
 

الخىاصل ودًىاميىيت املجمىعت

جأطير أوشطت السياخت الشبابيت

صالح عباس ي  :جلدًم
(اإلايسخير–مخفلد شباب وظفىلت )



 بعسيلت جخفاعل التي والجماعيت الفسدًت اللىي  هخاج هي الدًىاميت•

.اعتراض ي أو  جىافلي بشيل الجماعت وسم داخل خيىيت

 اإلاجمىعاث في جددر التي ؤلاحخماعيت الىفسيت اإلاظاهس  مجمىعت  •

.اإلاظاهس هره جىظم التي العبيعيت اللىاهين وأًضا الصغسي 

اإلاجمىعاث ظسيم عً ألاشخاص في بالخأزير  حسمذ التي العسق  مجمىعت•

 وجعىيس  جدسين بهدف مجمىعت وجيشيغ وحسيير  لخىظيم أداة هي•

.ئهخاحيتها



:خمس مساخل لخطىز الجماعت•

ً/ اليشأة 1. ..الخعازف–الدساٌؤ –البدث عً ألامان –الحيرة  -اإلاالخظت : الخىٍى

م2.
ّ
بسوش –جددًد ألادواز –جىظيم الجماعت –البدث عً الحلٌى –ظسح اإلاشيل  :الخىظ

..كائد

ضعف الاهخساط  -عالكاث مبييت على العاظفت –جصفيت خساباث –هصاع –جىجس  :الخىجس3.

..

.مصيد جىظيم ألافياز–جساحع الخىجساث –هييلت الجماعت  :الىعي4.

حسىيت النزاعاث–حماعت مىظمت  :الخعاون 5.



:جىميت السوح الجماعيت والخعاٌش داخل املجمىعت•

ؤلاحابت على –ئجاخت اإلاعلىماث الضسوزيت خٌى البرهامج  –الترخيب  :الاسخلبال الجيد 1.

..الدساؤالث اإلاعسوخت ذاث العالكت بالجاهب الخىظيمي

الخعسف على ألاهداف الشخصيت –جلدًم ومىاكشت ألاهداف : جبني أهداف البرهامج2.

صياغتها بشيل حماعي وهخابتها –بىاء اجفاق حماعي خٌى ألاهداف –وأخرها بعين الاعخباز 

..في ميان بازش 

ألالعاب الداعمت لالهدماج وججىب ألاوشعت / ئدزاج ألاوشعت –: أوشطت الخعازف3.

...الخىافسيت في بداًت البرهامج

اسدثماز كدزاث –اجخاذ اللسازاث الهامت –بىاء البرهامج وجىظيمه  :دعم املشازهت 4.

...اإلاشازهين لفائدة اإلاجمىعت



:جىميت السوح الجماعيت والخعاٌش داخل املجمىعت•

ئجاخت اإلاجاٌ –الخعامل ؤلاًجابي مع مالخظاث وجلييماث اإلاشازهين : الخغرًت الساجعت5.

..اإلاصازخت–البرهامج / للمشازهين للخعبير عً مشاعسهم وعىاظفهم خٌى الخجسبت 

جىشيع مخىاشن للفسق –الخىخالث –“ الىخدة اإلالدست” :الاهدباه للمجمىعاث الفسعيت 6.

..الاسدثماز ؤلاًجابي للنزعاث الليادًت–

ت7. اعخماد –كبل الخدخل  السلىواثفهم : الاسخعمال إلاًجابي للسلطت املعىٍى

الخأزير ؤلاًجابي للمجمىعت على سلىن –ألاسلىب الخفسيري عىضا عً ألاسلىب الصحسي 

..ألافساد

الخىظيف ألامثل –حىدزيتملازبت  :والخفسداثمساعاة الفىازق والاخخالفاث 8.

للعاكاث 



:جىميت السوح الجماعيت والخعاٌش داخل املجمىعت•

..جىفير الفلساث–جلدًم الخصىزاث والاكتراخاث : الدشجيع على املبادزة9.

..اإلاهازي –اإلاعسفي –الثلافي  :جثمين الخبادل والدشازن10.





:أهماط السلىن البازشة داخل مجمىعت الىلاش•

املشاهس 

العىيف/ 

املعازض

املخصيد

املخعالي

ئليه السإاٌ جىحيه ئعادة -

لالسخفصاشاث الاوسياق عدم / بالهدوء الخدلي-
بالحدًث باالسخئثاز  له السماح عدم-

ئليه الىلد جىحيه ججىب-
“..ولىً..وعم ” ظسيلت اعخماد-

للمجمىعت دوافعه لخىضيذ جدفيزه-
مفيدة واهذ ئذا ومعازفه ججازبه اسثخماز -



:أهماط السلىن البازشة داخل مجمىعت الىلاش•

/ الخامل 

الصامذ

مدعي 

املعسفت

الثرثاز

الخجىل 

آزائهم عً للخعبير  لصمالئه الفسصت ئجاخت بأهميت جرهيره -
   مداخلخه لخلدًم وحيز  شمني بديز  زبعه -

..هىاًاجه اهخماماجه، أوشعخه، عً للحدًث دعىجه-
..مىكفه زأًه، عً للخعبير  جىحيهه-
معسكال ًيىن  كد الصمذ / اللفظيت غير  لخعبيراجه الاهدباه-

بسيعت أسئلت ظسح خالٌ مً بىفسه زلخه حعصيص -
اإلاجمىعت أمام مداخلخه جثمين -

وباألهداف باإلاىضىع جلييده-
باإلاىضىع واإلاسجبعت الهامت مداخالجه اسدثماز -



:أهماط السلىن البازشة داخل مجمىعت الىلاش•

الحىيم
وخبراجه أفيازه مً الاسخفادة-
  اإلاجمىعت حساعد كيادًت أدوازا ئسىاده-



أهداف الخىاصل الفّعال داخل الجماعت



  بما والجماعي الفسدي السلىن وحغيير  خىحيهل ضسوزي  الخىاصل •
. اإلاىظمت أهداف ًخدم

: اللدزة على ئهجاش ألاهدافهفاءة الخىاصل أساسيت لضمان  •



.ؤلاوسان في اإلاجخمع الري ًجده خلدًس الجدعيم مسخىي •

.اإلاجخمع/ اإلاىظمت / داخل الجماعت الخلازب الىفس ي •

.لخياٌاوجىميت ألافياز زساء •

.الخدفيز والخيشيغ للليام باألدواز اإلاعلىبت•

 الصائبت اللسازاث جخاذإلاإلاىظمت / الجماعت / تهيئت الفسد •

.مً خالٌ الحىاز  الجيد



:إذا هدً هخىاصل ليي

..(أخاسيس –مشاعس –زسالت )هىلل •

هدشازن•

هدبادٌ•

هلىع•

هلىد •

إلزباث أهىا مىحىدون •



ملىماث الخىاصل الفّعال



« Informer est donner un message, communiquer est 

créer un message ensemble avec l’interlocuteur »

Dr. John C Maxwell



:ما إذا وفّعال  هاجعا الخىاصل ًىىن 

أهدافه، خّلم•

 واإلاشاعس  اإلاىاكف الىظس، وحهاث ألافياز، وجأويل فهم جّم •

الخىاصل، أظساف / ظسفي بين مخىافلت بعسيلت

ًّ  جم•  / ظسفي بين العسيلت بىفس اإلاخبادلت وؤلاشازاث السمىش  ف

.الخىاصل أظساف

باًجابيت البار مع اإلاسخلبل جفاعل•

 الشامل إلادزان –املسخمس الخبادل –الاحساق : مبادئ وفم



عىائم الخىاصل



فيه، أفىس  ما-

د ما- كىله، أٍز

كلخه، أوي أعخلد ما-

.فعليا كلخه ما-

د ما- سماعه، جٍس

حسمعه، ما-

فهمه، حعخلد ما-

د ما- فهمه، جٍس

خليلت فهمخه ما-

:بين

اخخمالث لعدم الخفاهم  09

Philippe Mérieux



اهخظازاث مخخلفت.

وجهاث هظس مخخلفت.

 مشاول الفهم اللغىي.

اسخعمال ولماث صعبت الفهم.

 داث .أكىال غير واضحت/ جصٍس

 ل/ خطأ .حسسع في الخأٍو

أخيام مسبلت.



غمىض لغت الجسد.

 اخخالف / إطاز مسجعي مخخلف

.الثلافاث

الثلت في آلاخس.

 بياهاث هثيرة ومعلدة/ معلىماث.

 مياوي غير مىاسب/ إطاز شماوي

 وسائط غير مىاسبت/ وسائل



خصائص الخىاصل الفّعال



له هدف واضح  ومىضىع مددد ومفهىم.

مسبىق باالسخعداد الىفس ي والعللي والجسدي.

فعاٌ ومثمس ويدلم أهدافه.

ًدوز في الصمان واإلايان اإلاىاسبين.

الخديت : ًخضمً اسخخداما ألساليب حرب العسف ألاخس

.  والدشجيع والثىاء والشىس



 مً هلاط الخالف 
ً
ًىعلم مً ظسح هلاط الدشابه والخىافم بدال

 وغير مسيذ
ً
.التي ججعله مخىجسا

 ًلىم على ضبغ الاهفعاالث وعدم الغضب في خاٌ اخخالف

.آلازاء وألافياز أو جمسً العسف آلاخس بلىاعاجه ومعخلداجه

ًدوز في حى مً الهدوء.

ًدىاٌو الجىاهب اإلاخخلفت للمىضىع.



  اسخخدام أسلىب بسيغ، واضح، مخخصس وجدعيم الىالم بالشىاهد

.وألادلت وألازكام

الدسلسل في عسض ألافياز وججىب جداخل ألافياز بعضها ببعض.

الترهيز على مىاكشت الفىسة الحاليت.

 ؤلاصغاء ؤلاًجابي مما ًديذ للعسف آلاخس الىالم والخعبير عً مشاعسه

.وأفيازه وكىاعاجه بشيل دائم ومسيذ

مً اإلاسح 
ً
.اسخخدام العسفت والدعابت مً وكذ آلخس، مما ًخلم حىا



الخىاصل إلاًجابي  مع 
املجمىعت الشبابيت



جددًد مىضىع أو مىاضيع الخىاصل وأهدافه.

الخأهد مً حاهصيت العسف آلاخس لللاء والخىاصل.

 اهخماماث –هىاًاث )افخخاح الللاء بمىضىع ًثير اهخمام العسفين

..(همىم مشترهت–

جسن اهعباع خسً ًدعى للخىاصل.

 الحسص على الخىاصل البصسي والترهيز على اإلاخددر بالىظس.

الابدسامت اللعيفت.



اجخاذ وضع حسماوي مخلابل مع آلاخس أزىاء الحدًث.

الثىاء على سليىياث آلاخس ؤلاًجابيت.

جبادٌ عبازاث لعيفت جبعث على الساخت الىفسيت.

الخأهيد على الىلاط ؤلاًجابيت في الحدًث

الخأهيد على ألامىز اإلاشترهت.

 جفادي ألاسئلت اإلاغللت وألاسئلت اإلادسحت

ؤلاصغاء الجيد للمخددر



التأثير والوصايا العشر لالتصال الفعال 

HUMAN TOUCHاللمسة اإلنسانية

H : Hear Him

U : Understand his fellings

M: Motivate his desire

A : Appreciate his efforts

N : News him 

إستمع إليه . 1

إحترم شعوره . 2

حرك رغبته . 3

قدر مجهوده . 4

مده باألخبار . 5



التأثير والوصايا العشر لالتصال الفعال 

HUMAN TOUCHاللمسة اإلنسانية

T :Train him

O :Open his eyes 

U :Understand his uniqueness

C : Contact him 

H :Honour him

دربه . 6

أرشده. 7

تفهم تفرده . 8

اتصل به . 9

أكرمه. 10


