




 من وجهة الفنون الدبلوماسية

 الواجب المجاملة قواعد مجموعة•
 رؤساء عالقات في مراعاتها

 وتبحث البعض بعضهم مع الدول
 والدرجات بالرتب مايتعلق كل في

 . الشرف وألقاب

 من الوجهة السياسية

 أساس على المستقرة التقاليد•
 وهي الدولي والعرف القانون
  الخارجية وزارة بين الوصل حلقه

   الدبلوماسية والبعثات

 من الوجهة القانونية

 في ألدوله رئيس يصدرها قرارات•
 قوة له فتكون الشؤون من شان
 المرسوم إي القانون كقوة

 ذوسمه قانون هو بالقانون
   تشريعية

  عليها يصادق التي لقراراتا•
 النظام في المجلس رئيس

   البرلماني

 الداللة االصطالحية



مفهوم االدارة 
مجموعة من اإلعمال والنشاطات والقواعد التي تهدف الى الحصول على األهداف المطلوبة  اإلدارة 

من خالل العمل الجماعي للقوى العاملة ضمن الوظائف اإلدارية التي تضمنت تحقيق لها والمخططة 

  األهداف 

    مفهوم إدارة المراسم 
  ، والمؤتمرات اتاالجتماع وعقد األسبقية قواعد في المتبعة واألساليب والتنظيمات اإلجراءات مجموعة

 خاللها تقام التي الرسمية المناسبات في بها والتقييد مراعاتها الواجب والتقاليد واألعراف واألنظمة

 كذلك الدبلوماسية الدولية العالقات في او ،البالد داخل في والمآدب والحفالت والزيارات االستقباالت

 للوفود والترجمة والداللة جراءاتاإلو الخطية والوثائق الرسمية المراسالت المراسم إدارة تشمل

  لكلمه مرادفه الدبلوماسي الحقل في وتستعمل الوالة يكتبه بما ويخصص ذلك إلى وما األجنبية

 . والعسكرية الدبلوماسية التشريفات نظام تعني والتي ( بروتوكول)

 

 



األسبقية: اوالprecedeny   

االتكيت: ثانيا   Atiquette 

البروتوكول : ثالثاprotocol 

  التشريفات : رابعاCeremony 

 



احد إبعاد الظاهرة الرسمية المعبرة عن الحق الذي يتمتع به شخص ما بما يؤهله للتقدم 
وهنا تجلت الحاجة إلى التنويه عن مجموعة القواعد  .على غيره رسميا واجتماعيا 

المنظمة لألسبقية تلك التي تمحورت في تبني قاعدة التداخل وتوزيع أصحاب األسبقية 
 .على يمين ويسار ومن يرأس الحفلة التي التبدا  اال بحضوره  وال تنتهي اال بمغادرته 

أصول التعامل كما انه يشير إلى الفن والذوق والمنطق كما يقترن ذلك بالكيفية  يشير الى  
التي يتم بها إدارة العالقات مع اآلخرين وعلى نحو ايجابي وهذا يعني ان االتكيت يجسد 

, مجموعة من القواعد المنظمة والمهذبة للسلوك   

مجموعة القواعد والمبادئ التي تسود تنظيم مختلف المناسبات والحفالت وتطلق كلمة 
  البروتوكول على االتفاقيات التي تنشأ عن االجتماعات الدولية والمآدب الرسمية

ويقصد بالبرتوكول في المفهوم المسودة االصلية, هناك من نظر اليه  بانه و  واالجتماعية
بانها مجموعة اإلجراءات والتنظيمات واألساليب وقواعد األسبقية واألنظمة )الدبلوماسي 

 واألعراف والتقاليد الواجب مراعاتها والتقييد بها في العالقات الدولية والدبلوماسية 

غطي هذا المصطلح معنيين فاألول ينظر إلى التشريفات بأنها شعائر سلوكيه ذات دالله ي
الثاني للتشريفات الهيكلية التنظيمية فيمثل في القول بان هذه اما  رمزيه وعاطفيه 

 التشريفات هي جزء فرعي من إدارة المراسم وتوكل لها بعض المهمات 

 االتكيت

 التشريفات



• األسبقية بين رؤساء الدول    

 األسبقية بين الوزراء 
• وزراء العدل ل  

• لوزراء الخارجية   

• الداخلية اءلوزر  

  األسبقية في المؤتمرات 

 األسبقية في ركوب الطائرة 

أنواع 

 األسبقيات

•  المضيفة دولةلل األسبقية

  (وسكرتاريا   ،رئيسا)

•  استحضار يجب وهنا التناوب

  الوفود رؤساء درجه تساوي
 

• األسبقية في توقيع االتفاقيات أو المعاهدات التناوب طريقة   

• األبجديةطريقة   

•  ركوب الطائرة 

•  النزول من الطائرة 

 األسبقية في األمم المتحدة 

• الرئاسةتاريخ تولي مهام   
•  تاريخ تتويج الملك

األمين العام لألمم المتحدة يتمتع 

 خاصةسبقية بأ

 األسبقية في المناسبات
•  الرواد

•  المخترعون

•  العلماء

وتحدد اسبقيتهم حسب الوظيفة  اسبقية  االزواج والزوجات 

 التي يشغلونها في الدولة 



 اتكيت الهدايا

 ان تتناسب مع مقام الشخص الذي تقدم إليه 

 يتم نزع السعر عنها  تغلف بغالف جميل 

 تسلم الى الشخص المهداة اليه

 اتكيت الحديث

 مقاما  ىعطاءاألسبقية في التحدث لمن هو اكبر سنا او اعلا  إ

 تجنب االطاله واإلسهاب في الحديث  

                                   اللجوء إلى التركيز واإليجاز واالختصار وعلى نحواً يغطي 
     .لموضوع ويعطيه ابعاده األساسيةا

 .تجنب اإلجابة على تساؤل أليتم توجيه إليك 

 الحديثتجنب ألمقاطعه إثناء 

تجنب إعطاء تفاصيل موضوع يتحدث به شخص أخرإمامك حتى وان 

 كنت تعرف مقدمته او خاتمته 

 .المتحدث الجيد هو المنصت الجيد 

 . تجنب حاالت الغمز واللمز عندما يتحدث شخص أخر 
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 وبين العالقات ألعامه  البروتوكول مابينوالتي تشكل عامل تميز 

القواعد 
 البروتوكولية

يختلف البرتوكول عن المدونة 
 األخالقية

تشير الى  ألعامه العالقات
مجموعة السياسات واالنشطه 
الهادفة إلى كسب الجمهور بينما 
نجد البرتوكول يتسع مجاالت 
ويغطي تخصصات الى حد انه 
يضفي بظله على كل الفعاليات 

 على المستوى الرسمي 

يعكس البرتوكول درجه من 
الرسمية أي انه نظام رسمي 
 يمييز بين دوله وأخرى

يمثل جمالك إمام الجنسيات 
 األخرى



اقل رسميه  من 
البرتوكول ويحتاجه 
إفراد المجتمع ويعكس 

الذوق والمنطق 
الجمال واألخالق و  

يمثل قواعد وآداب 
السلوك االجتماعي 

مائدة , آداب ضيافة 
أصول , الطعام 

  التحدث مع اآلخرين

يهتم بتنظيم حياة 
الناس بمختلف 

انتماءاتهم في إطار 
 القواعد السلوكية

 االتكيت

 يتسم بدرجه كبيرة من
 الرسمية

أهميه البرتوكول في 
تنظيم المؤتمرات 

وتوقيع االتفاقيات ,
أقامه ,والمعاهدات
ورش و, الندوات 

 عمل 

يهتم بالقواعد التي 
تحكم السلوك 
 الدبلوماسي 

 البروتوكول



فوائد 
 التشريفات

تخليد القيم على 
اعتبار إن القيم 
هي القلب 

النابض في أي 
 شي 

تامين حاالت 
التعاون إلى 
 درجه التنسيق 

تحديد آلي  
لفعاليات ل

 ورسم حدوده 

امتصاص 
حاالت 

االستياء لدى 
 اإلفراد



 أخذنا وزارة الخارجية كنموذج لمعرفه التشريفات كقسم وارتباطاته باإلعمال التي يقوم بها وإذا

 :فان قسم التشريفات يتبع دائرة المراسم ويقوم باإلعمال االتية 

 

اعمال قسم 
التشريفات 
في وزارة 
 الخارجية

إعداد برقيات التهاني 
وغيرها في المناسبات 

واالجابه على كتب رؤوساء 
والحكومات األجنبية  الدول

بالتعاون مع الجهات ذات 
 العالقة

اتخاذ القرارات الالزمة 
لالحتفاالت وغيرها من 
امور المراسم بشان 
 توقيع المعاهدات 

تنظيم الزيارات الرسمية 
وما يتعلق بالوفود 

 االجنبية 

التعاون مع دوائر 
 الدولة ذات العالقة 

اجراء الترقيات الالزمة 
لمراسم تقديم اوراق 
اعتماد المبعوثين 
 السياسيين 

تنظيم المقابالت لمنتسبي 
البعثات االجنبية مع 
المسؤولين في وزارة 

 .الخارجية





من مجموعه من عمل فهي المراسم إدارة  تعريف إلى العودة في 

 وان المحدودة االجتماعية العالقات من مجموعه بينهما تقوم اإلفراد
 االهداف تحديد أي تخطيط بدون تتم إن يمكن ال المختلفة عمالهاأ

 على باألساس قائمة ,المختلفة وتنفيذالبرامج لتطبيق الخاصة

 التهيئة على األسبقية قواعد تطبيق في سواء بها  ةالخاص اإلعمال

 ونظام , والدعوات , االجتماعات , المؤتمرات ) وتنظيم واإلعداد

 هم آخرين بواسطة تنفذ وواجبات إعمال هي أي( االستقبال

 . المراسم إدارة في العاملون



 :باالتيالوظائف األساسية التي تؤديها اإلدارة المتمثلة  

   Planning: التخطيط (1

 على اال تقوم أن يمكن ال المراسم إدارة وان التنفيذ يسبق الذي الذهني الجهد هو
 وتنفيذ أداء كان ولما ( السلوك إليه يتجه الذي وهو ) األهداف تحديد أساس
 للوصول تسعى محدده غايات لديها يكون إن بد فال هادفة سلوكية عملية البرامج
 فإنه المذكورة نشاطاتها من نشاط أي أقامه المراسم إدارة تحدد فعندما    ..إليها
 وطبيعي الخ ... المطلوبة والمستلزمات النشاط هذا أقامه من الهدف بتحديد تقوم
 المالية الموارد توفير يتطلب النشاط أقامه ومستلزمات أهداف تحديد إن

 تحقيق من والبد , تنفيذها على يقومون أفراد من لها والبد الالزمة والتخصيصات
 األساسية الوظائف إحدى التخطيط يكون وهكذا األخرى المنظمات مع اتصاالت
 . المراسم إلدارة

  

 



   Organizationالتنظيم ( 2

تتضمن عملية التنظيم تحديدد األهدداف والمهدام وتوزيدع الصدالحيات والمسدؤوليات  

المرتبطددة بدداإلفراد واألقسددام المختلفددة لغددرخ انجدداز الخطددة المرسددومة كددذلك القيددام 

للقيدام بهدذه السدلطة بتجميع هذه األنشطة وتخصيص مدير لكدل مجموعدة وتفدويض 

األنشطة ان هذا المعنى للتنظيم هو مدا تقدوم بده إدارة المراسدم فهدي تضدم مجموعدة 

مددن األنشددطة يخصددص إلدارتهددا بعددض المددوظفين فهنالددك مددن هددو مسددؤول  عددن 

وان تحديدددد هدددذه اإلعمدددال هدددو تحديدددد لدددألدوار .المدددؤتمرات والددددعوات واالسدددتقبال 

 .المطلوبة 



 Direction: التوجيه (3

هددو عمليددة بندداء الثقددة وترشدديد  الجهددود وتوجيههددا نحددو انجدداز أهددداف المنظمددة    

وتقدوم أنشدطه إدارة المراسدم علدى , والتنظديمويتكامل التوجيه مع كل مدن التخطديط 

وعلدددى العالقدددات , جاندددبالتوجيددده أنشدددطتها قائمدددة علدددى االتصدددال الشخصدددي مدددن 

االجتماعيددة الثنائيددة مددن جانددب  ويتطلددب التوجيدده المسددتمر لكيفيددة تنفيددذ اإلعمددال 

 بأحسن وجه



 Control: الرقابه(4
 التصحيحية اإلجراءات اتخاذ ثم بالخطة ومقارنته المتحقق االنجاز بقياس المتعلقة الفعاليات هي  

 ممارسة دون من المرسومة أهدافها تحقق ان المراسم إلدارة يمكن الف , الحاصل االنحراف بشان

 المهارات تنفيذ حسن تعكس التي والمرأة العكسية التغذية قنوات احد تمثل التي  الرقابة وظيفة

 إدارة عمل تفاصيل أدق في واضحا ويبدوهذا ,األهداف إلى الوصول إلغراخ الموضوعية والبرامج

 المراسم إدارة في وأفقيا عموديا تمارس ألرقابه وظيفة ان بالذكررالجدي ومن المراسم

 الرقابة

 عموديا

مراقبة االدارة 
 العليا

تقويم أداء الموظفين 
 على اإلعمال ككل الذي يتضح يوميا 

 افقيا

ألرقابه  
 الذاتية 



 

 التطويرا لتاريخي إلدارة  المراسم. 

 إدارة المراسم بين العلم والفن. 

 صله إدارة المراسم بالعلوم األخرى. 

  

 

 الفصل الثالث 



 عند اإلغريق 
 يتصل ما منها شتى مظاهر وأخذت وتعقدها االجتماعية الحياة تطور وفق على المراسم تطورت لقد•

 إعالن في او الملوك تتويج في او الموتى دفن او  الزواج مناسبات) في تقام التي بالمراسم
 وبالذات السياسية المظاهر هي المراسم على دالله االجتماعية الحياة مظاهر أكثر إنو (الحروب

  منها الدبلوماسية

 عند اليونان 
 لما وفق يتم اختيارهم كان الذين السفراء تبادل مبدأ بظاهرة اليونانية المدن بين العالقات تميزت فقد•

 مدنهم نظر وجهات عن الدفاع على تقتصر مهماتهم وكانت ومميزات خصال من به يتصفون
 التقارير وإعداد الحقائق  إلى والتوصل المعلومات جمع واجبهم من يكن ولم وحكامهم

 الرومان عند  
 نحو اتجهوا ألنهم الخارجي بالعالم عالقاتهم تنظيم في الدبلوماسية على اعتمادا او التزاما اقل كانوا•

   اإلمبراطورية مأربهم لتحقيق مفضلة وسيلة بصفتها الفتوحات



هو المعرفة المنظمة التي تستهدف فهم الظواهر والتنبؤ بتكرار حدوثها والعمل على التحكم بها 
والعلم محكوم بمنهجية واضحة يتم من خالل إتباعها الوصول الى نفس النتائج في ، وضبطها 

 .مواقع وأزمنة مختلفة ومن قبل أشخاص مختلفين 
 العلم

ن إدارة المراسم هي علم أيضا الن العمل فيها يقوم على أساس المعرفة المسبقة بخصائص السلوك اإلنساني ا•
ومعرفة بطرائق االتصال ووسائله وبقواعد البرتوكول واألسبقية ومعرفه األعراف والتقاليد الخاصة بمجتمعنا 

 .والمجتمعات األخرى

هو التوصل إلى النتيجة المطلوبة عن طريق تطبيق المهارة بمعنى إن الفن يتعلق بالجوانب 
.التطبيقية للمعرفة او الخبرة او األداء   

 الفن
إن إدارة المراسم  هي علم تطبيقي قائم على أساس ممارسه تطبيق المعارف السلوكية والدبلوماسية وغيرها •

كما ان  إدارة المراسم تقوم بتحويل المعرفة بقواعد البرتوكول واالتكيت .في تنفيذ البرامج الخاصة بالمراسم 
 إلى واقع عملي من خالل تنظيم المؤتمرات واالجتماعات وغيرها  



 وان قيام أي إدارة يعني تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر أوامر وتنسق وتراقب مجموعة من

 :  المهارات منها 

أي لهم القابلية على التفكير ألتحديدي ومعالجة المشاكل المعقدة 
.التي قد تواجههم في إثناء العمل   

المهارة 
 المعرفية 

كما أنهم يمتلكون المهارات اإلنسانية  من خالل قابليتهم على 
.العمل المناسب بالتعاون مع اآلخرين   

المهارة 
 اإلنسانية

ويمتلكون المهارات التقنية والفنية  من خالل استخدام الخبرات 
المتراكمة عندهم او بتخصصاتهم المهنية في اإلعمال التي 

.نهاويؤد  

المهارة التقنية 
 او الفنية 

 



( العلم) ان واحد ان في وفن علم هي المراسم إدارة إن نستنتج 

 كان فإذا ) ,نعمل كيف فيعلمنا ( الفن) اما ونتعلم نعرف إن يعلمنا

 البشرية النفس وانفعاالت اإلنسانية الدوافع معنى يعلمنا العلم

 الفن فان والتحدث اآلنصات وقواعد اإلدراك على المؤثرة والعوامل

 األزمات مواجهة في والهدوء االنفعاالت تصريف حسن يقتضي

 المطلوبة المواصفات من ذلك وغير الالئق بالمظهر والظهور

 ( المراسم إدارة في للعاملين

 



 المراسم وعلم النفس إدارة ( 1

     غايات أهم ومن اإلنساني والجسد العقل مابين العالقة في يبحث الذي هو النفس علم إن 

 مثل البشرية الطبيعية والقوانين الحقائق عن للكشف البشرية النفس أعماق في الغوص

 معرفه في المراسم إدارة يساعد وهذا الخ ... الدافعية االنفعال االنتباه اإلحساس , اإلدراك

 . معهم تتعامل الذين واآلخرين المنظمة في العاملين وتصرفات سلوك وتفسير

   البشري العنصر مع يتعامالن كونهما وثيقة عالقة النفس وعلم المراسم إدارة بين العالقة ان 

 الفرد خالل من الغايات تحقيق على تعمل المراسم وإدارة وسلوكه الفرد يدرس النفس فعلم

 . والجماعة

 



 المراسم وعلم االجتماع إدارة ( 2
 ومعايير أفكار من تفرزه وما البشرية التجمعات طبيعة معرفه على الحصول إلى االجتماع علم يهدف

 .ومتى؟ وكيف لماذا نعرف لكي التجمعات هذه داخل يحصل وماذا

 ووظيفية تنظيميه جماعات إلى ينتمون الذين اإلفراد بواسطة وتنفذ تطبق المراسم إدارة كانت ولما

 الفهم سوء ازالة إلى يؤدي مما ذلك على بناء معهم نتعامل حيث اجتماعيه ومفاهيم بأطر محدده

 . النتائج أفضل لتحقيق والتعاون التفاهم وتحقيق



 ألعامهالمراسم والعالقات إدارة ( 3

 عمل خالل من ذلك معرفه نستطيع ووثيقة كثيرة صالت ألعامه والعالقات المراسم إدارة بين 

 مع بالتعاون ألعامه العالقات تسهم حيث السياسي الجانب ومنها النامية الدول في ألعامه العالقات

 الواجبات بين بالموازنة المواطنين معرفه زيادة في والتعليم اإلعالم وأجهزة السياسية التنظيمات

 العامة العالقات تقوم كما واالقتصادية االجتماعية التحوالت انجاز في المواطن ودور والحقوق

 يعد الذي السلوكي الجانب في إما الدولة بها تؤمن التي والمبادئ األفكار تقبل على الجماهير بتهيئة

ً  ه ماذكرنا محصلة  تحسين تحاول العامة والعالقات اآلخرين مع التعامل بأسلوب يتعلق حيث سابقا

 في طيبه صوره تثبيت إلى إضافة اإلنسانية الحاجات إشباع إلى المؤدية السبل وتسهيل األسلوب هذا

   . المختلفة ومؤسساتها الدولة عن اإلنسان أذهان



 المراسم والعلوم السياسية إدارة ( 4

 مجال في خصوصا السياسية العلوم معطيات من المراسم إدارة في العاملون يستفيد

 معرفه يتوجب لذا المراسم إلدارة األساسية األركان من يعد الذي الدبلوماسي العمل

 البرتوكول ونظام وإعمالها الدبلوماسية والهيئات الدبلوماسية وفن السياسي النظم

 . الدبلوماسي العمل في واالتكيت

 



 الرابعالفصل 

  

 في الحضارة العربية لمراسم ا إدارة:  اوال. 

 المراسم في العالم المعاصر :  ثانيا. 

التنظيم اإلداري إلدارة المراسم :  ثالثا. 

 .في الهيكل التنظيمي الموقع (1

  الداخلي إلدارة المراسم التنظيم ( 2 



 المراسم في الحضارة العربية القديمة 
 كان فقد , السياسي السلوك وقواعد الدبلوماسية فن القدماء العراقيين عرف   

 بإعداد يأتون الذين الضرائب ودافعي السفراء يستقبل وأشور بابل بالد في الملك
 القدماء العراقيون عرف كما. الحديثة األشورية  اآلمبراطورية إنحاء كل من كبيرة
 ذات قانونية قواعد التتضمن ألنها القوانين عن تختلف كانت التي المراسيم إصدار
 األوضاع لمعالجة استثنائية فورية إجراءات عن عبارة انها بل دائم مفعول

 . معينة مرحله في القائمة االقتصادية
 المراسم قبل اإلسالم 
 توفد العرب كانت حيث , الدبلوماسي التعامل في واللطف بالذوق العرب اتصفوا    

 مهمات الوفود تلك إلى توكل كما بالمناسبات والتهاني التعازي لتقديم الرسل
 الهدايا وإرسال والوساطة والتحالف الصلح اجل من المفاوضات وإجراء التشاور
 وعرف العالقات وتوثيق المودة أواصر توطيد في السياسي الزواج من واالفادة
 دار ) هي التي ( الندوة دار) اسمها لها دار وأسسوا الحكومة اإلسالم قبل العرب

 . الحياة شؤون تنظيم مهمات أعضائها على تتوزع مجلس يديرها وكان ( المشورة
 



 ( ملسو هيلع هللا ىلص)المراسم في عهد الرسول الكريم  دمحم 

    في بالدخول القبائل إلى والطلب اإلسالمية الدعوة لنشر توفد الرسل كانت 
 والهدنة بالصلح المتعلقة القضايا تسوية أو القتال بدا قبل إنذارها أو هللا دين
 إلى والمبعوثين الرسل يوفد الرسول كان كما األسرى وتبادل الجزية ودفع
 . اإلسالم اعتناق إلى يدعوهم األجنبية الدول وأباطرة ملوك

 المراسم في عهد الخلفاء الراشدين 

إجراء في ( ملسو هيلع هللا ىلص )دمحم الكريم الرسول خطى على الراشدين الخلفاء سار 
 منهجهم على سار وكذلك ألخر أو لغرخ األجانب الملوك مع االتصاالت
 وظيفتها تنتهي سفارات يقيمون المسلمون وكان والعباسيون األمويون الخلفاء
 الوفود مهمات عن آنذاك العربية السفارات مهمات تختلف وال عملها بانتهاء

 ملك او حاكم تهنئة بمهمات تقوم كانت فقد كثيرا الحاضر وقتنا في الدبلوماسية
 وفض القتال إيقاف اجل من تفاوخ او الحكم بتوليه أو بزواجه جديد

 . مختلفة إلغراخ المحالفات وعقد الهدنة وإعالن المنازعات



 المراسم في العهدين األموي والعباسي 

 خاصا نظاما األمويون وضع حيث األجانب الرسل استقبال نظام العرب عرف      

 مقابلتهم عند والتقاليد اآلداب يلقنهم خاص عامل الرسل يستقبل حيث , لذلك

 ألدوله كانت حيث , الرسل استقبال موكب تنظيم فن العرب عرف كما . الخليفة

 استقبال عند الزينة مواكب أجمل تنظيم خالل من هيبتها بإظهار تهتم العباسية

 في إليهم القادمة الوفود يستقبلون العباسية الدولة خلفاء وكان. األجنبية الوفود

 . ألخالفه قصر في خاص جناح



 متغيرات معه جلب الصناعي المجتمع إلى الزراعي المجتمع من التحول إن     

 وتعدد ,السكاني االكتظاظ بظاهرة واتصافها ,الحديثة المدن بنشوء تتصل عديدة

 طرائق في الكبير التطور كله ذلك ويؤطر ,والمصانع والمؤسسات المنشات

 التغير حركة ان كما .بينهم فيما البشر ترابط من زاد مما ,المعلومات ونظم االتصال

 شبه قواعد لوجود ميال أكثر اإلنسانية المجتمعات جعلت ,واالجتماعي الحضاري

 عقد ومراسم الوفود الستقبال وقواعد والسياسي الدبلوماسي للتعامل ثابتة

 . السياسية الشخصيات واستقبال المؤتمرات



 اختر االجابه الصحيحة 

 .كانت هناك دعوة إلى ملوك واباطره الدول األجنبية العتناق اإلسالم في 

 العهد األموي  -عهد الخلفاء الراشدين                            ب-أ

 (ص)عهد الرسول  -العهد العباسي                                      د-ج 

  

 .المراسم في العالم المعاصر كانت نتيجة 

       التحول من مجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي  -ب          أقامه السفارات والمؤتمرات-أ

 نشر الدعوة اإلسالمية  -استقبال الوفود                            د -ج

  



 

في الهيكل التنظيمي البد من التذكير بالمهام   موقع إدارة المراسملتأشير :في الهيكل التنظيمي الموقع -1
 المراسمالتي تقوم بها إدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما يتطلب ترابط بين الشكل التنظيمي والمحتوى الوظيفي وهذا ما يتطلب إن تكون الصلة وهذا
عمالها االتنظيمية إلدارة المراسم  قريبه من مصادر اتخاذ القرار في المنظمة وذلك الن كثير من 

 ( .الروتين )تحتاج إلى قرارات سريعة بعيدة عن اإلجراءات التقليدية 

 

مهام 
العاملين في 
ادارة 
 المراسم

يتعاملون 
وبشكل 
واسع مع 
الوفود 
 األجنبية 

يقومون 
بتنظيم 

المؤتمرات 
 واالجتماعات 

عمال ا
 التشريفات 

تنظيم 
االحتفاالت 
 الرسمية 



قيددددداس وتقدددددويم وتفسدددددير 
اتجاهات الجماهير التي لهدا 

 صلة بالمنظمة 

مسدداعده اإلدارة فددي تحديددد 
األهداف الراميدة إلدى زيدادة 
التضددددامن والتوافددددق بددددين 

 المنظمة 

العالقات 
كمدددددددددددا عرفندددددددددددا إن إدارة  العامة 

المراسددم تخددتص باألعمددال 
واإلجدددددراءات والتنظيمدددددات 
واألسددددددددددداليب وقواعدددددددددددد 
األسددددددددددددبقية واألنظمددددددددددددة 
واألعراف والتقاليد الواجب 
مراعاتهددددا فددددي المناسددددبات 
الرسددمية واسددتقبال الوفددود 
وتنظدددددددددديم االجتماعددددددددددات 
واالحتفدددددددداالت والمددددددددآدب 

 .والقواعد الخاصة بها

أدارة 
 المراسم 

الموقع في الهيكل التنظيمي-1  
إن إدارة المراسم تدمج مع العالقات العامة ولهذا يتوجب التفريق بين المفهومين يالحظ   

وبالتالي فال بد من أن يكون مدير المراسم في مركز يسمح له االتصال المباشر برئيس المنظمة أو وكيله أو من 

وهذا يصعب عمليا إال إذا كانت إدارة المراسم تحت إشراف رئيس المنظمة او من ينوب عنه ضمانا ,ينوب عنه 

 .لحسن سير العمل 



 اإلداري إلدارة المراسم التنظيم -2

 كانتشمل إعمال إدارة المراسم مختلف أنواع الجمهور الذي يتعامل مع المنظمة سواء 

 مثل الوفود وأقامه المؤتمرات التعليمية والعالمية او المحلية  :الجمهور خارجي 

  المنظمةالعاملين في أي :الجمهور داخلي 



تقديم المشورة ألقسام المنظمة األخرى ذات الصلة بإعمال إدارة 
 المراسم 

اإلعداد وتهيئة والتنظيم للمؤتمرات واالجتماعات التي تعقدها باقي 
 .أقسام المنظمة 

مرافقه الوفود التي تصل بدعوات من المديريات المختلفة المرتبطة 
 .بالمنظمة او الوزارة 

تنظيم المقابالت الخاصة برئيس الدائرة والتي تشمل العاملين 
.والمسؤولين داخل المنظمة نفسها   

مخاطبه وزارة الخارجية في حاله طلب الحصول على سمه دخول 
 .ألحد الموظفين الموفودين خارج القطر 

إعداد البرامج الخاصة باالحتفاالت والفعاليات المختلفة التي تقيمها 
 المنظمة 

اعداد وتهيئة المعاهدات واالتفاقيات التي يتم عقدها مع المنظمات 
 .المماثلة 

مهام وواجبات 
 ادارة المراسم

 التنظيم اإلداري إلدارة المراسم



عوامل 
 خارجية

 البيئة 

حجم 
عوامل  المنظمة 

 داخلية

تحديد 
 السلطة 

التخصص 
وتقسيم 
 العمل 

نطاق 
 اإلشراف 

 التنسيق 

القدرات 
 اإلستراتيجية  اإلنسانية 

 التكنولوجيا 



 وللوقوف على أنواع الهياكل هناك نوعان 

 الهيكل التنظيمي اآللي 

 الهيكل التنظيمي العضوي 

وتؤمن , وتشجع فكرة المشاركة , فالهياكل العضوية تتسم بالمرونه وتؤكد سياسة الباب المفتوح 

بانسيابية المعلومات من جميع االتجاهات كما ان عملية اتخاذ القرارات تتسم بالطابع الجماعي الذي 

 .يقر المشاركة ويعترف بعامل التفاعل 

 



 اختر االجابه الصحيحة 

  من واجبات ادارة المراسم داخل المنظمة. 

تهيئة الحفالت   -اعداد المؤتمرات                                 ب 

(ج-ب-أ) -تقديم المشوره                                       د 

  يكون موقع ادارة المراسم في الهيكل التنظيمي. 

قريب من رئيس المنظمة   -في المستوى التنفيذي                 ب 

على راس الهيكل  -في المستوى الوسط                             د

 التنظيمي  

  

 



 

 

 اختصاصات إدارة المراسم :  أوال 

 مواصفات العاملين في إدارة المراسم : ثانيا 

  تبعية إدارة المراسم:  ثالثا 

  تدريب العاملين في إدارة المراسم : رابعا 

  طرق تدريب العاملين في إدارة المراسم :خامسا 

  

 

 الفصل الخامس 
 



اختصاصات 
إدارة 
 المراسم 

وتقديم المشورة الالزمة , االهتمام بتنفيذ نظام األسبقية وقواعد البرتوكول 
 .بشأنها في جميع المناسبات والحفالت الرسمية 

 تهيئة المؤتمرات وتنظيم واالجتماعات والندوات 

 .االستقبال والتوديع للوفود الرسمية وتقديم التسهيالت الالزمة لها 

وضع وتنفيذ برامج الزيارات بما يتناسب ورغبات وأهمية ووقت وأماكن ومدة 

 .الزيارة وعدد الضيوف او الزائرين 

القيام بحجز األماكن الخاصة بالسكن او وسائط النقل بما يتناسب وبرنامج الزيارة 

 .وأهمية الضيف والظروف المحيطة 



اختصاصات 
خاصة بوزارة 
 الخارجية

 واألسبقية بالبروتوكول المتعلقة والمحلية الدولية القواعد تنفيذ على اإلشراف
 جميع في البارزة والشخصيات الرسمين الموظفين وكبار  الدبلوماسيين بين

 . الخارجية وزارة تقيمها التي الرسمية والحفالت المناسبات

تقديم األوراق الخاصدة بتعدين السدفراء المدواطنين والملحقدين العسدكريين وتهيئدة 
كتب اعتماد السفراء والقائمين باإلعمال وتسليم نبذه عدن حيداة السدفراء األجاندب 

 .المرشحين وإرسالها لرئاسة الدولة ألستحصال  الموافقات المطلوبة 

تدقيق صورة الخطاب الذي سيلقيه السدفير المعتمدد إمدام رئديس الدولدة وإبدداء 

المالحظددة علددى مددا قددد يددرد فيدده مددن أسددماء أو ألقدداب خاطئددة أو عبددارات تمددس 

 .تقاليد البالد أو سياستها ألعامه أو العالقات القائمة بين البلدين 

تهيئددة كتددب تفددويض الوفددود ومددنح بطاقددات الهويددة الدبلوماسددية والجددوازات 

وتأشددديرات الخدددروج الرسدددمية للدبلوماسددديين والسدددهر علدددى حرمدددة الممثلدددين 

 .الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من حيث حصانتهم والمقرات العاملين بها 

النظر في مخالفات السير والمرور التدي قدد يرتكبهدا الممثلدون الدبلوماسديون  

 .والموظفين الدوليين من حيث حصاناتهم والمقرات العاملين بها



الشروط الواجب 
توفرها في مدير 
 إدارة المراسم

الكفاية العلمية يجب أن يكون واسع الثقافة والخبرة حائزا على شدهادة عليدا وعلدى 
 .معرفة بالقوانين المختلفة وقواعد السلوك والبرتوكول وأصول األتكيت 

ولدده خبددرة واسددعة فددي اختصاصددات , أن يددتقن واحدددة أو أكثددر مددن اللغددات األجنبيددة 
 .وزاراته وإدارة المراسم 

 .أن يكون  وسيما بهي الطلعة 

يتمتع ببعد النظر ودقه التنظيم وقوة الذاكرة  ويتمتع بالثقة في النفس وان يكون دقيقاً في 

. إعماله ومواعيده  

.إن تكون لديه القدرة على سماع مايقوله اآلخرين   

.أن يكون على علم بشخصيات بالده السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية   



الشروط الواجب 
توافرها في 

العاملين في ادارة 
 المراسم

 اإليمان بالعمل المستمد من أيمان العامل بإدارة المراسم 

 .النظرة العلمية الناجمة عن الثقافة السياسية واالجتماعية 

تحمل المسؤولية ومواجهة المعوقات  علىالقدوة الحسنة والقدرة 
 .اإلدارية 

القدرة التنظيمية واإللمام بأكبر قدر ممكن من المعلومات المتصلة بعمل 

.المؤسسة   

 .  التحلي بالصبر واالتزان والعلم والتواضع وتقدير ظروف اآلخرين

 .دون مبالغه تباعد بينه وبين الذين يتعامل معهم مظهر البالعناية 



في كثير من الدول وقد تتخذ موقع إدارة او  مما ألريب فيه ان هذه اإلدارة تتبع وزارة الخارجية       

 :وفي هذا الصدد يثار تساول مفاده األتي ,  قسمتشغيل مسمى 

 :االجابه في األتي تتجسد و .مي ألمراسما هي درجة الميل نحو المركزية والالمركزية في المجال  

 مسوغات منها لجملة الموقف هو الفيصل الحاكم في تأثير درجة الميل ان 

 التأثيريتعلق بطبيعة وارتباط هذه اإلدارة بجهات تشكل مركز ما -1

وأخددر يتمحددور فددي تقليددل هددامت االجتهددادات والتفسدديرات بشددان بعددض المهمددات الخاصددة بهددذه  -2

إن إدارة المراسم هي شكل تنظيمي يتبع وزارة الخارجيدة يرأسدها سدفير )نستنتج من ذلك   , اإلدارة 

 (.  او وزير مفوخ يساعده معاون او معاونان



 :تدريب العاملين في إدارة المراسم عددا من النتائج منها يحقق 

 تنمية المهارات الخاصة والضرورية للعمل بأنسب صورة واقصر وقت دون

 .الحاجة إلى اكتسابها عن الطريق المحاولة والخطأ

تجاوز المستوى التقليدي لألداء. 

 انخفاخ التغيب ومعدل دوران العمل. 

 تحسين أحوال العاملين المادية وزيادة فرصتهم على الترقي والتقدم. 

 زيادة ثقة العاملين في المنظمة وزيادة قدرتهم على مواجهة مطالب العمل

 .  وبالتالي زيادة رضاهم الوظيفي

 تقليل األخطاء التي يرتكبها العاملون في مختلف شؤون العمل. 

 توحيد أساليب وطرائق العمل نتيجة الكتسابها وتعلمها عن طريق برامج

 .تدريبية مدروسة تحت إشراف وتوجيه اختصاصيين في التدريب 



 : الطريقة األولى

 الذي يسبق االلتحاق بوظيفة المراسم حيث يكون التركيز في هذا النوع من التدريب على التدريب    

 التنظيميالمتدرب أهداف إدارة المراسم وأهميتها وتفصيالت هيكل عملها تعليم 1.

 ذكر المواصفات المطلوبة في العاملين في هذه الوظيفة كذلك  2.

ثدددم إلقددداء المحاضدددرات فدددي أهدددم الموضدددوعات السدددلوكية ذات الصدددلة بمعرفدددة دوافدددع الدددنفس  3.

 .األنسانية وأنواعها والسلوك اإلنساني 

 : الطريقة الثانية
الموظدددف إثنددداء قيامددده بالعمدددل وممارسدددته بتددددريب إثنددداء القيدددام بالوظيفدددة ويكدددون ذلدددك التددددريب  

حيدث يكدون هنداك مشدرف خداص علدى قددر كبيدر مدن الخبدرة والمهدارة يوجده , لمسؤوليات الوظيفة 

الموظف ويرد على استفساراته وأسئلة ويقوم بمساعدته علدى المشدكالت التدي تواجهده إثنداء قيامده 

 بالعمل 

 



 مفهوم السلوك اإلنساني :  أوال 

 أهمية السلوك اإلنساني: ثانيا 

   أنواع السلوك اإلنساني : ثالثا 

  محددات السلوك اإلنساني : رابعا 

  خصائص السلوك اإلنساني : خامسا 

 الفصل السادس 
 



 

 مفهوم السلوك اإلنساني:  أوال 

 
التددي تصدددر عددن الفددرد إزاء ( الحركددي والغددددي )  هددو مجمددل النشدداطات علددى الصددعيدين:  السددلوك

ويطلق السلوك على كل عمدل يقدوم بده الفدرد مدن , وضع او موقف يواجهه ويدعوه إلى قيام برد فعل
 ( .الفيزيولوجيه والنشاط العاطفي والعقلي)اإلعمال الجسمية الظاهرة والباطنه إلى العمليات   

والدددورة الدمويددة,كددالتنفس ) هددو جميددع األنشددطة التددي يقددوم بهددا اإلنسددان:   امددا السددلوك اإلنسدداني ,
 (الخ ... وإفراز الغدد, والنبض 

 أهميه السلوك اإلنساني : ثانيا  
     تبرز أهمية السلوك اإلنساني  من خالل تقسيمه إلى مجموعة نشاطات تتدوزع بدين األنشدطة

فضدال عدن االنشدطه ( ونبضدات القلدب وحركدة الددورة الدمويدة, كالتنفس )العضوية البا يلوجية 
مقترندددا ذلدددك باالنشدددطه ( النطدددق , التدددذكر , كالتخيدددل واإلحسددداس واالنتبددداه واإلدراك )العقليدددة 

 (األلم , الحزن, الفرح, اللذة, الخوف ,الغضب)الوجدانية مثل    
 وهذا يفسر لندا بدان السدلوك (وجداني , عقلي, بايلوجي )نستنتج من ذلك بان السلوك يقسم الى

 .يمثل وحدة واحده متكاملة اليمكن تجزئتها 



  أنواع السلوك اإلنساني: ثالثا 

السلوك 
 الظاهر 

     ويمكن رؤيته وتشخيصه مثل•
 (قيادة السيارة , السباحة) 

السلوك 
 الكامن 

وهو السلوك المستتر أو •
المخفي أو الضمني ال يمكن 

)  إن تلمسه مباشرة مثل 
 (  المعاناة , األلم , الحزن 

السلوك 
 المقبول 

وهو مايتفق عليه الجماعة •
مع القواعد  ىيتماش وبما 

 م    والمعايير والقي

السلوك غير 
 المقبول 

انواع 

السلوك 

 االنساني

وهو السلوك الذي يشكل تجاوز •

على القواعد والتعليمات 

 . واإلجراءات

 

طدددددددددددرح  :مالحظدددددددددددة

  البدددددددددداحثون أنددددددددددواع 

مثدل من السلوك أخرى 

السدددددددددلوك الفطدددددددددري 

 والسلوك المكتسب



  محددات السلوك اإلنساني: رابعا 

محددات 
السلوك 
 اإلنساني

الوراثة 
 والبيئة 

الجماعة 
التي ينتمي 
 إليها الفرد

الثقافة التي 
يحملها 
 الفرد 

 العائلة

المهنة 

 والوظيفة 

الطبقة 

 االجتماعية
اآلداب 

 والتقاليد 



:  خامسا  
خصائص 
السلوك 
 اإلنساني

أي إن لكل سلوك دافع معين فال يمكن إن ينبثق سلوك بدون دافع : الخاصية الدافعية 
 علما إن الدوافع متعددة مما يؤشر لنا تنوع السلوكيات وتكاد تكون هذه حقيقة قائمة 

أي ان السلوك هادف ولكل سلوك هدف معين سواء كان ذلك على : الخاصية الهدفية 
المدى القصير أو المدى البعيد وعلى هذا األساس نجد ان المنظمات الحديثة تنشد إلى 

 .السلوك  الذي يؤشر عمق النظر واتساع األفق 

بفعل ( الحركية )وهذا يفسر لنا إن السلوك يتسم بالدينامكية : الخاصية االستمرارية 

 .التغيرات البيئية وبما يدعم هذا الرأي أنها تمثل وحدة واحدة متكاملة 

ويفسر لنا إن اإلنسان بطبيعته كائن حي اجتماعي ينتهج :الخاصية االجتماعية 

 .وبالذات مع أبناء جنسيته به المحيطة  سلوكيات مع البيئة 

  

ويحتاج وفي هذا الصدد ( لكل سلوك سبب معين ) أي ان السلوك مسبب : الخاصية السببية 

 .إشارة إلى إن التسبب يحتاج إلى ثالث أنواع من المعلومات 
 .معلومات تتعلق بمدى تشابه هذا السلوك مع سلوك اآلخرين 

 مدى ثبات السلوك أي إلى مدى يتصرف الفرد وبنفس الطريقة في مختلف األوقات 

 إلى أي مدى يتصرف الفرد وبنفس الطريقة مع اختالف المواقف  الواردة  اي التمييز

 



 الفصل السابع   

 

 

 قواعد وآداب السلوك في القران الكريم :  أوال 

 مفهوم قواعد السلوك ووظائفه : ثانيا 

   مفهوم الدوافع وأنواعه : ثالثا 

  مفهوم اإلدراك والعوامل المؤثرة في اإلدراك : رابعا 



دعا هللا سبحانه تعالى الى 
 التودد واإلخوة بين الناس 

إنما المؤمنون أخوه )•
فأصلحوا بين أخويكم 
 ( واتقوا هللا لعلكم ترحمون 

يأيها الذين امنوا اجتنبوا )•
كثيرا من الظن أن بعض 
الضن إثم وال تجسسوا وال 

 (يغتب بعظكم بعضا 

الصلة االجتماعية األولى 
التي تنشأ بين اإلنسان 
وأبويه وتنتهي بالعالقات 
االجتماعية الواسعة في 

 الحياة 

وقضى ربك إال تعبد إال ) •
إياه وبالوالدين إحسانا إما 
يبلغن عندك الكبر احدهما 
أوكالهما فال تقل لهما أف 
والنتهرهما وقل لهما قوال 
كريما واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة  وقل ربي 
ارحمهما كما ربياني 

 (  صغيرا

 آداب المحادثة 

يا ايها الذين امنوا ) •
الترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي والتجهروا 

بالقول كجهر بعظكم لبعض 
ان تحبط إعمالكم وانتم 

 ( التشعرون 

واقصد في مشيك ) •
واخفض من صوتك ان 
أنكر األصوات لصوت 

 )الحمير
من كان  وفي الحديث النبوي   •

األخر فليقل  يؤمن باهلل واليوم
  )خيرا او ليصمت 

كيفية معاملة العلماء 

ومنزلتهم الكبيرة في 

 المجتمع 

يرفع هللا الذين امنوا منكم )

والذين أتوا العلم درجات 

 (  وهللا بما تعملون خبير

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ) خالصة القول إن إدارة المراسم عند العرب تتلخص في الحديث النبوي الشريف 

 ) .لنفسهما يحب 



  قواعد السلوك هي مجموعة األوامر والنواهي التي يتمسك بها إفدراد المجتمدع

وهدددي قواعدددد الحيددداة اليوميدددة المسدددتمدة مدددن التقاليدددد والتدددراث والددددين ومدددن 

 .ضرورات الحياة في المجتمع 

 بمعنى أخر إن قواعدد السدلوك التدي وضدعها المجتمدع تعدد مدن الشدروط الالزمدة

السدددتمرار الحيددداة االجتماعيدددة ألنهدددا تضدددمن مسدددايرة إفدددراد المجتمدددع للنظدددام 

ولهددذا يعددد كددل مظهددر مددن مظدداهر السددلوك هددو بدرجددة مددا وسدديلة , االجتمدداعي 

للضددبط االجتمدداعي بمعنددى إن المجتمددع ال يسددتطيع ضددمان بقائددة أو اسددتمراره 

بدون هذه الوسائل ألنه ال يمكن االعتمداد علدى العقوبدات فدي ألدزام اإلفدراد علدى 

 .االلتزام بقواعد السلوك إذا لم تكن هذه القواعد مغروسة في أعماق نفسه 



 وظائف
لتزام اال

بقواعد 
السلوك 
 وآدابه 

أن قواعد السلوك هي الجهاز األمر الناهي في المجتمع مهمته الضغط على كل عضو فدي 
 .المجتمع فتحدد الكثير من مظاهر السلوك االجتماعي 

تعمددل آداب السددلوك علددى إدمدداج الفددرد فددي المجمددوع مددن خددالل الضددغط عليدده كددي يتماشددى مددع 
أساليب مجتمعده ويسدتطيع االنددماج مدع اقرأنده وان هدذه القواعدد تكشدف ل نسدان عدن وجدوه 

 الشبه بينه وبين اقرأنه وبهذه الكيفية تتم المحافظة على الروابط االجتماعية 

فلكل وحدة اجتماعيدة .تعد قواعد وآداب السلوك الوسيلة الناجحة لتحقيق التضامن االجتماعي 
كمدا أن هنداك , فهنداك آداب سدلوك للرجدال وأخدرى للنسداء ولألعمدار المختلفدة , آدابها ألعامه 

آداب للجماعددات والمنظمددات المختلفددة فددي المجتمددع تسددعى كددل مجموعددة مددن آداب السددلوك 
 . الخاصة بكل وحدة اجتماعية إلى تماسك الجماعة لذلك يتوجب االلتزام بهذه القواعد

التدي يطلقهدا اإلفدراد حكدام األتأتي أهمية قواعد السدلوك مدن كونهدا قدادرة علدى توجيده 

بحيث تكون متوافقة مع النظام االجتماعي وبددونها يصدبح وصدول الفدرد إلدى أي قدرار 

كما أن قواعد السلوك تمكن اإلنسان من إن يقديم , امرأ صعبا ويتخبط الفرد في سلوكه 

أخيه اإلنسان وذلك عن طريق االلتزام بآداب السلوك التي تنطلق من مع ة حسنعالقات 

 .حضارة المجتمع 



 الدافع هو مجموعة العمليات التي تقرر اختيار الكائنات الحية  واإلفراد بشكل خاص ألي من البدائل المختلفة : الدوافع

 .وان الدافع يعبر عن رغبه الفرد للقيام بعمل معين في وقت محدد , والمتعددة التي على الفرد أن يختار من بينها 

أنواع 
 الدوافع 

 كالجوع والعطت  :الدوافع عضويه

مكتسبه عن طريق التعلم والتنشئة مثل الحاجة إلدى التقددير :دوافع نفسيه اجتماعية 
 .واالحترام وتوكيد الذات والحاجة إلى األمن النفسي واالنتماء إلى جماعة معينه 

 كالحاجة إلى األمن :الدوافع أساسية

فالحاجة إلى األمن تولد عند اإلنسان الحاجة إلى االدخار مثال  :مشتقه فرعيه   
وهذه الحاجة قد , وهذه الحاجة تولد الحاجة إلى العمل ومضاعفة الجهد .

فتكون هذه الحاجات مشتقه من , تخلق الحاجة إلى السفر أو تعلم لغة أجنبية 
 ( الحاجة إلى األمن ) الحاجة األساسية 

بددين الندداس جميعددا مهمددا اختلفددت حضدداراتهم كالحاجددة إلددى التقدددير  :عامددة مشددتركه
 االجتماعي 

أو عددم رغبتده , بصاحبها كميل شخص معين الى جمع طوابدع بريدد :فرديه خاصة  
 .في طعام معين 

يكون الفرد شاعرا بوجودهدا أو بالهددف الدذي ترمدي إليده كالرغبدة فدي أي :شعورية  

   .السفرالعمل أو 

الخدوف مدن بعدض اندواع الحيواندات  ) دوافع النفس المكبوتده وهي :الشعورية دوافع 

 (.القطط , مثل الفئران 



 مفهوم االدراك
( العقدل ) سبحان هللا الذي خص اإلنسان بوظيفة اإلدراك التي يميدز بهدا اإلنسدان عدن الحيدوان وهدي 

(  الخيددر والشددر والفضدديلة والرذيلددة وبددين الحددق والباطددل) يسددتطيع اإلنسددان إن يفكددر ويميددز بدديناذ

فالبعقددل يسددتطيع اإلنسددان إن يسددتدل علددى وجددود الخددالق سددبحانه وتعددالى ويدددرك األشددياء حولدده مددن 

 :انه  ويمكن تعريف مفهوم االداراك على .خالل الحواس الخمس

 خارجيدة او سدواء كاندت والتأويل والتفسير وتصنيف المثيرات يز يالتمعقليه تعمل  على عملية

 .  داخليه

 فراد لألشياء الموجودة  في عالمهم المحيطة بهم ويدتم العملية التي من خاللها تتم معرفه األهو

 . الحواسذلك عن طريق 

 



العوامل 
المؤثرة 
في 
  اإلدراك

تدددؤثر الخصدددائص الفيزيولوجيدددة كالقددددرات العقليدددة : التركيدددب الفيزيولدددوجي للفدددرد 
, والقابلية الذهنية والقدرات البدنية في تحديد األنماط المختلفة ل دراك الدذاتي للفدرد 

فددداإلفراد الدددذين يتميدددزون بمسدددتوى ذكددداء متددددن غالبدددا مايددددركون  ماهيدددة األشدددياء 
 .والحوادث بصوره اقل عمقا ودقة ووضوحا من ذوي المستويات األعلى من الذكاء 

تددؤدي البيئددة الماديددة واالجتماعيددة دورا اليقددل : البيئددة الماديددة واالجتماعيددة للفددرد 
أهمية في بلدوره األسدلوب اإلدراكدي للفدرد فداإلفراد العداملون فدي مجتمعدات صدناعية 
, متحضرة يتميزون بسعة وعمق إدراكهم للتشابك والتعقيد في ألصدورة المحسوسده 

إما اإلفراد الدذين يعيشدون فدي بيئدات ريفيده او نائيدة او منعزلدة فيتسدم نمدط إدراكهدم 
 .لألشياء او المحسوسات  بالسهولة والوضوح وعدم الغموخ 

إن طبيعددة الحاجددات وسددبل إشددباعها وكيفيدده : الحاجددات والخبددرات المتراكمددة للفددرد 
فدالفرد الجدائع إذا عرضدت . تحقيقها تؤثر بشكل كبير في طبيعة السلوك الذاتي للفرد 

والعامدل , عليه صوره غير واضحة المعالم لشْي ما ربما يدرك بان تلك صورة لطعام 
غير األمن على وظيفته إذا طلب رئيسه مقابلته ربما يددرك ذلدك بأنده سدوف يسدتغني 

كما ان الخبدرات الذاتيدة والتجدارب المتراكمدة للفدرد تدؤدي دورا .عن عمله بالمنظمة 
مدن سدواهم عأي أن اإلفراد بشكل عام يتميدزون ,  رئيسا في أسلوب اإلدراك الحسي 

 .بطبيعة التجارب والخبرات الماضية لألشياء واألشخاص اآلخرين 

تؤثر في نمط اإلدراك عوامل أخرى منها الضغوط التي يتعدرخ لهدا : عوامل أخرى 

الفرد ونوع الوظيفة التي يعمل فيها والمستوى اإلداري للوظيفة حيث وجد إن الفدرد 

عند ترقيته إلى مستوى إداري أعلى غالبا ما يتغير إدراكده لألشدياء عدن إدراكده قبدل 

 ترقيته



 اختر االجابة الصحيحة

 تعتبر الحاجة الى االمن من الدوافع 

 النفسية االجتماعية-العضوية                ب-أ

 الشعورية-االساسية              د-ج

يستمد االنسان ذكائه من 

 الخبرات المتراكمة للفرد-البيئة االجتماعية للفرد                   ب-أ

 عوامل اخرى -التركيب الفزيولوجي للفرد             د-ج

 



 المراسم انواع 

 مراسم الدخول والخروج 

 مراسم المصعد الكهربائي 

 مراسم السير على األرصفة 

 مراسم السير في المواكب 

 مراسم وضع أكاليل الزهور 

 مراسم أداء اليمين 

 مراسم تقديم التهاني 

 مراسم استقبال الضيوف الرسمين 

 



في مراسم الدخول والخروج تكون االسبقية لضديف الشدرف ثدم الدداعي علدى ان يسدبقهما مددير : الدخول والخروج مراسم -1

المراسم او معاونه لتوجيههم نحو الجهدة المقصدوده وال يجدوز الددخول قبدل الشخصديات االعلدى مقدام واالكبدر سدناً والسديدات 

ويكون االنصراف بعد ضديف الشدرف , اما قواعد االنصراف من الوليمة ان يودع المدعوين المضيف بالمصافحة ويشكرونه ,

 .وال يليق ان يبقى المدعو بعد انصراف المدعوين اال اذا دعى لذلك من قبل الداعي 

تكددون االولويددة لضدديف الشددرف ثددم الددداعي ويرفقهمددا مدددير المراسددم او معاوندده ويجددوز ان :المصددعد الكهربددائي مراسددم -2

اذا كان المصعد يتسع لذلك مع مراعاه عدم التدخين في المصدعد ,يرافقهما احد الشخصيات المهمه االعلى مقاما او االكبر سنا 

وتكدون االولويدة للخدارجين مدن المصدعد ال ,فضال ان عملية فتح باب المصعد عند الدخول والخروج من قبدل احدد الشخصديات 

 .للداخلين اليه 

المتعلق في المواكب مع مرعاة بقاء ضيف تكول ورصفة البرالايطبق في السير على : السير على االرصفة مراسم -3

 :الشرف والسيما السيدات 

 ان يكون ضيف الشرف في الوسطاذا كان عدد االفراد ثالثة 

  يكون ضيف الشرف في الوسط اذا كان عدد االفراد ثالثه ان 

  اثنينبعيدا عن حافة الرصيف اذا كان عدد االشخاص االبنية الى ان يكون ضيف الشرف اقرب مايكون 

 . رةعلى الضيف او السيدة من خطر السيارات الما للمحافظة  وذلك 

 



, عنددما تقتضدي الظدروف او المناسدبات ان يسدير كبدار الشخصديات مسدافه معيندة علدى االقددام : السير في المواكبمراسم -4

 (علما ان مكان الشرف دائما في الوسط ثم يليه اليمن ثم اليسار ) تراعي في ذلك القواعد االتية 

.i ان اليزيد الصف االول على خمسة اشخاص 

.ii اذاكان مؤلفا من شخصين فقط فمكان الشرف على اليمين والثاني على اليسار. 

.iii واذا كان مؤلفا من ثالثة اشخاص فمكان الشرف بالوسط  واالول على اليمين والثاني على اليسار. 

.iv واذا كان مؤلفا من خمسة اشخاص فمكان الشرف بالوسط واالولين على اليمين والثانين على اليسار 

        جددرى العددرف علددى القيددام بوضددع اكاليددل الزهددور علددى االمدداكن ذات الداللددة التاريخيددة مثددل :اكليددل الزهددور وضددع مراسددم -5   

خددمات  التيالمجهول او وضع اكاليل الزهور على اضرحه الشهداء والراحلين من القادة والشخصيات الكبيرة الجندي   نصب

                     فددددي السددددادة المسددددؤولون ,جليلددددة للددددوطن واالمددددة ويقددددوم بوضددددع اكاليددددل الزهددددور فددددي المناسددددبات الوطنيددددة والقوميددددة 

 اكاليدلوضدع ويكدون . الدخ .... ,المنظمات المهنية والشعبية او رؤوساء االحزاب او الوفود الزائرة للبالد رؤوساء   الدولة او

 :  كما ياتي ( اكثر من اكليل ) او ( المجموعة الكبيرة ) او ( االكليل الواحد ) اما بطريقة  الزهور 

 



يتم اخبار المسؤولين عن النصب باليوم 
والساعة لوضع االكليل لكي يتهياً مدير النصب 
ويقوم باشعار المسؤولين على مراسم النصب 

. 

ابالغ الجهات االعالمية الرسال المختصين لتسجيل 
 وقائع او مراسم وضع االكليل 

يقف المسؤول ويكون الى جواره مسؤول المراسم 
قف على اليمين وحين تبدا الفرقة الموسيقية ي

بالعزف الخاص تبدأ حركة المسؤول مع المرافق 
وامامها يتقدم حاملوا االكليل حتى وصول مكان وضع 

يشارك المسؤول بمسك االكليل وهو بين  االكليل 
ايادي حاملي االكليل ووضعه على المكان 

 المعد لذلك 

يقوم قسم المراسم في الوزارة المعنية بتهيئة االكليل من 

احد محالت بيع الزهور المتخصصة بهذا خالل شرائه من 

ويراعي في ذلك نوعية الورود والشريط المكتوب , الغرخ 

 عليه المناسبه

في اليوم والساعه المحدده يكون المسؤولين 

في قسم المراسم متواجدين في مكان وضع 

االكليل ويكون حضورهم قبل وصول المسؤول 

بساعه في االقل حتى يعرفوا على ان كل شي 

 جاهز 

عند وصول المسؤول يستقبل من قبل 

ادارة النصب او مكان وضع االكليل 

ومن قبل مراسم النصب والمسؤولين 

 في الدائرة المعنية 



2- قيددام المشدداركون بوضددع االكليددل يمثلددون مجموعددة حددين المجموعةةة الكبيةةرة

كبيددرة اكثددر مددن مئتددي شخصددية مددثال ويكددون ذلددك عنددد حضددور المددؤتمرات او 

يتم اختيار مجموعة صغيرة من بدين .االحتفاالت الدولية او االقليمية او المحلية 

اعضدداء يمثلددون اقطددارا  10اعضدداء المجموعددة الكبيددرة ويكددون عددددهم بحدددود 

مختلفة او منظمات مختلفة  ويكون اعضدائها مدن بدين اهدم او اكبدر المسدؤولين 

يتقددمون لوضدع االكليدل ويتقددمهم واحدد او , المشاركين من السديدات والسدادة 

اثندان مددن بيدنهم لغددرخ مسدك االكليددل ووضدعه علددى المكدان المعددد ويقدف بدداقي 

 .اعضاء الوفود خلفهم ويشارك الجميع بقراءة سورة الفاتحه 



 3- االكاليددل وتوضددع فددي مكددان تددنظم  اكليددلاكثددر مددن

محدد وينادي في مكبر الصوت  ان وجد بالبددء بتقدديم 

اكليل الجهة الفالنية ثم يسدتمر بدذلك بالتعاقدب وحسدب 

  نظام االسيقية 



 مراسم اداء اليمين -6
منها المناسبات الخاصة بتسليم رؤوساء او ملوك الدول مهام رئاسة ’,تقام مراسم اداء اليمين في مناسبات مختلفة 

:او بمناسبة اصدار مرسوم بتعيين احد الوزراء وفيما ياتي توضيح لهذه المراسم , الحكومة او  ,الدول   

 تهيئة القاعة الخاصة باداء اليمين 
اليمين ه توضع طاولة في مكان مناسب يكون مقابل الذي يؤدي امام 
 يوضع على الطاولة من جهة اليمين القران الكريم وعلى جهة اليسار توضع اللوحة الخاصة باداء اليمين 
 ويجلسددون حسددب االسددبقية الددواردة فددي سددياق , يحضددر السددادة المددراد ادائهددم اليمددين مددن المعينددين الجدددد

 .تسلسلهم في مرسوم التعيين 
 يتقددم الدى الطاولدة الخاصدة بداداء اليمدين ويضدع يدده , بعد ان يشير مسدؤول المراسدم علدى المددير المعدين

اليمنى على القران الكريم ويبدا بقراءة النص ويده تبقى على القران الكريم لحين االنتهداء مدن قدراءة ندص 

اليمدين  هاليمين الزي العسكري يؤدي التحية العسكرية قبل اداءه وفي حالة ارتداء المراد اداء)قسم اليمين 

) 
    ن عبعد االنتهاء من قراءة نص اليمين يتقدم لمصافحة المسؤول الذي يقدم له التهنيئة ويمكن ان يتحدثا

 االمور المتعلقة بالعمل وان يقدم له التوجيهات الخاصة 



فدي بعدض المناسدبات السدعيدة كاالعيداد مدثال جدرت العدادة  :التهدانيتقديم مراسم -7

على تبادل التهاني بين المسؤول او مدير المنظمة والعاملين ويكدون ذلدك بطدريقتين 

: 

 ان يقوم المسؤول نفسه بزيدارة المنتسدبين فدي مواقدع عملهدم : الطريقة االولى

 لتقديم التهاني 

 رؤوساء الدوائر او مديرو االقسام مدع مدوظفيهم  بزيدارة يقوم  :الثانيةالطريقة

فددي هددذه الحالددة موجددودا لتنظدديم هددذه مدددير الالمسددؤول لتقددديم التهدداني ويكددون 

وادخدال المجداميع بالتنداوب وحسدب نظدام االسدبقية المعمدول بده فدي , الزيارات 

 .تلك المنظمة 

 



 فددي حالددة وصددول ضدديف رسددمي لمقابلددة :مراسددم اسددتقبال الضدديوف الرسددميين

المسدددؤول يكدددون دور موظدددف المراسدددم بدددان يعدددرف اوال المكدددان المخصدددص 

خطوة او خطوتين عليدة  ثم يسير مع الضيف متقدما , الستقبال الضيوف مسبقا

اليلتفددت وحتددى يسددتطيع موظددف المراسددم القيددام  أشدديحتددى اذا اراد الضدديف مندده 

عند الوصول الى الباب فاذا كان مغلقدا يفتحدة الموظدف المرافدق .باعمال الداللة 

الدى  هيقدمدباليد اليسرى ويستدير الباب ليفسدح المجدال لددخول الضديف بعدد ان 

الى الضيف بمكان الجلوس ويكون دائما علدى يمدين المسدؤول يشير والمسؤول 

. 

 



 :اختر االجابة الصحيحة 

 في الدخول والخروج تكون االولوية الى: 

 مدير المراسم  -ب          الداعي                       -أ

 السيدات  -ضيف الشرف                       د -ج

 السةةةير علةةةى االرصةةةفة  وكةةةان عةةةدد االشةةةخاص ثالثةةةه يكةةةون ضةةةيف

 الشرف 

 على اليمين  -االبنية                   ببجانب -أ

 في الوسط  -د       على اليسار             -ج



 السير في المواكب يجب ان اليزيد الصف االول على مراسم 

 اشخاص3 -اشخاص                     ب 5-أ

 اشخاص  4 -د               اشخاص      6 -ج

 حاله وصةول ضةيف رسةمي لمقابلةة المسةؤول يكةون دور موظةف في

 المراسم بان يعرف اوال 

 المكان  -ب             الضيف       اسم -أ

 الزمان  -د            عمر الضيف      -ج

  


