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 العنوان: السلطة
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
90 عربية دقيقة   كبيرة مجموعات   3 3 2 

 

 

 .ملّخص: ديناميات لتحديد األشكال المختلفة للسلطة ، وكذلك نوع العالقة التي يتم إنشاؤها في كل منها ال

ينعكس النشاط على مفهوم السلطة    .إلدارة المجموعات ونماذج القيادة المختلفةيثبت وجود طرق مختلفة  

 .وإدارة المجموعات من منظور مختلف فيما يتعلق باألهداف والمواضيع 

 الكلمات المفتاحية: القوة ، إدارة القوة ، التعاون ، فرض ، هرمية ، إجماع ، قيادة 

يشجع النشاط   .عليه تجاه السلطة في عالقات السيطرة  األهداف: الهدف هو معرفة موقف نقدي والحفاظ

 كما تحدد الطرق المختلفة إلدارة المجموعات ونماذج القيادة  .التفرقة بين الفرض والموافقة

 :وصف

 .أشخاص ، سيعطونهم شعارات للعمل الحقًا ، دون علم بقية المجموعة بذلك 3يختار ميسر المجموعة 

ستبدادي )كل ما يريد القيام به: فقط هي التي يمكنها القيادة ، هي الوحيدة  يتصرف المرء مثل القائد اال -

 .(القادرة على التفكير ، المهيمنة

آخر كزعيم ديمقراطي )يفكر ويقبل آراء اآلخرين ، ويوزع المسؤوليات ، ويشجع على أهمية كل   -

 (مشارك ، ويساعد على الحوار ، وال يتوقف عند المناقشات غير الضرورية

الثالث من القائد المتسامح )نفعل كل شيء ، ليس لديه سلطة ، ال فكرة ، متسامح للغاية ، يخشى   -

 .(اإلزعاج

سيقوم الميسر بتقسيم المجموعة إلى ثالث مجموعات فرعية ، ووضع أحد هؤالء األشخاص أمام كل  

بيل المثال: تنظيم نوبات  مجموعة يمثل طرقًا مختلفة للقيادة. يحدد مهمة لكل مجموعة لتنظيمها ، على س 

نشاط ، وتنظيم حدث ، وتنظيم حفلة عيد ميالد. ستقوم كل مجموعة فرعية بتطوير القصة ، مع تعيين  

 .القائد لها. ينتهي النقاش مع المجموعة بأكملها 

 /:مواد 

 .دقيقة 15مناقشة كل مجموعة فرعية:  .دقيقة 20ستستمر المرحلة   .الطريقة: تنظيم منسق في مجموعات 

 :نصائح للميسرين: عند تطوير المناقشة ، سيتعين على كل مجموعة فرعية تلخيص 



 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

 أي زعيم تم تعيينه؟ 

 ما الحوار الذي دار في مجموعتك؟ 

 ما هي المؤشرات التي تم تقديمها؟ 

 ما هي الصعوبات التي نشأت؟

 كيف كان أداء زعيمك؟ 

 اذا ...؟ ما هي المواقف التي يثنون عليها و / أو يوبخونها ولم 

 ما نوع العالقات والتأثيرات التي يسببها نوع قيادتك؟ 

 .Dinámicas .(2017الخلق اإليجابي ) :(APA) المصدر

http://creacionpositiva.org/esp/banco-de-recursos/maleta-pedagogica.html 

 

 / :الصدقات 

 

 UMA :المتعاون

 


