٍظىات ٔاألفشاد لمىؼاسنٛ يف تٍفٗزِا 

 ٔ عات التٍىٕٖٛ لتػمب حتذٖذ طبٗعٛ املؼشٔتشتٗب احلاجات حظب أِىٗتّا

 عمٜ املؼهالت ٔحتذٖذ جذٔٝ نن وؼشٔع.

 املسذمٛ التٍفٗرٖٛ 3

خطٛ تٍىٗٛ اجملتىع احملم٘ ٔوػسٔعاتْ إىل )ٔاقع عىم٘( خاله قٗاً  تسمجٛ ِذفّا/

 نن وٍعىٛ ٔفسد مبّاوّىا ٔأدٔازِىا ذطب ارتطٛ ٔٔفل تتابعّا الصوين.

 وٛ ٔاملٍاطبٛ لعىمٗٛ التٍفٗز .صاختٗاس األجّضٚ الال 

 .تؼجٗع أبٍاٞ اجملتىع احملم٘ عمٜ املؼاسنٛ اإلجيابٗٛ ٔالتعأُ يف التٍفٗز 

 ٛوظتمضوات الكٗاً بعىمٗٛ التٍفٗز. تٕفري ناف 

 . العىن عمٜ تجبٗت التػٗري 

 .اإلػشاف عمٜ عىمٗٛ التٍفٗز ٔوتابعٛ حتكٗل األِذاف 

 التكٕٖي الذٔسٙ املٍتظي لمتأنذ وَ طالوٛ عىمٗات التٍفٗز 

 املسذمٛ التكٕميٗٛ 4

 .ٛٗقٗاغ ٔتكذٖش نىٗٛ ٌٕٔعٗٛ وا ٍٖجض وَ أِذاف خطٛ التٍى 

 تٍفٗز ٖظري طبعًا لمخطٛ املشطٕوٛ.وعشفٛ وا إرا ناُ ال 

 .وذٝ حتكٗل املؼشٔعات ألِذافّا 

 .واِ٘ الصعٕبات اليت اعرتضت عىمٗٛ التٍفٗز وظبباتّا ٔاحلمٕه 

 .ٌٕ٘ع التػريات اليت طشأت عمٜ الٍاغ ٔاجملتىع احملم 

 

 أمناط املُاهج انتًُىيت ً
 احملم٘ختطط هلا ِٗئات ٔبساوخ وَ خازد اجملتىع  الفٕقٗٛالتٍىٗٛ  1

 ختطط هلا اجملتىعات احملمٗٛ ٔتٍفرِا ٔتدٖسِا مبحّٕداتّا الراتٗٛ الكاعذٖٛالتٍىٗٛ  2

 إعداد خطط ٌابعٛ وَ االذتٗاجات الفعمٗٛ ٔتسضٗخ وٍّخ التٍىٗٛ الكاعدٖٛ التىهنيوٍّجٗٛ  3
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 انسًاث واملهاساث انقياديت يف جمال تًُيت اجملتًغ احملهي:
 متكَ الكائد تسهًن التفاعن بني األعضاء(   االتصالٗٛ: أٔاًل: الظىات ٔاملّاسات( 

 )االهتىاً واالٌتباه ذتديث خاله اذتىار واملٍاقشة(     وّازٚ االضتىاع. .1

 )عرض األفكار واملعمىوات بطريكة لفظًة(   وّازٚ االتضاه الػفاِ٘. .2

 )التفاعن ادتًد وع األفراد(  االتضاه الػخض٘ باآلخسَٖ. .3

  ٔاملّاسات ٔاخلربات الفٍٗٛ يف الضساعٛ ٔاحلٗآ الفطشٖٛ.ثاًٌٗا: الظىات 

 :ٛٗثالجًا: الظىات ٔاملّاسات اخلاصٛ بإداسٚ األٌؼطٛ ٔبشاوج التٍىٗٛ الشٖف 

 )الكدرة عمى حتمًن واختًار بدين واإلدراك لمعىاقب(  وّازٚ اختاذ الكساز. .1

 إسهاً األطراف بالتٍىًة()الكدرة عمى وٍع االزدواج تشجًع عالقات العىن    وّازٚ التٍطٗل. .2

 )اإلدراك ملصادر التضارب واختاذ اإلجراءات لمىقائًة وحتكًل التٍاغي(  وّازٚ إدازٚ الضساع. .3

 :سابعًا: وّاسات إداسٚ الزات 

 )تىزيع الىقت وضع األولىيات يف املهاً(  وّازٚ إدازٚ الٕقت. .1

 ) وّازٚ تٍىٗٛ الكٕٚ الػخضٗٛ. .2

 وّازات حتمٗن املػهالت ٔذمّا. .3

 ّازات التعمي.و .4

  :خاوظًا: وّاسات إداسٚ التخذٖح ٔاالبتهاس 

 وّازٚ االبتهاز. .1

 وّازٚ قبٕه املخاطس احملطٕبٛ. .2

 وّازٚ بٍاء املفاِٗي. .3

 ف املطتكبن.اوّازٚ اضتػس .4

 انؼىايم املؤثش ػهى ظهىس انقيادة أو انقائذ:
 ٖتأثس بطبٗعٛ ادتىاعٛ ٔتسنٗبّا. .1

 متس بّا. املٕاقف أٔ العسٔف اليت .2

 األِداف ٔاملطالب اليت تطعٜ لتركّٗا. .3

 أفهاز ادتىاعٛ ٔقٗىّا ٔاجتاِاتّا ٔأٌػطتّا. .4

 انؼىايم املؤثش ػهى ظهىس انقادة اجلذد:
 وٕاقف الػدٚ ٔاألشوات. .1

 عدً ثبات ادتىاعٛ. .2

 ظّٕز الكادٚ ٔالسؤضاء املكضسَٖ. .3

 ظّٕز الكادٚ ٔالسغبات. .4
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 ششوط جيب أٌ تتىفش يف اجملتًؼاث احملهيت:
 احملدد الٍطام ٔاملعامل.املهاُ  .1

 االغرتاك الفعم٘ يف مجٗع ٔجٕٓ الٍػاط ادتىع٘. .2

 جيب أُ ٖهُٕ لمىحتىع احملم٘ تهَٕٖ ممٗص. .3

 الػعٕز املػرتك ٔالٕالء لمىحتىع احملم٘ وَ قبن أعغائْ. .4

 عالقٛ الفسد االجتىاعٗٛ أٔ وععىّا حتضن داخن اجملتىع احملم٘. .5

 ا ٔجٕد تٕاصن دائي وع اجملتىع الػاون الر تٍتى٘ لْ.ال تهُٕ وطتهفٗٛ براتّا بن إُ وا ميصّٖ .6

 أسبغ مساث نهقائذ انُاجح وانقائذ انفاشم:
 )اهلدٔء ٔزباطٛ ادتأش(.                   الجبات االٌفعال٘. .1

 )االعرتاف أنجس وَ بره ادتّد لتػطٗٛ ارتطأ(.   االعرتاف باخلطأ. .2

 دُٔ المحٕء ألضالٗب قّسٖٛ ٔضمبٗٛ(.)االتضاه باآلخسَٖ ٔذجّي   وّاسات ػخصٗٛ جٗذٚ. .3

 )فّي زتاالت نجريٚ ٔوتعددٚ (.      قذسات عكمٗٛ ٔفهشٖٛ ٔاطعٛ. .4
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 أَىاع اجلًاػاث:
  

 :ٛٗاجلىاعات األٔل 

 زتىٕعٛ وَ األغخاظ ٖتعاومُٕ وع بعغّي وَ أجن التٕصن إىل ِدف اجملىٕعٛ

 ادتىاعات األولًة بالصفات التالًة:متتاز 

 صػس اذتحي. (1

 العاطفٛ.-اذتٍاُ-طابع العالقات االجتىاعٗٛ ِٕ )الطابع التكمٗدٙ( عمٜ الٕد (2

 طبٗعٛ االتضاالت وباغسٚ أٔ ٔجّا لٕجْ. (3

 أغمب األعغاء ٖعسفُٕ بعغّي البعض. (4

 ٖتٕاجد األعغاء وع بعغّي لفرتٚ طٕٖمٛ. (5

 ا تهُٕ عاوٛ.األدٔاز اليت ٖؤدّٖا األفساد عاد و (6

 قمٛ السٔتني ٔقمٛ التعاون السمس٘. (7

 الكسازات تتخر تهُٕ وبٍٗٛ عمٜ األضمٕب التكمٗدٙ ال العمى٘ املعتىد. (8

 أِداف اجملىٕعٛ تعّس تمكائًٗا. (9

 :ٌٖٕٛاجلىاعات الجا 

تطعٜ لتركٗل أِدافّا املتخضضٛ عَ طسٖل عالقات اجتىاعٗٛ ثإٌٖٛ تبين قسازاتّا عمٜ )األضمٕب العمى٘(، 

 هلا صفات وعانطٛ لضفات ادتىاعات األٔلٗٛ.

  

 :ٛٗاجلىاعات الٍظاو 

 ٔقت ٖمتك٘ فْٗ األعغاء( ٔمجٗعّا ستدد.-وكس لمعىن-عٍٕاُ-ٖهُٕ هلا )اضي

 :ٛٗاجلىاعات الالٌظاو 

 ٍٖكضّا وععي أٔ نن املكٕوات أٔ عٍاصس اجملىٕعٛ الٍعاوٗٛ.

  

 :ٛٗاجلىاعات الذاخم 

 التٍعٗىات ضٕاء ناٌت أٔلٗٛ أٔ ثإٌٖٛ.

 :ٛٗاجلىاعات اخلاسج 

 التٍعٗىات اليت ال ٖهُٕ غعٕزٌا جتاِّا نػعٕز الطابل.

 التحٍب أٔ التضادً يف بعض األذٗاُ(.-التٍافظ–غعٕزٌا ِٕ )الالوباالٚ 

  

 :ٛاجلىاعات الذاٟى 

 اليت تبكٜ العالقات االجتىاعٗٛ قائىٛ بني أفسادِا بضٕزٚ دائىٛ نـ)العائمٛ(.

 :ٛاجلىاعات املؤقت 

 الدِىاء(.-ادتىّسٚ -اليت تٍّ٘ العالقات بٍّٗا مبحسد التٕصن إىل ِدفّا نــ)املطتىعني
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 :ٛٗاجلىاعات الشٖف 

 ابع العالقات االجتىاعٗٛ فّٗا )أٔلًٗا ال زمسًٗا(.اليت ٖهُٕ ط

 :ٖٛاجلىاعات احلضش 

متتاش )بالتخضط ٔتعكد العالقـات ٔالسمسٗـات( إعـافٛ إىل العالقـات غـري وباغـسٚ الـيت حتهـي املؤضطـات          

 جصءًا نبريًا وٍّا.

  

  ٛٗاالختٗاسٖٛ(:اجلىاعات الطٕع( 

 اليت ٍٖتطب إلّٗا األعغاء تمكائًٗا أٔ اختٗازًٖا بدافع ذات٘ أٔ غخض٘

 وجن )املٍتطبني ملسانص تهَٕٖ املسأٚ السٖفٗٛ ٌٕٔادٙ الضٗد(

 :ٖٛاجلىاعات اإلجباس 

 تهُٕ عغٕٖٛ الفسد بّا إجبازٖٛ غاء أً أبٜ

 وجن )اٌتطاب الػخط ٔجٕدٓ يف العائمٛ(
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 تًُيت اجملتًغ احملهي:جماالث 
 

 

 .وهافرٛ األوٗٛ ٔتعمٗي الهباز 

 .إٌػاء املهتبات ٌٔػس الجكافٛ العاوٛ عَ طسٖل الٍدٔات ٔغريِا 

  

 املعدٖٛ. حتطني البٗئٛ ٔاملسافل الضرٗٛ ٔوهافرٛ األوساض 

 .ٛزعاٖٛ األوٕوٛ ٔالطفٕل 

 .تٕفري الساعٗٛ الضرٗٛ ناإلضعاف ٔالٕقاٖٛ ٔالعالد 

  

 .٘تٍعٗي اجملتىع احملم 

 .تػحٗع الكٗادات احملمٗٛ ٔتطٕٖسِا 

 .ٛٗالكٗاً باملػسٔعات االجتىاع 

 .ٛٗإجساء البرٕث االجتىاع 

 .تٍعٗي غؤُٔ الػباب 

  

 .التعمٗي ٔالتدزٖب 

 .إٌػاء التٍعٗىات الٍطائٗٛ ٔتػحٗعّا 

 .ٛٗإدواد املسأٚ يف عىمٗات التٍى 

  

 .فتح الطسم الفسعٗٛ ٔالػٕازع ٔتعبٗدِا ٔإٌازتّا 

 .إٌػاء املسافل العاوٛ ٔصٗاٌتّا 

  ًلمىٍطكٛ.حتطني املػّد العا 

 تستُذ انفهسفت اجلذيذة إىل )سبغ( قيى أساسيت نهفؼم:
 تطٕٖس زؤٖٛ مجاعٗٛ. .1

 الكٗادٚ وعًا. .2

 التعمٗي وعًا. .3

 بٍاء اجملتىع احملم٘. .4

 تٍىٗٛ الطاقٛ. .5

 الفعن أٔ التضسف وعًا. .6

 االتضاه. .7
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