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الوحدة األوىل

الدرس االول

التحليل السياسي

 -فهم الظواهر واألحداث السياسيرة ،يقتضي القيام بعمليرة التحليل السياسي علل

 -من أجل استجالء اللبس والغموض الذي قد حييط هبا ،وحتديد كيفيرة التعامل معها.

مفهوم التحليل السياسي
قسمت المشرق العربي إلى دول عديدة ،إقامة كيان
ماذا حدث :مؤامرات ،إقرار اتفاقيّة سايكس -بيكو التي ّ
مصطنع يفصل مشرق الوطن العربي ،تجزئة الوطن العربي

لتقسم المشرق العربي إلى دول عديدة،
ملاذا حدث :األطماع االستعماريّة بموقع الوطن العربي االستراتيجي وثرواتهّ ،
فصل مشرق الوطن العربي عن مغربه.

ماذا س يييحدث :اس تتتمرار المؤامرات ،التمزيق والتفتيت الداخلي ،وتدمير اإلمكانات ،وس تترقة الموارد ،و تترد الو دة
الوطنيّة عبر زرع الفتنة بين أبناء الوطن الوا د؛ تخلف الوطن العربي بجميع المجاالت والتفرقة والحرود والصت ت ت ت ت تراع

السياسي أو وعي سياسي شعبي جماهيري يتصدى لمحاوالت المستعمر وبناء الوطن العربي القوي

 ال يمكن تفسير أيّة ظاهرة بعامل وا د ،وإن تفسير ما يحدث من خالل نظريّة المؤامرة هو شرط الزم ،ولكنه غير كاف لإل اطةبكل يثيات الظاهرة التي اكتملت بفعل تضافر عوامل ع ّدة.

( عرف المؤامرة ) (خطة تضعها إ دى الدول إللحاق الضرر بدولة أو بدول أخرى ،واستخدام جميع الوسائل لتنفيذها(،

تعريف التحليل السياسي :الفهم الدقيق لمسار األ داث ،وإدراك دوافعها ،والبحث في الحدث من جوانب مختلفة
تطوراته.
تاريخيا وراهنا ،وإدراك طبيعة األطراف ذات الصلة في الحدث ،وتوقّع ّ

تتضمن عمليّة التحليل السياسي ثالثة مسارات أساسيّة:
ّ

المسار األول :يجيب عن سؤال ماذا دث؟ إذ إ ّن فهم مسار األ داث فهما دقيقا يحتاج إلى اإللمام بالجانب التاريخي،
والظروف المحيطة بها ،وعدم الوقوف عند اللحظة الراهنة.

والتعمق
المسار الثاني :يجيب عن سؤال لماذا دث؟ معرفة األسباد التي أدت إلى هذا الحدث ،أو بروز تلك الظاهرة،
ّ

في األسباد الخفيّة التي ال يدركها الجميع.

المسار الثالث :يجيب عن سؤال ماذا سيحدث؟ جوهر التحليل السياسي ،يكمن في استشراف المستقبل ،والقدرة على

رسم المشاهد المحتملة لأل داث؛ التخاذ التدابر الالزمة للتعامل مع تطوراتها.

‐أهميّة التحليل السياسي:

-التحليل السياسي يشبه إلى ّد بعيد عمل المخبري الذي يقدم نتائج تحليالته للطبيب.

 -2يح ّدد العوامل المؤثرة فيها،

 -1يدرس الظواهر واأل داث السياسيّة،
 -3يق ّدم المعرفة المتعلقة بمو وع التحليل ألصحاد القرار السياسي ول كيفيّة التعامل معها
 -4البحث في جميع اال تماالت الممكنة ،من أجل اتخاذ القرار المناسب وتُقلّل من المخاطر.

فسر :التحليل السياسي يح ّدد نوعيّة ردود األفعال تجاه ظاهرة ما!
ّ -

ألنه يق ّدم المعرفة المتعلقة بمو وع التحليل ألصحاد القرار السياسي ول كيفيّة التعامل مع األ داث والظواهر

للوقاية من آثارها وتداعياتها ،والبحث في جميع اال تماالت الممكنة ،التخاذ القرار المناسب وتُقلّل من المخاطر.

الثالث الثانوي

ينصح االعتماد على كتاب الطالب

محمد اللكود 0947631005

الصفحة  2من 16

 -قواعد التحليل السياسي

تتطلب عمليرة التحليل السياسي أن ( صفات المحلل السياسي )

 يتمترع بالثقافة الواسعة واملعرفة العميقة باملوضوع املراد حتليله، متابعة الكتابات السياسيرة ،وقراءة آراء املختصني بشأنه، إجراء تقاطعات بني وجهات النظر املختلفة، إدراك طبيعة املصاحل اليت تربط القوى السياسيرة ،ونوعها ،ومدى تأثريها يف احلدث،القواعد اليت جيب أن يتقيد هبا من يقوم بعملية التحليل السياسي ،ومن أبرزها:

 -1البعد عن األحكام املطلقة(،علل) ألن السياسة ال حتكمها قواعد ثابتة ،فهي قابلة للتغري والتبدل تبعا للمصاحل والظروف
 - 2املوضوعية يف مناقشة القضايا.
 - 3االستناد إىل الدليل يف التحليل ( علل ) حىت تكون عملية التحليل مقبولة لدى األطراف كافة
 - 4إبقاء الفرصة متاحة ملناقشة اآلراء األخرى.
 - 5أن يكون الهدف من التحليل السياسي ،خدمة الصاحل العام ،وممارسة النقد االجتماعي بطريقة إجيابية وهادفة.

‐ مستويات التحليل السياسي:

ال ميكن فصل الظاهرة السياسيرة عن حميطها الداخلي واخلارجي (علل) فهي تؤثر فيه وتتأثرر به بشكل مباشر وغري مباشر،
عرب ثالثة مستويات الوطين واإلقليمي والدويل:
مستوى التحليل

و دات التحليل

مضمون التحليل

املستوى الوطين

سلطات الدولة،

يتم فيه دراسة املتغريات داخل الدولة كطبيعة النظام السياسي ،وصناعة القرار،
ودور املؤسسات احلكومية واألحزاب السياسية املؤثرة ،ومجاعات املصاحل والرأي
العام والثقافة السياسية واأليديولوجية والنخب يف اجملتمع.

األ زاد ،جماعات
المصالح ،األفراد

املستوى اإلقليمي

الدول اإلقليمية ،والمنظمات

تتم فيه دراسة الظواهر ضمن إطار إقليم جغرايف معني من العامل ،ودور وسلوك
الدول إقليمية ،وحتالفاهتا السياسية والعسكرية.

املستوى الدويل

الدولة ،المنظمات الدولية

تتم فيه دراسة طبيعة النظام الدويل ،واملنظمات الدولية ،والتحالفات العسكرية،
وتوزع نفوذ القوى الدولية الكرى.

اإلقليمية

‐ تطبيق التحليل السياسي:

تنفيذاً للمخططات واملشاريع االستعماريرة ،وال سيرما مشروع الشرق األوسط اجلديد ،الذي ( يهدف)
 إعادة رسم خارطة جديدة للمنطقة العربية ،خطوطها العريضة «تفتيت املفترت وجتزئة اجملزأ »،ٍ
بشكل مباشر موقعاً وموقفاً ودوراً منذ عام  2011م ،للسيطرة على موقعها االسّتاتيجي،
 استُهدفت سورية ولتغيري مواقفها الداعمة للمقاومة، -وإلغاء دورها الريادي يف تعزيز التضامن العريب،

 األدوات باستخدام اجلماعات اإلرهابية التكفريية ( مهمتها ) بوصفها أدو ٍات جديدة يف تنفيذ تلك املشاريع ،لتكريس اهليمنة األمريكية ،وجعل الكيان الصهيوين اإلرهايب «إسرائيل »
الركيزة األساسية يف املنطقة؛ أمنيراً واقتصاديراً وسياسيراً.

 إ عاف وتقسيم دول المنطقة تحت عناوين ومسميات عرقية وطائفية غريبة عن تاريخ شعوبها".الثالث الثانوي
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مهمة سورية “ :ستبقى أولى أولوياتنا القضاء على اإلرهاد أينما وجد على األرض السورية ،فال سياسة وال اقتصاد وال ثقافة وال أمان

يحل اإلرهاد”.
وال تى أخالق ،يثما ّ

استهداف سورية

القوى التي استهدفتها

-الجماعات اإلرهابية التكفيرية  -والدول الداعمة له

أسباد االستهداف

إ عاف وتقسيم دول المنطقة .ا عاف سورية تنفيذا لمشروع الشرق األوسط الجديد ،وللسيطرة

قوى اال تالل ( الواليات المتحدة االمريكية والكيان الصهيوني )
على موقعها االستراتيجي ،ولتغيير مواقفها الداعمة للمقاومة ،وإلغاء دورها الريادي في تعزيز

التضامن العربي ولتكريس الهيمنة األمريكية ،وجعل الكيان الصهيوني اإلرهابي «إسرائيل » الركيزة

األساسية في المنطقة
الوسائل المستخدمة

استخدام العرقية والطائفية  -باستخدام الجماعات اإلرهابية التكفيرية.

كيفية المواجهة

القضاء على اإلرهاد أينما وجد على األرض السورية - ،تعزيز الو دة الوطنية

اال تماالت المستقبلية

 انتصار سورية بو دة شعبها ووعي مواطنيها القضاء على اإلرهاد  -استمرار دورها القيادي،إذا جنح املخطط ( تكريس اهليمنة األمريكية ،وجعل الكيان الصهيوين اإلرهايب «إسرائيل » الركيزة

األساسية يف املنطقة؛ أمنيراً واقتصاديراً وسياسيراً).
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األنشطة والتدريبات

مم يأتي:
أوال -ع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة ،وكلمة غلط أمام العبارة غير الصحيحةٍّ ،
لكل ّ

 (-1صح ) التحليل السياسي للظاهرة أو الحدث رورة الستجالء ما يكتنفهما من غموض.
فكري يمارسه بعضهم بقصد الدعاية.
ترف
 ( -2غلط ) التحليل السياسي ٌ
ّ

 ( -3غلط ) تقتصر عمليّة التحليل السياسي على اإلجابة عن سؤال ماذا سيحدث؟

 ( -4صح ) النتيجة النهائيّة للتحليل السياسي ،معرفة كيفيّة التعامل مع الظاهرة ،والحدث السياسي.

ثانيا -اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 -1يدرس التحليل السياسي على المستوى الدولي :د -نظام التحالفات
 -2من قواعد التحليل السياسي :ج -المو وعيّة في مناقشة األفكار

فسر اآلتي:
ثالثاّ -

-نظريّة المؤامرة شرط الزم وغير كاف في التحليل السياسي.

 -ال يمكن تفسير أي ظاهرة بعامل وا د

– ووراء كل ظاهرة فاعل وهدف ومصلحة يطمح لتحقيقها ويجب اإل اطة بكل يثيات الظاهرة (داخلية وخارجية )...

 المؤامرة تكشف البعد التاريخي للقضية وكذلك البعد اإلقليمي والدولي في التحليل.-استهداف سورية بشكل مباشر موقعا وموقفا ودورا.

للسيطرة على موقعها االستراتيجي ،ولتغيير مواقفها الداعمة للمقاومة ،وإلغاء دورها الريادي في تعزيز التضامن العربي ،وبسبب موقفها
د الجماعات اإلرهابية و د الهيمنة األمريكية ،والكيان الصهيوني اإلرهابي

رابعاُ -و عت قواعد التحليل السياسي لضبط عمليّة التحليل ،وفي ال عدم التقيّد بها تصبح دعاية سياسيّة؛ و ّح مفهوم الدعاية
السياسية مستعينا بقواعد التحليل السياسي.
الدعاية السياسيّة
قواعد التحليل السياسي
•البعد عن األ كام المطلقة؛ أل ّن السياسة عمل غير منجز بشكل •اصدار األ كام المطلقة
نهائي.

•المو وعيّة في مناقشة القضايا.

•عدم المو وعيّة والتحيز في مناقشة القضايا.

•االستناد إلى الدليل في التحليل تّى تكون عمليّة التحليل

•عدم االعتماد على دليل واالستناد إلى ا داث تّى تكون

•إبقاء الفرصة متا ة لمناقشة اآلراء األخرى.

• إصدار ا كام قطعية ول اآلراء األخرى .أو التضليل

مقبولة لدى األطراف كافة.

•أن يكون الهدف من التحليل السياسي ،خدمة الصالح العام،
وممارسة النقد االجتماعي بطريقة إيجابيّة وهادفة.

عمليّة مقبولة لدى األطراف كافة.

اإلعالمي أو عدم اتا ة الفرصة للمناقشة

• خدمة المصلحة الحزبية الضيقة

خامسا -دراسة الة:

 العروبة الحضارية هي هوية ثقافية لغوية منفتحة على التنوع والتفاعل ،ال نبقى كأمة من دونها ،سر قوتها يظهر قي مرونتها وقدرتهاعلى جمع كل مكونات المجتمع وو عها على مسار يتيح التطور مع الزمن.

 -العروبة كهوية على أساس غير عرقي ،يكمن في التسامح واالستعداد لتقبل االختالف والتفاعل مع الثقافات والحضارات األخرى.

 -العروبة مفهوم ضاري شامل لكل األعراق واألديان ....ساهم فيها كل من وجد في هذه المنطقة دون استثناء،

 واللغة العربية والقومية العربية هما الجامع لكل تلك األعراق واألديان ،..وبالوقت نفسه تحافظان على خصوصية كل وا دة منهاالثالث الثانوي
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•ما خصائص العروبة الحضارية؟
 -منفتحة على التنوع والتفاعل - ،مرونتها وقدرتها على جمع كل مكونات المجتمع – قادرة على التطور مع الزمن  -التسامح

واالستعداد لتقبل االختالف والتفاعل مع الثقافات والحضارات األخرى - .مفهوم ضاري شامل للكل  -الة ضارية ساهم

فيها كل من وجد في هذه المنطقة  -الجامع لكل تلك األعراق واألديان

•تعاني المجتمعات العربية من الة عدم االستقرار ،بين أسباد ذلك
بسبب التميز العرقي والصراع مع الثقافات األخرى وتسلط المجتمعات األخرى للنيل من المجتمعات العربية

كيف يسهم التحليل السياسي لهذا المفهوم بكل دالالته في تكريسه وتأكيده؟

يسهم التحليل السياسي في تشخيص الة المجتمع العربي وفهم العالقات والتفاعالت التي تقوم بين جميع فئاته ومكوناته والتي
يجمعها تاريخ مشترك ومصالح متبادلة وهوية عروبية جامعة اسست للعيش المشترك القائم على التسامح واالستعداد لتقبل

االختالف وا ترام التنوع وخصوصية كل مكون أو

اية إجابة تتضمن ادراك أهمية الهوية وتكريسها كنمط للحياة وأسلود للعيش مع عبارة (هذا يساعد في تحقيق االستجابة المناسبة)

أو يوكد التحليل السياسي أن (العروبة الحضارية) هى:

 -هوية ثقافية لغوية منفتحة على التنوع والتفاعل ،ال نبقى كأمة من دونها ،سر قوتها قي مرونتها وقدرتها على جمع كل مكونات

المجتمع والتطور مع الزمن .العروبة كهوية غير عرقية ،يكمن فيها التسامح واالستعداد لتقبل االختالف والتفاعل مع الثقافات

والحضارات األخرى .ساهم فيها كل من وجد في هذه المنطقة دون استثناء

 -العروبة مفهوم ضاري شامل لكل األعراق واألديان...اللغة العربية والقومية العربية هما الجامع لكل تلك األعراق واألديان،..

•ما هي النتائج المتوقعة في الحالتين اآلتيتين؟
رد مفهوم العروبة الحضارية

سيادة مفهوم العروبة الحضارية

 -القضاء على التنوع والتفاعل،

 -هوية ثقافية منفتحة على التنوع والتفاعل،

 -جمع كل مكونات المجتمع والتطور مع الزمن.

 -التفرقة بين مكونات المجتمع عبر النزعات

والتفاعل مع الثقافات

 -تزول مع الزمن.

 هوية على أساس غير عرقي ،يزيد في التسامح واالستعداد لتقبل االختالف الطائفية والعرقية -بناء ضاري شامل لكل األعراق واألديان

(اللغة العربية والقومية العربية ) اجتماع كل األعراق واألديان ،..وبالوقتنفسه
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الدرس الثاني

الو دة األولى

عبارات صح أو غلط

النزاعات وكيفية إدارتها

 -طبيعة العالقات اإلنسانيّة ال تتسم باالستقرار دائما ،إذ تتخلّلها النزاعات أ يانا،

المؤسسات (األسرة والمجتمع وصوال إلى الدولة) تكون عر ة للنزاع الذي تتع ّدد أشكاله ،وتختلف نتائجه
 جميعّ
المؤسسات،
المؤسسات تكون عر ة للنزاع الذي تتع ّدد أشكاله ،وتختلف نتائجه تبعا لطبيعة هذه
 جميعّ
ّ
 ال يمكن تجنب النزاع ،فعلينا أن نتعلّم كيفيّة إدارته بغية لّه ،أو تخفيف آثاره -عرف اإلنسان منذ القدم أشكاال من النزاع والتناقض،

كل طرف من هذه األطراف في النزاع إلى تحقيق رغباته ومصالحه تّى لو أ ّر بمصالح األطراف األخرى
 -يسعى ّ

‐ مفهوم النزاع :

وينظر إلى النزاع على أنه مثلث ،فيه زاوية التناقض ،وزاوية اإلدراك ،وزاوية السلوك( .النزاع )
 -1زاوية التناقض  :الو ع الذي يظهر فيه عدم التوافق في األهداف والمصالح بين األطراف.
 -2زاوية االدراك  :تتشكل فيها المفاهيم الخاطئة وغير الخاطئة التي يحملها كل طرف عن االخر
 -3زاوية السلوك  :تتحول فيه المفاهيم السابقة إلى سلوك على ارض الواقع يتجسد على شكل تهديد أو فعل
قهري أو عنف منظم (الحرد)
تعريف النزاع :عدم قدرة األشخاص أو الدول على االتفاق ول أمر معيّن ،بسبب تضارد األهداف والمصالح.

أسباد النزاع  - :تضارد المصالح  -االختالف في األهداف -سوء الفهم -اختالف وجهات النظر -

اختالف الحاجات -التع ّدي على الحقوق المكتسبة.
توظيف النزاع:

على الرغم من الداللة السلبيّة لمصطلح النزاع ،إال أنّه يمكن في بعض األ يان أن يحمل بعض المضامين اإليجابيّة ،ويتوقّف هذا
وإما بشكل سلبي في عالقتها مع بعضها بعضا
األمر على رغبة األطراف المتنازعة في توظيفهّ ،إما بشكل إيجابي ّ
التوظيف اإليجابي

النتائج المتوقّعة
تطور يف العالقات حل النزاع ،ابداع
حلول ،زيادة املعرفة والوعي

•يفسد العالقات الشخصيرة.

يوضح وجهات النظر
املختلفة.

تقارب يف وجهات النظر ،واحلوار،
ووحدة اجملتمع ومتاسكه

•يستنزف جهود األطراف
املتنازعة.

هدر للوقت

بداية للتغيري والتطوير.

فتح افاف جديدة يف احلياة ،التطوير
والتحديث

وسيلة للتعلرم.

زيادة املهارات ،التعلم من األخطاء،

يؤدي إىل االهتمام باملصاحل
• ر
الشخصيرة.

زيادة االنانية
امهال املصلحة العامة

يولد أفكاراً جديدة

يساعد على معرفة البدائل حل النزاع بطريقة صحيحة وتطوير
وتقييمها أمام متخذ القرار .اجملتمع ،توفري خربات حلل املشكالت
•يتيح الفرصة لتكوين
عالقات جديدة.
الثالث الثانوي

تبادل اآلراء  -تقوية الروابط وحل
النزاع

ينصح االعتماد على كتاب الطالب

التوظيف السلبي

يؤدي إىل التوترر وضغوط
• ر
العمل.

النتائج المتوقّعة
القطيعة بني االفراد
احلقد والتنافر

الفشل يف أداء املهام
التوتر النفسي

•يدفع إىل االنتقام

منو السلوك العدائي  -حروب
ضعف يف أداء املهام

يؤدي إىل الفشل يف حتقيق
• ر
األهداف

استمرار النزاع وتفاقمه
فقدان الثقة واالحباط
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تصور آخر لتقديم المفهوم؟
 -هل تستطيع و ع ّ

هو شكل من أشكال من التعارض والتناقض ،الذي ينشأ بسبب اختالف في وجهات النظر بين األطراف المتنازعة ،ينتج عنه تضارد
كل طرف إلى تحقيق مصالحه على ساد األطراف األخرى.
في المصالح واألهداف ،فيسعى ّ

 -االستراتيجيات التي يمكن استخدامها إلدارة النزاع:

(االستراتيجي) اإلنسان الذي يستطيع دائما أن يوائم بين الخطة والهدف

يقال عنه إنّه إستراتيجي في تفكيره ويبدو ذلك جليا عند تعامله مع المواقف التي تتطلب إدارتها استخدام هذا النمط من
االستراتيجيات:

االستيعاد  :محاولة الشخص نيل القبول والر ا من اآلخرين ،وقناعته بضرورة تجنّب النزاع لصالح االنسجام معهم.

اإلجبار  :استخدام الشخص القوة إلجبار اآلخرين على قبول لوله للنزاع ،لتحقيق هدف يُع ّد أولوية مطلقة بالنسبة إليه.

حل ،األمر الذي يملي عليهم رورة التعاون لتحقيق أهدافهم.
التعاون  :ينظر األطراف إلى النزاع بوصفه مشكلة يجب أن تُ ّ

االنسحاد  :ينسحب الشخص من الموقف النزاعي ،ويتخلّى عن أهدافه آنيا ،ليعيد النظر في كيفيّة التعامل معه من جديد.
المساومة  :استخدام الشخص أساليب مقنعة ،تجعل اآلخرين يتخلّون عن جزء من أهدافهم بتخلّيه عن جزء من أهدافه.

لكل من العبارات وفق الجدول اآلتي:
أ ّدد االستراتيجيّة المناسبة ّ
العبارة

االستيعاد

مهم للحفاظ على العالقات.
•أرى أ ّن االنسجام بين األفراد أمر ّ

التعاون

•أ اول الحصول على إجماع اآلراء ،وأسعى إلى تحقيق ذلك.

من الكتاد االنسحاد

•أبقى ياديّا ،وأنظر إلى النزاع على أنه تجربة صعبة.

االستراتيجيّة

تجاهل الصحيحة

•أتنازل عن بعض المكاسب في جزء من النزاع مقابل الحصول على مكاسب في جزء آخر.

المساومة

•أرى أن النزاع مدمر ،وأخضع إلرادة اآلخرين .إذا تنازل بمحض ارادته انسحاد

االجبار

•أ اول إيجاد ل ير ي جميع األطراف.

التعاون

 -إدارة النزاع الدولي

وتنوع أسبابها ومظاهرها ،وهي تنجم عن
تتميّز النزاعات الدوليّة بأنها ظاهرة سياسيّة شديدة التعقيد( ،علل) بسبب تَع ّدد أطرافهاّ ،
التعارض في المصالح بين أشخاص القانون الدولي (دول ،منظّمات دوليّة)... ،

أهم األسباد التي تؤ ّدي إلى دوث هذه النزاعات:
ومن ّ

 -1النزاع على الموارد :تسعى الدول القوية إلى كسب المزيد من النفوذ والسيطرة لتحقيق أهدافها االستراتيجية والتفوق على
منافسيها أو خصومها ،كالنزاع على النفط -اليورانيوم -األلماس-المياه-...

 ‐2االستيالء على المواقع الجيواستراتيجية :تحاول الدول القوية بسط نفوذها على مواقع جغرافية ،برية ،بحرية ،تمنحها السيطرة
عليها فرصة أكبر في إطار المنافسة مع الدول األخرى.

 -3اآلثار السلبية للعولمة التي عمقت الفجوة بين الدول الغنيّة والدول الفقيرة.

الثالث الثانوي

ينصح االعتماد على كتاب الطالب
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‐ الطرائق السلميّة إلدارة النزاع الدولي:

إ ّن إدارة أي نزاع دولي هو إجراء روري ال توائه ومنعه من التفاقم ،وذلك باستخدام طرائق ع ّدة منها:

 -1المفاو ات :تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع إلبرام معاهدة ،أو تسوية للنزاع الدولي.

وإما بمبادرة من منظمة عالمية أو إقليمية.
 -2الوساطة :سعي طرف ثالث إليجاد تسوية للنزاع القائم ،إما بطلب من أطراف النزاع ّ

تتضمن
 -3التحقيق :سعي لجنة محايدة لتسوية النزاع القائم بين األطراف المتنازعة ،وذلك عن طريق تحديد الوقائع وتقديم تقارير ّ

تسوية للنزاع الدولي.

 -4التحكيم :وسيلة لتسوية المنازعات الدولية من قبل أشخاص يُختارون بوصفهم محكميّن ،وينطوي اللجوء إلى التحكيم على
التعهد بالخضوع إلى الحكم التحكيمي بحسن نية ،والتزام األطراف المتنازعة بقرار التحكيم.

 -5التسوية القضائية :وسيلة لتسوية النزاعات التي تنشأ بين أشخاص المجتمع الدولي عن طريق قرار صادر عن هيئة مستقلّة،
تضم قضاة دائمين يُعيّنون مسبقا
ّ

األنشطة والتدريبات

كل مماّ يأتي:
أوال :ع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة ،وكلمة غلط أمام العبارة غير الصحيحة ،في ّ

(-1

غلط

 ( -2صح
( -3
( -4

غلط

صح

) تتّسم طبيعة العالقات اإلنسانيّة باالستقرار دائما.

تتنوع مظاهر النزاع وأشكاله سياسيا واقتصاديا وإيديولوجيا.
) ّ

) استراتيجيّة المساومة تعني محاولة الشخص نيل القبول والر ا من اآلخرين.

) التوظيف اإليجابي للنزاع بداية للتغيير والتطوير.

مم يأتي:
ثانيا :اختر اإلجابة الصحيحة ّ

سمى استراتيجيّة :ج -التعاون.
 -1ايجاد ل يح ّقق أهداف األطراف المتنازعة يُ ّ
 -2سعي لجنة محايدة لتسوية النزاع بين األطراف المتنازعة :ج -تحقيق

ثالثا -علّل :يعد التحكيم وسيلة سلمية لتسويّة النزاعات:

الن التحكيم يمنع تزايد الصراع أو دوث االزمات أو المجابهة  .أو ألنه ينطوي الخضوع للحكم بحسن النية

رابعا -عبر بأسلوبك عن:

‐ ‐مفهوم النزاع الدولي هو النزاع الحاصل بين المنظمات الدولية أو الدول بسب التعارض في المصالح وهو من أشد النزاعات أو
ظاهرة شديدة التعقيد بسبب تعدد أطرافها والناتجة عن التعارض في المصالح.

‐ ‐أسبابه  :تعارض المصالح  -االطماع -النزاع على الموارد

 -كسب المزيد من النفوذ والسيطرة

لتحقيق أهدافها المتنوعة ‐ االستيالء على المواقع الجيواستراتيجية  -المنافسة مع الدول األخرى

 -اآلثار السلبية للعولمة التي عمقت الفجوة بين الدول الغنيّة ،والدول الفقيرة.

‐ ‐اآلثار المترتبة عنه في ال عدم لّه.

تحول النزاع الى مجابهة مباشرة وصدام مسلح أو قطيعة سياسية بين الدول

خامسا -دراسة الة :ص 19

وزيادة التسلح وتراجع التنمية

النص .النزاع على الموارد أو كسب النفوذ والسيطرة
• ّدد أسباد النزاع المحتمل الواردة في ّ
أو بناء أثيوبيا سد النهضة وتعرض االمن المائي المصري للخطر

لحل النزاع؟ الوساطة والتحكيم واللجوء للقانون الدولي أو المفاو ات
•ما الطرق التي يمكن تطبيقها ّ

•ما النتائج المتوقعة لهذا النزاع؟ تسويته بالطرق السلمية عن طريق التحقيق والتحكيم والواسطة الدولية
الثالث الثانوي
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الدرس الثالث

الو دة األولى

المشاركة السياسية

أهمية المشاركة السياسية  :وممكن عبارات صح أو غلط
 -المشاركة السياسيّة جوهر المواطنة وصورتها،

 -وأساس الديمقراطيّة وممارستها ،الضمانة للحقوق بمختلف أشكالها،

تطورها.
 -إبراز للذات ومؤهالتها ،وصورة تعكس تقدم الشعود ودرجة ّ

‐مفهوم المشاركة السياسيّة:

 إن ممارسة المواطن لحقوقه وأدائه لواجباته ،ال يمكن أن يتم إال من خالل تكريس مفهوم المشاركة السياسية، -الذي يرتكز كمفهوم معرفي على:

 -1االعتراف بالحقوق المتساوية للجماعة واألفراد (دون النظر إلى انتمائهم الطبقي أو العرقي أو النوع االجتماعي  )...في إدارة شؤونهم،
 -2إفساح المجال لهم للتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية

 -3مساهمتهم في الحياة السياسية للدولة والمجتمع ،كيف يتم ؟
من خالل األنشطة اإلرادية االختيارية التي يمارسونها؛  -االنضمام إلى األ زاد واالتحادات المهنية والنقابية
 -الترشح للمناصب العامة،

 -اختيار ممثليهم في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية،

 -المشاركة في المناسبات واألعياد الوطنية واالستفتاءات العامة بالشكل الذي يحقق المصلحة الوطنية.

كيف يتحدد مستوى المشاركة السياسية :وفقا لطبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده
 الو ع االجتماعي لألفراد ( مستوى التعليم ،المهنة ،النوع االجتماعي)، -توفر المناخ الديمقراطي،

 -اقتناع صنّاع القرار بأهمية المشاركة السياسية في صنع وتنفيذ السياسات العامة.

– ما دور مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية مثل األسرة والمدرسة والجامعة واأل زاد وغيرها
غرس قيم المشاركة والتشجيع عليها.

( عرف ) المشاركة السياسية :سلوك يؤدي بمقتضاه الفرد دورا في الحياة السياسية لمجتمعه بهدف التأثير في

عملية صنع القرار وإدارة الشأن العام ،من خالل األنشطة اإلرادية االختيارية التي يمارسونها لخدمة المجتمع.
‐دوافع المشاركة السياسية:

شعور الفرد أن المشاركة واجب والتزام تجاه المجتمع الذي يعيش فيه

الدوافع العامة

الرغبة في مشاركة االخرين في تطوير المجتمع
تمتين الروابط بين مكونات المجتمع لتحقيق التكامل والتفاعل بينها
البيئة القانونية والدستورية التي تضمن للمواطن ق المشاركة
الدوافع الخاصة

إثبات الفرد وجوده وتأكيد ذاته من خالل قدرته على اتخاذ موقف
محاولة التأثير في صانعي السياسة العامة لتحقيق مطالبه
تحقيق مصلحة شخصية في التمتع بالنفوذ والسيطرة

أهم دافع للمشاركة السياسيّة ،في رأيك؟ ولماذا؟ اختياري مع التبرير أو أهمية المشاركة السياسية
-ما ّ

أو البنية القانونية والدستورية ألنها تضمن للمواطن قوقه والمشاركة السياسية.

الثالث الثانوي
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‐ كيف تتجلّى أهميّة المشاركة السياسيّة:؟ تتجلّى أهميتها في:
-تهيئة بيئة وطنيّة تتيح لجميع المواطنين القيام بأدوارهم بشكل فعلي.

والتوجهات السائدة.
كل التيارات السياسيّة
ّ
جعل الوطن نقطة التقاء بين ّجو من التنافس بين المواطنين في إطار المشاركة السياسيّة.
-خلق ّ

يؤدي بدوره إلى تحقيق االستقرار المجتمعي.
تعزيز الوعي السياسي الذي ّ-ترسيخ الو دة الوطنية وتعزيز االستقرار السياسي.

‐ أشكال المشاركة السياسيّة :عبارات صح أو غلط
-المشاركة السياسية لها أشكاال مختلفة وتتفاوت

 ترتبط أهمية المشاركة السياسية بحالة اإلقبال التي يبديها المواطن تجاه قضايا الشأن العام وهي تتراوح بين:‐ ‐ السعي نحو منصب سياسي أو إداري.

‐ ‐ العضويّة النشطة في تنظيم سياسي.

‐ ‐ العضويّة غير الفعالة في تنظيم سياسي.

‐ ‐ العضويّة النشطة في تنظيم نقابي أو مهني.

‐ ‐ المشاركة في المناقشات السياسيّة غير الرسميّة.

‐ ‐ االهتمام بأمور السياسة العامة.

‐ ‐ ت ّقلد منصب سياسي أو إداري.

‐ ‐ الترشيح .

‐ التصويت.

ما العالقة بين المشاركة السياسيّة والوعي السياسي:

ترتبط المشاركة السياسية ارتباطا وثيقا بدرجة الوعي السياسي التي يتمتع بها األفراد فكلما ارتفعت درجة الوعي السياسي اتسعت

مجاالت المشاركة السياسية.

ويُقصد بالوعي السياسي القدرة على قراءة وفهم الواقع بأبعاده المختلفة  ،...وايجاد العالقة بين هذه األبعاد والمشكالت المطرو ة،

عناصر الوعي السياسي

 -القدرة على فهم كيفية عمل النظام السياسي وآليات صنع القرار ( من يقرر وماذا يقرر؟ وكيف يصنع القرار وكيف ينفذ؟.

 القدرة على إدراك الروابط بين األمور المختلفة وأبعادها وربط المشكالت االجتماعية باألبعاد السياسية واالقتصادية والثقافية. -التمتع بالتفكير النقدي والتحليلي.

 -الرغبة في االنخراط في الشأن العام.

يشكل الوعي السياسي الذي يتمتع به أفراد المجتمع الدافع األساسي لالنخراط في الشأن العام ،واالسهام في صنع السياسات

العامة المتعلقة بتلبية ا تياجاتهم ومطالبهم ،وصياغة األهداف العامة للمجتمع.

‐المشاركة تقدير للذات :ص24

 .1ما المشكلة التي يطر ها النص؟ عدم المشاركة في العملية االنتخابية أو قلة الوعي السياسي
 .2و ّح الفرق بين المشارك والالمبالي.
المشارك

مارس ق من قوقه المدنية والسياسية كمواطن عبر
عن رأيه في الحياة الديمقراطية
ساهم في اختيار الذين يعتقد أنهم األنسب في قيادة
المجتمع
تحمل المسؤولية في العمل السياسي
ساهم في تطور الحياة الديموقراطية
عزز دور المجتمع المدني في الحياة السياسية
اكد على دوره الريادي في المجتمع
الثالث الثانوي

ينصح االعتماد على كتاب الطالب

الالمبالي

تنازل عن قه في اختيار ممثليه

فسح المجال امام وصول اشخاص غير قادرين على العمل
السياسي
ا عف الحياة الديموقراطية
ا عف دور المجتمع المدني في اخذ دورا مؤثرا في الحياة
السياسية
اقصا نفسه عن محيطه ودوره في المجتمع
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.3ماذا تستخلص من نصيحة الصديق؟ أو كلما ارتفعت درجة الوعي السياسي لدى االفراد ترتفع معها مستوى المشاركة السياسية

تعريف المشاركة :المشاركة فعل يؤّكد من خالله اإلنسان وجوده ،ويدل به على أهميتهّ ،أما الالمباالة فهي فعل

يقوم به اإلنسان بإقصاء نفسه عن محيطه والتخلي عن دوره تجاه مجتمعه.

.................................................................................................

األنشطة والتدريبات

أوال -ع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة ،وكلمة غلط أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
( -1

غلط

( -3

صح ) كلما انخفضت درجة الوعي السياسي كلما اقت مجاالت المشاركة.

( -2
( -4

صح
صح

شكل رغبة الفرد في التمتّع بالسلطة الدافع األساس والو يد للمشاركة السياسيّة.
)تّ
) تكمن أهميّة المشاركة السياسيّة في جعل الوطن نقطة التقاء بين أبنائه.

) تؤثر االنتماءات الضيقة العشائريّة ،القبليّة ،الطائفيّة ...سلبا في المشاركة السياسيّة.

ثانيا -اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
 .1المشاركة السياسيّة نشاط:

 .2من عناصر الوعي السياسي:

فسر ما يأتي:
ثالثاّ -

أ -إرادي.

د -التمتع بالتفكير النقدي والتحليلي.

-المشاركة السياسيّة تعبير عن االنتماء الوطني .يتمثل االنتماء الوطني باالهتمام بالحياة االجتماعية والشأن العام والمشاركة

السياسية وسيلة لتحقيق المشاركة في الحياة العامة وتعزيز قيم االنتماء الوطني
أو ألنها ترسخ الو دة الوطنية واالستقرار السياسي.

رابعا -عبر بأسلوبك عن:

 .1أهميّة المشاركة السياسيّة.

كل التيارات السياسيّة
تتجلى أهمية المشاركة السياسية أنها تساعد جميع المواطنين القيام بأدوارهم بشكل فعلي ،ويصبح الفرد محور ّ
يؤدي بدوره إلى
والتوجهات السائدة مما يؤدي الى التنافس بين المواطنين في إطار المشاركة السياسيّة وتعزز الوعي السياسي الذي ّ
ّ
تحقيق االستقرار المجتمع وترسيخ الو دة الوطنية وتعزيز االستقرار السياسي.

 .2المشاركة تقدير للذات.
المشاركة فعل يؤّكد من خالله اإلنسان وجوده ،ويدل به على أهميته،

الالمباالة فهي فعل يقوم به اإلنسان بإقصاء نفسه عن محيطه والتخلي عن دوره تجاه مجتمعه.

الثالث الثانوي

ينصح االعتماد على كتاب الطالب
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خامسا-

دراسة الة :ص 25

إ ّن تحكيم الوجدان في األوطا ّن يعني أن نعرف ما الذي ينفع الوطن؛ وما الذي يره؟ عقلنا..أهواؤنا؟ ،وهذا يقتضي إمعان النظر وإطالة التفكر أثناء اختيار

لتول المسؤوليات والمناصب العامة ( ،علل ) لما لهم من أثر في استقرار الوطن ومستقبله ،وفي الوقت نفسه ال نسمح ألهوائنا الشخصيّة
المرشحين ّ
والمحسوبيّات والمحاباة أن تؤثر في اختيارنا ( ،علل ) ألنّها تنطلق من اعتقاد تحصيل منفعة شخصيّة ( المال السياسي الذي يدفعه بعض المر ّشحين لي

ينتخبهم الناس) ،على ساد المصلحة العامة ،عدا عن أنه شراء لمواقفنا وقناعاتنا ،وإعطاء الحق لمن ال يستحق.

•ما الفكرة الرئيسة في النص؟ نزاهة االنتخابات أو المشاركة في االنتخابات أو معايير االختيار

•كيف ينعكس تغليب األهواء الشخصيّة على العقل في االختيار؟ سلبا يث سينجح من ال يستحق تؤثر في استقرار الوطن

ومستقبله ،وتسيطر المحسوبيّات والمحاباة في اختيارنا ،ومنفعة شخصيّة على ساد المصلحة العامة ،عدا عن أنه شراء لمواقفنا
وقناعاتنا ،وإعطاء الحق لمن ال يستحق.

•في رأيك ،ما المعايير األساسيّة الختيار المر ّشحين إلدارة الشأن العام؟

 -أن يكون يعرف قوقه واجباته واالعتراف بالحقوق المتساوية للجماعة واألفراد

-يؤمن بالمشاركة السياسية للجميع وإفساح المجال لهم للتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية ومساهمتهم في الحياة السياسية

 يهتم بشؤون المجتمع وبالشكل الذي يحقق المصلحة الوطنية وتوفر المناخ الديمقراطي، القدرة على فهم كيفية عمل النظام السياسي وآليات صنع القرار -القدرة على إدراك الروابط بين األمور المختلفة وأبعادها

 -.التمتع بالتفكير النقدي والتحليلي ويهتم في الشأن العام
 -يمارس الحياة الديموقراطية ويتمتع بالنزاهة والشرف

...................................................................................................

الثالث الثانوي

ينصح االعتماد على كتاب الطالب
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الدرس الرابع

الو دة األولى

مهارات القيادة

 تحتاج المجتمعات البشريّة على اختالفها إلى شخص يمتلك قدرة التأثر في سلوك أفرادها،ويتول تنظيمها والتنسيق بين مختلف فئاتها ومكوناتها،
ّ ....... -

 ...... -وتعزيز التعاون بينها وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المح ّددة،

 -تتجلى مهارات القيادة في ظل عالقات إنسانيّة قائمة على اال ترام المتبادل.

‐ مفهوم القيادة:

تتميز المجتمعات بوجود أشخاص من أبنائها يتص ّدون لقضايا ومشكالت هذا المجتمع أو ذاك ،فمنهم من تبقى جهوده في إطار

وتصوراته كحلول لتلك المشكالت( ،علل) وذلك بسبب
محدود ،ومنهم من ينجح في مل المجتمع على تبنّي آرائه وأفكاره ّ

تمتّعهم بشخصيّة تمتلك القدرة على التأثير واإلقناع ،و سن االستماع ،وتقدير اآلخرين ،والتصرف بذكاء اجتماعي.

تعتمد عمليّة القيادة على أربعة أركان هي:

 .1جماعة من الناس لها هدف مشترك تسعى إلى تحقيقه (المرؤوسون).
 .2شخص يوجه هذه الجماعة ،ويتعاون معها لتحقيق هذا الهدف وهو (القائد(.
 .3مواقف وظروف اجتماعية ،يتفاعل فيها األفراد تحتّم وجود القائد.

.4البيئة المحيطة.

تعريف القيادة :هي القدرةُ على التأثير في اآلخرين وتوجي ِههم وتنسيق جهودهم ،والتّأثير في سلوكاتهم إلنجاز الغايات
واألهداف المنشودة.

‐أهميّة القيادة:

يحتاج أي مجتمع إنساني إلى قائد يقوده ،وينظم أموره ،ويرشده إلى قواعد العمل ،وكيفيّة تنفيذها ،ويكون لديه

االستعداد التام لمواجهة المواقف الطارئة ،واتخاذ القرارات السليمة بشأنها.

تتمثل أهمية القائد أيضا في قدرته على:

 -تنظيم المجتمع وتعزيز التعاون بين أفراده

 -تو يد الجهود لتحقيق األهداف المو وعة

 -تشجيع االبداع واالبتكار في العمل

-السيطرة على المشكالت وإيجاد الحلول لها

 -تعزيز الروح المعنوية للمرؤوسين لتنمية مهاراتهم وتدريبهم

‐ مهارات وفن القيادة:

تُع ّد المهارات القياديّة عنصرا أساسيّا في جميع مجاالت النجاح سواء على الصعيد الشخصي أم المهني ،ومنها:

أهم
  -1إدارة الذات :القدرة على تحديد األهداف وترتيبها سب األولوية ،وتحمل مسؤولية تحقيقها وهي من ّمهارات القيادة؛(علل) َّ
ألن القائد الذي ال يستطيع إدارة ذاته ال يستطيع إدارة غيره.
  -2ل المشكالت :يُع ّد التفكر االستباقي والذهن المتفتح من رورات نجاح الشخص القيادي (علل) لكييستطيع التغلّب على التحديات غير المتوقعةّ و ّل المشكالت التي يواجهها.
فض النزاعات التي قد
  -3التواصل الفعال :من خالل تعزيز العالقات بين المرؤوسين وتطويرها والقدرة على ّتحدث.

الثالث الثانوي

ينصح االعتماد على كتاب الطالب
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أهم المهارات القيادية؛ (علل) ألنّها تسهم في تسريع تحقيق األهداف ورفع مستوى كفاءة
  -4اتخاذ القرار :من ّأعضاء الفريق.

 -5 -االستقاللية :عندما يمتلك القائد مهارات االعتماد على الذات واالستقاللية فإنه يصبح محل ثقة اآلخرين به.

‐فنون القيادة:

 -1إصدار األوامر :أن يكون القائد واثقا من نفسه ،وأن يكون األمر وا حا وموجزا ودقيقا وكامال.
 -2التشجيع والمكافأة :تشجيع المتعاونين دوما ،واالعتراف بإنجازات األفراد ،وباألفكار التجديدية ،والثناء على
األعمال الناجحة،
 -3معالجة التنمر :استقبال الشاكي بالتر اد ،وعدم رفض شكواه مباشرة ،ومن ثم االستماع إلى وجهة نظره.
ب
 -4فن المعاقبة :أن تكون العقوبة متناسبة مع الخطأ ،وعدم تكليف األشخاص المعاقبين بمهمة وا دة ،وأالّ يعاقَ ْ
المسؤول أمام مرؤوسيه.

‐ أنماط القيادة:

يختلف القادة عن بعضهم بعضا في أسلوبهم وطريقتهم في التعامل مع المرؤوسين( األفراد)؛

 -1القيادة األوتوقراطية ( الديكتاتورية (:تترّكز السلطة فيها بيد القائد و ده ،عمل القائد

 -يتخذ القرارات بنفسه،

 -ويح ّدد أدوار األفراد - ،ويرسم الخطط،

 -توزيع المسؤولية،

 -إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات،

 -2القيادة الديمقراطية :عمل القائد

 -وهو يتدخل في معظم األمور وشتّى األعمال.

المرتكزات أساسية - :إقامة العالقات اإلنسانية بين القائد ومرؤوسيه،
 -وإشراكهم في بعض المهماّت القيادية،

 -وتفويض السلطات.

الحرة :يعتمد القائد فيها على خليط من النمط الديمقراطي واألوتوقراطي ،ويجمع بينهما ،عمل القائد
 -3القيادة ّ

 توجيه األفراد من خالل التأثر في سلوكهم .فبينما تركز القيادة األوتوقراطية اهتمامها على العمل ،وتركز القيادة الديمقراطية اهتمامهاعلى المرؤوسين ،فإن القيادة الحرة تركز اهتمامها على الفرد في أداء العمل.

 -4القيادة ( الكاريزمية (:يستطيع القائد كسب اآلخرين بشخصيته الجاذبة ،وليس بسلطة المركز؛ فالجاذبية رورية لكسب

المرؤوسين ،واإليمان بالذات اجة رورية للقيادة ،والناس يتبعون األشخاص الذين يعجبون بهم،

ويتحمل المخاطر لتحقيق تلك الرؤية.
والقائد ( الكاريزمي) يمتلك رؤية مستقبلية،ّ

 -5القيادة االستثنائية في المر لة الصعبةَّ :
إن أرفع درجات القيادة ،هي القدرة على تطويع الظروف واالستفادة منها ،وخلق

سكينة وهدوء داخليين لدى الشعب ،بالرغم من العواصف الخارجية والظروف الصعبة التي يعيشها ،وجعل األمور في إطار الضبط
والسيطرة؛ إذ يظهر القائد مهارات و نكة سياسية ،ومرونة يحار فيها األصدقاء قبل األعداء.

ويتسم القائد االستثنائي بعمق رؤيته االستراتيجية ،وقدرته على فهم مخطّطات األعداء وإفشالها

الثالث الثانوي

ينصح االعتماد على كتاب الطالب
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األنشطة والتدريبات

:أوال -ع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة ،وكلمة غلط أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي
 ( -1غلط

) يقتصر مفهوم القيادة على مجتمع العربي من دون أخرى.

 ( -2صح

) تتجلّى أهميّة القائد في السيطرة على المشكالت ،وإيجاد لول لها.

 ( -4غلط

) إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات ،هو نمط القيادة ( الكاريزميّة (.الديموقراطية

 ( -3صح

كل المجتمعات

) تُع ّد العقوبة من فنون القيادة عندما تكون العقوبة متناسبة مع الخطأ.

ثانيا -اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 .1من مهارات القيادة :ج -إدارة الذات.
 .2الرئيس الذي يُع ّد أنموذجا للقائد االستثنائي في المر لة الصعبة :ج -بشار األسد.

فسر ما يأتي:
ثالثاّ -

•القادة العظماء يبرزون في المرا ل التاريخيّة المصيريّة .آلن األعمال المصيرية في المرا ل الصعبة هي التي تخلد
القادة بمقدرتهم على تجاوز الصعاد وو ع الحلول المناسبة

رابعا عبر بأسلوبك عن:
أهم أنماط القيادة (في رأيك(.
ّ .1

مفتوح القيادة الديموقراطية ألنها تعتمد على توزيع المسؤولية ،وإشراك

المرؤوسين في اتخاذ القرارات ،وقائمة على العالقات اإلنسانية بين القائد ومرؤوسيه ،وتفويض السلطات .مما يصنع
أجيال من القادة يمنع المجتمع من الوقوع باألزمات
 .2إدارة الذات كإ دى مهارات القيادة.
من يستطيع إدارة ذاته يستطيع إدارة غيره والذي يعرف إمكاناته يستطيع أن يحدد أهدافه وترتيبها سب األولوية،
ومن ثم تحمل مسؤولية والمساهمة في تطوير وبناء مجتمعه
خامسا -دراسة الة:
 تطّور المجتمعات البشريّة ،تعطي مؤشرات على دور القائد في التأثر والتوجيه ،وفي نقل المجتمع من التخلّف إلى التطور والتقدم، -دور «ماوتسي تونغ » إبراز القيم الصينية كالعمل في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية وتحديث البنية االجتماعيّة الصينيّة..

•ما الفكرة الرئيسة في النص؟ تأثير القائد بالمجتمع وا داثه تغيرات مصيرية

•بين دور «ماوتسي تونغ » في تحقيق النقلة النوعيّة للصين .إبراز القيم الصينية التقليدية كالعمل واالجتهاد في
سبيل تحقيق المصلحة الوطنية ونقل المجتمع من التخلّف إلى مر لة أكثر تطورا وتقدما

فسر  :تحديث البنية االجتماعية أولى خطوات التغيير والتطوير في المجتمع.
• ّ

تحتاج المجتمعات البشريّة على اختالفها الى تحديث بنيتها بشكل يساعد على المشاركة الجماعية وتطوير األفكار
والعالقات القائمة بين افراده وتنظيمها والتنسيق بين مختلف فئاتها ومكوناتها ،وتعزيز التعاون بينها وتوجيهها نحو

تحقيق األهداف المح ّددة ،وعالقات إنسانيّة قائمة على اال ترام المتبادل ،هذا التحديث يؤدي بدوره الى تطوير
المجتمع بكل جوانبه

الثالث الثانوي
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