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األلمانية لتعليم الكبار، وبدعم من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون بالتعاون مع الجمعية الدليل  المنهاج/ هذا
 اإلقتصادي والتنمية

 

لكبار، فهي خالصة مخرجات تطوير القدرات المؤسسية اللمانية لتعليم اعن آراء الجمعية ا -بالضرورة  -اآلراء الواردة في هذا المنهاج ال تعبر 
 جمعية حماية االسرة والطفولة.مع مية يدلة التعلواأل ،وإعداد المناهج ،التدريب ؛مجاالتفي  ،يم الكبارالتي نفذتها الجمعية االلمانية لتعل

 
 . 2019،  الطبعة األولى

 
 فولة.كين المجتمعي/جمعية حماية األسرة والطجميع حقوق الطبع، لمركز التدريب والتم

 األردن . ........ اربد  2000 -ص . ب   
 ( .962) 2– 7250481 -هاتف    
 ( 962) 2- 7250481 –فاكس 

 jordan_fcps@yahoo.com   بريد الكتروني :
 jordanfcps.com.joالموقع على الشبكة :   

 

 .  تعليم الكبار

 
علم القراءة والكتابة، هي مجموعة متكاملة من العمليات التعلمية المنظمة التي تستمر مدى الحياة، كبار، هي أكثر من مجرد تمنهجيات وأدوات تعليم ال

 هي المجالو لتمكين المجتمعات المحلية، وتحسين مستوياتها الحياتية والمعيشية،  ؛هي األدآة التعلمية التنموية الفاعلة التي تستند إلى مفاهيم التربيةو 
 الواسع الذي يراعي االحتياجات والفرص والمفاهيم والبيئة الثقافية المجتمعية السائدة كمدخل للتنمية.التعلمي 

 
 

 :المنهاجمكونات  

 
الرابع: لقراءة الواقع والثاني: التمكن للعمل، والثالث: التفاكر للتنمية وللتخطيط المستقبلي، و ) يتكون المنهاج من أربعة مكونات، األول: التفاكر 

 مجموعة من الموضوعات التعلمية المتصلة بالوعي الوظيفيوينقسم مكون التمكن للعمل إلى  (المشاركة والمبادرات المجتمعية والتدبير المنزلي
 والتمكن للعمل.

 
 االسترشاد: 

 
عدد من وإلى والخبرات المحلية والدولية، ريبية المواد التدمن مجموعة من واالقتباس تم الرجوع واالسترشاد وتطوير هذا المنهاج والدليل؛ إلعداد 

 المراجع والمواقع االلكترونية.
 
 
 
 
 

 الطبيعة األولى التجريبية
 غير مخصصة للبيع

2019ه / 1441عمان 



4 
 

 اإلعداد والتطوير
 

 هديل غرايبة
 تعليم الكبار ممارسة بمجاالتميسرة 

 اربد –جمعية حماية األسرة والطفولة 
    مكين المجتمعيمركز التدريب والت
 
 
 
 تتقدم 

 اربد، ومركز التدريب والتمكين المجتمعي – حماية األسرة والطفولةالجمعية االلمانية لتعليم الكبار وجمعية 
 ومطور هذا المنهاج 

 من السادة : )حسين الربيع، جواد القسوس، هبه خريسات( 
 هاجفي إعداد هذا المن وُمساهمات على ما قدموه من جهد ومالحظات 

 
 

 

 

 

 
 اللغويالتحرير 
 

 د. منذر الشبول
 

 

 

 

 

 
 التنسيق والطباعة

 
 الحرة لتجهيز المؤتمرات والمناسبات

 
www.alhurraconference.com 
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 مركز التدريب والتمكين المجتمعي

 

 ةهديل غرايب

 قدر ربيع

http://www.alhurraconference.com/-about.html
http://www.alhurraconference.com/-about.html


5 
 

كاء  DVV International تعمل الجمعية األلمانية لتعليم الكبار  2010منذ العام  مع العديد من الشر

ن  ن وغير الحكوميير ي األردن الحكوميير
وتطوير مقاربات  ،، عىل تعزيز مفهوم تعليم الكبار/ الراشدين للتنميةفن

 . الحاجات والتشبيك للتدريب، بالتوازي مع بناء القدرات المؤسسية. وتقييم

ن والميشين والمدراء ألكير  200وخالل ما يقارب العشر سنوات، تم إعداد وبناء قدرات أكير من   من المدربير

بية الشعبية ضمن مؤسسة محلية، بما يتصل بالمقاربات الحديثة القائمة عىل مفاهيم التشار  30من  كية والير

إدارة مؤسسات تعليم ، ويعزز ضل جودة ويوائم الحاجات المجتمعيةمرتكزات تعليم الكبار، لتوفير تعلم كبار أف

 . الكبار 

ي هذا العام 
كائنا 2019فن بتلخيص وتوثيق بتطوير مجموعة من المناهج التعلمية والتدريبية، و ، قمنا مع شر

ي تراكمت خالل ال
ات التر ة الماضية،للخير ، و ها فرصة ونعتقد بأن فير ن ن والمهتمير ي لمشاركتها مع المعنيير

ي تأتر
التر

ي سياق التعلم للتنمية ضمن عمليات ضمن مطبوعات لمواضيع تدري
بية متعددة تعكس التجربة العملية فن

 تعليم الكبار. 

لرائع الذي أنجزوه، أود اغتنام هذه الفرصة ألتقدم بالشكر والتهنئة لمعدي هذه المطبوعات عىل العمل ا

مل أن تشكل هذه المطبوعات مساهمة لدفع وتعزيز والذي يشكل نتاج تجارب تطبيقاتهم العملية، كما نأ

ي مفهوم تعليم الكبار/ ال
ي مجاالت تعليم الكبار فن

ي ستكون مفيدة للمؤسسات العاملة فن
راشدين للتنمية، والتر

ي   . األردن والعلم العرتر

 

 نازارتياننازاريت 

ي األردن
 ممثل الجمعية األلمانية لتعليم الكبار فن

ي المدير اإلقليمي للجمعية ا
ق األوسط  أللمانية لتعليم الكبار فن  الشر
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 المقدمة :

 

 

 

 

أن يضع بيين  ،-اربد –جمعية حماية األسرة والطفولة إلى   يسر مركز التدريب والتمكين المجتمعي التابع
لمانيية لتعلييم الكبيار، وهيو ألالجمعيية ابالتعياون ميع يديكم هذا المنهاج والدليل التدريبي، واليذي تيم تطيوير  أ

عيية ميين التييدريبات المتصييلة ببييرامج تييم تصييميمس لمسيياعدة المييدربين والميسييرين علييى تطبييي  مجمو  ؛منهيياج
 تعليم الكبار .

مجيياالت فييي فييراد العيياملين ألوا ،غييير الحكومييةو  ،الحكومييية منهييا ؛تطمي   العديييد ميين الهيئييات والمؤسسيات
 ،ميين الخييدمات والبييرامج التييي تتعامييل مييع احتياجييات المجتمييع ميين معييارف هملييى تمكييينإ ،التنمييية المحلييية

بالتعياون و  سيرة والطفوليةألجمعيية حمايية ا سعت ،وفي هذا االطار .المختلفة ومهارات في المراحل العمرية
 التدريبييةتطيوير البيئية  ضيمن خطية تطوير مناهج تعلمية وتدريبيية لىإمع الجمعية االلمانية لتعليم الكبار 

 المؤسسية.
المجتمعي  تعزيز قدرات مركز التمكينيهدف إلى  ،نتاج عمل دؤوب، وهذا الدليل ،ُيعد هذا المنهاج

 .والتدريبية التي تستند إلى مفاهيم التربية الشعبيةدلة التعلمية ألعلى إعداد المناهج وا ،والمتطوعين
 ،لمانية لتعليم الكبارألوالتدريبات التي نفذتها الجمعية ابرامج ال لعدد من موضوعات الدليل كنتيجة جاءتو 

 د.ربا –وكحاجة أساسية لمركز التدريب والتمكين المجتمعي 
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  والطفولة جمعية حماية االسرة

 

في ربد إكمؤسسة خيرية غير ربحية، مقرها مدينة  1992سرة والطفولة عام ألحماية اتأسست جمعية 
وتحسين نوعية  ،ردنيةألتهدف إلى حماية األسرة او  .ردنيةألكبر المحافظات اأردن، وهي إحدى ألشمال ا
ا تقدمس مب ،كاملةسرة ألتستهدف او اة االجتماعية واالقتصادية، واالندماج بصورة طبيعية في الحي ،حياتها
 .هاولوياتأو  هاوفقًا لحاجاتو  ،برامج متنوعةمن 

ساهم و  ،2014لمانية لتعليم الكبار منذ عام ألسرة والطفولة والجمعية األجمعية حماية ابين بدأ التعاون 
العمل وتطوير البنية  اتوورش ،التدريبية عقد عدد من الدوراتبالتعاون في تعزيز قدرات الجمعية، هذا 

 ردنألوتبادل الخبرات داخل ا ،والزيارات الدراسية ،والندوات ،من المؤتمرات عددالمؤسسية، والمشاركة في 
 .سوخارج

تأسيس مركز لتعليم الكبار)مركز التدريب والتمكين المجتمعي( كمركز  ؛هم مجاالت التعاون أ حد وُيعد أ
 بالتدريب واستشارات التنمية. تدريبي اقليمي مختص

 ،عالميةإلوالتربية ا ،واالرشاد النفسي واالجتماعي ،سرةألدعم استقرار ا ؛نشطة الجمعيةأهم برامج و ومن أ 
  المشاريع الصغيرة المولدة للدخل. أفكارودعم  ،وبرامج التدريب المهني
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 )مركز تعليم الكبار(مركز التدريب والتمكين المجتمعي 

لمانية لتعليم الكبار ألالجمعية ابالتعاون مع  2015،عام  دريب والتمكين المجتمعيالت مركزتأسس 
(DVV International ) تستند لمفهوم تعليم مية يلكبار، وكنموذج لتدخالت تدريبية تعللكمركز لتعليم

تعزيز  وإلى ،يةالمساهمة في تنمية الموارد البشر  منطلقًا من رؤية تنموية تهدف إلىالكبار في التنمية، و 
 ،وتوسع خياراتهم المهنية ،الشباب وتطوير قدراتهم تعزيز دورو دوار مؤسسات المجتمعي المدني، أ

والمعارف ليتمكنوا من مواجهة  ،كسابهم المهاراتوالحياتية والتنافسية في سوق العمل، من خالل إ
الة والفقر مة في الحد من البطومعترف بها للمساه ،تقديم برامج تدريبية مميزةب ،التحديات المختلفة

 الشباب. فئةصة وبخا ،وتحسين الظروف الحياتية في المجتمعات المحلية ،وزيادة الوعي ،والتهميش

لجمعية حماية األسرة والطفولة،  -مؤسسياً  – مركز التدريب والتمكين المجتمعي )مركز تعليم الكبار(يتبع 
اإلدارة المؤهلين كمدربين دوليين من معهد القيادة و  ويشرف على إدارتس مجموعة من الشابات والشباب

بناء جيل من  إلىيسعى لمانية لتعليم الكبار، و ألالجمعية ا بالتعاون مع( تم تأهيلهم ILMالبريطاني )
 ،تدريبية مهنية وثقافية بمختلف المجاالت خدمات المعايير الدولية، وإلى توفير ووف  ،ميزينتالمدربين الم

سرة أل، كما ويسعى إلى تعزيز الدور واألثر التنموي لجمعية حماية اجتمع المحليوف  حاجات الم
 .سنفس وتعميم األثر على مؤسسات محلية شبيهة عاملة في المجال ،والطفولة على المستوى المحلي

 العمل على بناءب ،قليمي في مجال التدريبإلا راالنتشاو إلى تحقي  المكانة  تسورسالتستند رؤية المركز 
كافة، فئات المجتمع ول تدريبية متكاملة ذات قيمة وجودة عالية، جوتصميم برام ،المؤسساتقدرات الفرد و 

عتماد اوب ،وف  المعايير التي تكفل تنمية المجتمعات المحلية ،تحق  رضا المنتفعين ،بنوعية وجودة عالية
 .هاوأحدث أفضل األساليببو  ،سمى القيم والمعايير المهنيةأ
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 وبرامج مركز التدريب والتمكين المجتمعيات خدم

 :أهمهاو  ،مية واستشارات التنميةيالخدمات التدريبية والتعلًيقدم المركز مجموعة من 
 المستويات والفئات.جميع بما يتناسب مع و وتقييمها، ها، وتطوير  تصميم البرامج التدريبية (1
تلبية االحتياجات التدريبية ل خاص لأو بشك ،تعقد هذ  الدورات حسب الطلب الدورات التعاقدية: (2

 ا.تحقيقهالتي تسعى إلى هداف األاعتمادًا على  ،معينةلمؤسسة 
 ها.وتطوير  تصميم المناهج التدريبية  (3
   .مقترحات المشاريع إعداد (4
 

 الشهادات التي يمنحها المركز:
 حسبو  ،ة البريطانيدارة والقيادإليمن  مركز التدريب والتمكين المجتمعي شهادات معتمدة من معهد ا

ويعتبر التزام المشارك بحضور البرامج  .الساعات التدريبية التي يحضرها المشاركون في الدورة بفعالية
وبرامج مصممة  ،لدورات ؛التدريبية شرطًا لمنحس هذ  الشهادة، كما يمن  المركز شهادات مشاركة أخرى 

 .أخرى بالتعاون مع جهات ومؤسسات 

 

 ري للمركز:الفني واإلدا رالكاد

دارة والقيادة إلمن خمسة مدربين معتمدين من معهد ا مكون  مؤهلفري  تدريبي  :الفريق التدريبي -
 ILMالبريطاني  

 يتكون من عشرة متطوعين بخبرات مختلفة ومميزة. :الفريق المساند -
من شتى و  ،والمسؤولين في محافظة اربدبرز الشخصيات وقادة المجتمع أتتكون من  اللجنة اإلشرافية: -

 المواقع والمؤسسات.
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 إنجازات المركز:مشاريع 

قام و  ، وخاص بالمركز،ً وهو منهاج معتمد دوليا ؛عداد منهاج المدرب الماهر لتدريب المدربينإ  .1
 بإعداد  فري  المدربين والمتطوعين في المركز.

يب مدربين صدار شهادات " تدر إلILM توقيع اتفاقية مع معهد اإلدارة و القيادة البريطاني  .2
 دوليًا ".معتمدة 

 تنفيذ خمسة مشاريع نوعية مع مؤسسات ومنظمات دولية مختلفة: .3
 :مشروع التمكين االجتماعي للمرأة والشباب -
وتم  ،المانية لتعليم الكبارألفذ بالتعاون مع الجمعية انُ   -

تدريب الفئات المستهدفة على مواضيع اإلرشاد  ؛خاللس
 ،لعمل وتوجيههمدعم الشباب نحو او  ،الوظيفيي

 واكتشاف وتطوير مواطن اإلبداع لديهم. 
 

 الخدمات, إلىمشروع تمكين المرأة وتعزيز قدراتها للوصول  -
فذ بدعم من نُ  :خاصة القانونية منها )مكانتي بتأكدها حقوقي(وب

 إذ  ،2017خالل عام  ((UNDPنمائي إلبرنامج األمم المتحدة ا
 .سيدة  105استهدف 

 
 ،2017عام ُنفذ هذا المشروع   :ضمانتيمشروع مهارتي  -

تعزيز  ؛لىإوهدف  ،لمانية لتعليم الكبارألالجمعية ابالتعاون مع 
لدى الشباب من الذكور و  ،في سوق العمل قدرة التنافسيةال
 40تدريب من خاللس تم و  الباحثين عن فرص عمل.ناث إلوا

 .رهشأ 5ولمدة  ،ومشاركة على المهارات الحياتية والوظيفية اً مشارك
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 :مشروع التربية االعالمية والمعلوماتية -
بالتعاون  ،2017عام ولى ألا تسمرحلفي هذا المشروع فذ نُ   -

تأهيل فيس تم و لمانية. ألكاديمية دويتشس فيال اأمع تلفزيون و 
وسيستكمل بمواضيع التربية االعالمية,  اً متخصص اً مدرب 12

وشابة من  اً شاب 120تدريب إلى هدف وي ، 2019و 2018:العامينفي مرحلتين قادمتين خالل 
 ية.ر ردنية والسو لالجنسيتين ا

 
  :مشروع قدره للتدريب المهني -
وبدعم من الوكالة  ،لمانية لتعليم الكبارألبالتعاون مع الجمعية ا ُنفذ -

 .لمانية للتعاون الدوليألا
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 الجمعية األلمانية لتعليم الكبار  

 

عمل على والدعم التعلم من أجل التنمية، ب ؛الفقر ة لتعليم الكبار على محاربةتقوم رؤية الجمعية األلماني 

ودعم  ،مع األفراد والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ،دعم سياق مستدام للتعلم اإلضافي والمستمر

في  ،كشري 200تعمل مع أكثر من  إذ ؛النوعية للتعلم مدى الحياة مع الشركاء الوطنيينالمساحات تطوير 

دولة حول العالم في إفريقيا وآسيا و أمريكا الالتينية وأوروبا، ومقر مكتبها الرئيس في مدينة  30أكثر من 

 . مانياألببون 

التعلم ومحو األمية والتعليم األساسي،  ؛تركز مكاتب الجمعية األلمانية حول العالم عملها في مجاالت     

العمل مع و الهجرة والتكامل،ولم البيئي والتنمية المستدامة، تعالوالتعلم العالمي والثقافي، والمهني، 

 . والتعليم الديمقراطي  ،التثقيف الصحيو الالجئين ،

تم افتتاح مكتب الجمعية األلمانية لتعليم الكبار في األردن، حيث مقر المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق      

شريكاً،  34 عنألردن لمانية لتعليم الكبار في اعدد شركاء مكتب الجمعية األ زاد، و2010األوسط عام 

رياديي هو من منهم اآلن من وتدريبية، و ج تعليمية برامفي  واآالف شخص التحق  وأكثر من أربعة

في مكتب األردن بحيث يفسح المجال النتقال  ،واعتماده ،تم تطوير نموذج العملو .والمدربين األعمال

 ،العقل الناقد، مما يحول التحديات والمشكالت لدى المتدربين إلى فرص العقل من حالة العقل الناقل إلى

 . ويجعل التعلم نهج حياة

هي مجموعة متكاملة من ف، أكثر من مجرد تعلم القراءة والكتابة، منهجيات وأدوات تعليم الكباروتُعد 

التي تستند إلى  ية الفاعلةمية التنموية التعلااألد، ومية المنظمة التي تستمر مدى الحياةيمليات التعلالع

المجال  نهاأ، كما لتمكين المجتمعات المحلية، وتحسين مستوياتها الحياتية والمعيشية ،مفاهيم التربية

كمدخل  ،والبيئة الثقافية المجتمعية السائدة ،والمفاهيم ،والفرص ،مي الواسع الذي يراعي االحتياجاتيالتعل

 . لى العقل الناقدتحول العقل من العقل الناقل إوصوالً لتشكيل حالة تسهم في  للتنمية
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 مستويات: ةتعمل الجمعية لتحقيق أهدافها ضمن ثالث
 

في  هموتمكينتدريب الكبار والعاملين  ؛إلىهذا المستوى يهدف  :):Micro Levelالمستوى الجزئي: )

 ،ةرة لمحاربة الفقر والبطالبتطوير ونشر أساليب مبتك ؛مجال تعليم الكبار، من خالل شراكات محلية

 . همالشباب وتأهيل تدريب في مجال خاصة وب

 
بناء قدرات المؤسسات  ؛في هذا المستوى إلىتسعى الجمعية  :((Meso Levelالمستوى المتوسط: 

تستجيب لمتطلبات أفراد المجتمع  ،في مجاالت تعليم الكبار كمراكز تعليم كبار تنموية هاوتعزيزالعاملة 

والعالقات المحلية  ،تسهيل وتقوية الروابطبوتعزيز الممارسات الناجحة  .فئات المستهدفةالو ،المحلي

 . واإلقليمية والدولية في مجاالت تعليم الكبار

 
نشر مفاهيم ومبادئ تعليم  ؛تسعى الجمعية في هذا المستوى إلى: (Macro Levelمستوى الكلي: )ال

ة، حيث تدعم الجمعية توجهات الحكومات والمؤسسات الكبار في سياسات وتوجيهات األطراف المعني

 . كبار كأداة تساهم في التنمية االجتماعية واالقتصاديةاألخرى نحو تعليم ال
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 التنميةجل ألالتفاكر 

انية مية التي تنتهجها الجمعية االلميدوات التعلألوالموارد المحلية إحدى ا ،والخبرات ،التفاكر في الواقعُيعد 
هتمام ا والتربية الشعبية للتنمية، والتي تهدف إلى استثارة  ،ضمن مسارات التعلم المجتمعي ،لتعليم الكبار
 ومواردهم المتاحة. ،بواقعهم وبقدراتهم الذاتية ،المشاركين

 أوالتي تشكل في النهاية جزءًا ال يتجز  ؛وموارد  الخاصة ،وثقافتس ،وتراثس ،وموروثس ،معارفسلكل مجتمع و 
واستقرارهم االجتماعي  ،هم في حياتهمألمن هويتس الثقافية، وقد تكون هذ  الهوية هي المصدر ا
متاحة، من واقع خبراتهم ومواردهم ال تنتجواالقتصادي، فكثير من الشعوب تعتمد في دخلها على ما 

 فة مدخاًل هامًا فيقد تشكل هذ  الثقا ،؛ ففي المجاالت السياحية على سبيل المثالمنها الثقافية ةصاخبو 
 التنمية المحلية.

 ،يستطيع من خاللها الميسر، تعزيز قدرات المشاركين على الحوار والتعبير التفاكر عملية تعلميةوُيعد 
 المشكالت، قدرة المشاركين على تشخيصرفع  سهم فيتُ والخبرات، والتي  ،والتجارب ،فومشاركة المعار 

بداًل من المشكالت، وبحيث تنتقل مع الفرص  التطلع إلىسهم في كما وتُ  وربطها بالواقع، التحديات،و 
 المشاركين إلى نمط العقل الناقد بداًل من العقل الناقل.
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 اإلطار العام للمنهاج

 

دوات أليوفر مجموعة من ا إذُيعد هذا المنهاج والدليل إطار مرجعي للمدربين العاملين مع الكبار، 
مع المجتمع، والمستندة إلى منهجيات ومفاهيم التربية التدريبي ي العمل الميسرة فالتعلمية  واألساليب

 .لمعرفية والمهارية لدى الكبارعلى االحتياجات االشعبية، كما وُيعد مادة أساسية يمكن البناء عليها للرد 
ة التي يلآلن األى إ ،نس يلزم التنويسأال إ ،هدف من هذا الدليل هم فئات المجتمع كافةمستن الإف ،وعليس

على توافر كوادر مجتمعية من ميسرين ومدربين قادرين على تنفيذ  أساساً تتي  تطبي  هذا الدليل تعتمد 
ة مع المجتمع والفئات يالتربية الشعبية كممارسة تعليم لنهجالدليل في المجتمعات المحلية، ومؤهلين 

 المستهدفة. 

 

  :الهدف العام

من خالل مجموعة من المفاهيم مجاالت تعليم الكبار، في العاملين  مية للمدربينيالممارسات التعلتعزيز 
 إلى منهجيات التربية الشعبية. باالستنادمية يدوات التعلألوالمراحل ا
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  :هداف  الخاصةألا
 
 
 

سن السادسة عشرة من  منيستهدف المشروع الفئة العمرية 
 من المهمشين والباحثين عن عمل اإلناث والذكور

 
تعزيز مهارات ب درجات الوعي والتفكير اإليجابي،رفع  (1

 واستبصار الخيارات . ،وقراءة الواقع ،وقبول الرأي اآلخر، ومهارات تحليل ،الحوار
 

لكبار، تعزيز القدرات التدريبية للمدربين مع الى  إتنمية الحوار بين المدربين والمتدربين للوصول  (2
بما يعزز العملية التدريبية،  ،ينتفاكر مع المتدرببإدارة عملية ال خالل تسلسل تعلمي يبدأمن 

 ،لهمبوالتخطيط لمستق ،بصار الخيارات المتاحةتوينتهي بالقدرة على مساعدة المتدربين في اس
 ،والتمكين االقتصادي ،فضل من المدربين والميسرين لإلرشاد الوظيفيأكر االتف القدرة علىو 

 والمهارات الحياتية .
 

 وفقًا لنوعية البرامج التدريبية. ،قائب تدريبية فرعيةج حنتاإتسهيل تصميم و  (3
 

 ضوعاتالممارسة والعمل الجماعي في المو ب ،وتطوير  ،مي يمكن البناء عليسيساس تعلأإيجاد  (4
 المادة التدريبية. فيالمطروحة مية يتعلالنصوص وال
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 المنهاج مكونات

 لمتدربينلمي يتهيئة المناخ التعل :االول
 

الواقع لقراءة  ،الحوار للمتدربين فرصإلى إتاحة  يستند هذا الجزء ؛لقراءة الواقع التفاكر  :الثاني
والحاجات الحياتية اليومية واألولويات، عبر إثراء الحوار الهادف والمبني  ،وتحديد المشكالت س،وتشخيص

 و الثقافي.  أي وتعتبر هذ  المرحلة هي المدخل لمرحلة التدريب المهن .على المنهجية التشاركيس

 

إلى إتحاحة فرص التدريب وف  مخرجات مرحلة التفاكر  يستند هذا الجزء ؛: التمكن للعمل الحياةالثالث
يترك المجال  إذ ،والحاجات التدريبية التي تناسبهم ،اختيار المتدربين للتخصصات ،التي ينتج عنها

 .للمدرب المختص لتعزيز القدرة المعرفية والمهارية المتخصصة

 

 ،تعزيز المهارات االستخدامية في الحياة اليومية إلى يستند هذا الجزء ؛للتنمية والمسقبلالتفاكر الرابع: 
ن هذ  المرحلة تساعد أسوق العمل، إضافة إلى في بما يعزز القدرة التنافسية للمتدربين  ،وسوق العمل
 .مستقبليةنية الوالمه ،واالقتصادية ،التخطيط لحياتهم االجتماعيةعلى المتدربين 

 

عملية تحفيز المشاركة والمبادرات هذا الجزء يتناول  ؛الخامس: المبادرات والمشاركة المجتمعية
 .والتدبير المنزلي ،المجتمعية
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 الميسر  –رشادية للمدرب إنقاط 

  .أنشطة كسر الجموداستخدام ب لفة والمحبةألا بتوفير :خلق المناخ االيجابي  في التدريب (1
من لديهم  وما ،فكارهمأتقدير آرائهم و ب وذلك ،بتشجيع المشاركين الميسر -يقوم المدرب  :عالتشجي (2

ؤثر على والذي قد ي منها، وتصويب السلبي ،وتشجيع اآلراء السليمة ،خبرات متنوعة يجب اكتسابها
 غير هجومية . بألفاظولكن  ،الجلسة

لى عصف ذهني إمن مجموعات عمل  ؛ةتنوع الطرق التدريبي :تنوع الطرق التدريبية المستخدمة (3
ساليب نجاح العملية أمن ُيعد هذا التنوع و  .من التفاعل والنشاط اً يخل  جو مما دوار األلى لعب إ

 .التدريبية
يجب على المدرب  ،لذا .الميسر –عن  المدرب  اً وليأ اً طباعناالمشارك يأخذ  :استخدام لغة الصداقة (4

 . لفئة المستهدفةا لدى واالقتصادية ةاعيجتمبعاد الثقافية واالألن يراعي اأ
فادة لإل ،قبل التدريب وبعد  ينتقيس معارف ومهارات المشارك أسئلةالميسر  -المدرب طرح ي :التقييم (5

 خرى .أوتالفيها في تدريبات  ،تواجس التدريبقد منس في معرفة التحديات التي 
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 في األردنار الجمعية اإللمانية لتعليم الكباإلطار التعلمي لنموذج 

  الهدف العام:         

 المتسندة إلى  التعلميةتعزيز الممارسات ب التشغيلية،لتعزيز تنافسية المشاركين للفرص رفع الوعي          
 .منهجيات التربية الشعبية         

 الكفايات المخرجات االهداف المحور التعلمي

التفاكر لقراءة 
 الواقع

مية يتهيئة بيئة تعل (1
ى الحوار ، ئمة علقا
قبول الرأي اآلخر، و
الثقة بالقدرات و

 الذاتية.
رفع درجات الوعي  (2

اإليجابي،  والتفكير 
ومهارات تحليل 

وقراءة الواقع بطرق 
 موضوعية.

استبصار الخيارات  (3
المتاحة،   التعلمية

وتعزيز الخيار 
مي كمدخل يالتعل

 لتحسين نوعية الحياة.

في  ونعاملون ميسر( 1

 قادرونم الكبار مجاالت تعلي
تنمية الحوار  في البيئة   على

 جل التنميةأل ةيالتعليم
 على: المشاركون قادرون( 2

التعبير حول المكنون المعرفي  -
 والمهاري لديهم  .

 تجاه  طرح آراءمناقشة و  -
والواقع بأسلوب  ،الرأي اآلخر

 يجابي.إحواري 
الوقع بمعيقات وفرص التعلم  -

 والتدريب.
مية مناسبة يطرح خيارات تعل -

 لهم من مجموعة من 
 لخيارات المتاحة.ا

على قادراً  الميسرن يكون أ
تعزيز قدرات المشاركين 
 :للدرجة التي تمكنهم من

( تحديد المشكالت، 1

الفرص المتاحة والتحديات، و
المتصلة بمجاالت التعلم 

 والتدريب.
 ،( ربط الواقع بمعيقات2

 والتدريب. ،وفرص التعلم
لمجموعة ( الحديث مع ا3

رتين على ومشاركة الحوار لم
 األقل.

واحد  ( اختيار خيار تعلمي4

 على األقل. له مناسب  

التمكن للعمل 
   والحياة

( إكساب المشاركين 1

المعارف بالمؤسسات 
والبرامج التي توفر خدمات 

 التعلم والتدريب.
( إكساب المشاركين 2

المعارف بمتطلبات 
واشتراطات االلتحاق 

برامج بامؤسسات و
 التدريب المهني.

( إكساب المشاركين 3

المعارف المتصلة بحاجات 
سوق العمل والتشغيل 

 للمهن المختلفة.   
ستثارة إهتمام ا( 4

المشاركين بالتعلم 
والتدريب المهني، وتيسير 

في وتعزيز إلتحاقهم  
وبرامج تدريب  ،مؤسسات

 مهني متاحة. 
( تعزيز  فرص حصول 5

المشاركين على مؤهالت 
 تدريبية معترف بها بحرف

وتخصصات مهنية 
 .متنوعة

 ون قادرون على:مشارك
تحديد المؤسسات والبرامج   (1

التي توفر خدمات التدريب 
 ومهارات الحياة.  ة،المهني

 وشروطمعرفة متطلبات  2

المؤسسات في االلتحاق 
  التعلمية والتدريبية

تشخيص حاجات سوق  (2
 .من المهن والمهاراتالعمل 

مؤسسات ي ف التسجيل  (3
او وبرامج التدريب المهني، 
مؤسسات تعلمية اخرى، 
وحصولهم على مؤهالت 

  تدريبية ُمعترف بها

على تعزيز قادراً  الميسرن يكون أ
قدرات المشاركين للدرجة التي 

 :تمكنهم من

 5تعداد ما ال يقل عن  (1
وبرامج تقدم  ،مؤسسات

 .التدريب المهني
تخصصات  3شرح ميزات  (2

 سوق العمل.في 
ديد متطلبات وشروط حت (3

االلتحاق بالتدريب المهني، 
وشرح فرص حرفتين على 

 االقل في سوق العمل.
لتدريب ارامج في بااللتحاق  (4

مية يو برامج تعلأ، المهني
الحصول على و .خرىأ

 شهادات ُمعترف بها .
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التفاكر للتنمية 
 والمستقبل

وعي (  رفع درجات 1

المشاركين بمعيقات 
زيز وفرص التنمية، وتع

قدرتهم علىى ربط المواقف 
بالتنمية والممارسات 

 وبنوعية الحياة.
( رفع مستوى تنافسية 2

المشاركين للوصول إلى 
فرص تشغيلية من خالل 

تطوير المهارات 
 االستخدمية والحياتية .

( استبصار الخيارات 3

والفرص التشغيلية المتاحة، 
روح العمل وتعزيز 

والتشغيل الذاتي كمدخل 
ولتحسين نوعية  للتنمية
 الحياة.

  :على ون قادرونالمشارك
شخيص معيقات التنمية ت (1

 والتشغيل .
رؤية الفرص  والتحديات  (2

 وربطها  بالنمو والتنمية.
من ممارسة مهارات  التمكن (3

استخدامية وحياتية مختلفة 
معززة للتنمية ولفرص 

 العمل والتشغيل.
تحليل واقع سوق العمل 

والتشغيل، ورؤية الفرص 
شغيلية المناسبة لهم من الت

 .مجموعة من الفرص المتاحة

على قادراً  الميسران يكون 
تعزيز قدرات المشاركين 
 :للدرجة التي تمكنهم من

( تحديد عدد من الممارسات، 1

المواقف، التحديات، الفرص 
المتاحة المتصلة بالتنمية 

 والتشغيل.
حديد خمسة مهارات على ( ت2

ي االقل تزيد من تنافسيتهم ف
 سوق العمل

( ممارسة  ثالث مهارات على 3

قل يرونها مهمة في وصولهم ألا
 لفرص العمل.

( اختيار خيار تشغيلي واحد 4

له  على األقل، وقادر   مناسب  
 على وضع خطة مستقبلية لذلك.

على مقابالت الحصول ( 5

و تقدموا بطلبات أللوظيفة، 
و أ، لتأسيس مشاريع خاصة

أو   الوصول إلى فرص تشغيلية،
 تأسيس مشاريع خاصة.

المشاركة 
 المجتمعية

(  رفع درجات وعي 1

المشاركين باهمية 
المشاركة المجتمعية في 
 التنمية المحلية الُمستدامة.

( تطوير معارف 2

المشاركين ع بالواجبات 
والمسؤوليات المجتمعية 
ة والحقوق المدنية  الخاص

 بهم.
( تنمية الشعور 3

ى بالمسؤولية واإلنتماء لد
المشاركين، وإسثارة 

إهتمامهم باهمية المشاركة 
المجتمعية بمختلف 

 المجاالت.  
( تحفيز الطاقات 4

المجتمعية للمشاركة في 
التنمية، والمشاركة في 

 القرار.
( تحفيز عملية التكامل في 5

التنمية المجتمعية من خالل 
يق مع التواصل والتنس

 مختلف القطاعات المعنية.

 على: قادرون المشاركون
معارف باهمية  إمتالك (1

المشاركة المجتمعية في 
 والمعرفةالتنمية الُمستدامة، 

ما لهم من حقوق وما عليهم ب
 .من مسؤوليات

طاقاتهم في مبادرات  توظيف (2
 وانشطة مجتمعية مختلفة .

لديهم اإلهتمام في تولد  (3
وفي  ،القرارالمشاركة بصنع 

التواصل مع القطاعات 
 الخدمية المختلفة.

والتنسيق مع مؤسسات اصل التو
حكومية أو غير حكومية 

مبادرات في والمشاركة معاً 
 شطة مجتمعية.أنو

على قادراً  الميسرن يكون أ
تعزيز قدرات المشاركين 
 :للدرجة التي تمكنهم من

طرح  ما ال يقل عن ثالثة  (1
 أدوار مجتمعية مهمة في
التنمية وتحديد عدد من 
التحديات التي تواجه 

 التنمية.
ما ال يقل عن ثالث  ادعدت  (2

وثالثة  ،مسؤوليات مجتمعية
 حقوق مدنية.

في  أو اإلنخراط هامساإل( 3

و نشاط مجتمعي على أمبادرة 
 األقل

( المشاركة مع ما ال يقل عن 4

أو  ،ثالث مؤسسات حكومية
غير حكومية في مبادرات 

 وانشطة مجتمعية.
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 الخطة التدريبية
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 الجلسات التمهيدية
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 التعارفاًل: و ا

 أهداف الجلسة :

 

 

 

 ئل التدريبية المستخدمة في الجلسة :الطرق والوسا

 

 

 : ساعتان زمن الجلسة

 (دقائق 5)  .التعريف بنفسهفي الميسر  -يبدأ المدرب 

 النشاط التالي : بإجراءالميسر بالتعرف على المشاركين  -يقوم المدرب 

 النشاط : مهارة التذكر 

 لمشاركون على أنفسهم ط : أن يتعرف االهدف من النشا

 جراءات إلا

 ول .ألسمس  اايقوم كل مشارك في المجموعة بذكر  .1

 ول .ألسمس واسم المشارك ااالثاني بذكر  مشاركيقوم ال .2

 .األول والثانيالمشرك  الثالث اسمس واسميذكر المشارك  ،بعدها .3

 .فراد في المجموعةتستمر الفعالية حتى ينتهي ذكر جميع أسماء األ. 4

 العصف الذهني •

 الحوار والمناقشة•

 مجموعات عمل •

 المشاركين.جو من األمان واأللفة بين  توفير.1

 يادة التماسك االجتماعي بين المشاركين.ز.2

 لمشاركين.اهداف أرصد توقعات و.3

1
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 مهارة التذكر  اسم التمرين 
وكسر  ،للتعارفيعتبر هذا النشاط من األنشطة التي تستخدم  - الهدف

  .المجموعةأفراد الحواجز بين 
 :إلىهذا النشاط يهدف  -

  .اً يتعرف المشاركين على أسماء بعضهم بعض -    
  .بين أفراد المجموعة حوالمر التسلية     - 

 .إزالة الخجل من بين المشاركين  -    
 دقيقة 15 مدة النشاط

 ساعة لضبط الوقت  المواد المطلوبة 
 

  

 تمرين
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 توقعات المشاركين  :ثانيا

ن عن و تمثل اآلراء والتصييورات التي يطرحها المتدرب ؛هي جمل
في نهاية  يمكن تحقيقهاوالموضوعييات والخبرات التي  ،األهداف
على فهم التصور العام  لمساعدتس بتدوينهيييا ويقوم الميييدرب .التدريب

على مستوى الفائدة المتوقع  الطالعوا ،ن و الذي يحملس المشارك
  .التدريب خالللكل منهم اكتسابها 

 الحالة  أنواع التوقعات 
 .الوضع الطبيعي لسير الدورة التدريبية  ب يتتناسب مع أهداف التدر 

عادة إ  ،الحالةفي هذ   المدرب يجب على تتعدى أهداف التدريب وغايته
حصر التوقعات بهدف و  ،التذكير بأهداف الدورة

نس يمكن تغطية باقي إلى أشارة إلالتدريب، مع ا
لقاءات  فيأو  ،التوقعات في تدريبات أخرى 

 .لكل منهمُتعقد فردية 
ثراء وإبداع إليحق  المدرب أعلى مستوى من ا أن تكون أقل من غايات التدريب

بما في جعبتس من تغطية لتوقعات  ،التدريب
 .أصبحت مستجدات بالنسبة للمشاركين
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 :أهمية أخذ التوقعات

وتأكيد الشعــور بمشاركتهم في وضــع  ،تعزيز الملكية الجماعية للمشاركين من البرنامج التدريبي
 .البرنامج

 .ضبط توقعات المشاركين مع أهداف الورشة • 

 .من خالله مراجعة ما تم تغطيته من أفكار يعون يستطوضــع مرجع يومي  • 

 .وعالقتها بأهداف التدريب ،تحديد التوقعات المشتركة • 

 .مؤشر الهتمام المتدربين بموضوع التدريب وأهدافه • 

 .موضوع التدريبفي اهتمامات المتدربين  ىفرصة للمدرب للتعرف عل • 

 من خالل المشاركين :وقعات لى التإلوصول التي تهدف افيما يلي أحد التمارين 
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 ماذا تتوقع ؟ اسم التمرين 
التّعرف على توقعات المشاركين من الورشة  الهدف

 .التدريبية
 دقيقة 20 مدة النشاط

، ن بطاقات كرتوو ب، الدفتر قو أقالم ماركر،  المواد المطلوبة 
 .أقالم حبرو 

 

 اإلجراءات:

 موعات عمل.ن الى أربع مجوُيقسم المشارك *

 يطرح الميسر السؤال اآلتي: *

 من خالل ما تّكون لديك من أفكار في موضوع الدورة حتى اآلن، ما توقعاتك من هذه الدورة؟ - 

 ب.الجاباتها على ورق قإتتدارس كل مجموعة السؤال المطروح، وتكتب  *

 منها أن؛على كل  ،عملات بالالمجموععند بدء *

  .اً تحدثمو  راً ومقر  تحدد رئيساً  .1

الوارد ذكرهم  قمصانمجموعة أن تعلق بطاقات صغيرة بهذه المسميات على كل  منيمكن الطلب  .2
 .( أعاله1في )

 ماذا تتوقع؟
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 المجموعة: ل سريع بمجموعته، وأن يتحدث باسمكل متحدث: أن يّعرف بشك إلىُيطلب  .3

 اتفقنا ... -توصلت المجموعة  -توصلنا  -نحن      

 ا توصلت إليه المجموعات.إلى مع المدرب عند انتهاء الوقت يستم*

المجموعات التي  التي ذكرتهاوالمتشابهة  ،كل مجموعة محاولة عدم تكرار النتائج المعلنة إلىطلب ي   *
 قبلها.

ن كاال وفي ح .سُتلّبى توقعاتهم اإذا كانت توقعات المشاركين ضمن سقف خطة العمل؛ يؤكد لهم أنه*
ام من الورشة وغير قابل للتحقق، يوضح الميسر لهم الهدف الع ،جدا ياً عالركين ات المشاتوقع سقف

 التدريبية.
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 ثالثا : التحفيز للمشاركين 

العمل، في شرارة البدء و  ،يعتبر التحفيز الطاقة األولية
وهدف  ،حفزعلى طبيعة المُ مؤشرات التحفيز ً  عتمدتو 

 .التحفيز

 

 التحفيز من الذاكرة  اسم التمرين 
استحضار الموقف الذي حفزك في و  ،اإليجابياسترجاع الشعور  الهدف 

 فترة من حياتك
 دقيقة30 مدة النشاط

وأقالم ورق مالحظات، و أقالم حبر، و  ،النموذج ،A4 ورق  المواد المطلوبة 
 .دفتر قالبو ماركر، 

 االجراءات :

من المهم التأمل  ،أو مشاركين ،قعضاء بفريأقبل البدء بمناقشة كيفية تحفيزك للشباب ليصبحوا  .1
 ،عليهو  .حفزةمُ الير وغ ،حفزةالتي تعتبر غنية بالمواقف المُ و  ،حياتنافي المواقف التي تمر معنا في 

 .فيه  تحفزاً مُ خر لم تكن آوبموقف  ،تحفزاً تفكر بموقف جعلك مُ ليرجى أخذ بعض الوقت ل

هم بشكل فردي في بعض المواقف التي تااالنطباع الشخصي: أسأل المجموعة بأن يعطوا انطباع. 2
كلمة معبرة أو كلمتين للموقفين على  كتابة عليهمو تحفزين. وأخرى غير مُ  ،تحفزينأحسوا فيها أنهم مُ 

 حفزك؟يُ لم حفزك؟ وما الذي ماذا ي   ؛ة ورقيةقطع

من حبطات". وأطلب حفزات" و"المُ قسم اللوح إلى قسمين: "المُ أعرض عوامل التحفيز الشخصية:  .3
 .وأن يشرحوا بشكل سريع عن هذه المواقف ،وإلصاق األوراق على اللوح ،لقيامالمشاركين ا

 ،ممكن أن تتفق مورأ ؛ن أسباب مشتركةيالمشاركلدى حبطك؟ هل تُ  حفزك/هذه األشياء تُ  :النقاش .4
  أو تتعارض عن التحفيز؟ 

تمرين 

 التحفيز 



33 
 

على مستوى نقاش  إجراءمكن وي ككل،نقاش على مستوى المجموعة اليجري  أعاله،بعد تنفيذ النشاط 
فعاليتهم في و  ،دائهمأوأهميته المنعكسة على  ،حول المفاهيم المرتبطة بالتحفيز ؛لمجموعات الصغيرةا

 .)الخاصة من جهة أخرى على حياتهم و  ،التدريب من جهة

 

 

 

 

 

 ربعة :أل عناصر التحفيز ا

سنعرفكم على مفهوم التحفيز, الذي  كم،ز ومناقشة ما يحف ،حفز الشباب للتطوعتعرفنا على ما يُ  بعد أن
 مجموعة الخاصة بك.السيساعدكم على التعرف على الطريقة الصحيحة لتحفيز 

 لتطوعاعناصر  سيتعرف الفريق علىو  (،الفليبشارت)على اللوح الورقي  ةكتب عناصر التحفيز األربعأ
 .المجموعةعها تالتي وض ضوعاتالعناصر في أعلى المو  كتبأفي هذه الحالة ة. األربع

 

 الشعور بالملكية

نه ليس فقط إ " ،والرضا عنه ،المشروعب والجماعي االلتزام الشخصي يقود الشعور بالملكية إلى
نا مشترك أعلم لماذا أنا أو  ،جميعاً  عمله، إنه مشروعنا الخاص بنا المطلوب منك مجردأو  ،المشروع

 .يه؟وما دوري ف ؟فيه

 

 

  معلومة
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 الغاية

 

واألهداف المنشودة لهذا  ،ليهإالمطلوب الوصول و الرئيس  يحدد الفريق الهدف يزيد التحفيز عندما
لى الشعور إهمية المشروع ألوالواسع  الواضحفهم الو  ،الدمج بين الغايات األساسيةيقود .المشروع
وراء مشروعنا يدعم الشباب التي نجسدها من نا أؤمن أن السبب أ بهذا المشروع. "عالقتك بأهمية 

 ."المشروع خالل هذا

 اإلنجازات

 

هذه  نجازإسيتم ه أنا أعلم أن"في المشروع.  ودالالت ،هداف مرئيةأكون هناك تيزيد التحفيز عندما 
 وسيكون لها دور في هذا المشروع". ،اً دالخطوة غ

 

 التميز

 

في كلتا و  ،وقيمة مشاركتهم في هذا المشروع ،بتمييز أهميةيزيد التحفيز عندما يقوم الفريق 
أن يعلموا أن عملهم سيؤدي  ،والشخصية .لغاية المنشودةإلى ان العمل سيصل أ ،العامة ؛حلتينالمر 

 قيمة للمشروع ولفريقي ووبأن العمل الذي أقوم به ذ ،أنا على يقين بأني سأصنع التغيير " لى تغيير.إ
". 
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 ظيفياإلرشاد الو  
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 عرف جمهورك/ مجتمعك.أعرف نفسك و أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرون آلو يعرفها ا ،نتأتعرفها  خرون آلويعرفها ا ،نتأال تعرفها 

 

 المنطقة العمياء المفتوحةالمنطقة 

 المنطقة العمياء  منطقة القناع 

 خرون آلوال يعرفها ا ،نتأتعرفها 

 

 

 بيين

 خرونآلوال يعرفها ا ،نتأال تعرفها 
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 : عرف نفسك وجمهورك ألي تمرين عملي يحاول توضيح فيما ي

 

 

 

 

 المقابلة الصامتة  اسم التمرين 
ف الشباب والشابات على مدى صحة المعلومات رُ عت   الهدف

ها عن الشخص من االنطباع ونتوقعيالتي يمكن أن 
  .التعامل معهو التفاعل في قبل البدء و   ،األول

 دقيقة 20 الزمن 
 .استمارة المقابلة الصامتة، أقالم حبر ة المطلوبالمواد 

 جراءات :إلا

 بها:المدرب خطوات تطبيق النشاط الواجب قيام 

 استمارة المقابلة الصامتة على المشاركين. توزيع . 1

النظر إلى بعضهم ب ،ستمارة عن زميله اآلخرإلا لءمن كل شخصين متجاورين مالمدرب يطلب  . 2
 .اً مع هماثتحددون و  ا،بعض

ثنائي التحدت أمام باقي المشاركين عن من كل المدرب يطلب  ،بعد االنتهاء من تطبيق النشاط . 3
الذي  ،توقعات كل منهما عن اآلخر، ومدى تطابق هذه التوقعات، مع بيان نسبة صحة االنطباع األول

 عن اآلخر. لشخصيكونه ا

 س هو األساس في إطالق األحكام على اآلخرين.علينا أن نتعلم أن االنطباع األول مهم، ولكنه لي . 4

 

تمرين 

المقابلة 

 الصامتة
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 الصامتة استمارة المقابلة 

لى إتصل قد حكام أنقوم بإصدار  ،أننا في الدقيقة األولى من التفاعل مع أي شخص ،لقد سبق القول
على تقييمك لهذه النقطة، أجب  بناءً و  ،تنفيذ هذا النشاطل  .حول ذلك الشخص ،أو افتراضا ،حكما 25

   .الثنائيعن الشخص الذي اقترنت به كعضو في الفريق و  ،ئلة التاليةعن األس

 

 

 

 مأل الفراغات التالية :إ

 .العمر ................................................................1
 .الحالة االجتماعية ..................................................2
 ..................................ية التي تفضلها .البرامج التلفزيون3
 .المستوى التعليمي .................................................4
 .الهوايات ..........................................................5
 لديك........................................أفضل مطرب/ممثل 6
 ك ..................يكثر شيء يعجبك في صديقك المقرب لدأ.7
 شياء تحبها في نفسك ....................................أ.ثالثة 8
 .نوع السيارة التي تفضلها ؟.....................................9

 تراه في الشخص ..................... نأخر ممكن آ شيءي أ.10
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 .التمرين الثاني: فلنقترب من بعضنا

ويمكن استخدامه إذا كانت الفئة المستهدفة  ،مالحظة: يعتبر هذا النشاط بديل عن المقابلة الصامتة
 .تستطيع القراءة والكتابة

 .فلنقترب من بعضنا اسم التمرين
 كسر حاجز الخوف من اآلخر - الهدف

 اً عضالمشاركات على بعضهم بو  ف المشاركينعرُ ت   -
لى تقدير إالخروج من االنعزال و  ،توطيد أطر السلوك اإليجابي -

 أهميته .و معرفة اآلخرين 
 مقارنتها مع الواقع .و   ،معرفة االنطباعات -

 دقيقة 60 الزمن 
الم تخطيط وأق ،أو دفاتر المشاركين ،وراق بيضاءأو  ،أقالم حبر المواد المطلوبة

. 
 

 

 

 

 

لنقترب من ف 

 بعض
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 :اإلجراءات

 عصف ذهني باألسئلة التالية : إجراءب * يقوم المدرب

والتي تمكنكم من معرفة  ،األمور أو األسئلة التي تسألونها حد، ماأردتم التعرف على أذا إ - 1
 .؟المراد التعرف عليه الشخص

 من العصف الذهني على اللوح جاهم األسئلة التي تخر أيقوم المدرب بتدوين  - 2

 مجموعات ثنائية. ىلإيقوم المدرب بتقسيم المشاركين  - 3

 سئلة مخرجات العصف الذهني بين المجموعات الثنائية.أيطلب المدرب من المشاركين استخدام  - 4

 .اآلخرين مام المشاركينأن بعرض إجابات األسئلة ويقوم المشارك - 5

 .اً عن بعضهم بعض اتهمإجاباتيسأل المدرب المشاركين عن انطباعاتهم قبل معرفة  - 6

 رين:تمخالصة ال

 * إن طبيعتنا كبشر تفرض علينا أن نحكم على من نراهم قبل أن نتكلم معهم أو نتعرف عليهم.

 شبكتنا الخاصة .و  ،نوسع عالقاتناو  ،نستثمر معارفناو  ًا،بعض رفنا يقربنا من بعضنا* تعا
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 الخبرات .نتبادل و  ،* نتعلم من بعضنا

 بحث عني أ اسم التمرين
ضفاء جو من إلى إ إضافة ًا،ن على بعضهم بعضيف المشاركعرُ ت   - الهدف

 عضاء الفريق.أوالتعاون بين المرح 
على الخصائص المشتركة بين الشباب المشاركين ف عرُ ت   -

 والشابات
 الرحلةكسر الجمود بين الشباب والشابات من بداية  -

 دقيقة 30 الزمن
 حبر  مقالأبحت/ابحثي عني /أورقة عمل  المواد المطلوبة 

 اإلجراءات:

  :لنشاطلالمدرب خطوات تنفيذ 

هم التجول في أنحاء ويخبرهم أن علي عني(، بحث)أورقة العمل على المشاركين يوزع المدرب  . 1
بـ  التي في الورقةاألسئلة عن شخص يمكن أن يجيب  ما بين الشباب والشابات عن والبحث ،القاعة
 اآلخر نتقل إلى السؤالنثم  .السؤال يوقع بجانب ؛عليه أن (منعبـ )كل شاب وشابة يجيب و  )نعم(.
 )عندما ،لذلك .فقط (نعمبـ )المجموعة  اإلجابات، على أن تكون جميع األسئلةنهي جميع نحتى 

 .(يوقع مكان السؤال عليه أن ال ،جابةاإلتعرض 

 التمرين بأسئلة النقاش: "والعصف الذهني":.انه  2

 .مجموعة؟ال كيف تشعر وأنت عضو في - 

 هل وجدت من يشبهك؟. - 

تمرين 

ابحث 

 عني 
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 ولماذا؟. ؟هل وجدت أسئلة صعبة -

 بحث /ابحثي عن.......أنموذج: 
 :من يملك المواصفات التاليةلى بحث بين المجموعة عأ

 التوقيع الصفة  الرقم
  كبر منهأوجود أخ  1
ال يستطيع أن يقول ال ألصدقائه  2

 مهما كان األمر
 

  تعمل والدته كموظفة 3
أو عمل  ،يملك أهله تجارة ما 4

 خاص بأسرته
 

  سبب فشله يعتبر اللغة اإلنجليزية 5
يعرف ماذا يريد أن يكون في  6

 المستقبل
 

معهم في منزل يعيش الجد والجدة  7
 سرةاأل

 

يحب أن يعمل في مجال غير عمل  8
 أفراد األسرة

 

 ،جداً عليه لديه صديق عزيز  9
 سرارهأيعرف كل و 

 

 حاحب نكتة أو مر شخص ص رفتع 10
 في تعامله مع االخرين

 

  شخص يحب نفسه 11
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 مفهوم الذات

 

 اإلجابة عن سؤال: من أنا ؟عرف الذات بأنها تُ 

 جراءات :إلا

بحيث  ،ثم يطلب منهم تقديم تعريف للذات بكلمة واحدة فقط ،المشاركون بشكل دائري  طفيص -1
 . يتم تثبيت مشاركاتهم على السبورة

 . أشخاص 5 في مجموعات؛ كل مجموعة مكونة من العمل -2
 . بناء تعريف للذات من خالل الكلمات المثبتة على السبورة -3
 . عرض ونقاش -4
 .في الوثيقة اءتعرض للمفاهيم كما ج :التلخيص -5

 كتشف ذاتيأ اسم التمرين

 . ن يتعرف المشاركون على مفهوم الذاتأ الهدف

 دقيقة 20 الزمن

 قالم، وأفلب شارت المواد المطلوبة

 معلومة 

تمرين 

أكتشف 

 ذاتي
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 السمات الشخصية -6
 
 
 
 
 
 

 فعل ؟أماذا               

 من أنا ؟ 

 ستطيع ان أفعل ؟أماذا 

 ماذا أريد؟ 

 

 

 

 الذي وما ؟د ماذا يريديحدت يمكنه ،عرف سماته الشخصيةالذي ي الفردن أ الشكل أعاله،من يالحظ 
نما تعني وإ ،نجازهاإيستطيع ال نه أني عت ال ،القيام بمهمة ماعلى ته ن عدم قدر أو  .؟يستطيع القيام به

ته بد من مساعد ال ،من هنا .نجاز هذه المهمةوسماته الشخصية الالزمة إل  ،نه غير مدرك لقدراتهأ
 .نجازهإنه ينجز ما يريد إف ،هذه السماتالفرد درك إذ متى ما أ ،دراك سماته الشخصيةإعلى 

 

 

 

 السمات الشخصية 

 ؛بمعنى ،وهي عملية مستمرة ،هي عملية استكشاف الشخص لسماته الشخصية

 ،ورغباته ،واهتماماته ،ومهاراته ،وقدراته، وتوجهاته ،ن يعرف قيمهأ

 وميوله. ،وأحاسيسه ،ومشاعره ،ومعارفه ،ومعتقداته
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 بصورته عن ذاته  أهمية وعي اإلنسان

يجابية عن إ رةً صو يمتلك فالشخص الذي  .زادت درجة رضاه عن اختياره ،اإلنسان بذاتهعي زاد و ما لك
 ، يمكنه أن؛ذاته

 يدرك عناصر القوة والضعف لديه . -
 لديه. يعزز السلوك اإليجابي -
 ويعمل على تحقيقها . ،يضع أهدافه بسهولة -

 

 صة :الالخ

 حيث : ه منبذاته هو عملية معرفته لذات اإلنسانإن وعي  

 إدراكه لقدراته . .1
 إدراكه لمهاراته . .2
 . إدراكه الهتماماته .3
 . إدراكه للقيم التي تمثله .4
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 قدرتي مهارتي اسم التمرين
 . أن يميز بين مفهوم القدرة ومفهوم المهارة الهدف
 دقيقة 40 الزمن

 وراق وأقالم , ا المواد المطلوبة 

 

 استنتج السمات الشخصية :ثم  ،ةتاليدرس الحالة الأعزيزي المشارك؛ 

على وجه  ويحب السينما كثيراً  ،بالفنون بشكل عام متعلقمن عمره، محمد شاب في العشرينيات 
أن  يعتقد محمد .ما يكون روائياً  غالباً  ويحضر فيلماً  ،يذهب إلى السينما في كل يوم سبت .الخصوص

، كما يؤمن نفسها في اللحظة معاً  المجموعةه قرأت، والجمال ،والفن ،مفتوح من المعرفةالسينما كتاب 
 زدادت خبرةإاأليام مرور مع  .أن السينما هي إحدى أدوات التثقيف الجماهيري ، المجموعة محمد/

مهارات ممتازة في النقد يمتلك و  ،بقدرات عالية في تحليل األفالماليوم يتمتع نه إ ؛محمد السينمائية
 .السينمائي 

 ...............القيمة ..........

 القدرة ........................

 المهارة ......................

 االهتمامات..................

وتي قد

 مهارتي 
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 جراءات :إلا

 في كل مجموعة . فرادأ 6-5بواقع تقسيم المشاركين إلى مجموعات،  .1
 لى مهارة .إ كيف تتحول القدرةعن  ؛مثالبيتم التوضيح  . 2
 ة منفردة .مهمالكل مجموعة تقوم ب . 3
 أسئلة: حنجاز هذه المهمة يتم طر إبعد  . 4

 ما مصادر قيم العمل ؟ وكيف تكتسب ؟ -     
 القدرة والمهارة ؟كيف نميز بين  -     
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 من أنا ؟ اسم التمرين
وتشجيعهم على التفكير في ما هم  ،"أنفسهم" تعزيز فهم المشاركين لـ الهدف

 .عليه
 دقيقة20  زمنلا

 ؟(من أنا)ورقة عمل و قالم رصاص , وأأقالم حبر ,  المواد المطلوبة 

 جراءات : إلا

 جميعهم. على المشاركين (من أنا)يتم توزيع نموذج نشاط  -

 .اً فردمنيقوم كل مشارك بملء النموذج  -

  .نقاشلللجميع لل مجاال حثم ُيتا كل منهم. لتعبير عما كتبللمشاركين لالفرصة  ُتتاح ،بعد االنتهاء -

 

 

 

 

 

مرين ت

 من أنا ؟
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 ؟(من أنا)ورقة عمل تمرين 

 التالي،النموذج من  -والمرتبط بشكل شخصي وفردي  -الوارد في العمود األيمنالوصف قراءة يرجى 
  الجدول: األيسر منالعمود في وتعبئة ما يناسب الوصف 

 الجانب الجسدي لدي 
التي تحّدد صفاتك الجسدية،  العباراتل ك

 جنسكمرك و مثل ع
ومظهرك، تتناول جانبك الجسدي. على 

 . سبيل المثال: "أنا طويل القامة

 

 الجانب االجتماعي لدي 
التي كتبتها عن أهلك وإخوتك  العباراتل ك

 وأخواتك وأقربائك
ووطنك،  ي،ومجتمعك المحل ،ومدرستك

 تتناول جانبك االجتماعي.  ..إلخ،
لدّ ي أصدقاء في " على سبيل المثال: 

 ". مدرسةال

 

 الجانب الشخصي والداخلي لدي 
التي تعطي الصفات والمواهب  العباراتكل  

 ،تقّدرهاو التي تملكها 
تعكس جانبك الشخصي  ،أو يقّدرها اآلخرون 

أحب  المثال: " أو الداخلي. على سبيل
 ". أحب الموسيقى االهتمام باآلخرين" أو "
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 ؟ون خر آلكيف يراني ا اسم التمرين 
 المشارك على سماته الشخصية كما يراها اآلخرون .يتعرف  الهدف 

 دقيقة20 الزمن
 قالم وأاوراق ,  المواد المطلوبة 
 الجدول في ،في هذه المجموعة ،زميل لكواتجاهات كتب وصفين يعكسان سلوكيات أ :عزيزي المشارك

  ت التالية؛المجاال ووفق، أدناه

 .....................االجتماعي 

 العلمي .........................

 العملي ...........................

 جراءات :إلا

 العمل في مجموعات ثنائية . .1
 عاله  .أوفق الجدول و  ،صين وصفين عن زميلهحد الشخأيكتب  . 2
 بينهما . األوراقيتم تبادل  ،االنتهاءبعد  . 3
 كتبه عنه زميله .ل ما المكتوب عنه فرصة لتأم الُمتدب عط  يُ  . 4
  ؟ال شخصياتهم أم عناألوصاف إن كانوا يقتنعون بهذه  األشخاص هؤالءيسأل الميسر  . 5
 في ملف الطالب . األوراقتوضع  ،االنتهاءبعد  . 6

تمرين كيف 

يراني 

 اآلخرون؟ 
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 الوعي المهني

                                            

 فهم الذات 

 

 

 

 

 شروطهاهن  و متطلبات الم      استراتيجيات 

 اتخاذ القرار 

 

 سوق العمل  

 المعادلة التالية الوعي المهني :توضح 

 دراسي، مهني مناسب(وعي )اختيار  وعي الذات + معرفة سوق العمل + مهارة اتخاذ القرار

  

 

 

 

 

 

 الوعي المهني 
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training.html-uk/occupationalning.http://www.mbmtrai 

 مفهوم الوعي المهني  اسم التمرين
 يستنتج المشارك مفهوم الوعي المهني  الهدف
 دقيقة 40 الزمن 

 قالم وأوراق , أ المواد المطلوبة 

 جراءات :إلا

 يقف المشاركون على شكل حلقة  .1

 ط .الوعي المهني بكلمة واحدة فقمفهوم كل مشارك عريف يُ  . 2

 يتم تثبيت الكلمات على اللوح القالب . . 3

تحاول كل مجموعة بناء تعريف و  ،مجموعات ( 4-3يتم توزيع المشاركين إلى ) ،بعد االنتهاء . 4
 الكلمات المدونة أمامهم على اللوح القالب .ب ُمسترشدةً  ،للوعي المهني

 .األخرى  المجموعاتتفعل ا وهكذ تنتدب المجموعة شخصا منها لعرض التعريف التي توصلت إليه، . 5

  .في التعريف الذي توصلت إليه  -دقائق  3ولمدة  -مجموعة  مناقشة كل  . 6

 . المهني على البوربوينت .عرض لمفهوم الوعي 7

مفهوم 

الوعي 

 المهني

http://www.mbmtraining.uk/occupational-training.html
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 بقنعكيا تقنعني ... يا  اسم التمرين
 همية العمل بالنسبة للرجل والمرأةأالتعرف على  الهدف
 دقيقة45 الزمن
 الصق ورقي طلوبةد المالموا

 جراءات :إلا

 يتم رسم خط بواسطة الالصق على األرض. -

 .وافقة على القضية المطروحةلمنطقة التي توضح المابداية خط المدرب يحدد  -

 الحياد في الرأي للقضية المطروحة.و   ،بمنطقة التعادلقة الوسطية للخط تحدد المنط -

 حة.المقتر ضية قلاحدد الطرف الثاني للخط برفض يُ  -

الوقوف ب فيها.و سؤال المشاركين عن رأيهم  ،دناهأ الواردةقضية من القضايا  حيقوم المدرب بطر  -
 :القضايا التاليةطرحها، مكن تي يمن القضايا الو   .في المناطق التي تعبر عن آرائهم

  .همية العملأ .1

  .مثل البناء ،في المهن الصعبة . عمل المرأة2

 القضية.المرتبط ب مموقفهو  ،نظرهم اتتوضيح وجهللمشاركين لجال فتح الم -  

 .يهالإاالنتقال  ،خرى أ رنظيحق لمن يقتنع بوجهة  -  

يا تقنعني 

 يابقنعك
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 المهن وشروطهامتطلبات  اسم التمرين
 التعرف على متطلبات المهن  الهدف
 دقيقة 20 الزمن 

 قالم وأوراق , أ المواد المطلوبة 
 

 

 جراءات :إلا

 شخاص .أ 5 منكل مجموعة  تتكون بحيث  ؛لى مجموعاتإمدرب المشاركين لاقسم يُ  -

 ومتطلباتها .لكل مجموعة مهنة معينة لكتابة شروطها المدرب حدد يُ  -

 تعرض كل مجموعة مهنتها . -

 

 

تمرين 

متطلبات 

 المهن
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 التخطيط المهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفير الموارد البشرية  فيهاهو تلك العملية التي يتم 

وبما يتفق مع احتياجات  ،المواصفات المطلوبةوفق 

 .تقييم لى الرقابة والعمعتمدةً فة أقل، كلب، والعمل
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 هدافي أ اسم التمرين 
 خطة  ن المشارك من وضعيتمك الهدف
 دقيقة40 الزمن 

 قالم , فلب شارت وأوراق , أ المواد المطلوبة 

 

 جراءات :إلا

  .شخاصأ (6-5)من كل مجموعة  تتكون بحيث  ،لى مجموعاتإالمدرب المشاركين قسم يُ  .1

  .تواجه كل هدفقد التحديات التي تضع و  ،سطةُمبمهنية  اً هدافأ كل مجموعة تضع .2

 تم عرضه . شة ماناقاتها وموتحدي افهادهأكل مجموعة تعِرض  .3

تمرين 

 أهدافي
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 بحث عن مهنتي أ اسم التمرين 
 يتمكن المشارك من كيفية البحث عن المهنأن  الهدف
 دقيقة 20 الزمن 

 قالم وأوراق, أ المواد المطلوبة
 

 جراءات :إلا

  عمل. لى مجموعاتإالمدرب المشاركين قسم يُ  .1

   .العالقات المهنيةو  ،مواقع التواصل االجتماعي ؛مثل ،المهن حث عنكل مجموعة طرق الب تكتب .2

 . عرضهتم  كل مجموعة ما عِرض. ت3

 

 

 

تمرين: كيف أبحث 

 عن المهن؟
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 االعتبارات المهنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي مجموعة آراء وتوجيهات 

باختيار مهنة تحكم الفرد 

 معينة .
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 محتار اختار  اسم التمرين
ن يتمكن المشارك من معرفة االعتبارات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية أ الهدف 

. 
 ةقيقد40 الزمن

 قالم وأوراق, أ المواد المطلوبة
 

 جراءات:إلا

 لى مجموعات .إالمدرب المشاركين قسم يُ  .1

 ريقوم بدو  آخرو  ،االختيار المهنيفي ب بتدخله أليقوم بدور ال أحد أفرادها،كل مجموعة عين تُ  .2
 ،االقتصادي الوضعوتحسين  ،ير العملثأيقوم بدور ت ثالثو  ،االختيارفي رها ثأو  ،لعادات والتقاليدا

 .وعالقته باالختيار 

 . تم عرضه وتلخص ما ،دوارألا مجموعةكل تتقمص  .3

 

 

تمرين 

محتار 

 أختار
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 القرار المهني

  

 

 

 االختيار الواعي لبديل معين من البدائل المهنية المختلفة . هو

 

 

 اتخاذ القرار المهني اسم التمرين 
 مهني ن يتمكن المشارك من معرفة خطوات اتخاذ القرار الأ الهدف
 دقيقة40 الزمن 

 قالم وأوراق , أ المواد المطلوبة 
 

 جراءات :إلا

 في عملية صنع القرارات. به في هذا التمرينفكرون يُ س فيماللمشاركين  المدرب شرحي .1

بدء النشاط بالطلب من المشاركين أن يعطوا أمثلة على أوضاع ُتحّتم على الشباب في المجتمع أن  .2
 أخرى و  ،غّير مسار الحياةتُ  قراراتكما يمكنها أن تكون  .روتينيةالقرارات ن هذه تكوقد و  يصنعوا قرارات.

وإخوانهم وأخواتهم، أو أنفسهم. عين االعتبار  أصدقاءهم، بتشجع المشاركين على أن يأخذوا  ؛مهنية
 تدوين هذه االمثلة على اللوح.

 

 

 

خطوات 

 اتخاذ القرار
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 :وضاع التي تستدعي صنع القرارأل أمثلة عن ا

 عمل ؟ بحث عنأم أاستي در  بعتاأهل  -

 لماذا ؟و  م ال ؟أهل العمل مهم لدي -

أوراق أشخاص، وتوزيع  5إلى  3مجموعات صغيرة، تّضم كل  منها من في توزيع المشاركين  .3
 .وأقالم حبر عليهم

الغرض من التمرين ضمن المجموعة هو استكشاف الخطوات المتّنوعة في صنع قرار  الشرح أن .4
 مهني .

صنع  هو؛ . فالمطلوب منكمالنظر بالتفصيل إلى بعض السيناريوهات  إلى التمرين الفكرة ه هذ هجتوّ  
 بطرح السؤال التالي:ع، و وضمال ةناقشوم .ضمن مجموعاتكم الصغيرة رقرا

 ما هي المشكلة؟  -    

 في السيناريو؟ شخاصألول ما يفعله اوأ فت رض يُ  ماتنظروا في -    

 لى قرار مدروس إلوصول لشخاص ألن يقوم بها اأفترض لتي يُ وات اتنظروا في الخط -    

 .ماتتفقوا على قرار  -   

 ستعرض المثال التالي :يُ قبل أن تبدأ المجموعات بالمناقشة، . 5

 مثال 

سكن توعائلتها ل ،حصلت أمينة على فرصة عمل في المدينة، وهذا يعني أّنه يجب عليها ترك قريتها 
، قلقة ذاتهعملها. ولكّنها، في الوقت  ُيؤمنهالذي قد  الدخلة أمينة على ئلعامد تعت. و المدينة في

باستطاعتها مساعدة أهلها يكن  مبما أّنه لو غيابها عنها، نتيجة  عبء عائلتها منتتحمله س مابشأن 
 ؟ هن تفعلأمينة بأ وما المفترض ،ودعمهم. فماذا تظّنون  ،المنزلية اليومية األعمالفي 
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على أفضل  في كيفية دعم عائلتها ؛مشكلة أمينةتكمن  ،كين مشكلة أمينةالمشار طلب لايصف  .6
 ،المنزلية اليومية ألعمالا فيفي المنزل لمساعدة عائلتها  تبقىأم  ؟قبل العمل في المدينةتهل و  ،وجه

  ؟ودعمهم

مهني  قرار ىإل للوصولمينة أن تفعله أيمكن  ول ماأمناقشة في الطلب المشاركين في توسع ي  7 
القرار، للتفكير في مشكلتها  ةعاأمينة أخذ بعض الوقت، قبل صن يمكن هنأ لىشارة إإلايمكن . و سليم

 .وتحديدها

 ،م بهاياقالأمينة التي يمكن و  ،كل مجموعة بعصف ذهني حول بعض الخطوات الالحقةتقوم  .8
 قرار مهني . ةعاصنل

 

 على الخطوات فتشمل ما يلي: مثلةألا أما. نتائجتقوم هذه المرحلة على النظر في الخيارات وال

 م العائلية والقي م الشخصية.ي  النظر في الق .1

 النظر في الممارسات الثقافية والمعتقدات الدينية. .2

 خرين.آلطلب مشورة ا .3

 رة.فخرى المتو األالنظر في كل الخيارات والبدائل  .4

 تقييم" إيجابيات كل قرار وسلبياته. "، أو تّصور النتائج والمخرجات الممكنة لكل خيار .5

 خرين.آلالذي ُتحدثه أعمالها على اع ضالو النظر في  .6

 . المناسباختيار البديل  .7

 تحمل مسؤولية أعمالها .8

كل  وعلى .خطوات هذا السيناريو فين ال صواب وال خطأ أالمشاركين  فهمكد من أالت :نقطة مهمة
 ،لمناقشة التي أجراها المشاركون ل ووفقاً بصنع القرار،  قةعلالمت أن تحّدد بعض الخطوات مجموعة

 وجهة نظرهم. منلما هو مهم  قاً ووف
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كي تناقش بالطريقة نفسها أمثلة أخرى لبإتاحة الفرصة أمام المجموعات  ،، متابعة النشاطنآلوا .9
 ،اهم سابقً أنفس ت صنع القرار التي حّددها المشاركون استخدام إحدى حاالو أتستدعي صنع قرار. 

  .عالهأسئلة نفسها كما هي مذكورة ألناريو صنع القرار. واتباع استخدام بعض بطاقات سيبا

قرار. والطلب من ن الخطوات التي اّتبعتها في عملية صنع الوِ دعة أن تُ مجمو  لالطلب من ك .10
  .حو المطر نوا القرار النهائي الذي اّتفقوا عليه للسيناريو وِ دأن يُ  ؛المشاركين أيضا

فهم المشاركين لعملية صنع القرار، في هذا التمرين، هو أهم من القرارات التي  التشديد على أن .11 
  .صل إليها المجموعاتتو ت

ستتابع مناقشة و تقّدم عملها قريًبا، س كل مجموعة ؛شرح للمشاركين أنيُ عندما ينتهي الوقت، .12
 . المهني بعد تمرين التنشيط خطوات صنع القرار
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 سوق العمل
 سوق افتراضي يعرض فرص العمل للفرد .هو 

 

 

 

 

 

 معرفة سوق العمل  اسم التمرين
 ن يتمكن المشارك من معرفة سوق العمل واهميتهأ الهدف
 دقيقة20 الزمن

 وراقوأقالم , أ المواد المطلوبة 
 

 جراءات :إلا

 (اشخاص 6  -5مجموعة على ) ي كلتحتو  بحيثعمل لى مجموعات إالمدرب المشاكين م قِس يُ  .1

 ثرها على الفرد .أهمية سوق العمل و أتقوم كل مجموعة بكتابة  .2

  .كتابته تتم وعرض ما ،لها تقوم كل مجموعة بتعيين قائد   .3

 

 

 

معرفة  

 سوق العمل 
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 التدبير المنزلي
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 التدبير المنزلي 

 

 

 اهداف الجلسة :

 

 

 

 

 

 الطرق والوسائل المستخدمة في الجلسة :

 

 

  

 تان: ساعزمن الجلسة   

 

 خطوات يجب اتباعها في كل جلسة :      

 يجابي منها .إلواالستفادة من ا ،احترام الخبرات السابقة للمشاركين .1

 يجهلن اتمي  أ سيداتال بعض نأ عقبة لتالفي ،الصور خالل من المعرفة لنقل ،التوضيحية بالصور المدعم النظري شرحال .2

 . الكتابة و القراءة

تتبع منهجية  وسائلوكلها  .والتقييم المالحظة كذلكو ه،تكرار و األدوار لعب طريق عن ،المهارة سابمن اكتن لتمكا .3

 . الكبار تعليم في احهانج ثبت تدريبية طريقة من أكثر فيها تتبع كذلك، و شطالتعلم الن

 هميته .أمفهوم التدبير المنزلي و علىالتعرف  .1

 ن يقوم به المدبر المنزلي .أيمكن ية الدور الذي همأدراك إ .2

 

 الحوار والمناقشة  .1

  الشرح النظري .2

 ناقشةمجموعات م .3
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للحوار د مهِ يُ ثم  ،دقائق(5)بوضوح على المشاركين  هداف الجلسة التدريبيةأيبدأ المدرب بعرض 
 والمناقشة المفتوحة حول النقاط التالية :

 

 

 مفهوم التدبير المنزلي 

 المناقشة المفتوحة 

 يسال المدرب المشاركين :

 ماهو التدبير المنزلي ؟

 جابة ؟إلئق لقاد (5)يعطي المدرب المشاركين فرصة 

 دقائق( 5)المفهوم  شرح يُ ثم 

 

 

 

 

  :همألويس عمل، لى مجموعاتإالمدرب المشاركين قسم يُ 

 اسرة ؟ألتقوم بسد حاجات اكيف 

 قيقة للنقاش .د 25 ويعطي المشاركين فرصة 

 دقائق( 10)سرة ألعن كيفية سد حاجات ا ثم يشرح

، من تقييم وتدبيره إدارة شؤون المنزلفي وهو اقتصاد ربة البيت  ؛المنزلياالقتصاد هو  :التدبير المنزلي

كذلك، و  .وقت معلوملومقدار المصروفات الالزمة ،  الستهالكوتوفيرها لالضرورية والمتطلبات لحاجيات ل

 . الموارد المتاحة لربة البيت
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 كيفية سد حاجات الفرد  :والً أ

فعال ألا ممتلكات لا ات الصف الحاجة
 عمالألوا

 مكان التفاعل 

الصحة البدنية  العيش
 والعقلية

الغذاء,   الغذاء, والمأوى, والعمل
والملبس, 

  والراحة, والعمل

البيئة المعيشية, 
والوضع 

 االجتماعي
الرعاية الصحية,  الحماية

والقدرة على 
التكيف, 

 االستقالل الذاتيو 

الضمان االجتماعي, 
  ية, والعملالصح والنظم

التعاون, 
والتخطيط, 

والعناية, 
  والمساعدة

البيئة 
االجتماعية, 

 والمسكن

االحترام, وروح  المودة
الدعابة, والكرم, 

والحسية 
 )الشهوانية(

الصداقات, واألسرة, 
  والعالقات مع الطبيعة

المشاركة, 
واالعتناء, 

والمضاجعة, 
والتعبير عن 

  المشاعر

الخصوصية, 
 يمةالحم واألوقات

القدرة الحاسمة,  دراكاإل
والفضول, 

 والحدس

األدب, والمعلمين, 
  والتعليميةوالسياسات, 

التحليل, 
والدراسة, 
والتأمل, 
  والتحقيق

المدارس, 
والعائالت, 

والجامعات, 
والمجتمعات 

 المحلية
التقبل, والتفاني,  المشاركة

  وروح الدعابة
المسؤوليات, والواجبات, 

  قوق والعمل, والح
التعاون, 

واالختالف, 
والتعبير عن 

  رائهمآ

الجمعيات, 
واألحزاب, 
والكنائس, 

 واألحياء
وقات أ

 الفراغ
الخيال, والهدوء, 

 والعفوية
األلعاب, والحفالت, وراحة 

  البال, القراءة
حلم اليقظة, 

والتذكر, 
واالسترخاء, 
واالستمتاع 

  بالوقت

المناظر الطبيعية, 
واألوقات 

اكن الحميمة, وأم
 لبقاء وحيداً ل
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الخيال, والجرأة,  بداعإلا
  واإلبداع, الفضول

درات, والمهارات, الق
  والعمل, والتقنيات

االبتكار, 
والبناء, 

والتصميم, 
والعمل, 

والتأليف, 
  والتفسير

مجال للتعبير, 
وحلقات العمل, 

 والجماهير

الشعور باالنتماء,  الهوية
واحترام وتقدير 
الذات, واالستقامة 

 تالثباو 

اللغة, واألديان, والعمل, 
والعادات, والقيم, 

  والمعايير

التعرف على 
الذات, والنمو, 

  وتعهد النفس

أماكن االنتماء, 
واإلعدادات 

 اليومية

الحكم الذاتي,  الحرية
والعاطفة, واحترام 

وتقدير الذات, 
  واالنفتاح

المعارضة,   المساواة في الحقوق 
واالختيار, 

والمخاطرة, 
  عيوالو 

 أي مكان يف
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 همية التدبير المنزلي أثانيا : 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

 

 

 لى مجموعات .إالمدرب المشاركين قسم يُ  .1

 همية .ألدقيقة للتفكير وكتابة ا 20يعطي المدرب المشاركين فرصة  .2

 . وعرضها ،المنزليالتدبير همية أتقوم كل مجموعة بكتابة  .3

 همية التدبير المنزلي :أقائق عن د 10 مدة في مدرب رح الثم يش   

 دارة المنزل .إلتعطي الفرد المعارف والمهارات الالزمة  .1

 توطيد العالقات العائلية من خالل مشاركة الرجل في شؤون المنزل . .2

 اكساب الفرد بعض المهارات التي تساعده في الحياة . .3

 

 

 

 

 

 

 

 هني.العصف الذ1

 المناقشة .الحوار و2

  .مجموعات عمل3
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 مصروفات االسرة 

 سة :لالج هدافأ

 

 

 

 

 الوسائل المتبعة :

 

 

 

 ساعتان :زمن الجلسة             

 دقائق(5يبدأ المدرب بعرض اهداف الجلسة ) -
 االسرة  يد لعصف الذهني حول ميزانيةمهِ يُ ثم  -

 قيقة (د15 العصف الذهني ) :والً أ

 سرة ؟ألماهي ميزانية ا

 

 

 

 . صحيحة بطريقة األسرة ميزانية إدارة كيفية معرفة .1

 . اليومية المصاريف في األولويات ترتيب .2

 األسرية للمصاريف ميزانية لعمل التخطيط .3

 العصف الذهني  .1

 . مجموعات عمل 2

 عرض تقديمي .3

 للدخل االستعمال طريقة لتحديد ،المختلفة ليّاتالعم لكافة سرة: التخطيطألا ميزانية

 تكون وقد سنّة، أو شهراً، تكون قد محددة، زمنيّة فترة في لألسرة، المتوفر الماديّ 

 .واألسبوعيّ  اليومّي، كالدخل أقل
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 دقيقة( 20سرة )ألفوائد ميزانية ا

 ؟ة لكل أسرة..يزانيلماذا نريد م

 ماذا تستفيد العائلة من كتابة ميزانيتها؟
 

 

 .........هناك مجموعة من الفوائد 
 

 

 

 

   

 

 

 

 تأمين مستقبل للعائلة
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اتخاذ القرارات 

 المناسبة

 

                                              

    

 

 

 

 

 

        
        
        
        
        
        

    
 

 

 

 

يعرف الزوج والزوجة كيفية 

 التصرف باألموال 
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 وعات عمليقة ( مجمقد20)سرة ألسباب نجاح ميزانية اأ

 سرة عليك اتباع الخطوات التالية :أللكي تنج  ميزانية ا

 ترشيد النفقات  .1

المبنى في األساس على  األنسب،االستهالك  ؛من األمور التي تساهم في إنجاح حياة األسرة المادية هي
 ،ل عدم التبذيرمن خالفمن خالل هذا المبدأ تستطيع الزوجة أن تقلل اإلنفاق  .دخل األسرة الشهري 

 للخدمات الشهري . نسبواالستخدام األ

 .الكماليات2

لغ طائلة من تستنزف مباوقد هي األشياء واألدوات التي قد تستغني عنها،  ،المقصود بالكماليات هنا
 .الميزانية دون أن تدرك  

لذلك شهريًا  اً معين اً غمبل يالميزانية، حدد علىدون تأثير كبير  ،شراء هذ  الكمالياتبإذا ُكنت  ترَغبيْن 
 .تتجاوزيساحرصي على أال و 

 . اإلدخار3

 تعلمي كيف تدخري 

من المال شهريًا لتدخريس، وابقيس  اً خصصي مبلغو حاولي أن تجعلي بند المدخرات من أولوياتك  الشهرية، 
ت العائلة أزمة واجه بعيدًا عن متناول اإلنفاق السريع، فهذ  األموال ستكون لك  سندًا َتتَّك ئ ي عليس إذا

 أو إذا اتجس الزوج إلى االستثمار. ،مالية

 دقيقة (20تواجه ميزانية االسرة )عمل مجموعات التحديات التي 

 متوّقعالاإلنفاق غير  .1

ومن أهم هذه  .التي تشّكل عبئًا على الميزانّيةو  ،متوّقعةالالظروف المالية غير  ،نتحدث هنا عن
تخصيص ب ،لتي تتطلب سيولة نقدّية عاجلة. ويمكن تجنب ذلكحية االظروف هي تكاليف العالج الص

 .ًا تحسبًا ألي ظرف طارئ شهري معين   مبلغ  
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أما إذا تحدثنا عن الّتسّوق، فقد يحُدث تضّخم )ارتفاع أسعار( للمنتجات التي تشتريها بشكل دوري مما 
 ميزانية من جديد.للتخطيط الُيحّتم عليك إعادة 

 تغير ظروف العمل  .2

لراتب الشهري عامل أساسي لتنفيذ الميزانية الشهرية. غير أن ظروف العمل يصاحبها ثبات اتبر عي
زيادة الدخل بعد ترقية أو انخفاض الراتب بعد ترك العمل. وفي حال ترك العمل بدومًا تغيرات إن كان 

 تكون مهمة االستمرار في تنفيذ الميزانية الشهرية أمر في منتهى الصعوبة.

 يون كم الد  راة تيادز  .3

بسداد  هم يؤثر بشكِل كبير على الميزانية. فقد يقوم بعض ،عدم سداد األقساط المستحقة شهريًا بانتظام
 يتفاجئون أن الديون تراكمت أكثر بفعل الفوائد والرسوم. ،وفي نهاية الشهر .جزء من القسط المستحق

 توافق األسرة على الميزانية  .4

هو اتفاق أفراد األسرة على شروطها  ،أو فشل الميزانية الشهرية على نجاحر تؤثتي من أهم العوامل ال
ويتم  ،وتحديد مبلغ معين لالنفاق ،بوضع الميزانية أن يقوم طرف   زال يجو  ؛وكيفية تنفيذها. فمثالً 

اد أفر  يجب أن يتم إشراك ،تنهار الميزانية قبل نهاية الشهر. لذا ،تخطيها من الطرف اآلخر. وبالتالي
 واالتفاق على كل أوجه اإلنفاق. ،وضع الميزانيةبسرة األ
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 االدخار 

 هداف الجلسة :أ

 أهمية االدخارومعنى  ىيتعرف المشاركون عل .1

طويلة و ن من وضع خطة قصيرةويتمكن المشارك .2

 رالمدى لالدخا

عيوب كل ومميزات و ،طرق االدخار ىالتعرف عل .3

 . طريقة

 :تبعة الطرق والوسائل الم

 

 

 

 زمن الجلسة :ساعتان

 دقائق(10هداف الجلسة التدريبية )أيبدأ المدرب بعرض 

  ، وتتضمن؛لعصف الذهنيا ُيمهد لجلسةثم 

 دقيقة (15وال : العصف الذهني )أ

 *ماهو االدخار ؟

 االدخار في توفير االموال ؟كيف يساعد  *

 

 

 

 عصف الذهني ال

 موعات عمل مج

  المناقشة والحوار

 

 يكونو ،مخصص لالستهالكالاالدخار : هو جزء من الدخل غير 

 لالستخدام قصير المدى .
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 قة(دقي45همية االدخار )أ: مجموعات عمل حول  ثانياً 

 

 

 

 همية االدخار أ النشاط
 ةً قادر  /أن يصبح المتدرب/ المتدربة قادراً  يتوقع ،بعد االنتهاء من النشاط الهدف

 على : 
 جلهامن أتحديد األسباب التى يدخر الناس  .1
 ثر االدخار على الفردأ .2

 دقيقة 45 الزمن 
 شريط الصق و قالم , وأورق ,  المواد المطلوبة 

 

 الملخص:

المهم أن يتم ربط هذا النشاط من و . ةتأهميو  ،مفهوم االدخار ىعل ،ن في هذا النشاطولمشاركف اعر يت
و مشروعه، بربطها بأهمية االدخار لتوفير احتياجاته المالية المطلوبة للبدء  ؛بمسار الرحلة من حيث

 ىا يساعد علر إنميعلم المشارك أن االدخاو  ،أن يتجاوز هذه النظرة من أهمية االدخار ،بد أيضاً ال
 .اأُلسريةأو مسئولياته  ،سواء الشخصية ؛المستقبلإشباع الرغبات في و توفير االحتياجات 

 

 

 

أهمية 

 االدخار 
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 الخطوات : 

ليضع  ،مشارك على كلوزع ثالث ورقات ثم  ،" ما هو االدخار؟" :هاوجه سؤالك للمجموعة كل .1
 الدخار.ريف اكل صفحة إجابة واحدة فقط لتعتتضمن بحيث  ،فيها إجابته عن السؤال

السبورة  ىلصق الورق علأاستمع إلى أكثر عدد ممكن من اإلجابات من المجموعة.  ثم  .2
 اً قد تتضمن التعريفات بعضو  .ولخص أفكارهم كلما راجعت فكرة من أفكارهم ،أو الحائط ،الورقية

 مما يلي:
 النقود التي توضع جانبًا في الوقت الحاضر لتستخدم في المستقبل . .1
أو األرض التي يمكن بيعها وقت الحاجة إلى نقود  ،أو الحيوانات ،جوهراتر في المماستثاال .2

 سائلة .
 جزء هام إلدارة النقود بشكل جيد . .3
 

 اطرح السؤال التالي:ثم  ،بطاقات وقلم تظليل 3كل مشارك  أعطِ  .3
ر لها دخي يالت ةأو ما األشياء الثالث ؟ما األسباب الثالثة التي من أجلها يدخر الناس .1
 ناس؟ال
 مكنليت   ،اً كبير خط الكتابة حجم أن يكون تأكد من و  ،على كل بطاقة اً واحد اً أكتب سبب  .2
 .من رؤيتهجميع ال
 لصق بطاقاتهم على الحائط.أو  ،أجعلهم يأتون إلى المقدمة ،. بمجرد أن ينتهي المشاركون 3
شجيعهم على رسم نك تيمك ،ويقرؤوا ،مشاركين في أن يكتبوامن الفي حالة وجود صعوبة و 

 وأنت تكتبها على بطاقة بداًل عنهم. ،إجاباتهم لفظأو  ،صور
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 شراء أو دفع: ىقد تتضمن األسباب الحاجة إل

 الطعام –أدوات زينة  –أشياء خاصة  -مصروفات المدرسة  -المالبس  .أ        

 المنزل –الزفاف  –المرض  .ب        

 ن محمولتليفو -جهاز تلفزيون  -ج       

 قضاء إجازات -هدايا -د       

 الحصول على طفل -هـ      

 دورة تدريب مهني -طوارئ  -و      

 البدء في مشروعي -ز      

تصنيفات رئيسة  4 ىف البطاقات عل، صنِ كلها األسباببوضع قائمة في  المشاركون  بعد أن يقوم -4
 الدخار:اسباب أل

 األغراض الشخصية -أ       

 احتياجات األسرة/ المنزل -ب        

 المناسبات المستقبلية المتوقعة -ج       

 الطوارئ  -د        

على أن ُيصوتوا  المشاركين، مجموعةوأطلب من  .البطاقاتفي فحص األسباب الموجودة أ -5
 اقشةالمنعلى  همإذا كان هناك عدم اتفاق، شجع تحته.عتقدون أن هذا السبب يندرج لتصنيف الذي يا
 .يمكن أن تضع البطاقة الواحة تحت أكثر من عنوانو يصلوا إلى قرار مشترك. ل
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 تفكر في تأسيس مشروع   إلى أي مدى قد يكون االدخار مفيدًا لنا كمجموعة   :ناقش –الجزء الثاني 
 دقيقة( 20) قتصاديا

  وع.ء مشر دعونا المبادرين إلنشا ،واآلن ،االدخار بصفة عامةعلى ركزنا  ،حتى اآلن -6 

 ما أهم أسباب االدخار بالنسبة لكم؟ .1         

 النهوض بأعبائك الشخصية. 2         

 أو ألفراد أسرتك ،ضع مااًل جانبًا في حالة وجود طوارئ سواًء لك .3         

على سبيل المثال: إيجار  ،يتطلب المنزل مساهمتك بسرعةضع مااًل جانبًا قي حالة أن  .4         
 في نهاية الشهرمنزل ال

وفر تلو  ه،لتعيش فيأو االنتقال مكان أخر  ،مشروعبالبدء  ،ضع مااًل للمناسبات المستقبلية .5        
 فرصة عمل...الخ

 ،ويمكن أن يكونوا أمثلة ،موجودين في حياتنا اً أشخاصجميعًا لدينا  " ؛للمشاركين أن وضح .6        
أو من  ،مناِسنًا قد يكون هؤالء األشخاص أكبر أو أصغر و  لحة. أو القدوة الصا ،أو الناصح األمين

الذين يعتبرون أمثلة ألشخاص و من هم األشخاص الموجودون في حياتكم و أو من األصدقاء".  ،العائلة
 يدخرون؟

 طرح عليهم األسئلة التالية:أ ،المشاركين بالمشاركةبينما يقوم أفراد من  -7

 فيد من المال الذي يدخره؟لمستمن او  ،كيف يدخر هذا الشخص .1     

 أين يقوم هذا الشخص بادخار ماله؟ .2     

 ماذا يفعل/ تفعل بماله؟. 3     

وبعد االنتهاء من جميع األمثلة، لخص الموضوعات  .كتب النقاط الرئيسية على السبورة الورقيةأ -8
 .هاجميع المشتركة بين األمثلة المذكورة
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قتين للتفكير في واحد من األمثلة التي استمعنا إليها اآلن ذوا دقييأخن أ لىشجع المشاركين ع – 9
 ترغب في أن تحققه في حياتك أنت.و  ،عن شخص يدخر، ودون شيئًا واحدًا أنجزوه

صعب ومازال  لكن ادخار المال ،وضح للمشاركين أنه على الرغم من أن فوائد االدخار واضحة -10
وكيف  ،عن كيفية االدخار ،سنتحدث بصفة خاصة ؛ليةلة التاقليالت في الجلسا الكثيرون ال يدخرون.

 1.؟يمكن التغلب على التحديات التي تواجه المدخر

 الملخص :

 طريق االدخار عنأن يتم إشباعها  ينبغيأن بعض االحتياجات  ▪

يدركون أهمية االدخار في  ،وبالتالي .من الرغبات سيتم إشباعها عن طريق االدخار اً أن كثير   ▪
 .ياتهمح

 أهمية وضع خريطة لالدخار من أجل توفير المبلغ المطلوب للبدء في المشروع. ▪
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 هداف االدخار أ

 

 

 

 خطتي لالدخار  اسم النشاط
 طويلة المدى لالدخار و  قصيرةن يتمكن المشارك من وضع خطة أ الهدف 
 قيقةد 45  الزمن 

 بطاقات ملونة و ,  شارتفلب و قالم , وأورق قالب ,  المواد المطلوبة 
 

 ملخص النشاط:

توضح احتياجاتهم المالية و  ،طويلة المدىو قصيرة في هذا النشاط يتعلم المشاركون كيفية وضع خطة 
يكون لكل مشارك  ،نهاية النشاطفي إلشباع تلك االحتياجات.  ،المبلغ الواجب ادخارهو  ،المستقبلفي 

 شهر من أجل تحقيق أهدافه المستقبلية. وع أوخطة توضح القيمة المطلوب ادخارها كل أسب

 

 جراءات :إلا

 دقيقة( 15تحديد أهداف االدخار ) –الجزء األول 

فكروا في أهدافها لالدخار سواء قصيرة أو  ،تستمعون إلى قصتها موبينما أنت .يمانإقصة  أأقر  .1
 . ؟طويلة المدى، ولماذا من المفيد لها وجود هذه األهداف

 

 

خطتي 

 لالدخار 
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 يمانإقصة 

والدتها بسبب ي منزل فو  ،مع طفليها ،معانفي مدينة  سكنت ،في الثالثين من عمرهادة سي انيمإ
كثيرًا ما  ،لذلك. جها ووالدتها المريضةو تقوم على خدمة أوالدها وز  ،سعاد ربة منزلو  وفاة زوجها.

من وقت  .  وكثيرًا ما يتم نقلها،تكون غير قادرة على العمل
سعاد في  يان يساهم عماألح في بعض أخر إلى المستشفى.آل

وأحيانًا أخرى ال يساهم. لدى األخت  ،فواتير المستشفى تسديد
الكبرى لسعاد عماًل صغيرًا، عادًة ما يدر مااًل كافيًا ليغطي 

ينقصهم فيها  رهناك أشه ،ولكن ،نفقات إيجار المنزل والطعام
في  يمانإ عندما تكون والدة ،ً في نهاية الشهر خصوصاو  ،المال

 فى.لمستشا

 

 ،المالبس ؛مثل ورية،غراض أوالدها الضر أ  ،االهتمام بشراء أغراضها الشخصية ،أيضاً  يمانإوعلى 
ها الذي تستخدمس منذ ؤ بدأ حذا من كتب وما إلى ذلك... ؛ومصاريف أوالدها المدرسية ،وأدوات النظافة

 ،جميع الجوانبن م ائسبسبب اهتر  ئسأن تستمر في ارتدا المناسبوليس من ًا،  ثالث سنوات متقطع
شهرين القادمين.  كما تود لو أمكنها شراء فستان الوتود لو يمكنها شراء زوجًا جديدًا من األحذية خالل 

 والحصول على دورة محاسبة . ،جديد

 

وقد  ،السبورة الورقية ىلالدخار"؟ سجل إجابات المشاركين عل يمانإما أهداف  " :أل المشاركينسأ .2
 :تياآل اتتتضمن اإلجاب

 .قادرًا على ذلك فواتير مستشفى والدتها عندما ال يكون  تسديد*القدرة على المساهمة في   

 *الحصول على نقود في نهاية الشهر عندما ال يكون لدى األسرة أي نقود  

 أو حذاء. ،فستان جديد ؛مثل ،*شراء أغراض شخصية  

ما الذي أحتاجه حتى 

أدخر له المال؟  

التعليم؟ حذاء جديد؟ 

 فواتير المستشفى؟
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 .أو طويلة المدىمكن أن تكون قصيرة خار يأن أهداف االدلهم؛ وضح و  ،صنف إجابات المشاركين .3
األهداف قصيرة المدى هي تلك التي ستتحقق في األشهر القليلة القادمة.  واألهداف طويلة  ؛تذكر أنو 

 المدى هي التي ستأخذ أكثر من عام لتتحقق.

 :؟ قد تتضمن اإلجابات ما يلييمان إ لدى طويلة األجلو قصيرة هداف األما  :المشاركينسأل أ .4

قصيرة المدى؟ ]أغراض شخصية، فستان،  يمانإحددتها بالفعل، ما هي أهداف  من األهداف التي  *
 حذاء[

 طويلة المدى؟ ]دورة محاسبة[ يمانإما أهداف   *

ولكنها ال تعلم متى  ،للمصروفات التي تعلم أنها ستأتيفي االدخار  ايمانكما ترغب  ▪
 بالتحديد.

 إيجار المنزل[ تشفى،]فواتير المسما هذه المصروفات؟  ▪

أو ما نرغب في تحقيقه.  قد  ،في حياتنا أنواعًا مختلفة من األهدافلدينا  هأن ،وضح للمشاركين -5
قد يكون لدينا و يكون لدينا هدفًا تعليميًا إلنهاء المرحلة الثانوية أو االنتهاء من دورة تدريبية معينة.  

 يمكننا أيضًا تحديد أهداف   ؛عندما يتعلق األمر باالدخارة.  و هدفًا دينيًا كااللتزام بمواعيد الصالة اليومي
 دخر من أجله.لنقرر ما الذي نرغبه حتى ن

"ما هي أهدافك التي جئت من أجلها إلى هذا الفصل اليوم"؟ بعد أن يقوم  :وجه سؤالك للمشاركين -6
ة من األهداف مختلفإضافة إلى وجود أنواع  وضح ما يلي:ثم  .المشاركةفي من المشاركين  3أو  2

قد تكون هناك أهدافًا ترغب و د، قد يكون هناك أيضًا أهدافًا مختلفة تتعلق بالوقت.  حول موضوع واح
تحقيقها خالل  في تحقيقها خالل هذا األسبوع أو هذا الشهر.  وتوجد األهداف األخرى التي ترغب في

 لى مدار حياتك كلها.أهداف عتتحقق قد و  العامين القادمين.

 بينما تشرح الفرق بين األهداف قصيرة وطويلة المدى. ،لخط زمني اً نموذجض عر أ .7
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التاليين. هي األهداف التي ترغب في تحقيقها في الشهر أو الشهرين  –األهداف قصيرة المدى 
 لشراء بنطلون جديد بحلول نهاية هذا الشهر. الً إدخار ما قد يكون مثااًل جيداً و 

 

قد و اف التي ترغب في تحقيقها خالل أكثر من عام من اآلن.  ألهدهي ا –األهداف طويلة المدى 
 لحضور دورة في التدريب المهني. ف  كا ل  عملك الخاص أو ادخار مابأو البدء  يكون مثااًل جيداً 

 

جانبًا في صندوق للطوارئ من أجل الطوارئ  ل  حول وضع مانتحدث أكثر سأننا  ،وضح للمشاركين .8
فلنترك هذا النوع من المصروفات في  ،ولكن التي تتعلق بسعاد. ؛مثل ،قعةالمتو والمصروفات غير 

 .ننتقل إلى النشاط التاليول .أذهاننا
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 2دقيقة( 40خطة االدخار ) –الجزء الثاني 

ألجل. ا وطويل رقصي فالهدن تم توضيح الفرق بين د أبع .1
 أضف ما يلي:و مرة أخرى قصة سعاد إقرأ 

 ًا دينار  240-خالل سنتين –لف بة تكدورة المحاس  ▪

 .  دنانير10 من األحذية خالل شهرين بقيمة  د  جدي شراء زوج    ▪

 جنيهًا.  40كما تود لو أمكنها شراء فستان جديد خالل الشهرين القادمين بقيمة  ▪

الدخار  اليمانوضع خطة  ىو ساعدهم ع ،"خطتي لالدخار" 14المشاركين الشكل  ىوزع عل .2
 ها.تحتاجالمبالغ التي 

من تتكون مجموعات في شجع المشاركين على العمل و  ،السبورة الورقية ىعرض الشكل علأ .3
 أشخاص. ةثالث

 ،عدد الشهور ىيمكن تقسيمها عل ،ن االحتياجات المالية الواجب ادخارهاأ ،وضح للمشاركين .4
 عدد األسابيع. ىأو تقسيم القيمة المطلوب ادخارها عل

ن أبعد  .تحتاج منك الدعمقد دة للمجموعة التي لمساعقدم او  ،تجول بين مجموعات العمل .5
السبورة  ىلالدخار، ساعدهم لحل المثال معًا عل ايمانن من إعداد خطة وينتهي المشارك

 الورقية.

 علىاالدخار. ساعد المشاركين من أهدافه الشخصية ب منهمطلب من المشاركين أن يفكر كل أ .6
تدخر من أجله على لهي:  ماذا تحتاج و سئلة من األبطرح مزيد  ،اإلجابة عن هذا السؤال

طلب من المشاركين أما هي األهداف المستقبلية طويلة المدى التي لديك؟ و المدى القصير؟  
 .تحديد القيمة المالية المطلوبة إلشباع تلك االحتياجات
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بلة قاو  ،اسوقابلة للقي ،أن تكون بسيطةمن البد  ،عند تحديد األهداف هنأالمشاركين  ىأكد عل .7
 وواقعية. ،للتحقق

تحتاج إلى خطة توضح طريقة تحقيق كل هدف، س ،عندما يتعلق األمر بتحقيق أهدافك المالية .8
والمقدار الذي ستدخره كل أسبوع أو شهر  ،تحتاجه لتحقيق هذا الهدفسومقدار المال الذي 

وأن  ،ي دخلكف يرتفكولتنفيذ هذه الخطة، عليك ال ة محددة من الوقت كما فعلت سعاد.خالل فتر 
ر أهمية من هذه تقرر ما المبلغ الذي يمكنك وضعه جانبًا لالدخار، وأن تقرر ما الهدف األكث

وزيادة  ،خطة واضحة في معرفة ما عليك فعله هذا على إعدادوسوف يساعدك  األهداف.
 وأن تكون أكثر نجاحًا في تحقيق أهدافك في االدخار. ،التزامك في االدخار

وأطلب منهم أن  وسط البطاقة.في أسفل  رسم خط   طلب منهموا ،ركعلى كل مشا طاقاتوزع ب .9
 وفي الجانب األيسر هدفين طويال المدى. ،يكتبوا في الجانب األيمن هدفين قصيرا المدى

 ن عرض أهدافهم قصيرة و طويلة المدى.من المشاركي 3أو  2دقائق أطلب من  5بعد مرور  

يمكنك استخدام الشكل  :وقل ما يلي .الدخار على المشاركينطتي ل(  خ1ثم وزع الشكل ملحق)
 3لخطة االدخار. (1ملحق)
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 (1الشكل ملحق)

 خطتي لالدخار

إجمالي  هدف االدخار
المبلغ 

 المطلوب

متى تكون 
هناك حاجة 

 إليه؟

مقدار االدخار 
المطلوب كل 
 أسبوع أو كل شهر

ترتيب 
 األهمية

     قصير المدى

  ج في األسبوع  5 د شهرينعب 40 بنطلون جديد

ج في  7,5 بعد شهر 60 حذاء 
 األسبوع

 

     

     طويل المدى

 24بعد  240 دورة محاسبة
 اً شهر 

 ج كل شهر أو10

 ج كل أسبوع 2,5

 

     طوارئ 

     

إجمالي 
االدخار 
 المطلوب

  في األسبوع 15  460
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أطلب منهم ثم  ،االدخار الخاصة به أهدافمن المشاركين/ت في أن يفكر كل شخص أطلب . 10
ساعد المشاركين في كتابة تلك األهداف في الشكل  قصيرا المدى وهدفين طويال المدى.اختيار هدفين 

تخيل المبلغ و  كتب ما هو هدفك في العمود األول.أو  خطتي لالدخار التي قمت بتوزيعها. (1رقم )
ود الثاني. أكتب في العمود الثالث متى ستحتاج العم اإلجمالي الذي ستحتاجه لتحقيق هذا الهدف في

وفي العمود التالي ستضع المبلغ الذي سوف تدخره كل  .عامين؟أم في شهرين؟  في–هذا المبلغ 
وتذكر أن كل  الحالي.األخير فارغًا في الوقت  أترك العمودو  أو كل شهر لتحقق هذا الهدف. ،أسبوع

ومبالغ مالية  ،ار زمني مختلف لتحقيق هذه األهدافإطو  ،اركون له أهداف مختلفة لالدختس مشارك
 مختلفة يمكنه وضعها جانبًا. 

وضح للمشاركين/ت أن العمود المرتبط بالزمن يمكن تحقيقه بعد معرفة القيمة التي يمكنك  .11
 .هدف االدخارإلى ل وفة المدة الزمنية المطلوبة للوصيمكن معر  ،بالتاليو  .ادخارها أسبوعياً 

 وقدم المساعدة الفردية عند  هم،تجول بين ،(1المشاركون على ملء الشكل رقم )مل ما يعوبين .12
 اللزوم.  

 ب المشاركون/ت على االنتهاء، وضح لهم ما يلي:عندما يقرُ   .9

عليك معرفة  .افكلن يكون دائمًا تحقيق جميع أهد إذ ،راجع أهداف االدخار التي حددتها ▪
حسب درجة األهمية  ،رقة تدريبكلعمود األخير في و في ا رتب أولوياتكو  ما هي أولوياتك.

 ( لثاني أكثر أهمية وهكذا... 2)رقم ( لألكثر أهمية و 1باستخدام رقم )

في مشاركة أهداف  نإن كان هناك متطوع أو اثنان يرغبا ،سألأعندما ينتهي المشاركون   .10
 وشرح سبب ترتيبهم بالطريقة التي رتبوها بها.  ،ادخارهما

 شعرتم عند تحديد أهداف ادخاركم؟  يلي: بم   أل ماثم اس  .11

أن تحديد أهداف االدخار يعد  ؛أعلمهمو السبورة الورقية،  ىسجل تعليقات بعض المشاركين عل  .12
أشكر المشاركين على عملهم  ام بتحقيق هذه األهداف يعد أصعب.عملية االلتز و  ،مهمة صعبة

 الجاد.



90 
 

 النتائج:

موعد و  ،موضح فيها قيمة المبالغ التي يحتاجونها ،خارالمشاركين خطة لالد ىيصبح لد ▪
 هريًا لتحقيق أهدافه. و القيمة التي يجب ادخارها أسبوعيًا أو ش ،الحاجة إليها

 4خطتي لالدخار 

هدف 
 االدخار

إجمالي 
المبلغ 

 المطلوب

متى تكون 
هناك 
حاجة 

 إليه؟

مقدار االدخار المطلوب 
 كل أسبوع أو كل شهر

ترتيب 
 األهمية

ير صق
 لمدىا

    

  ج في األسبوع  5 بعد شهرين 40 بنطلون جديد

  ج في األسبوع 7,5 بعد شهر 60 حذاء 

طويل 
 المدى

    

 ج كل شهر أو10 اً شهر  24بعد  240 دورة محاسبة

 ج كل أسبوع 2,5

 

     طوارئ 

إجمالي 
االدخار 
 المطلوب

  في األسبوع 15  460

                                                           
 دريبي لتنمية المهارات و المعارف إلعداد دراسة الجدوى لدليل التا        4

 إنقاذ الطفل العالمية                -سوزان الصالحي
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 وارئ ل الطاالدخار ن اج اسم النشاط
على  ةً قادرًا/ قادر بعد االنتهاء من النشاط يجب أن يصبح المتدرب/ المتدربة  الهدف

: 
 ،الوعي بأهمية االدخار لمواجهة الطوارئ   •
مجموعة األهداف الموجودة  ىدمج هدف االدخار من أجل الطوارئ إل -

 في خطة االدخار.
 

 دقيقة 30 الزمن
 أقالم فلوماسترو  ،كرتات ملونهو  ،الصقشريط و  ،قالم رصاصوأ ،ورق قالب المواد

 

 ملخص النشاط:

جل الطوارئ التي قد تتعرض األسرة أيتناول هذا النشاط تعريف المشاركين/ت بأهمية االدخار من 
بعد أن يدرك المشكالت  ،خطة االدخار الخاصة به ىلها. كما سيتمكن من إضافة بند الطوارئ إل

هة و ليس لديه المبالغ المالية الالزمة لمواج ،وجود طوارئ حالة الشخص في  ايتعرض لهقد التي 
 هذه الطوارئ.

 

ادخار 

 للطوارئ
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 االجراءات :

 المشكالت التي تتعلق بالطوارئ و  ،وجود قائمة بالطوارئ التي قد تتعرض لها األسرة

لبنود المحددة التي وا ،د أهداف االدخاريحدتم تراجع مع المشاركين/ت أنه في الجلسة األخيرة  .1
االشتراك في دورة  ؛مثل ،أو مناسبات كنا نعلم بحدوثها ،مالبس جديدة ؛مثل ،فيها تمرغب

أنه عندما تحدث الطوارئ أو  ،إال أننا نعرف أيضاً  مشروع خاص.ب ءبدالأو الرغبة في  ،تدريبية
 أو نشارك في مواجهتها. ،علينا أن نتحملهاو غالبًا ما تنتهي بمشكالت  ،األحداث غير المتوقعة

واألحداث غير  ،ارئةالط تسديد النفقات هوب أن ندخر من أجلها باب التي يجاألس من أهمو 
 المتوقعة األخرى. 

"ما أنواع الطوارئ واألحداث غير المتوقعة التي قد  :السؤال التاليالمشاركين/ت  ىعلطرح أ  .2
 تقع لنا أو ألسرنا في أي وقت؟"

طرح السؤال التالي: "ماذا يفعل أثم  ركون.بينما يذكرها المشا ،كتب األفكار على اللوح القالبأ .3
 الناس عند حدوث هذه الطوارئ؟"

 قد تتضمن ما يلي:و  ،كتب ردود الفعل على اللوح القالبأ .4

 اقتراض نقود من صديق/ قريب •

 الحصول على نقود من مقرض •

 بيع أشياء شخصية من المنزل •

 االمتناع عن األكل •

  المدخراتاستخدام  •
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في حالة عدم وجود أي مدخرات لديك والتي  ا األمور التي قد تحدثي: "مطرح السؤال التالأثم  .5
لخص و  ،اللوح الورقي ىتعليقاتهم علو تهم ايمكنك استخدامها في وقت الطوارئ؟" أكتب مشارك

 المشاركينتعليقات و للطوارئ من خالل إجابات  ىالحوار في محاولة لوضع معن
و واللحظة للشخص أو ألسرته.  كما ي التالتكاليف التي يجب أداءها ف ؛تعني الطوارئ 

األسرة  فرادأأن  -دائماً  –فمن المتوقع  ،ي أسرةألالطوارئ  حدثنعلم أنه عندما ت
أو  ،الفواتير الطبية ؛قد تتضمن تكاليف الطوارئ و .  المال المطلوب يضعون  همجميع

 ،قعةغير المتو  فةويمكن أن تحدث التكل أو تكاليف دفن. ،إعادة بناء منزل تهدم
في  ،وغالبًا ما يحدث ذلك رة مااًل كافيًا في نهاية الشهر.عندما ال يكون لدى األس

وقد تساعد  .خرآأي طارئ  وأ ،حالة عدم قدرة العائل على العمل بسبب المرض
وتجنب السلوك الخطر الذي قد  ،ل هذه الظروفالمدخرات شخصًا على االستعداد لمث

 .يسلكونه للحصول على المال سريعاً 
يهتم بمواجهة الطوارئ. و أهمية وجود هدف داخل خطة االدخار  ىلمشاركين في مدش اناق .6

هدف لأن وضع المال في صندوق ادخار ليس بالضرورة  ؛ن وأن يفهم المشارك ىركز علو 
 .اً أو ثابت اً مستمر  اً هدفيكون ولكنه  ،قصير أو طويل المدى

واطرح السؤال التالي:"ما المبلغ  ،خاري خطة اد td)  1العودة إلى الشكل )بسأل المشاركين أ .7
 تحقيق هذا الهدف؟لالوقت تحتاج من كم و الذي تريده ليكون في صندوق ادخارك؟" 

حسب أ.  ثم اللوح القالب ىوأضفه إلى الشكل الموجود عل ،حصل على إجماع من المجموعةأ .8
 مقدار االدخار األسبوعي. 
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والتي  ،م االدخار من أجل الطوارئ ن المهأنه م ؛فالنقطة الرئيسة تذكر أن ذلك مجرد مثال. .9
حدد المبلغ الذي يمكنك وضعه في و  تضمنة في أهداف وتخطيط ادخاركم.يجب أن تكون مُ 

إذا ما استخدمت الصندوق  ،وأيضاً  والتزم بهذه الخطة. ،صندوق ادخارك كل يوم أو كل أسبوع
سوف  ،لهذه األحداث سبقاً ما قمت بالتخطيط م وإذا حاول إعادة المال بأسرع ما يمكن.

إذا كان لديك  ،ستخدام المدخرات األخرى تلن  كألن ؛يساعدك ذلك على تحقيق أهدافك األخرى 
فقد تجنبك التورط في سلوكيات  ،استخدامها في حالة الطوارئ  كبعض المدخرات التي يمكن

 خطرة للحصول على المال سريعًا.
إال أنه  في حياتكم. حاجة فورية اذ اً ئ شيئاالدخار من أجل الطوار وأخيرًا، قد ال يكون  .10

ن هذه الدروس تعلمكم مهارات يمكنها أن تكون مفيدة ليس اآلن إ .االعتبار بعين أخذهيجب 
أرجو أن تتذكروا أنه إذا لم يكن لالدخار من أجل  ،بل في المستقبل أيضًا.  ولذلك ،فقط

 .ظمى في المستقبلوية عفقد تكون ذات أول ،آلنالطوارئ أهمية كبيرة في حياتكم ا
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 طرق االدخار  اسم النشاط
يجب أن يصبح المتدرب/ المتدربة قادرًا/  ،بعد االنتهاء من النشاط الهدف 

 فيعيوب أنواع االدخار المتاحة و ف مميزات عرُ ت   :على ةً قادر 
 المجتمع.

 
 

 دقيقة  40 الزمن 
أقالم و  ،كرتات ملونهو  ،شريط الصقو  ،اصرص مقالوأورق قالب،  المواد المطلوبة 

 فلماستر
 

 ملخص النشاط:

توضيح مميزات و و  ،غير الرسميةو  ،طرق االدخار الرسميةى يتم التعرف علس ،في هذا النشاط
أنسب األساليب و أساليب و طرق االدخار المختلفة. كما يتعرض النشاط لمناقشة أفضل و عيوب 

 5ر.لتحقيق خطته في االدخاركين كل شخص من المشا ئمالتي تال 

 

 

                                                           
 الدليل التدريبي لتنمية المهارات و المعارف إلعداد دراسة الجدوى         5

 إنقاذ الطفل العالمية                -سوزان الصالحي

 

طرق 

 االدخار
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 االجراءات :

 ضع قائمة بطرق االدخار المختلفة  –الجزء األول 

أنه يوجد عدد من الطرق التي يمكن أن يستخدمها الناس الدخار المال، ؛ وضح للمشاركين .1
كل واحد منهم مجموعة من  ىوزع علو هذه الطرق. تكون  عطهم بعض الوقت في التفكير فيم  أ

بكتابة طريقة أو أكثر يمكن أن يستخدمها األهالي الدخار  منهم القيامأطلب م ث ات.البطاق
 عدد من الطرق.أكثر في  دقائق للتفكير 5أعطهم و المال. 

 لخص األفكار المكتوبة على البطاقات. ثم عندما ينتهوا قوموا بلصق البطاقات على الحائط.  .2

أعطهم بعض  ،لغون في ادخار المال؟البا طرح السؤال التالي:"ما الطرق التي يستخدمهاأ  .3
من  كل واحد منهم مجموعة ىوزع علو قد تكون هذه الطرق.  م  الوقت في التفكير في

ستخدمها البالغون )كاألب أن يأو أكثر يمكن  ،أن يقوموا بكتابة طريقةمنهم أطلب ثم البطاقات.
 ي أكثر عدد من الطرق.كير فدقائق للتف 5الجيران( الدخار المال. أعطهم  -األقارب  -األم –

ص األفكار المكتوبة يلخثم تبلصق البطاقات على الحائط.  ن قومومن ذلك ي ن عندما ينتهو .4
 على البطاقات. 

وأطلب منهم مناقشة  ،أشخاص 4أو  3 ؛منعمل تتكون قسم المشاركين إلى مجموعات   .5
 ؟"ن ير البالغادخاالسؤال التالي: "ما االختالفات التي توجد بين طرق 
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إجاباتهم قد تتضمن و  ،بمناقشتها تجعل كل مجموعة تشارك بفكرة واحدة قامأ ،دقائق 5بعد   .6
 من تلك الطرق: اً بعض

 من المال كل يوم أو كل أسبوع اً صغير  اً ضع جانبًا مبلغ -

 الزائدولتوفير المال  ،لتنفق مااًل أقل اً جد طرق -

 ضع جانبًا المال المكتسب كادخار -

 افتح حساب ادخار -

 المنزل لمال فية ابئتخ -

 على االدخار )جمعية( اً انضم إلى مجموعة تساعد بعضها بعض -

 فعالً من األشخاص الذين يدخرون النصيحة والدعم طلب أ -

هذا النشاط.  وأنت  فيمختلفة لالدخار تعلمنها معًا  اً أن هناك طرق ،المشاركين ىأكد عل  -
ًا المال يوميدخروا قلياًل من أن ي يمكن للجميعو  حاجة إلى الكثير من المال لتدخر.بلست 

 م بالخطة .أن تخطط وأن تلتز  ؛المهممن لكن و   ًا.أو أسبوعي

 6حدد األماكن الرسمية وغير الرسمية لالدخار –الجزء الثاني  -

الطرق المختلفة التي  عنلحديث لقد استغرقنا بعض الوقت  ناوضح للمشاركين أن -
 النقود أن يضعوا فيها  تلفة التي يمكنالمخ واألماكن ،يستخدمها الناس الدخار النقود

في  : " ما أكثر الطرق انتشاراً إسألهمورغبتهم في ادخارها. ثم  ،بمجرد حصولهم عليها
 سم المدينة أو القرية(؟االدخار داخل مجتمعك )يفضل ذكر لالناس  ماستخدا

ر غيو ي ووضح الفرق بين األسلوب الرسم ،المشاركين على اللوح القالب اتدون إجاب -
 كما يلي: ،الرسمي

                                                           
 نمية المهارات و المعارف إلعداد دراسة الجدوى تدريبي لتيل الالدل        6

 إنقاذ الطفل العالمية                -سوزان الصالحي
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، وغير الرسميةكمكتب البريد، تقدم خدمات االدخار بواسطة مؤسسة االدخار الرسمية   -
أنك تكسب  ؛بمعنى ،ار الرسمية بما يطلق عليه أرباحوكثيرًا ما تعود خدمات االدخ .كالبنوك

 تتقوم بعض المؤسساو  احتفاظك بمدخراتك في حساب رسمي. مقابل ،قلياًل من المال
الرسمية كثيرًا ما تفرض عليك  المؤسساتإال أن  لمدخرات.بالتأمين على ا سميةالر 

أدنى من المال الذي تحتاجه لتفتح  اً ويكون لديها حد ،مصروفات الستخدامك خدماتها
 . هوتحتفظ ب ،حساباً 

قد ف ،ويكون ذلك عادًة في المنزل ،تتدبر أمورك ؛والطريقة غير الرسمية لالدخار هي أن  -
 االدخار ليس لههذا النوع من و  ،..صورة مجوهرات أو ماشيةبأو  ،ةنقودك سائلتفظ بتح

 .أي قواعد أو مشاركة مع الحكومة

شجع و  ،طرق االدخار التي يستخدمها الناس في هذا المجتمعو رجع إلى قائمة أساليب أ .1
 غير رسمية لالدخار. ولتساعدك على تقرير ما إذا كانت كل منها طريقة رسمية أ المجموعة

"ر" أما  ضع عالمة "غ" أمام غير الرسمية و
 أنظر الجدول التالي لمساعدتك: .الرسمية

 

وا يرفعوا أيديهم إذا كانن أن أطلب من المشاركي .2
يعرفون أي شخص قد استخدم واحدة من الخدمات 

كان هناك  إن ؛ البنكية، ولمن رفعوا أيديهم أسألهم
وكيف  ،من يريد وصف ما يعرفه عن هذا الشخص

 .؟يستخدم الخدمات البنكية
 

 

 

 

 

 غير الرسمية الرسمية

 البنك

 

مكتب 
 البريد 

في المنزل )نقدًا( على 
 سبيل

مثال: البنك المنزلي  
  واالدخار في المرتبة

 وحفرة في األرض 

عيني: )الذهب 
  (والمجوهرات
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 ناقش مميزات وعيوب أساليب االدخار المختلفة –الجزء الثالث 

 ير رسمي"."رسمي" " وغ جدران الغرفة مع العناوين التالية: ىعلتين بير م كرس 2 ورقتيضع   .1
" على الجانب -ارسم خطًا أسفل وسط كل ورقة وضع عالمة "+" على الجانب األيسر وعالمة "ثم 

 األيمن.

 تقف أمام واحدة من األوراق.أن كل مجموعة طلب من اثم  ،قسم المشاركين إلي مجموعتين  .2
 يلي: م ما وضح لهو 

دخار.  من وسائل االوعيوب كل وسيلة  تزاميلديكم دقيقتان لكتابة أكبر عدد ممكن من م  *
و سلبي أو وما ه، و المميزات التي تتعلق بهذه الوسيلة تحت عمود "+" أكتب األشياء الجيدة أ

 ". -بهذه الوسيلة تحت عمود "  اً يعتبر عيب

 قت. سوف أعلن انتهاء الو  ،نيبعد دقيقت   *

 ،وا ما كتبته المجموعة التي سبقتكمأاقر  وران الساعة إلى الورقة التالية.انتقلوا باتجاه د    *
 أو أي عيوب قد تفكرون فيها.    ميزاتوأضيفوا أي م

إن كان هناك من يرغب في التعليق أو إعطاء  :سألوأفيما كتبوا  ؛ناقش المجموعة كلها  .3
 توضيحات. 

 : أدناه ضح في الجدوليتمما  اً المشاركين بعضقات تعليو مل إجابات تقد تش  .4

 ؟وهذه العيوب أين تفضلون ادخار أموالكم"بناًء على هذه المزايا  سأل:أقبل إنهاء هذا النشاط   .5
 ولماذا؟"

أكثر من  اً وبعض األساليب تناسب أشخاص ،عديدة لالدخار اً وذكر المشاركين أن هناك طرق ،لخص
 أساليب االدخار قد تتغير بالنسبة لنا من وقت ألخر.و  ن طرق شخاص آخرين. كما أأ
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 ترتيب المخاطر العيوب المزايا خدمة االدخار
 سميةالر 

 البنوك
 مكتب البريد

 

 االختيار األكثر أماناً 
أقل إغراء في السحب 

 والصرف
 قد تعود بأرباح

الحصول على مساحة 
أكبر من المنتجات 
االدخارية )شهادات إيداع 

ري أو اب جاأو حس
 صندوق معاشات الخ...(

المساعدة على إدارة 
 المال

قد توفر الوقت في سداد 
 الفواتير

 القيمة مكافأة منخفضة
قد يكون الحد األدنى 
المطلوب من اإليداع لفتح 

 حساب حاجزاً 
 قد يكلف مصروفات

طوابير طويلة وتأخير 
 داخل البنك

 قد تكون مربكة
أقل إتاحة للفقراء ولمن ال 

 قراءة والكتابة  ون اليعرف

 

 غير الرسمي
في المنزل 

 )نقدًا(
 

عينية )ذهب أو 
مجوهرات أو 
ماشية أو أرض 

 الخ...(

 سهولة الوصول
 

قد تزيد القيمة بمرور 
 الوقت

يجب البيع للحصول على 
مما يقلل إغراء  –النقد 

 الصرف

 غير آمن
سهل صرفه جدًا 
و"ضياعه" على بنود غير 

 ضرورية
ة ي حالصعوبة سيولته ف

 الطوارئ 
قد تنخفض قيمته بمرور 

 الوقت
المخاطرة بالسرقة أو 
الموت )في حالة 

 الحيوانات(
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 التفكير في تشكيل  مجموعات االدخار النشاط

 ةً بعد االنتهاء من النشاط يجب أن يصبح المتدرب/ المتدربة قادرًا/ قادر  الهدف
 على :

 على تشكيل مجموعات ادخار. -

 قةقيد 30 الزمن

أقالم و كرتات ملونه، و  ،شريط الصقو  ،قالم رصاصوأ ،ورق قالب موادلا
 فلماستر

 ________________ الملحقات

 

 
 
 
 
 

مجموعات 

 راالدخا
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 الخطوات: 
 فيما تعلموه في هذه الجلسة.  اويفكرو  ،أطلب من الجميع أن يجلسوا بهدوء لعدة لحظات .1
 االدخار؟ المشاركين: "ماذا فعلنا في جلسة أسأل .2
تتماشى مع النشاط على عن محطات التوقف التي ون كل نشاط، أكشف مشاركفيما يحدد ال .3

 مل هذا على: تاللوح القالب، وسيش
 أهمية االدخار -
 خطتي لالدخار -
 االدخار للطوارئ  -
 طرق االدخار  -
 يطرحوا أسئلتهم أو يقدموا تعليقاتهم.لأدع المشاركين  .4
وكيف يمكن أن   ،اعيةالجم أن يتحدثوا عن طريقة االدخار جميعهم، أطلب من المشاركين .5

 يقوموا بتشكيل مجموعات إقراضية داخل مجتمعاتهن المحلية.
كيفية إدارة لألن ذلك يعتبر مدخال  ،شجع المشاركين على االستمرار في التفكير فيما تعلموه .6

 مجموعة اإلقراض بهدف االدخار.
 
 

  



103 
 

 

  

 المجتمعيةالمبادرات 
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 المبادرات المجتمعية 

 

 

 هداف الجلسة :أ

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعبير عن مفهومي المبادرة والمبادر بمفهوم واضح وصريح . .1

 معرفة صفات القائد . .2

 هداف المبادرات .اوصف وتحديد  .3

 شرح مراحل بناء المبادرة .4
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 ستخدمة :وسائل الملق واالطر

 

  

 

 ساعتان :زمن الجلسة           

  ؟ماهي المبادرات ومن هو المبادر :وهو ،عن طريق طرح سؤال ،العصف الذهنيبيقوم المدرب 

 هي المبادرات ؟ : ما والً أ

 

 

 

 

صة الفر  ليه ويستغلإالمبادر : يقول بيتر داركر ان المبادر هو فرد يبحث فعال عن التغيير ويستجيب 
 يير .السانحة للتغ

 دقائق(10نسان المبادر )إل مناقشة لعرض صفات ا إجراءيقوم المدرب ب

 نسان المبادر :إل صفات ا

 تحقيقه بشكل كامل .إلى ساعيا ن يرغب في القيام بالعمل المطلوب منه أيجب  :الرغبة في العمل .1

التي قد  لمعيقاتويواجه ا ،ئههدو ويحافظ على  ،الشخص المبادر يثق بنفسه :الثقة في النفس .2
 يتعرض لها عند القيام بالمبادرة .

 

 معلومة

ي المجتمع من خالل حداث تغيير فأ شخاصألنها محاولة اأتعرف المبادرة على 

 عدمو تها،طاسبوغالبا ما تتميز المبادرات ب .وتلبية احتياجاتهم ،خدمة الناس

لكي يتم تنفيذها بل  ،و مصادر التمويلأ ،موارد كثيرةإلى فال تحتاج  تعقيدها؛

نشطة التي يقوم بها الشباب باالعتماد على مهاراتهم وخبراتهم ألتعتمد على ا

 ح معهم .تطبيقها بالمتامحاولين 

 

 العصف الذهني 

 مجموعات عمل 

 عرض تقديمي
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 سبيل المثال .ي ميعقات تواجهه في أويتحدى  ،ن ينجح في عملهأيصر على  :صرار والتحديإلا .3

 سوف ينجزها بشكل كلي . ،يقتنع أنه سينجح في مبادرته ماعندالرغبة في النجاح:  .4

 .القدرة على قيادرة الفريق .5

 دقائق(:10هداف المبادرات )أل اً تقديمي اً مدرب عرضالم ديق

 هداف المبادرات : أ

حداث تغيير في المجتمع إن تساهم في أتفعيل دور الشباب في المجتمع من خالل تنفيذ فكرة يمكن  .1
 ود حاليا .جالمو 

 دارة.إلة ال فكر يعلمهم الكثير حو ،كلوكذ .في زيادة وتنمية مهارات وقدرات الشباب كثيرا يساهم .2

 حداث تغيير في المجتمع .إتفتح المجال لوجود عدد من االفكار الجديدة التي قد تسهم ب .3

 يفعلون . م  بحد أن يخبرهم أمن انتظار  اً ءبد مفكار خاصة بهأتنفيذ بتشجيع الشباب على التفكير  .4

 .رض الواقع أ علىفكارهم أن على فرصة لتنفيذ ويحصل الشباب المبادر  .5

 طرح وتنفيذ المبادرات المجتمعيةحل مرا

 دقيقة ( لبدء مراحل بناء المبادرات :45لى مجموعات )إالمدرب المشاركين  ُيقِسم

 ولى : وجود الدافع والرغبة أل المرحلة ا

نشاء مبادرة ما في إن يكون لديه دافع يدفعه للقيام بأيجب عليه  ،حتى يخرج الشخص بفكرة مبادرة ما
لقيامه بمبادرة للتخفيف  اً المدارس قد يعتبر دافعمام أطفال ألياد عدد حاالت دهس ادز إ ؛مثال ،المجتمع

 هذه الحالة. من
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 المرحلة الثانية : الفكرة 

ن يجد فكرة أعليه  ،لديه لسبب ماالدافع ولد تن يأبعد 
 .في المجتمع اً وتحدث تغيير  ،المبادرة التي قد تحل المشكلة

ن ال تكون أو  ،وريادية ،ديدةن تكون الفكرة جأوال بد 
 ةومختلف ،بداعيةإفكرة هو يطلبه المجتمع  ما. مستهلكة

 وجديدة تلبي احتياجاته .

 هداف ألالمرحلة الثالثة : تحديد ا

 

                                    

 

 ،ياسقابلة للقو  ،ن تكون حقيقةوأ ،هدافه بوضوحأن يحدد أ يهعل ،عند الخروج بالفكرة وتدوينها
 تحقيقها من خالل المبادرةإلى يسعى  ،هداف خاصةألو  ،عام لهدف   هرسمبوذلك ، زمني محددة بوقت  و 
. 
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 المرحلة الرابعة : التخطيط للمبادرة 

 وهي : ،سئلةألمن ا عددجابة عن إلفي هذه المرحلة يتم ا

 توضيح السؤال الرقم
  ،اطفال ،شباب ،كبار السن ماهي الفئة التي تستهدفها المبادرة ؟ 1

 عمار معينة أو تحديد أ
الموارد ، الوسائل ،دواتألا ماهي االحتياجات الالزمة لتنفيذ المبادرة ؟ 2

 البشرية , الخ (
الية التي سيتم فيها آلا ما ماهي خطوات تنفيذ المبادرة ؟ 3

  ؟تنفيذ المبادرة
 ؟شخاصألمن هم او  ؟عضاء الفريقأمن هم  4

ن تتوفر بهم ؟ وهل أيجب ماهي المهارات التي و 
 هم مهتمون ؟

العضو المناسب في المكان 
 المناسب

العضو المناسب في المكان  عضاء الفريق؟أدوار بين ألكيف ستوزع ا 5
 المناسب

 

 رحلة الخامسة : الحشد الم

 ماذا تعني بكلمة حشد ؟

 .ير في سياسة ماتغو أا لدعم مبادرة م ،استراتيجيعالم المتاحة بشكل إلهو استخدام وسائل الضغط وا
تحليل ميزان        يمكننا االعتماد على  ،وهنا .ن نفكر بطريقة منهجيةأعلينا  ،والنجاح هذه المهمة

 :( swatالقوة )

 (strenghtsنقاط القوة )

 (weaknessesنقاط الضعف )

 (opportunitiesالفرص )

 ( Threatsالتهديدات )
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  :بعض المعلومات التي قد تفيد في ذلك تالياً و  .تنالحمال  ن نخططأعلينا  ،ولتحقيق كسب التأييد

 تحليل ميزان القوة المحملة . .1

 المشكلة والسبب للمشكلة . .2

 وما الذي تهدف لتغييره ؟ من هو الجمهور المستهدف؟ .3

 . ماهي رسالة الحملة ؟4

 االستراتيجية؟ماهي خطتنا  .5

 ذ؟ما التكتيكات التي ستستخدمها في التنفي .6

 الترويج للمبادرة  :حلة السادسةمر ال

عالمية إخطة  إلعدادعضاء ألعالمي من اإفريق  منها؛ تشكيل ؛الترويج للمبادرة يكون بعدة طرق 
و أ ،وسائل التواصل االجتماعي ؛سواء ،من خالل الوسائل المختلفة ،كاملة للترويج للمبادرةمت
 كثر سهولة .أل طريقة اوب منشوراتال

 وبالتسلسل : ،عالن فيها عن مبادرتكإلية التي يمكن امعالإلاساليب ألومن ا

 ح فيه فكرة مبادرتك بالكامل .وض  تُ ير صفيديو ق .1

 فهم؟(اهدأفهم داخل المبادرة ؟ ائ)من هم ؟ وظعضاء الفريق أفيديو قصير حول  .2

 ه.فييصال فكرة مبادرتك إلفيلم قصير  .3

 المبادرة. فينفيذها طط لتبرز النشاطات التي تخأفيديو توضح فيه  .4

  منشورات .5

 عكس صورتك .ت انهأل  ،مستوى عال   ذات كون تن أمع ضرورة  ،طالق مبادرتكإتنفيذ حفل  .6
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 المرحلة السابعة : الميزانية 

عليك  ،المبادرةلتنفيذ والالزمة ولمعرفة الميزانية الخاصة  .بسيطةو  مفصلةتتطلب المبادرة ميزانية 
 حساب مايلي :

 توضيح  سؤاللا قم الر 
 ،دوات متعلقة بفكرة المبادرةاألتكون  وسائل تنفيذ المبادرة؟و دوات أما  1

 خرى ألى إوتختلف من مبادرة 
نجزها خالل الشهر تعمال التي ساألما عدد  2

 ول؟أل ا
 ؟دوات الالزمة لكل نشاطألوما ا

نشطة أقد تقوم بتحديد ثالثة  كمثال 
رها دوات الواجب توافألمع تحديد ا

 كل نشاطل
 باجات,.....و  ،مالبس تطوع :مثال عضاء الفريق؟أماهي تجهيزات  3
تقوم سما المواد االعالمية التي  الترويج 4

وكم  ؟عدادها للترويج لمبادرتكإب
  ؟سيكلفك تنفيذها

كبف سنغطي مصاريف مواصالت المتطوعين  5
  ؟لى مكان النشاطإمن و و عضاء الفريق أو 

 تكلفة حسابو  ،مواصالتالتحديد 
  .عضاءألوا ،المتطوعيننقل 

 

 جميعها نشطةاأل المرحلة الثامنة : تحديد زمان ومكان 

ويتوجب عليك تحديد زمان ومكان كل  ،ولأل نشطة التي ستنفذها في الشهر األ عداد جدول يتضمن اإ
 نشاط.
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 المرحلة التاسعة : التنفيذ

  .جدولعلى ال ها بناءً تعمال التي حددألا القيام بتنفيذ

 

 

 

 

 

  

تقييم 
االحتياجات

تصميم 
المهام

هامتنفيذ الم

ملتقييم الع
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 األعمالريادة 



114 
 

 ريادة المشاريع

 
 
 

 اهداف الجلسة :
 
 
 

 
 

 الطرق والوسائل المتعبة :
 
 
 

 
 

 ساعتان :زمن الجلسة 
 
 
 

 ريادة المشاريع يتعرف المشاركون علي معنى  .1

 ساسيات لتخطيط المشروعأوضع ن من ويتمكن المشارك .2

 . مور الواجب معرفتها لتخطيط المشروعأللى االتعرف ع .3

 

 العصف الذهني 

 مجموعات عمل 

 المناقشة والحوار 
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 دقائق(10هداف الجلسة التدريبية )أيبدأ المدرب بعرض 
 ثم بالتمهيد للعصف الذهني حول :

 دقيقة (15: العصف الذهني ) والً أ

 ع؟ريادة المشاري يما ه
 
 
 
 
 

 دقيقة (20لى مجموعات )غم المدرب المشاركين قِس يُ 

 جراءات : إلا
 شخاص .ا 3بحيث تحتوي كل مجموعة على  ،لى مجموعاتإم المدرب المشاركين قِس يُ . 1
 ؟ اً ناجح اً رياديصبح أكيف  ؛. تقوم كل مجموعة بكتابة2
 وعات .. تقوم كل مجموعة بشرح ما تم مناقشته في المجم3
 
 
 

 

لى عمل تجاري مع إة تحويل الفكرة العظيمة لكيفي اً اطار سلوب يوفرا هي

 الحرص على االستمرارية.
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 دقائق 10 –ين الكذبة ( أنشاط تحفيزي للذاكرة ) تنفيذيقوم المدرب ب

 ،نين صحيحتياثنت عبارات؛ 3بحيث يقوم المتطوع  بالتحدث عن ،يقوم المدرب باختيار متطوع .1
 والثالثة خطأ.

 ويتم تحفيزهم ونشاطهم . ،ين الكذبةان يعرفوا ا. على المشاركين 2

 

 

 

 

 

معرفة مصادر 
التمويل 

معرفة القوانين
الحكومية التي 
تنطبق على 
المشروع

معرفة مصادر 
حاجات المشروع 

معارف المشروع 
االساسية قوتك 

للنجاح 

معرفة كيف 
وع تعملين بالمشر

معرفة تخصص 
المشروع 

معرفة بيئة 
المشروع

ة المعرفة الفني
المرتبطة 
بمنتجاتك 

 تحفيز
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 ريع :ية ريادة المشاهمأ  

 

 

 

 همية ألدرج ا اسم التمرين
 همية ريادة المشاريع أن على ون يتعرف المشاركأ .1 الهدف 

ريادة المشاريع  ن على كيفية وضعون يتعرف المشاركأ .2
 همية ألضمن درج ا

 دقيقة  20 الزمن 
 الصق و وراق , واقالم , أ المواد 

 

 

 

 جراءات :إلا

 ربع مجموعات .ألى إن تقسيم المشاركييقوم المدرب ب .1

 ريادة المشاريع على شكل بطاقة صغيرة .أهميات من أهميات  3. تقوم كل مجموعة بكتابة 2

 البطاقات على شكل درج .. تلصق 3

 عليها . ُكِتب  وما  ،تتم مناقشة البطاقات .4

 

 

  

درج 

 االهمية
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 دقائق10 - مفهوم  تنظيم المشروع )عصف ذهني (

 

 

 دقائق10-مي ( روع  )عرض تقديهمية تنظيم المشأ

وهذا يؤدي إلى حصر وتركيز الموظف على ذلك  ،يهتم التنظيم بتقسيم العمل بين أعضائه  -1
 العمل دون غيره.

مما يؤدي إلى سهولة وانسياب  ،يوضح التنظيم اإلجراءات التي يجب اتباعها داخل كل قسم  -2
 العمل.

الصادرة من مراكز السلطة  تقبال القراراتواس ،يهيئ التنظيم الكيفية التي يتم بها إرسال  -3
ومد العاملين  ،والعليا لدنياهذه القرارات إلى كافة المستويات اإلدارية ا بتوصيلوذلك  ،المختلفة

 كافة بالمعلومات الالزمة ألداء األعمال.
 ،اإلدارية الوظائفيكفل التنظيم تهيئة سبل االتصاالت الرسمية وغير الرسمية بين مختلف   -4

 .دل المعلومات بين مختلف المستوياتيسهل مهمة تبا مما

  

سهل تنفيذ ألى إن ترتب مواردك بطريقة نظامية للوصول أتنظيم المشروع : هو 

الرئيسية فيه بطريقة  ، وتنفيذ الوظائفن تنظم موارد مشروعكأوعليك  .ممكن

 لوقت الصحيح .في او ،وع بتكلفة فعالةنفيذ خطة المشرلكي تضمن ت ،منظمة
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 التنمية المستدامة :

 

 هداف الجلسة :أ

 

 

 

 

 

 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

 

 

 

  

 ساعتان زمن الجلسة :

 

 

 

 هميتها على الفرد والمجتمع .أالتدريب على مفهوم التنمية المستدامة و .1

 التعرف على طرق التنمية المستدامة . .2

 .هايجابيات التنمية المستدامة وسلبياتإالتعرف على  .3

 الحوار والمناقشة  .1

 العصف الذهني  .2

 موعات عملمج .3
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 دقائق(5هداف الجلسة التدريبية للمشاركين بوضوح )أيبدأ المدرب بعرض 

 تالية :ثم يبدأ بالتمهيد للعصف الذهني حول النقاط ال

 دقيقة (15: العصف الذهني ) والً أ

 بالتنمية المستدامة ؟د و قصالمما  -  

 ما شروط التنمية المستدامة ؟ -        

 دقيقة(30المدعم بالصور التوضيحية )ثانيا :الشرح النظري 

 

 

 شروط التنمية المستدامة :

 .المحيط الحيوي سد حاجات اإلنسان األساسية دون تجاوز الحدود الخارجية لقدرة  .1

 الوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجياتها . .2

 لتنمية المستدامة .مراعاة تحقيق األهداف التي تدعو إليها ا .3

 دقيقة(25همية التنمية المستدامة من خالل مجموعات العمل )ألى إيبدأ المدرب بالتمهيد 

 لمستدامة ؟همية التنمية اأما  -

 ور التنمية المستدامة كمصدر لالنتاج .د -

 دقائق(:10همية التنمية المستدامة )أثم يقوم المدرب بشرح 

 

األعمال التجارية  ،وكذلك .هي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعاتنمية المستدامة : الت

 .ن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتهأبشرط 
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 المستدامة:همية التنمية أ

 نتاجية والكفاءة االقتصادية .إل رفع ا .1

 ضمان استعمال الموارد الطبيعية بشكل مستدام . .2

 .ةالمرأوتمكين  ،المساواة بين الجنسين .3

 دقائق(10ثرها على الدخل القومي )أمية المستدامة و ***دور التن

 دخل الفرد . وزيادة ،مجتمع معلوماتيوضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى  .1

واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا  ،إعداد سياسات وطنية لالبتكار .2
 الت.المعلومات واالتصا
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 ين االقتصاديالتمك

 

 هداف الجلسة :أ

 

 

 

 

 الطرق والوسائل المستخدمة :

 

 

 

 

 ساعتان :زمن الجلسة     

 دقائق 10المدرب مراجعة للجلسة السابقة  ُيجري 

يقوم كل مشارك بكتابة جملة بسيطة ثم  ،وراق على المشاركيناتوزيع ب ،المدرب بموضوع الجلسةبدأ ي
 دقيقة(15) تمكين االقتصاديعن مفهوم ال هليخطر ببا ول ماا في

 التمكين االقتصادي.تلخيص مفهوم ثم  ،ن على الورق وكتبه المشارك المدرب ماناقش يثم 

 

 العصف الذهني .1

 . عمل مجموعات2

 دوارألتمثيل ا .3

 هميته في المجتمع .امعرفة مفهوم التمكين االقتصادي و .1

ودوره في تنمية  قتصادي للمرأةاالهمية التمكين أمعرفة  .2

 المجتمع.

 ربط دور الرجل والمرأة في تنمية االقتصاد .3
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 هو التمكين االقتصادي ؟ ما

 نتاجية بهدف تنمية المجتمع إل ى اوزيادة القدرة عل ها،ورفعالفرد  هو تطوير مهارات

 نشاط:

 صغيرة .لى مجموعات إن المدرب المشاركيم قِس يُ  .1

 تقوم كل مجموعة بالتفكير بتجربة حياتية متعلقة بالتمكين االقتصادي . .2

 تم مناقشته في كل مجموعة . عرض مايتم  .3

 ص :ملخ

 هداف التمكين االقتصادي :أ

 الحد من البطالة  .1

 دفع عجلة التنمية .2

  النهوض باالقتصاد الوطني .3
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 القيادة السرية اسم النشاط
ز المشارك ن  الهدف  استعادة ترك 

ونشر جو من  ،المشاركين/المشاركاتخفض حالة الترقب بين  -
 زالة الحواجزإالمرح و 

 مساحة لتنفيذ النشاط المواد المطلوبة
 دقيقة15 الزمن

 

 جراءات :إلا

 . يطلب المدرب من المشاركين الجلوس بشكل دائري على االرض.1

 اركين الخروج من الغرفة.رب من أحد المشيطلب المد .2

 للمجموعة. اً ثم اخت ار قائد .3

خذ بعين االعتبار ألمع ا ،على القائد أن يقوم ببعض الحركات التي تقلدها باقي أفراد المجموعة .4
 بحيث تبدل الحركة خالل وقت قصير. ،التنو ع في الحركات

ولة التعرف على قائد المجموعة لمحا ،الدائرة طلب من الشخص الذي خارج الغرفة الدخول بوسطأ .5
 .الذي عمل الحركات

 نشاط
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 دقيقة (20همية التمكين االقتصادي بالنسبة للرجل والمراة )أ

 لى مجموعتين .إالمدرب المشاركين م قِس يُ . 1

بينما تقوم المجموعة  ،همية التمكين االقتصادي بالنسبة للرجلأولى بمناقشة أل تقوم المجموعة ا .2
 ية التمكين االقتصادي بالنسبة للمراة .همأية بمناقشة الثان

 على الورق القالب وعرضه.تم مناقشته  تقوم كل مجموعة بكتابة ما .3
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 البطالة

 

 

 هداف الجلسة : أ

 

 

 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التعريف بمفهوم البطالة .1

 حلول بديلة لها . توفيرو، معرفة كيفية مواجهة البطالة .2

 حل جذري لهاتوفير وكيفية  ،معرفة ثقافة العيب .3

 العصف الذهني  .1

 مجموعات عمل  .2

 عرض فيديو  .3
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 ساعتان :زمن الجلسة        

 ؟ن المفقودم   اسم النشاط 
 وزيادة نشاطهم ،حفيز المشاركينت الهدف
 دقيقة15 الزمن

 ال شيئ المواد المطلوبة

 جراءات :إلا

 .القاعة من للخروجين)أ( التطوع المشارك المدرب من أحد لبطي   .1

)ب(  آخر شخص يخرج وأن ،أماكنها تبّدل أن المجموعة من دربالم لبطي   المتطوع يخرج عندما .2
 .يختبئ أو آخر باب من

 .المفقود هو من يعرف أن ثانية30 خاللفي  ها/منه طلبيُ و  قاعةال إلى  )أ( خلدي .3

 (ب( المشارك ربحلم ي يعرف، لم حال يوف عرف المفقود، ربح. حال في .4

 .جدد نيمتطوع يارباخت باللعبة نستمر أن الممكن من المتوفر، الوقت بحسب .5

 ئق(دقا10عن مفهوم البطالة ) اً ذهني اً المدرب عصف يجري 

 

 

 

 

 نشاط
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 البطالة ؟ماهي 

. 

 

 

 دقيقة(25مجموعات عمل )تشكيل  :حلول البطالة

 ،ولى حلول البطالة بالنسبة للرجلأل المجموعة ابحيث تكتب  ؛لى مجموعتينإالمدرب المشاركين م قِس يُ 
 . للمرأةوحلول البطالة بالنسبة 

 رت .مناقشته في المجموعات على فلب شا ما تمقوم كل مجموعة بكتابة تثم 

 .فكارهم أن واركيعرض المش

 ثقافة العيب

 .دقيقة(15)فكارهم أعلى المشاركين ويتم تجميع  ؟هي ثقافة العيب ما :يقوم المدرب بطرح سؤال

 

 

 

 

 

 

 

وسلكوا طرقا كثيرة   ،فراد في المجتمع قادرين على العملأوجود 

 ما ولم يجدوا الفرصة المناسبة لهم ،للبحث عن وظيفة



129 
 

  ثقافة العيب :

 

 

 دقيقة(20)مجموعات عمل   :سباب ثقافة العيبأ

 لى مجموعات صغيرة .إالمدرب المشاركين م قِس يُ 

 والتحدي الذي يقف بوجه تحقيق الهدف . ،ليهإالتي تطمح  نيالمه وضع الهدفتقوم كل مجموعة ب

 بربط ما كتبوه وعالقته بثقافة العيب .تقوم كل مجموعة 

 يتم عرض ما تم مناقشته في المجموعات .

 ثقافة العيب :سباب أ

ن ثقافة العيب بيلنظرة السلبية للمهن، وللعاملين بها، والذي ُيعتبر سببًا مهمًا من أسباب انتشار ا .1
الشباب، وخصوصًا عندما يعكس بعض العاملين في المهن صورًة سيئًة عن مهنتهم، مّما يؤّدي 

 إلى تعميمها على كافة العاملين في تلك المهنة.
إلى تأثير التربية األسرية، والتي ترتبط بالتحّكم في بعض القرارات، واألهداف التي يسعى األبناء  .2

أن هذه المهنة غير مرغوبة لمجموعة من األسباب الخاصة ما ترى األسرة تحقيقها، فمثاًل: عند
 بها، عندها يتأثر األبناء برأي العائلة بشكل مباشر.

رتبط بآراء األشخاص الُمحيطين بالفكرة المستحدثة، والتي ُتعّبر عن تأثير البيئة المحيطة، والتي ت .3
 دراسة الفرد.المجتمع المحيط المكون من أقارب، وأصدقاء، وزمالء 

ياب المفاهيم الصحيحة حول طبيعة المهن. إّن عدم وجود تعريفات مناسبة ودقيقة لكل مهنة غ .4
ولدورها في المجتمع، وهذا ما يؤدي إلى تحفيز انتشار من المهن يؤّدي إلى حدوث عدم فهم لها، 

 ثقافة العيب بشكل ملحوظ.

 

 شيء   قبول   ،ما مجتمع   فيها يرفض التي الظواهر من ظاهرة هي

 الفكرية النظرة أو ائدة،الس والتقاليد العادات، مع يتناسب ال

ً  األفراد بين المشتركة  عموما
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 دراسة الجدوى االقتصادية

 

 اهداف الجلسة :

 

 

 تبعة :والوسائل المق الطر

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفة المشارك بمفهوم الجدوى االقتصادية . .1

 وصول المشارك الى التخطيط السليم للمشاريع . .2

 العصف الذهني .1

 مجموعات عمل .2
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 ال تجب عن السؤال اسم النشاط
 نشر حالة من المرح وااللفة بين المشاركين الهدف 

 دقيقة15 الزمن
 ال يوجد المواد المطلوبة

 

 

 جراءات :إلا

 ن تقف على شكل دائرة .أيطلب المدرب من المجموعة  .1

 على المشاركين .سئلة أللطرح ا المشاركين التطوعحد ايطلب المدرب من  .2

ل ئِ ال يفترض بالشخص الذي سُ  ؟بناءأهل لديك  :حد المشاركين مثالاسؤاال ما على يطرح المتطوع  .3
و تسرع أ ،لى اليسارإجابة المشارك الواقف إفي حال عدم  .لى يسارهإبل المشارك الواقف  ،ن يجيبأ

 .حان خارج اللعبة ل باإلجابة يصبئِ الشخص الذي سُ 

 و شخص واحد.أن يبقى عدد قليل من المشاركين ألى إشاط هكذا يستمر الن .4

 

 

 نشاط
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 دراسة جدوى  إجراءهداف ا

 دقائق(10داة العرض الداتا شو )أهداف دراسة الجدوى على أالمدرب عرض ي

 هداف دراسة الجدوى :أ

 معرفة وتحديد الفرص البديلة، والُمتاحة لالستثمار.  .1
 "دراسة الجدوى "جدوى للوقوف على مشروعات، وتطويرها، الة لتقييم الابتكار أساليب وأنماط فعّ  .2

 ال يجب اإلسراف في دراسة الجدوى ألّنها دراسة اقتصادّية. أنه إذ
المالّية، واالقتصادّية و الفنّية، و  الّتكنولوجّية، ؛جميع الّنواحيالتعلقة ب دراسة المفاهيم الخاّصة  .3

 .الخاّصة بالمشروعات
 ي الّتسويق، والّتركيز على الّدراسات الّتسويقّية.يب المتطّورة فاعتماد األسال .4

 

 دقيقة(45دراسة الجدوى ) إجراءخطوات 

 وكتابتها على فلب شارت شرح كل خطوة ببدء للى مجموعات لإالمدرب المشاركين م قِس يُ 
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 الخطوات :

 المرحلة األولى : توصل للفكرة :

ن المرحلة األولى من دراسة الجدوى إف ،لذا .أي مشروعتي ينطلق منها هي نقطة البداية ال :الفكرة
المرحلة من دراسة  هذه تناولو تختص بالفكرة، وتنظر في مدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، 

 الجدوى ألربعة عوامل، هم كاآلتي :

دراسة  عامل تبحثه أولهو هو األساس الذي ُيقام عليه المشروع،  :أو رأس المال الموارد المالية .1
مبدأي لكلفة المشروع، ومطابقة هذا التصور مع ما هو  الخطوة وضع تصور   في هذهيتم  إذ ،الجدوى 

متاح بيد المستثمر، للتأكد من أن قدرته المالية تتحمل تكلفة المشروع المرغوب، تفاديًا لتوقف العمل 
 بمنتصف الطريق بسبب تعثر التمويل.

لذي ترصده دراسة الجدوى األولية، هو مدى احتياج المستهلك لعامل الثاني اا :احتياج المنتج .2
ن نجاحه يتوقف إف اً صناعي مأ اً سواء كان المشروع تجاريو للمنتج أو الخدمة التي يقدمها المشروع، 

 ،اهتمامًا بالغًا بذلك العامل، لضمان نجاح المشروع "دراسة الجدوى "تولي  ،لذا .على ذلك العامل
 ي الذي يتناسب مع تكلفة إقامته.ة العائد المادوتحقيق

كي لإنما و إلى المشروع محل الدراسة منفردًا، دراسة الجدوى ال تنظر  :المناخ االقتصادي العام .3
ومة االقتصادية المحيطة %، يجب أن يتم النظر إلى المنظ95تتوصل إلى توقعات تفوق نسبة صحتها 

 ،فذلك .ترفيهي في ظل مناخ اقتصادي مترد  ن إقامة مشروع ال يمك ؛، فعلى سبيل المثالبشمولية
في ظل المشروع سينجح فيما  ،فشل، والعكس صحيحسيالمؤشر أن المشروع في النهاية يخبرنا 

 االقتصاد المزدهر.

هذه الحكمة القديمة من أسس دراسة تعتبر و  .نبدأ من حيث أن انتهى سابقينا :التجارب السابقة .4
الدراسة ال هذه ن إف ،وعلى عكس المعتقد .في تاريخ التجارب الشبيهةأنها تنظر  إذ الجدوى األولية،

ن على والعامليحلل و التجارب التي فشلت أيضًا بعين االعتبار، تأخذ تقتصر على النماذج الناجحة، بل 
 .ذاته مصيرهم واجهةوتجنب م ،تالفي أخطاء سابقيهم بهدفراسة الجدوى نتائجها وأسباب فشلها، د

 ية : التوقعات واالعداد المرحلة الثان
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وتحويله إلى  ،التوصل إلى فكرة المشروع واالستقرار عليها، تأتي مرحلة االستعداد لتنفيذه الفعلي بعد
والتي تقوم بدراسة  ،"دراسة الجدوى "واقع، وباالنتقال إلى هذه المرحلة يحل دور المرحلة الثانية لـ 

 العوامل هي : هذهوع، و في إنجاح المشر حزمة أخرى من العوامل المؤثرة 
طالما أن المشروع قد تخطى مرحلة الفكرة إلى طور التنفيذ، فهذا يعطي افتراضًا  :حتياج السوق ا .1

يتم  ،ولكن خالل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى  .نتجهمُ إلى  تهحاجببتأكد المستثمر من المستهلك 
ستثمر من تقدير احتياجات السوق لسلعته، كي يتمكن المل ولكن بتوسع أكبر، ،دراسة النقطة ذاتها

تصور مبدأي لكم اإلنتاج المفترض،   يمكن للمستثمر وضع ،التقدير الذي ترصده دراسة الجدوى وب
 يمكنه تحديد معدالت الربح المتوقعة. ،وبالتالي

درته ري، هو مدى قماالعامل الثاني الذي يتوقف عليه نجاح المشروع االستث :القدرة على المنافسة .2
ن دراسة الجدوى تهتم بدراسة مواقف الجهات إف ،لذلك .والصمود أمام تقلبات السوق  ،على المنافسة

من أجل وضع  ،إنما أيضاً و ليس فقط بغرض االستفادة من خبراتها وتجاربها، و التي تزاول ذات النشاط، 
ت الوقت تحقق له عر أقل، وفي ذااستراتيجية تنافسية، تمكن المستثمر من تقديم سلعة أفضل وبس

 .يتناسب مع تكلفة المشروع ربح   هامش  
واألعمال التجارية على تعددها، إلى مواد أو  ،الصناعات باختالفهاتحتاج  :الموارد واالحتياجات .3

تحددها دراسة  ناصرخدمات أخرى، مثل المواد الخام أو خدمات النقل والشحن وغيرها.. وكل هذه الع
يتم التعرف من دراسة  ،كذلك .سوق العمل في هاللتعرف على مدى توفر  تقوم بتحليلها،و  ،الجدوى 

درج كبند ضمن قائمة تكاليف اإلنتاج، مما نست ألنها الجدوى على متوسط أسعار تلك االحتياجات،
 سيؤثر على السعر النهائي للمنتج المقدم للمستهلك.

كي تضمن ول -والتمويلية فقط،  انب االقتصاديةبالجو دراسة الجدوى تهتم ال  :ثقافة المجتمع .4
 والثقافة االجتماعية ،الدينية تهتم أيضًا بلتعاليم بل، -استمرار المشروع وتحقيقه النجاح المرجو

نجاح إذ أن حسبان، فالبد أن يكون هناك اتساق وتناغم بين المشروع وبيئته المحيطة، الفي  السائدة
المستهلك، ومن المستحيل أن يتحقق ذلك االنجذاب إذا  جذب فيقدرته ى علالمشروع يعتمد أواًل وأخيرًا 

 ،ولهذا .الدينية همجتمع، أو يتنافى مع عاداته أو تعاليمكان المشروع يعارض االتجاه الفكري العام لل
 تهتم دراسة الجدوى بدراسة التوجه المجتمعي قبل بدء التنفيذ.

 

 

 

 



135 
 

 المرحلة الثالثة : التنفيذ 

مة المشروع ءالتأكد من مال ؛، أولهماتحقيق أمرينإلى  نيهدفا "دراسة الجدوى "ن لـ االسابقت تانالمرحل
وبعد  .مناسب وتحقيق عائد   ،قدرته على المنافسة واالستمرار ؛االجتماعي واالقتصادي، وثانيهماللواقع 

ائية الثالثة والنه تأكيد دراسة الجدوى على توافر هذه العوامل والشروط، ينتقل المشروع إلى المرحلة
 بدراسة اآلتي : ىعنوالتي تُ  ،وهي مرحلة التنفيذ، والتي تبدأ معها مراحل دراسة الجدوى 

الناظمة  تهتم دراسة الجدوى في هذه المرحلة بالنظر إلى القوانين والتشريعات :***الجانب القانوني
للمستثمر،  يقدمها التشريعلتعرف على التسهيالت التي موادها، والمدى مطابقة المشروع و ، للعمل

العقبات القانونية التي قد تعرقل  أيضًا، وتبين دراسة الجدوى  .والعمل على استغاللها واالستفادة منها
دراسة الجدوى القانونية الحماية للمستثمر، إذ تضمن له سالمة إجراءات  وتوفرعملية التنفيذ.. 

 تفاقيات.التعاقدات واال  في هاإلشهار والتشغيل، وأيضًا تحفظ حقوقه لدى غير 

يعتبر الهيكل  ،ولهذا .المشروع بصفة رئيسة على نجاح إدارتهنجاح يعتمد  :الهيكل اإلداري ***
إذ تهتم دراسة الجدوى بتحديد أعداد  ،اإلداري للمشروع من أهم النقاط التي تتعرض لها دراسة الجدوى 

ن هذا الجانب من إف ،وباختصار .عملال تنظيموضع الئحة و ونوعيات العمالة المطلوبة للمشروع، 
ويضع نظم التشغيل واإلنتاج، أي أنه يضع السياسة  ،يوزع المسئوليات هو الذي ،دراسة الجدوى 

 .اإلدارية التي سيتبعها المشروع منذ بدء إقامته وألجل غير مسمى

صيل من أي يعتبر الجدول الزمني جزء أ ،ولهذا .الفوضى لن تنتج إلى فوضى أكبر، :***جدول زمني
تستغرقها أعمال اإلنشاء، ومن ثم يمكن قد الفترة الزمنية التي  معرفةفمن خالله يتم  ،ة جدوى دراس

تحديد موعد بدء التشغيل واإلنتاج، األمر الذي يترتب عليه إدرار المشروع ألرباح، تمكن الممول من 
 .اإلنشاءو  اإلعدادأس المال طوال فترة سداد التزاماته المتراكمة نتيجة ركود ر 
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 لعمل الحرا

 

 

 

 

 
 

 

 هداف الجلسة :أ

 

 

 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

 

 

 

 

 

 دراك المشاركين ألهمية العمل الجماعي .إ .1

 يجابية  للعمل الحر .إلن بالعوائد امعرفة المشاركي .2

 العصف الذهني .1

  مجموعات عمل .2
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 ما له وما عليه ؛العمل الحر سم التمرينا

بعد االنتهاء من النشاط يجب أن يصبح المتدرب/ المتدربة قادرًا/  الهدف
  :علىًة قادر 

 تحديد األسباب الدافعة إلقامة مشروع خاص -
يوجد  ،يوجد مميزات للعمل الحر أنه كما ؛نياركك المشاأدر  -

 .أيضًا تحديات البد من مواجهتها
القيمة المضافة و  ،إدراك المشاركين ألهمية العمل الجماعي -

 .بالعمل الفردي فريق مقارنةً بالعمل  في
 اقتناع المشاركين بالعوائد اإليجابية من العمل الحر. -

 

 دقيقة   45 الزمن

 شريط الصقو  ماركر،أقالم و  ،قالب أوراق 4عدد  المواد

 ....................... الملحقات

 

 

 

 الحرالعمل 
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 ملخص النشاط

 اً ظالم اإل أن هناك ،من وجود الشمس في النهار -اليوم الواحدفي  – الرغم ىوجهان، وعل ةلكل عمل
تشاف النار سبيل المثال، علي اك ىساعد اإلنسان، علي ،أدراك مثل هذا التضاد في الحياةأن  .الليلفي 
البيئة المحيطة التي يعيش فيها. و أو اختراع الكهرباء للتأقلم مع الحياة  ،تخدامها في اإلضاءة ليالً الس

ألنها  ؛البد أن يدركها المشاركون  التهديدات في الشيء الواحد هي قيمو الفرص أو  اإليجابياتالمميزات و 
 إدارة مشروع خاص. أو فكرة العمل الحر  ىتنطبق أيضًا عل

ن من االقتناع وحتى يتمكن المشارك ،مخاطر العمل الحرو تعرف مميزات  ىذا النشاط إليهدف ه وعليه،
تجنب النواحي السلبية أو التغلب علي و  ،إدارة مشروع خاص فيالفرص المتاحة لهم و بالمميزات 
ق الفعلي تواجهه في المستقبل أثناء التطبيف أنها سوف رِ طالما عُ  ،التخطيط لحلها أو ،الصعوبات

 7وع.للمشر 
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 الخطوات

 الجزء األول:

 تفاعلهم اإليجابي في عملية التعارف.و  ،النشاط السابقبالتزامهم  ىن عليأشكر المشارك

ما هي مميزات و  و " كل واحد منكم أن ينفذ مشروعه الخاص؟ "يريد لماذا  " :ل المشاركينأ***أس
 تحديات العمل الحر؟"

السؤالين السابقين  عنفي الدفتر الخاص به اإلجابة  منهمين أن يكتب كل ***أطلب من المشارك
 أحد. أيدون تدخل 

 وجهة نظره مع باقي أفراد المجموعة.ب***أطلب من أي شخص يرغب في أن يشارك 

كل شخص يريد  ىباألستاذ كوش" عل أن تلقي " ىال تنسو السبورة الورقية،  ىدون اإلجابات عل***
 نظره. أن يعبر عن وجهة 

أعطهم "األستاذ كوش" كفرصة للتشجيع عن  ،جين من المشاركةحر  كان هناك بعض األفراد المُ ذا إ***
األفكار الجيدة  ىبل حاول أن تثني عل ،أراء المشاركين ىال تقدم أي تعليقات سلبية علو أبداء الرأي، 

 يلي:السبورة الورقية. قد تتضمن إجاباتهم ما  ىدونها علثم  ونها،التي يقدم
 .في ظل عدم وجود فرص للتوظيففرصة عمل 

وليس مرتب ثابت و محدد مسبقًا كما في الوظيفية لدي  ،قدر المجهود المبذول ىالعائد المادي عل
 غيرهم.

 8شاب.التميز داخل المجتمع كمستثمر 

 الجزء الثاني:
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دعونا  .يوبمميزات وع شيءوضح أن لكل  ،من المشاركين 3يشارك عدد ال يزيد عن بعد أن ***
لمناقشة مميزات وفرص العمل ى: مجموعة أولالكل مجموعة وجهة نظر.  ىتتبنو مجموعتين إلى سم ننق

قد ترصد العيوب والصعوبات التي و  ،تناقشف :وأن تكون صاحب مشروع، أما المجموعة الثانية ،الحر
 اب المشروعات الخاصة.تواجه أصح

 9الغرض من المهمة.ركين يستوعبون قبل تقسيم المجموعات تأكد أن كل المشا ***

 بصوت   يعُدواأن  هميمكنك أن تطلب منو مجموعتين متساويتين في العدد،  ىقسم المشاركين إل ***
 ،في مجموعة واحدة واأن يجلس 1أطلب من كل من نطق بالرقم ثم  ،2 – 1 نرقميالمكررين  مرتفع  

 خرى.أفي مجموعة  واأن يجلس 2وكل من نطق بالرقم 

 كاف   أعطهم وقت  و و قلمين بألوان مختلفة لتدوين اإلجابة، سبورة،  2ورقتي كل مجموعة  عطِ أ ***
 الورق.ى عل همدقيقة( لكتابة رأي 15)في حدود 

تأكد أن كل فرد ثم في حالة طلب ذلك،  ،دم لهم العون قواستمع لهم و  ،نتيتجول بين المجموع ***
 نظره.في المجموعة يأخذ فرصته في التعبير عن وجهة 

سأل أأماكنها أمام السبورة. و  ىأطلب من كل مجموعة أن تعود إل ،الوقت المخصص هايةنفي 
 معن اإلجابة عنها وبيّ  ،هذه األسئلة ىالرد عل في"ماذا الحظت من خالل عملك بمفردك  :المجموعة
 مجموعة؟"

لتبادل وفرصة  ،ألفكارفي ا وغزارةً  راءً ثأجعل المشاركين يالحظون أن العمل الجماعي كان أكثر  ***
 لم تكن متاحة حين عمل كل فرد بمفردة. ،كما كان فرصة لفتح مجاالت للنقاش هم،المعرفة بين

 .العرضعلى  هشكر ثم أ ته،عمل مجموعيعرض أن  ،ختار من كل مجموعةأطلب من الشخص المُ  ***
م أعطي الفرصة ما تم عرضة. ث ىأي منهم أن يضيف عليريد كان  إنوأطلب من أعضاء المجموعة 

طرح بأو  ،سواء بإضافة بعض العناصر األولى، المجموعة عرضتهما  ىتعليق علللللمجموعة األخرى 
 .أسئلة للتوضيح واالستفسار
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 المجموعتين ما يلي:قد تتضمن عروض  *

 تحديات وصعوبات العمل الحر مميزات وفرص العمل الحر

 االستقالل والحرية في اتخاذ القرارات

 قدر المجهود ىلالعائد ع

 المكانة االجتماعية 

 ثبات الذات إ

 جميع المكاسب تعود إليك 

 فرص التوسع والنمو في المستقبل غير محدودة

 تحقيق االستقرار المالي

 الحتياجاتي و قدراتي...... ةفرصة عمل مناسب

 عدم انتظام الربح الختالف طبيعة السوق 

 عدم وجود خبرة كافية لتنفيذ المشروع

 كافي للبداية أو للتوسعي رأس المال الليس لد

 إضافةً  ،ساعة 16 ىساعات العمل قد تصل إل
 التفكير الدائم في المستقبل إلى

في المنطقة ال يوجد فكرة مشروع غير منفذه 
 التي أسكنها

الخامات  ىال أعرف من أين أحصل عل
 والمعدات

عمل  ىالقيام بوظائف متعددة من اإلدارة إل
 الشاي

 

مميزات بدون أن تكون  ىأنه من الصعب الحصول عل ؛علقأو  ،العرض ىعلكال الفريقين  أشكر ***
وضح و البداية.  ذنسعى لحلها من أن هناك مخاطر، ولكن األفضل أن نعرف المخاطر مسبقًا لنتجنبها أو

 الفترة التدريبية لمجموعة من المعارف والمهارات التي قد تعالج بعضسوف نتعرض خالل  ه أن،ً أيضا
 10.تلك التحديات 
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 الحصول على الفكرة التمرين  اسم

بعد االنتهاء من النشاط يجب أن يصبح المتدرب/ المتدربة قادرًا/  الهدف
  :على ةً قادر 

المختلفة )تجاري و صناعي لمشروعات انواع أالتميز بين  -
 و خدمة(

 أفكار المشروعات ىالتعرف على مصادر الحصول عل -
مبررات اختيار  حيوضتالخاص مع اختار فكرة للمشروع  -

 .الفكرة
 فكرة أخرى أو بديلة للمشروع. -

 دقيقة   60 الزمن

 شريط الصقو  أقالم ماركر،و  ،4 عدد أوراق قالبه المواد

  (1.2.1)ملحق رقم الملحقات

 القصة

 ( مرسوم على ورقة كبيرة1نموذج)

 

 

 

الحصول 

 على الفكرة
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 :ملخص النشاط

جيد هي تلك المشروعات التي تقدم  اً اديم اً وتحقق عائد ،المشروعات التي تنجح عند التنفيذأفكار 
من المالحظ أن الفكرة المتكررة و ل عليه الزبائن و يشترونه )الطلب(.  )عرض( ُيقبِ  أو خدمةً  اً منتج

من حيث طلب يقل ال ،بالتاليو  ،تعني المنافسة بين العارضين ه،نفسللمشروعات في النطاق الجغرافي 
جديدة و  ،ن اختيار فكرة جيدةإف ،عود بعائد مادي جيد. لذلكوال ت ،مبيعات()عدد المشترين وكمية ال

عل  3-1تنفيذه. يركز النشاط بللمشروع هي مفتاح النجاح ألي مشروع صغير يرغب المشاركون 
الزبائن لهذا  اتاحتياج ىالخبرات السابقة أو بناء عل ىعل تكيفية اختيار فكرة المشروع سواء اعتمد

يقبل عليها الزبائن دون وجود منافسة وسأو ألن الفكرة جديدة  ،مشبع(تجات )طلب غير النوع من المن
 في السوق.

 االجراءات

 يقومون باألداء التمثيلي للقصة دون القراءة واإللقاء أويأشخاص يج ةاختار أربع

 

 الخطــــــــــــــــــوات

والتي تتضمن أربع  ،(1-1رقم ) اليةالت مشاركين أن يقوموا بقراءة نص القصة ةأطلب من أربع .1
 تحديد فكرة مشروعه.ل اً مع ون تحاور يفتاة( و شخصيات )ثالث شباب 

القصة في الدفتر  ىتدوين مالحظتهم علو  ،واإلنصات للقصة ،ب من المشاركين ضرورة االنتباهأطل .2
 .منهمالخاص بكل 

السبورة  ىعلسمه اصة، أكتب الشخصيات أثناء قراءة المتطوعين للقأسماء سم من ا أيكلما ورد 
 رسم صورة كاريكاتيرية له.أمكنك أُ وأذا  ،سم المشروع الذي ينفذهاوأكتب  ،الورقية
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 اختيارات األصدقاء

اللذين  أولئكخاصة وب ،مؤسسات المجتمع المدني لقاء لألعضاء القدامى في المؤسسة ىحدإنظمت 
اللجان  رق الرياضية أونوا من ضمن الفكان لهم في الماضي أنشطة مختلفة مع المركز، سواء كا

هم بعضب ىهذا التقليد السنوي الذي تتبعس المؤسسة األهلية يكون فرصة للقاء األصدقاء القدامو  .الثقافية.
 .هممتابعة أخبار بعض قاء أوتلاال ىخاصة أن عجلة الحياة السريعة ال تساعدهم علوب ًا،بعض

ولكن ظروف الحياة لم تساعدهم أن يتابعوا قوية، ية و وود ،أصدقاء تجمعهم عالقات جيد  ةتقابل أربع
 سأحوال ىن علأواطم ،بعد أن رحب كل منهم باألخرو أحوال بعضهم خالل الثالث سنوات السابقة. 

 العمل.ب المتعلقة همدخال في حوار طويل ليعرفوا أخبار  ؛ةيالصح

وجدت مشروع البقالة  فلقد ،يا أيمن اً أيمن: لقد كنت محظوظإلى الفور موجهًا حديثة  ىمراد عل أفبد
و لم تعاني مثل الكثيرين في  ًة،عملت بس مباشر  ،فور االنتهاء من الدارسة ،الخاص بوالدك في انتظارك
 البحث عن فرصة عمل.

بالفعل و سوبرماركت،  هوبل  ،: المشروع ليس مجرد "بقالة"وقال ثم بدأ أيمن بالحديث ،ضحك الجميع
 ،ا قضيت بعض الوقت مع والديمصغير جدًا، لكن حين كان المشروعدي حين بدأت مساعدة وال

ما تكون  ىضافة إلإ ،من السلع الغذائية ؛السوق أصب  لدي خبرة في احتياجات الزبائن ىوتعرفت عل
المؤسسات بضمان بقالة والدي،  ىحدإمن  اً أخذت قرضثم خبرة في التعامل مع الموردين، لدي من 

لزبائن، ونوعت في البضاعة المتاحة داخل المحل وأدخلت شكل المحل اذب غيرت الديكور حتى يجو 
سددت اصب  سوبرماركت بعدما  ؛وأصب  سوبرماركت. وبالمناسبة ،وكبر المحل ،جديدة اً أصناف
 .القرض

تجارة ببغرض البدء  ،قرض أخر ىحصل علأو  ،أن استفيد من الخبرة الكبيرة التي لدي  ؛أفكر األن
وأراعي أن أكون  ،المنتجات من المصانع مباشرة ىكثر، والحصول علأ سيارة تجميد أوشراء و  ،الجملة
هذا هو مجال األعمال الناجحة يا  ؟!.المحافظة ى مستو  ىالوحيد للمنتجات الخاصة بهم علالموزع 
 بالشبع". وار عشيتهم لا"الناس لن تتوقف عن األكل، وعملي هو اشباع حاج ،سادة

 من جد وجد، لقد تعلمت منك الكثير. وو  ،نك مجتهد يا أيمنإوقال:  ،بسرعةالحديث في تدخل وجدي 
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العمل النظري  ىتوازن بين الدارسة ومساعدة والدك أثناء مرحلة الدراسة لتحصل عل كنتال أنسي أنك 
ح لي دائمًا أن تتا ىنني لم أغار منك أو من الفرصة التي أتاحها لك والدك، لكنني كنت أتنمإوالعملي. 

 تنفيذ أفكار مشروعاتي الخاصة.بلي قبل البدء صة التعلم العمفر 

 ،وليس لديس ثقافة العمل الخاص. لذلك ،ن والدي موظف في الجهاز اإلداري للدولةإوكما تعلمون، ف
نني متابع جيد ألحداث إفي تعمل حرفة تناسب اهتماماتي وهواياتي. وكما تعلمون جميعًا ف أن أبدأقررت 

حبى بعمل  ىإضافة إل ،زياء المحليةألومعارض ا ،الكتالوجات الدوليةوأتابع  ،الميةوضة العصيحات الم
 للمالبس. تصميمات  

المالبس و  عيصنتل ورشة  في حاليًا أعمل وبالفعل  ،مشروعي الخاص أفقررت أن استغل موهبتي كي أبد
ى بغرض التعرف عللكنني اجتهد في هذ  الوظيفية  ،الشنط الجلدية، ولكن هذا ليس طموحي الشخصي

 ىالتعرف علو  ،المواد الخام ىأماكن الحصول عل ؛مثل ،واكتسب خبرة في مجاالت مهمة ،السوق 
دد وصيانة الماكينات و الع  سعار أ ىالتعرف عل ىإضافة إل ،لشراء المنتجات الجلديةالمحتملين  التجار

إعداد دراسة  نني في مرحلةأ وهوشخصي:  ود أن أبوح لكم بسر  أالمطلوبة لعملية التصنيع. أعزائي: 
 كاف   رأس مال   ىالحاجة إل ىبيع المنتجات، ومد ىقدرة المشروع مستقباًل عل من مدىتيقن ألجدوى ال

تحقي  المشروع لمكتسب يساعد حقًا  ىوالتأكد من مد ،المحتملينو المنافسين  ىالتعرف علو  ،لبدايةفي ا
، سوف يع الجلود غير مجد  ى أن مشروع تصنلو ثبت من خالل دراسة الجدو ، و في نفقات المعيشة

 التصنيع.وليس في مجال  ،ولكن في التجارة فقط ،أعمل  في مجال الجلود

أشكر هللا و  خاص بك، اً صناعي اً روعوعل  قائاًل: الحمد هللا أنك سوف تنفذ مش ،تدخل أيمن في الحديث
ؤثر والتي ت ،في السوق حجم المنافسة  مثلي ألنني بالفعل أعاني من اً تجاري اً تنفذ مشروع منك لأ ،أكثر
 أرباح المشروع بشكل كبير. ضحك الجميع، ثم سأل أيمن السيدة نجاح: وما هو عملك الحالي؟ ىعل

على مقاعد الزواج وتربية األبناء لفترة من الزمن وهم األن في بعلقت نجاح بالقول: لقد انشغلت 
 ،ني كثيراً اسبة الحوار معكم قد أفادخاص بي. وبالمنمشروع بالوقت الكافي للبدء  اآلن لديو  ،الدراسة
تنفيذ  ؛ن هيآليناسب هوياتي وإمكانيتي. والفكرة التي تحضرني ا اً دركت أهمية أن أختار مشروعأألنني 

واستطيع أن أستغل الشقة الموجودة بالدور األرضي من العقار الذي يملكس  ،مشروع حضانة لألطفال
 المشروع؟ ربحية هذا ىايس كافية بمددر  ىنني لست علغير مستغلس. ولك وهيوالدي 
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الخاصة بالمؤسسة أن هناك دورة تدريبية  اإلعالناتقال: أنا قرأت في لوحة و  ،تدخل السيد "مراد" مسرعاً 
تحدثت مع المسئولين في و  ،لقد اشتركت بها بالفعلو لتعليم مهارات التخطيط للمشروعات الخاصة. 

 ،مهارات ىيحصلون فيها علسها فيأن المشاركين  ؛ية بمعنىرة تدريبية عملنها دو أوأبلغوني  ،المؤسسة
وفكرتس الشخصية  ،دارسة الجدوى الخاصة بمشروعس فيها سيعدوكل شخص مشارك  .وخبرات تطبيقية

المكونات  لىالتعرف ع ؛بمعنى ،جدوى تنفيذ تلك الفكرة ىمد ىللتعرف عل ،نهاية البرنامج التدريبيفي 
نس من المناسب أعتقد أ ربحية المشروع.  ىمد ىنهاية علفي ال عرفللتاسة الجدوى األساسية لدر 

 مشاركتك في تلك الدورة التدريبية

أن هذا  ؛بشكل مبدئي ستطيع أن أحكم لك  أ ،رد أيمن قائاًل: في ضوء خبرتي المتواضعة في السوق 
لعمل المرتبطة تحبين نوعية ا أنك :أوالً  .دراسة الجدوى لك ذلكستؤكد و  ًا،المشروع سوف يحق  نجاح

ن عدد السيدات الالتي يخرجن إ .ثالثًا وهذا هو األهمو  .ثانيًا: لديك المكانو  .بالتعامل مع األطفال
أن  المنطقة التي  :رابعاً و  ن.منة ألطفالهآالبحث عن أماكن  ىيلجأن إل نوأنه ،للعمل يزداد بشكل كبير

تقدمينها إضافة إلي سالخدمة التي  ىعل اً ني أن هناك طلبا يعوهذ ،ها هذ  الخدمةفيها ليس بتسكنين 
قد ، و ن شاء هللاإ لسنجاح المشروع في حالة حسن اإلدارة والتخطيط الجيد  ،وبالتالي .نيالمنافس غياب

 تكونين محظوظة  فأنا شخصيًا أعاني من المنافسين.

 ال أملكولكنني  ،يبية  الفرصة التدر أشارك في هذستكمل مراد حديثة قائاًل: للعلم أيها السادة أود أن ا
 .نفذهاو أفكار المشروعات التي يمكن أن يأ ،المشروع ىكافية للتعرف علالخبرة ال

لمنتجات  اً أفكار هناك يمكن أن تشاهد و  ،نصحس أيمن قائاًل: يمكن لك أن تزور معرض المدينة الدولي
بنفسك ماذا  ى تر و لوجات أن تتابع الكتايمكنك  ،ذلك ىمنها، إضافة إل ةكثيرة تستطيع أن تنفذ واحد

يحتاج العالم في هذ  األيام. تدخل وجدي في الحديث قائاًل: يمكنك أيضًا أن تتصف  االنترنت للتعرف 
 ىتتعرف عللبراءة االختراع  و مراكزأأو تزور مراكز البحوث التابعة للجامعة  ،أفكار مشروعات ىعل

 األفكار.

أن تحب و  ،وتذكر أن تعمل ما تحب ،مهاراتك وقدراتك بسناي اً فذ مشروعولكن المهم أن تن :قالت نجاح
 11ما تعمل.

                                                           
 الدليل التدريبي لتنمية المهارات و المعارف إلعداد دراسة الجدوى         11
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في اختيار فكرة مشروعه؟ أكتب  اً كيف نساعد مراد :أشكر من قام بقراءة القصة، وأسأل المشاركين.3
 السبورة. قد تتضمن اإلجابة ما يلي: ىاإلجابة عل

 االنترنت

 حضور المعارض

  اتهمرغب نائن عسؤال المستهلكين و الزب

 مراكز البحوث ومراكز براءة االختراع

   ةالجغرافي ةنطقمفي الغير الموجودة و مالحظة المشروعات الموجودة 

 المجالت والكتالوجات والمجالت المصورةاإلطالع علي 

 الصندوق االجتماعي و/ أو وزارة الصناعة زيارة الغرف التجارية و / أو مكتب

 12(1رقم ) النموذج

  1مشروعي رقم  فكرة

 --------------------وتنفيذه قامة مشروعإهي 

 لهذه الفكرة هي: ي ختيار اومبررات 

 213فكرة مشروعي رقم 

 -------------------- هوتنفيذ مشروع إقامةهي 

 ومبررات اختياري لهذه الفكرة هي:

                                                                                                                                                                                     
 إنقاذ الطفل العالمية                -سوزان الصالحي

 
 إلعداد دراسة الجدوى رات و المعارف لدليل التدريبي لتنمية المهاا        12

 إنقاذ الطفل العالمية                -سوزان الصالحي

 
 الدليل التدريبي لتنمية المهارات و المعارف إلعداد دراسة الجدوى         13

 إنقاذ الطفل العالمية                -سوزان الصالحي
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تحديات التي مبدئي؟ وما ال سأل المشاركين: لماذا توقع أيمن أن فكرة زميلته نجاح قد تنجح بشكلأ .4
 تعليقات المشاركين علي السبورة الورقية قد تواجهها نجاح في المشروع؟ أكتبُ 

بأن  ؛ما الفرق الجوهري بين مشروعات األصدقاء؟ ذكرهم بالقصة كما ورد فيها :أسأل المشاركين .5
 خدمي.والمشروع المقترح لنجاح مشروع  ،مشروع أيمن تجاري، أما مشروع وجدي صناعي

فرق بين للالمشاركين ب اعيستا ىعل تؤكدو  ة؟الثالث مشروعاتالالفرق بين ما  :المشاركينأسال  .6
 تلك المشروعات كما يلي:

 دون إضافة أي عملية عليها. "السلعةالمشروع التجاري: يشتري و يبيع نفس "

 

 يبيعهاملية التصنيع لويضيف عليها ع، " اإلكسسوارالمشروع الصناعي: يشتري مادة خام "الجلود و 
 صورة شنطة أو جاكت جلد.ب

بخالف المشروعات  ،"خدمة" سمحسو غير  جمنت ىللحصول عل المشروع الخدمي: الزبون يدفع أمواالً 
 ملموس المأكوالت أو الشنط. منتج   ىويحصل في المقابل عل ،أمواالً فيها التجارية التي يدفع الزبون 

 قد تتضمن:و  ،دميةثلة لمشروعات خأطلب من المشاركين أن يعطوا أم .7

 اتصاالتمركز      

 المواصالت      

 الحالق أو الكوافير    

المشروع بأي أساس يرغب في التوسع   ىختار أيمن فكرة مشروعه؟ وعلاأسأل المشاركين: كيف  .8
 الخاص به؟

: ما مبررات (، ثم أسألهم1سجل إجابات المشاركين علي الصفحة التي تم تصميمها للنموذج ) .9
النموذج  ىإجابة المشاركين عل ؛مشروع لتصنيع منتجات الجلود؟ سجل أيضاً تيار وجدي لفكرة أقامة اخ
 .همشروعلثانية أو بديلة  ما مبررات اختيار وجدي لفكرة   ؛ضح أيضاً و (، و 1)
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 ،فكرة مشروعهمنهم وأطلب أن يكتب كل شخص  ،(1المشاركين صورة من النموذج ) ىوزع عل .10
 14الختيار تلك الفكرة. دفعتهالمبررات التي و 

تفرض  أن الوقدم المساعدة لمن يرغب في ذلك. تذكر  ،تجول بين المشاركين أثناء ملء النموذج .11
 تنفيذه.بيرغبون  يفيما يخص فكرة المشروع الذ ،المشاركين ىوجهة نظرك عل

 ةشاركمفي منهم  ن يرغبمأطلب م ،(1بعد أن تعطهم الوقت الكافي لكتابة وملء النموذج رقم ) .12
 أن يقرأه بصوت عالي.  ؛الخاص ومبرراته هفكرة مشروعباآلخرين 

 يتمس هأن ىوأكد عل ،هميعر اجهودهم في صياغة األفكار الخاصة بمش ىأشكر المشاركين عل .13
كل مشارك فكرة واضحة علي مدى  ىخالل فترة التدريب، بحيث يصبح لدتلك األفكار  ى جدو  ةسادر 
من المنافسة؟ وما  كشراء منتجاته )سلع أو خدمات(، وما هو موقف ىن والزبائن علقبال المستهلكيإ

 حجم األموال المطلوبة لبدء هذا المشروع؟ وهل يعتبر هذا المشروع ذو جدوى أم ال؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 راسة الجدوى معارف إلعداد دتدريبي لتنمية المهارات و الالدليل ال        14

 إنقاذ الطفل العالمية                -سوزان الصالحي
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 15فكرة المشروع
 

 (1رقم ) النموذج

  1فكرة مشروعي رقم 
 -------------------- هوتنفيذ قامة مشروعإهي 

 ات اختياري لهذه الفكرة هي:ومبرر 
•  
•  
•  
•  
•  

 2مشروعي رقم  فكرة
 --------------------وتنفيذ  قامة مشروعإهي 

 هذه الفكرة هي:ل ي ختيار او مبررات 
•  
•  
•  
•  
•  
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 المهارات االستخدامية
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 المهارات االستخدامية

 الهوية وتقدير الذات

 ساعتان :زمن الجلسة

 

 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

  

 دقائ (10نشاط تحفيزي لكسر الجمود ) تنفيذبالجلسة  المدرببدأ ي 

 

 

 من أنا  اسم التمرين
وتشجيعهم على التفكير في ما هم  ،"أنفسهم" تعزيز فهم المشاركين لـ الهدف

 عليه.
 دقيقة20 الزمن

 لكل مشارك من أنا ؟ :ورقة عملو قالم رصاص, وأقالم حبر , أ المواد المطلوبة

 ءات :االجرا

 .همجميع على المشاركين "من أنا"وزيع نموذج نشاط يتم ت .1

 يقوم كل مشارك بملء النموذج بشكل فردي. .2

مام الجميع أفتح المجال يو  ،عبر كل منهم عما كتبيالمشاركين ل مأماالمجال بعد االنتهاء يفتح  .3
 .مفتوحةلمناقشة 

من 

 أنا؟

 العصف الذهني .1

 مجموعات عمل .2
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 ؟"من أنا"ين تمر ورقة عمل 

لى اليمين إة الوصف المرتبط بالعنوان المرتبط ئيرجى تعب ،سارلى اليإالعمود في النموذج المرفق في  
 فرديبشكل 

 الجانب الجسدي لديفي 
 الجمل التي تحّدد صفاتك الجسدية

عمرك وجنسك ومظهرك،  ؛، مثلكلها
. على سبيل ديجسال كتتناول جانبو 

 "المثال: "أنا طويل القامة

 

 الجانب االجتماعي لدي
أهلك عن  كلها تبتهاالجمل التي ك

 وإخوتك وأخواتك وأقربائك
المحل ووطنك، و ومدرستك ومجتمعك 

 . إلخ، تتناول جانبك االجتماعي
لدي أصدقاء  على سبيل المثال: "

 ". في المدرسة

 

 الجانب الشخصي والداخلي لدي
الجمل التي تعطي الصفات والمواهب 

 والتي تقّدرها كلها التي تملكها
جانبك ن تعكس أو يقّدرها اآلخرو

 لشخصي أو الداخلي. على سبيلا
المثال: "أحب االهتمام باآلخرين" أو 

 "أحب الموسيقى".
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 أنا .... أنا اسم التمرين

 تهمشاركبم ،بأنفسهمّعزز المشاركون تقديرهم لذاتهم وثقتهم أن يُ  الهدف
 المعلومات الشخصية مع اآلخرين

 .ضمن المجموعة التماسك واالحترامزز المشاركون عأن يُ 
 دقيقة20 زمن النشاط

 مساحة لعمل دائرتين المواد المطلوبة

 

 اإلجراءات:

من دائرة كل  تتكون بحيث  ،وأخرى خارجية ،من المشاركين تشكيل دائرت ين: واحدة داخلية أطلب . 1
 العدد نفسه من المشاركين. 

مشاركين في لللدائرة. والشرح االنضمام إلى اإذا كان العدد مفرًدا في إحدى الدائرت ين، يمكن للميسر و   
 الدائرة األولى أن يقفوا مقابل المشاركين في الدائرة الثانية.

يجهله عنه، على أن يكون  في أمر  خبار الشخص الواقف أمامه أ لمن كل مشارك أن يتناو أطلب . 2
ياكة أنني أستطيع ح هذا األمر عبارة عن صفة أومهارة إيجابية، على سبيل المثال: " أحد يعرف

 مالبسي".

 

 أنا ...أنا
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أوقم بحركة أخرى حتى يعرف  ،قفِ ما، ص   راً مبعد أن ينتهي كل مشارك من إخبار شريكه أ . 3
 المشاركون أن عليهم التحرك مجّدًدا.

في حين يتحرك كل مشارك في داخل الدائرة، كنهم امأن في وثابتأن يبقى المشاركون  ،ينبغي اآلن
واقف إلى يمينه. ثم تكرار التمرين السابق الذي يخبر فيه كل ال زميلهمكان  ليقف ،الدائرة الخارجية

 يعتقد أن شريكه يجهلها عنه. أو مهارة   صفة  مشارك شريكه عن 

 همكلمع المشاركين  ثمواصلة هذا التمرين إلى أن يكون كل مشارك في الدائرة الداخلية قد تحدّ  . 4
 .في كل مرة ،في الدائرة الخارجية

من الصفات  اولوا ذكر مهارة أو صفة جديدة. لكن، من الصعب إيجاد كثير  لمشاركين أن يحعلى ا
 بعض الصفات أو المهارات التي سبق أن ذكروها. من تكرارمشكلة  ال ،لذا .الجديدة

 واآلن، الطلب من المشاركين أن يجلسوا جميًعا في دائرة كبيرة. . 5

رفوه عن شخص آخر، شرط أال يّكرروا ع في أمر  موعة الطلب من المشاركين أن يشاركوا المج . 6
 ذكر جميع المشاركين.وأن يتم  ،األمور نفسها

 طرح األسئلة التالية:بمتابعة التمرين تتم بعد أن يتم ذكر جميع المشاركين،  . 7

 . ماذا شعرتم حين تحّدثتم عن صفتكم أو مهارتكم الشخصية؟1

 ماذا؟ت أو الصفات؟ ل. هل تفاجأتم عند سماعكم بعض المهارا2

 تعلمها؟صفات أو مهارات جديدة ترغبون في عن هل سمعتم  .3
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 دائرة الثقة  اسم التمرين 
 عرف الشباب والشابات "الثقة"يُ أن  .1 الزمن

الذين يثق بهم من دائرته  األشخاص.أن يحدد الشباب والشابات  2
 ؟وما هي صفاته ،الشخصية

 ساعة ونصف الهدف
 وأقالم ،باقاتو  ،مقطوعة موسيقية هادئةو  ،مسجل، و دةسجا د المطلوبةالموا

 

  اإلجراءات .

 ،الستذكار األشخاص الذين يتفاعل معهم في بيئته ؛لمشاركينلعصف ذهني  بإجراءيقوم المدرب  .1
 ،دالجو العمة، و  ،العمو  ،الخالةو  ،الخالو األخت، و األخ، و األب، و األم، )ومن خالل المواقف اليومية 

 (....... الخ ،الرفاقو الزمالء في المدرسة، و الوالد في الحارة، و المدير، و المعلم، و بائع، الو  ،الجدةو 

يأخذ  - من المشاركين كتابة أسماء هؤالء األشخاص على بطاقات، وتعليقها بخيط المدرب يطلب  .2
 كل شخص بطاقة من البطاقات ويرتديها.

 ض.مة على األر الثالثة المرسو يقف أحد المشاركين وسط الدوائر  .3

 

 

دائرة 

 الثقة
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أن يدخل اآلخرين في الدوائر بعد التأكيد على  ،من المشارك الذي يقف في المنتصفالمدرب يطلب  .4
والذين  ،أو عدم يقين منا ،األشخاص األكثر قربا تجاههم على ملتتشو األقرب األولى هي أن الدائرة 

 كان فيما إذا ولكن تساورنا شكوك   ،نان ميخاص المقرباألشالدائرة الثانية في  دخلونُ نثق بهم تمامًا، 
الدائرة الثالثة الكبيرة في  دخلونُ باستطاعتنا الوثوق بهم نتيجة لتصرف أو قول غير مناسب، 

ال  ؛ألننا ،على مسافة فاصلة بيننامع اإلبقاء  ،األشخاص الذين نتعامل معهم في حياتنا اليومية
 .اً م مطلقنثق به الو  ،نعرفهم تمام المعرفة

ضمن دائرة دون   ؟ضع كل شخص وفقا للبطاقة الذي يضعهالماذا وُ  التساؤل؛ ر المشاركفِس يُ  .5
 غيرها .

 قد يقوم المشارك بوضع بعض األشخاص الحميمين في دوائر بعيد عنهم. .6

 . األسباب حيطلب من المشارك الواقف في الوسط شر  .7

حتى يصبح  ه،أوال يفعل هشخص أن يفعلما على هذا ال أن يوجه رسالة يضمنها ،يطلب منه بعدها .8
 ضمن الدائرة األقرب منه.

 .اً يمكن تكرار النشاط بحسب ما يراه المدرب مناسب
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 الخالصة

التي قد  ،وعدم اإلذعان لمشاعرهم ،الثقة بشخص ما همأنه من المفروض عليإلى يشعر الكثير منا  
شخص هو من أفراد األسرة أو من األصدقاء مجرد أن هذا التتراوح بين الشك والنفور الكامل، ل

فرض عليهم من األشخاص نتيجة الفهم الخاطئ على أن كل كل من يُ  نايتقبل بعض ،المقربين. وعليه
و بالتالي شخص أو معرفة، ه ،أو تربطه بأهلي صداقة ،أو تربطه بي صلة قرابة ،من يدخل إلى البيت

 .أو عدم ارتياح ،أو شك ،ني تجاهه مشاعر رفضه حتى لو اعتراوقبول ،يتحتم علي التعامل معه

أن اختيار مدى قرب األشخاص في دائرة معارفهم على  ،من المهم التركيز من خالل هذا النشاطو 
وما يكونونه تجاه هؤالء األشخاص من مشاعر.  ،وما يحددونه من معايير .بشكل كلي بهم مرتبط  

والمسافة التي  ،مدى قرب أو بعد أي شخص منيلثقة، وكيف أن مفهوم دوائر ا ،نناقش معهم كذلك
أرسمها التي مسافة الهي  -معنويا  - فعليًا يجب أال يتجاوزها األشخاص من حولي عند تعاملهم معي

ف التي ار واحترامها. نحاول أن نمكن األفراد من المهارات والمع ،وعلى اآلخرين االلتزام بها ،وأحددها أنا
 .صاحب القرارو إلى موقف الفاعل  ،قف المفعول بهتنقلهم من مو 

وهو  ،فكاره ومشاعره وحاجاتهأاإلنسان هو أفضل حكم على  ؛ن التواصل التوكيدي يقوم على فكرة أنإ
لديه الحق في أن يعبر عن هذه اآلراء  يكون  ،وبالتالي .فضل شخص في التعبير عن مواقفه وآرائهأ

 .يخسر حقوقهال والتي تحقق الغرض حتى  ،بةالجسدية المناسوالمواقف مستخدمًا اللغة اللفظية و 
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 مهارات االتصال والتواصل

 

 هداف الجلسة :أ

 

 

 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

 

 

 زمن الجلسة : ساعتان    

 

 دقيقة ( جبل ماشي 15نشاط تحفيزي )تنفيذ يبدأ المدرب بالجلسة عن طريق 

 

 

 

 رفع وعي المشارك بأهمية االتصال والتواصل . .1

 ر على االتصال والتواصل .ؤثرات التي تؤثبالممعرفة المشارك  .2

 .العصف الذهني 1

 .مجموعات عمل2
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 جراءات إلا  

 يرة من المشاركين.دائرة كبلمدرب اشكل يُ  .1

 سماء.ألساسية للعبة مع األليه لحفظ الحركات اإالنظر يطلب المدرب من المشاركين  .2

 والذي ال يتقن اللعبة يخرج منها. ،يقوم المدرب بتغيير الحركات مع الحفاظ على االسم .3

 صل المدرب تمرين )نقل الرسالة ( لبيان مفهوم االتصال والتوا ُينفذ  

 

 

 

 نقل الرسالة تمريناسم ال
 لف مفهوم االتصال و التواصر عِ يُ   -   الهدف

 .وضيح أثر المراحل التي تنتقل بها الرسالةيُ و  ،عناصر االتصال ُيحدد  - 
 .المشوشات على فهم الرسالة ووصولها أثر ُيبين  - 

 دقيقة20 الزمن
 ساعة توقيت.و قات كرتونية، بطاو ماركر عريض،  اقلمو  ،ورق قالب المواد المطلوبة

 

 

 

 

جبل 

 ماشي 

نقل 

 الرسالة
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 االجراءات 

 .اشخاص في الفريق الواحد 8-6لى فريقين أو اكثر بما مجموعه إالمشاركين المدرب م قِس يُ  .1

 .لى األماموإلى رأس كل منهم إيطلب من الفريقين االصطفاف خلف بعضهم ناظرين  .2

 .أو رسمة معينةعبارة مكتوبة ب ؛منها رسالة معينة كتب على كل  يتم تجهيز بطاقتين يُ  .3

االطالع على الرسائل التي أعدها المدرب مع التأكيد  ،الفريقين الخر شخصين من كآيطلب من  .4 
 .فريقكل على خصوصية رسالة 

ين رسم أو كتابة الرسالة التي شاهدوها من المدرب عن البطاقة على ر خآليطلب من األشخاص ا .5
 الذا كان المشاركون من كإخاصة بو  ،هو مغلق (و )م قلم الخطاط ظهر زميله في األمام باستخدا

  .كل منهم عندتقبل اللمس  ةحساسي ةالحظم مع ،الجنسين

رسم أو ثم  ،يطلب منه فتح غطاء القلم ،ول الخطألى ظهر الشخص في إعندما تصل الرسالة  .6
 .كتابة الرسالة التي وصلته على اللوح القالب

دقة  إلى إضافة ،لية نقل الرسالة أسرع من الفريق الثانيكلما كانت عم ؛ئز  يعتبر الفريق فا .7
 .المعلومة في الرسالة

 

 مفهوم االتصال 

وهي عملية متواصلة  .لى آخرإمن شخص  ،أو خبر ما ،نقل معلومة خاللهاهي العملية التي يتم من 
 المستقبل.و ة، الرسالو رسل، المُ  ؛عناصر رئيسةثالثة تتكون من و  ،مستمرة بين الناسو 
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 مفهوم التواصل

 وتسير في اتجاهات مختلفة. ،عملية تفاعل بين طرفين أو أكثر -

 . مستقبل اويستجيب له ،رسل رسالةعندما يحول مُ  ثعملية التفاعل التي تحد -

 مواصفات الرسالة/ المعلومة:

 .تحديد الموضوع -

 .تحديد هدف الرسالة بدقة -

 .اسبةاالتصال المناختيار وسيلة  -

 .األفكار بشكل منطقيترتيب  -

 .االستخدام الدقيق والجيد للغة -

 .استخدام نبرات الصوت بشكل ينسجم مع مضمون الرسالة -

 واستعمالها بشكل صحيح . ،السيطرة على حركات الجسم وتعابير الوجه -

 نصائح لتقوية مهارات التواصل:

 ود.تدرك المعنى المقصحاول أن ، و فعال أستمع بشكل   -

 .فهمك لما يقولس المتكلمتأكد من  -

 .ثم المغل  المفتوحستخدم أسلوب السؤال ا -

 واض  ؟ ما أقولسحاول أن تضع نفسك مكان المستمع: هل  كمتحدث -

 .االستماعأو  الكالمراقب حركاتك أثناء  -

 الرئيسية والتفصيلية األفكارحول  مالحظاتكن و  د -

 . تقفز إلى النتائج مقدما ال -
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 من غير كالم ريناسم التم
 لفظي.ال غير توضيح مفهوم التواصل -  الهدف

 التواصل بين الناس.و توضيح أهمية لغة الجسد في نقل المعلومات  - 
 بين المشاركين. اصتفاعلي اً عتبر نشاطويكسر الحواجز  - 

 دقيقة20 الزمن
 يقافإساعة  المواد المطلوبة

 

  اإلجراءات

لى إمشاركين تقسيم ال  .1
 يقين.فر 

ساس اللعبة على أيقوم  .2
عضاء الفريق من أحد أانتداب 

 أحدها في البداية .

المدرب هذا الشخص ُيخِبر  .3
أو  ،فلمأو غنية، أبمقولة ما أو 

على و  ،أو حكمة ،فلم كرتون 
هذا الشخص أن يوصل الرسالة 

 ،فريقه دون كالمألعضاء 
 اإليماءاتو  اإلشاراتاستخدام ب

  - :االتصالفرضيات 

  .أن تتصل/تتواصل إالتستطيع  ال --

ألنك حسن سبل اتصالك، أ، فخرينآلان يتواصل مع أ الإإنسان  ألييمكن  ال -   

 تحتاج إليهم قد

  .لمنطقة/الواقعارطة ليست هي االخ   -  

فكل  ،لذلك .و المشكلة من موقعه هو ومن زاويتهأكل شخص يرى الموقف  -   

  .يمكن توحيد الرؤى بتوحيد زوايا المنظرله خارطته عن العالم، و

  .كما هم اآلخريناحترام و تقبل     -

لبياتهم سهم وتقبلهم كما هم بعيوبأن أؤثر فيهم، يجب أو أ اآلخرينغير أن أقبل 

 . إيجابياتهمو

 .الممكن للعالم ممكن لي أنا -

أي عمل يقوم به البشر أستطيع أن أقوم به، و ما دام يوجد أناس لديهم قدرة   - 

 اتصالية بارعة، فأنا كذلك

  .ليس هناك فاشل، بل تجارب و خبرات  -

و ليس  لم نحقق بها أهدافنا هي خبرات و تجارب جميع التجارب السابقة و التي

 .فإذا لم يكن اتصالك جيد مع من حولك فذلك ال يعني فشلك فشال ً،

من غير 

 كالم
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 . وهو دقيقة واحدة ،الوقت المحددفي  بااللتزامكيد على كل شخص منهم صة به، مع التأالخا

 .اآلليةلى الفريق الثاني بنفس المدرب إينتقل  .4

وعدم معرفتها من قبل الفريق  ،التحويل للفريق اآلخر عند مرور الدقيقةمكانية إمع توضيح  .5
 األساسي.

 على الوقت المخصص للتمرين. د المرات بناءً يحدد المدرب عدخرين، و آعادة الفكرة مع مشاركين إ .6
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 الطابعة اسم التمرين
 اللفظي.تعزيز مفهوم االتصال  -  الهدف

 توضيح عناصر االتصال والتواصل. - 
بيان مفهوم عناصر المعلومة المرتبطة بالرسالة المستهدفة من عملية  - 

 االتصال والتواصل.
 دقيقة20 الزمن
 ورق و قالم , أ د المطلوبةالموا

 

 اإلجراءات:

 ،تعليمهم الرسمليس الهدف ألن  ،مع التأكيد على بساطة الرسمة ،A4المدرب على ورقة  رسميُ  .1
 على نقل الرسالة المتمثلة بالرسمة المكتوبة على الورقة. بل التركيز

 لى فرق ثنائية.إتقسيم المشاركين  .2

 .اآلخر في جلسته اكل منهمخالف وي ،ن الفريق نفسهن مايجلس الشخص .3

 جهزة مسبقا من المدرب.الرسمة المُ  ايعطى األول منهم .4

فقط و  -ويطلب من الشخص اآلخر الذي يحمل الصورة  ،الثاني ورقة واحدة وقلم رصاصيعطى  .5
 ر.اآلخلى أي منهما إلى زميله دون نظر إ (الصورة  )بنقل معالم الرسالة  -بالكالم

 تالصورة التي تممع  ،ويبدأ المدرب بمقارنة الرسمة األساسية، تجمع األوراق ،تهاءبعد االن .6
 .اآلخر طباعتها من شخص  

 .هالأعلدروس المستفادة من التمرين المذكورة لمدرب اليتم تركيز وتعزيز  .7

 الطابعة
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     دارة الوقتإ

 هداف الجلسة :أ

 

 

 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

 

 الجلسة ساعتان زمن    

 دقائق(10المدرب الجلسة عن طريق نشاط بسيط )بدأ ي 

 

 دارة وقتي ؟إلخطط أكيف  اسم التمرين 
 واأن يكونن يالمشاركمن بعد االنتهاء من التمرين، يتوقع  الهدف

  :على ينقادر 
   ما  الوقت و  تفاصيل ) الوقت عاتضيّ مفهوم مُ إدراك  -  

 التعامل معها(وكيفية  ،من أمور تحتها يندرج
الطرق التي تساعد على استغالل الوقت بالشكل  تحديد -   

  )تحويل الوقت الى جدول منظم)األمثل 
 ساعة ونصف الزمن

الجدول المستعمل في نموذج و  ،وقتلليومية نماذج لجداول  المواد المطلوبة 
 ،تقويمو  ،ورق قالبو  ،اللتحاق برحلة نجاة تعليماطلب 

 .دفاترو 
 

 .معرفة المشارك بأهمية الوقت في الحياة .1

 .معرفة المشارك بمضيعات الوقت وكيفية التعامل معها .2

 

كيف أخطط 

 إلدارة وقتي

 العصف الذهني  .1

 مجموعات عمل .2
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 اءاتاإلجر 

ويطلب منهم الخروج بأكثر األمور التي تعتبر من  عمل، لى مجموعاتإالميسر المشاركين  مقِس يُ  .1
 .مضيعات الوقت

 .مجموعاتهم أمام المجموعة يقوم المشاركون بعرض نتاج .2 

ضيعات للوقت مستعينًا الميسر المشاركين أمام المجموعة األمور التي خرجوا بها كمُ قش انب .3
 :التالية سئلةباأل

ما النشاطات غير الضرورية التي تقوم بها، وكم هي الساعات التي تقضيها مستمتعا بالكسل  -  
 على حساب وقتك ؟ 

 ؟المهمتقدم العمل الذي تحب على العمل هل  -  

 هل تعانون من مشكلة التأجيل أو التسويف؟  -  

 ما؟جازك لعمل نإأثناء  اآلخرينقاطع فيها من كم عدد المرات التي تُ -    

 هل لديك فكرة واضحة عما تريد القيام به؟ -  

 ؟لآلخرينعلى قول كلمة  كمجرد عدم قدرتب األعمالقوم فيها ببعض تكم عدد المرات التي  -  

 فائدة ترجى منه؟ الوقاتنا على الجدال الذي أهل نضيع الكثير من   -  

 امج غير مفيدة؟في بر  يون شات التلفز كم نضيع من أوقاتنا أمام شا -  

 بسبب الفوضى؟ من إنتاج ونشاطاتنضيع من أوقاتنا كم   - 

 ؟عندما ُنحسن إدارة الوقت أم بالفوضى ا أقل انتاجًا ونشاطًا؟مأيه -

 ؟أي جزء من يومك تكون فيه أكثر إنتاجاً  - 

 كثر من الالزم ؟او أقل أ ما النشاطات التي تعطيها وقتاً  - 



168 
 

 تستطع ذلك ؟لقيام بها ولم كنت تود اما األمور التي  - 

 ؟( زيارة طبيبو الباص، و  ،هل تقوم باستغالل األوقات الهامشية ) ساعات االنتظار - 

 البدء باألعمال المختلفة في الموعد المحدد ؟في هل تلتزم  - 

 جاز المهمات واألعمال المختلفة ؟إلنضع مواعيد نهائية تهل  - 

ووضع  ،عمل خالل اليومفي الوقات الذروة خطط البياني أل يمكن االستعانة في هذا الجزء بالم .4
 وتلك ،والتي تتطلب جهدا ذهنيًا وجسدياً  ،همةمعمال اللألن واألعمال التي يمكن أن يقوم بها المشارك

  ؟.التي من الممكن تأجيلها

 ؟ مكبالتخطيط للساعات القادمة من حياتت هل فكر  .5

 ن بسيطا ؟به مهما كايام يومي تود الق نجاز  إل قائمة هل تضع  .6

 خاصة بك ؟ القادمة في مدونة   األيام فين تقوم بها االمهمة التي يجب  األعمالن دوِ هل تُ  .7

، المشاركون  نفيذهاسيالتي  األعماللتحديد  ،الخاصة بالجدول الزمني األوراقالميسر وزيع يُ  .8 
  . ؟التي سيتبعونها لتنفيذ المخطط واآلليات

 . عام وحياتك بشكل ،عمالكأالتي تنظم  األمورهم أالوقت من على أن جداول  يتم التأكيد .9

 

 

 

 

 

 

 

 :التمرين خالصة

 حياته وقيادة ،يومه إلدارة نساناأل وسيلة :وقتال إدارة فن -

 .النجاة نحو

 ،وقتك إلدارة وخطط هدفك حدد ؛أعمالك إنجاز أردت إذا -

 هللا. بإذن النجاة والنتيجة ،فيه واجتهد

 بشعور بعده نشعر التي الوقت هو :الضائع اليومي الوقت -

 . سيئ

 . ةللمصادف الوقت نترك عندما الفوضى تسود المثل يقول -
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 عمل الفي خالل اليوم ورقة العمل الخاصة بالجدول الذي يحدد عدد الساعات التي يقضيها الشباب 

 الساعات المتوفرة في يومك

  النشاطات اليومية
  النوم

  عناية شخصية
  تحضير وجبة طعام

  امات العائليةااللتز 
  نشطة االجتماعيةأل ا

  الراحة
  تمرين

  لعاب الرياضيةأل ا
  التنقل
  العمل

  الدراسة
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 صنع القرار

 

 

 

 

 الجلسة :  دافهأ

 

 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

 

 ساعتان :زمن الجلسة   

ين وتدوينها كار من المشاركفأأخذ و  ،دقائق(10حول مفهوم صنع القرار ) اً ذهني اً المدرب عصف نفذي
 على فلب شارت .

 صنع القرار

  

 

 

 المشارك بمفهوم صنع القرار .معرفة  .1

 وربطه بحل المشكالت . ،همية صنع القرارألى إن يتوصل المشارك أ .2

 

 .العصف الذهني1

 .مجموعات عمل2

عن أنسب الحلول لها  ثالعملية التي يتم بموجبها تحديد المشكلة والبح

الحذر  ارواالختيعن طريق المفاضلة والموضوعية بين عدد من البدائل 

 .رك والهادف لحل المشكلة التي من أجلها تم صنع القراروالمد
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  :األساليب الشائعة االتخاذ القرار

  :هناك أربعة أساليب يتبعها مديرو المدارس في اتخاذ القرارات هي

 .الخبرة: استخدم الخبرات السابقة على أساس أن المشكالت الحالية تتشابه مع المشكالت السابقة .1

 .بيق الحلول التي اتبعها مديرون آخرون في حل مشاكل شبيههة: التقليد وتطالمشاهد .2 

 التجربة والخطأ..  3

 األسلوب العلمي..  4

 خطوات األسلوب العلمي التخاذ القرار:

 تشخيص المشكلة وتحديد الهدف .1

 تحليل المشكلة .2

 تحديد البدائل الممكنة .3

 يل المناسبدراسة البدائل ومقارنتها واختيار البد .4

 اختيار الحل . .5

 .اإلعداد للتنفيذ والمتابعة .6

   !!!! ....تحذير

ة ف.1   .غير مدروسة ل  عال يكن قرارك ردَّ

الناس يغيرون آراءهم، وقد يغضب عليك من استرضيته فم لك، دِ القتراح قُ ال تتخذ قرارًا مجاملة أ .2
 .بقرارك، وتبقى عليك مسؤولية القرار

 الكبفي ل حل يخطر تلجأ ألو الأ .3

 .فقد تكون ظروف مدرستك ليست كظروف مدرسته ؛تنسخ قرارات اتخذها غيرك أال .4

 نصيحة لصنع القرار الجيد
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 مشكلتك بدقةحدد هدفك أو  .1

  .اجمع المعلومات الكافية .2

 قة به حتى الطالبالمن كل الذين لهم ع ،طلب المشاركة في صنعهاو  ،وسع قاعدة القرار .3

 بدائلب عدة خيارات و اطل .4

  .وازن بين تلك البدائل، وحدد نقاط الضعف والقوة فيها .5

 .نسباأل الخيار  –مع مجموعتك  باالشتراك حدد  .6

 معوقات اتخاذ القرار

 البيانات والمعلومات لةق .1

  .التردد وعدم الحسم .2

 السرعة في اتخاذ القرار .3

 .رالجوانب النفسية والشخصية لصانع القرا .4
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 سيناريوهات صنع القرار اسم التمرين
 .الخطوات المركزية في صنع القرارلتحديد ن يمشاركللإتاحة الفرصة  الهدف
 دقيقة 45 الزمن
 .لوح عادي لوح قالب/ المواد

  .طبشور أقالم تعليم/ 
 أوراق وأقالم حبر لكل مجموعة

يوهات السينار  فيثلة بطاقات سيناريو صنع القرار )ُيرجى مراجعة األم
 )ورشة العمل هذه في نهاية 

 تحضير بطاقات السيناريو قبل الورشة . التحضير للنشاط
سيناريوهات  ةربعأتجد في نهاية ورشة العمل هذه مجموعة من س

 يمكن نسخها على بطاقات هذا النشاط .
 

 

 :اإلجراءات

 رات.عملية صنع القراب في كيفية تفكيرهمالشرح للمشاركين  .1

يعطوا أمثلة على أوضاع ُتحّتم على الشباب في المجتمع أن نشاط بالطلب من المشاركين أن بدء ال .2
 يصنعوا قرارات.

قد تكون هذه القرارات قرارات صغيرة، أو قرارات يومية، كما يمكنها أن تكون قرارات تغّير مسار الحياة.  
هم وأخواتهم، أو أنفسهم. تدوين دقاءهم، وإخوانأص االعتبارعين بتشجيع المشاركين على أن يأخذوا و 

 . اللوح القالبعلى  األمثلةهذه 

 

سيناريوهات 

 صنع القرار
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 أمثلة عن األوضاع التي تستدعي صنع القرار

 أن آكل اليوم؟ ريدأماذا  •  

 ماذا سأفعل اليوم؟ •  

 هل أتابع دراستي أم أبحث عن عمل؟  •  

ك يضغطون عليك حتى تبقى لك، لّكن أقرانالمنزل في الساعة المحّددة إلى  يعود أن صديًقاكتشف أ • 
 ماذا تفعل ؟ ،طولأمعهم مدة 

أشخاص، وتوزيع أوراق  5إلى  3مجموعات صغيرة، تّضم كل منها من في توزيع المشاركين  .3
 . .وأقالم حبر عليه

المتّنوعة في صنع قرار ن الغرض من التمرين ضمن المجموعة هو استكشاف الخطوات شرح أت .4
لى صنع إج أحدهم يحتا فقط ،التفصيل إلى بعض السيناريوهاتب ن هي النظركرة هذا التمرين فإ .مّهم

 ضمن مجموعاتكم الصغيرة أن : . فالمطلوب منكم،قرار مهم

 تناقشوا الوضع، بطرح السؤال التالي: ما هي المشكلة؟ • 

 االشخاص في السيناريو ؟ن يفعله أيفترض  ماتنظروا في •   

لى قرار مدروس إجل الوصول أمن  ،ن يقوم بها االشخاصأت التي يفترض تنظروا في الخطوا -
. 

 تتفقوا على قرار  -
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 : لتالياستعراض المثال ا ،المناقشةفي ن تبدأ المجموعات أقبل  .5

ا على فرصة عمل في المدينة، وهذا يعني أّنه يجب عليها ترك قريتها وعائلته سماءحصلت أ 16مثال :
ه، الذي قد يؤمنه عملها. ولكّنها، في الوقت نفس الدخلعلى  تعتمد لة أسماءللسكن في المدينة. وعائ

بما أّنه لن يكون باستطاعتها و مله العائلة نتيجة غيابها عنها، قلقة بشأن الضغط الذي سوف تتح
 ن تفعل ؟أ فترض بأسماءة أهلها في األعمال المنزلية اليومية ودعمهم. فماذا تظّنون أّنه يمساعد

  .أن يصفوا مشكلة أمينةمن المشاركين  الطلب .6

كيفية دعم عائلتها على أفضل وجه. فهل عليها قبول العمل في بك أّنها تش في مشكلة أسماءتتمثل 
 المنزلية اليومية ودعمهم؟  األعمالالمدينة، أم البقاء في المنزل لمساعدة عائلتها على 

مكنها أن تأخذ بعض الوقت، قبل ي ن أسماءإلى أاإلشارة  الطلب من المشاركين التّوسع في ،واآلن .7
 .صنع القرار، للتفكير في مشكلتها وتحديدها

، التي يمكن أن تقوم بها أسماء ترك كل مجموعة تقوم بعصف ذهني حول بعض الخطوات الالحقة .8
 الخيارات والنتائج.  إلىالنظر بالمرحلة  تتخذه في هذه رمن أجل صنع قرا

  :يليفتشمل ما طوات أما األمثلة على الخ

 .لنظر في القي م العائلية والقي م الشخصيةا • 

 .النظر في الممارسات الثقافية والمعتقدات الدينية • 

 .اآلخرينطلب مشورة  • 

 .المتوّفرة األخرى ل الخيارات والبدائل النظر في ك • 

 .تهل قرار وسلبياكإيجابيات "  تقييم تّصور النتائج والمخرجات الممكنة لكل خيار، أو " • 

 .اآلخرينُتحدثه أعمالها على قد قع الذي االنظر في الو  • 

 .المناسباختيار البديل  -
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  .تحمل مسؤولية أعمالها • 

ى خطوات هذا إلن ال صواب وال خطأ بالنسبة أنقطة مهمة: التأكد من أن المشاركين فهموا بوضوح  
ساس المناقشة أع القرار على ت المتعلقة بصنن تحدد بعض الخطواأفكل مجموعة عليها  .السيناريو

 ووفقا لما هو مهم في نظرهم . ،جراها المشاركون أالتي 

كي تناقش بالطريقة نفسها أمثلة أخرى لبإتاحة الفرصة أمام المجموعات  ؛متابعة النشاط ،واآلن. 9
هم سابًقا تستدعي صنع قرار. واستخدام إحدى حاالت صنع القرار التي حّددها المشاركون أنفس

 مذكورة أعاله .الخدام بعض بطاقات سيناريو صنع القرار. واتباع األسئلة نفسها باست

ملية صنع القرار. والطلب من الطلب من كل مجموعة أن تّدون الخطوات التي اّتبعتها في ع .10 
 .لسيناريو المطروحا في أن يّدونوا القرار النهائي الذي اّتفقوا  ؛المشاركين أيضا

ن فهم المشاركين لعملية صنع القرار، في هذا التمرين، هو أهم من القرارات التي التشديد على أ .11 
 .إليها المجموعات تتوصل

أن كل مجموعة سوف تقّدم عملها قريًبا، وأّنكم  ؛للمشاركين ُيشرحعندما ينتهي الوقت،  .12 
 .مناقشة خطوات صنع القرار مًعا -تمرين التنشيطبعد   -ستتابعون 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 سيناريوهات صنع القرار  اسم التمرين 
ن يتابع المشاركون مناقشة وتحديد الخطوات المركزية عند صنع أ الهدف

 قرار مدروس .
 دقيقة 40  الزمن

 قالم تعليم وألوح عادي , و لوح قالب ,  المواد المطلوبة 

 اإلجراءات:

رة، الئحتها  لخطوات صنع قرار المجموعة الكبيمجموعة أن تعرض بإيجاز على الطلب من كل  . 1
 ناقش كل خطوة على حدة .وت ،وتدون هذه المالحظات على اللوح القالب ،مدروس

عمل مع المجموعة تعندما تنتهي كل المجموعات من عرض خطواتها المركزية في صنع القرار،  . 2
مع  ،أو المتداخلة طوات المتشابهةدمج الخ خاللواحدة، من  ئحةال  الكبيرة على تنظيم الخطوات ضمن

 القاّلب أثناء هذا العمل. اللوحمتابعة استعمال 

 :ي غ عملية صنع القرارالخطوات أدناه إحدى ِص تشكل 

 .تحديد المشكلة • 

 .النظر في الخيارات والبدائل األخرى  • 

 .خيار(النظر في النتائج اإليجابية والسلبية) لكل  • 

 .صنع القرار • 

 .ل والنتائج المترّتبة عن القرارمسؤولية األعماتحمل  • 

خطوات صنع 

 القرار
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التأكد من التشديد على أهمية تحمل مسؤولية األعمال والنتائج المترّتبة عن القرار. فمن المّهم أن  .3
وأن المرء عليه أن يتحمل مسؤولية الخيارات التي يقوم بها،  ،يعي الشباب أن كل عمل يولد نتيجة

 ار .القر بعدما يحظى بفرصة صنع 

استعمالهما في ورشة العمل  هدفء على اللوح القالب مع الئحة الخطوات في صنع القرار، باالبقا .4
 .التالية

 (1خاصة بالتمرين رقم )وب ،بطاقات سيناريوهات صنع القرار

  (ةل سيناريو على بطاقة مستقل: تدوين كللمدربمالحظة )

تهتمين بإخوتك و  ،دة  صغيرةً في بل شينتعي عمركِ فتاة في الخامسة عشرة من  أنتِ  :1السيناريو 
 ق بالقرب من السوق يقّدم لكِ صدي   لتأمين المأكل. لكِ  ماالً سنا، وتناضلين لكي تجدي منِك األصغر 

نزل أو فندق  )أن تلتقيا في استراحة  راً مؤخ عليكِ  رح  بعض الطعام. اقت   ويشتري لكِ  ،لةهدايا جمي
 17. فماذا تفعلين؟(صغير

لدفع ثمنها . يعرض  ولكنك ال تمتلك المال   ،ن تشتري دراجة نارية صغيرةأ تريد نت  أ:  2 السيناريو
 فماذا تفعل ؟ ،نها مسروقةانك تشك بأال إ ،فضخ  ثم بسعر   ك دراجةً عليك صديقُ 

لالحتفال بعيد  ،المفضلة العشاء في منزل صديقتكِ لتناول هذا المساء  عوة  مد تِ : أن 3السيناريو 
هذا يأتون سأن أنسباءك  ثم يخبرك والداكِ  ،وتنتظر ذلك بفارغ الصبر ،جًدا متحمسة   يهو  ،ميالدها

 ين همر  لم ت   رؤيتك. إّنهم يأتون من مكان بعيد، وأنتِ لمع أهلهم إلى منزلكم. وأنسباؤك يتوقون المساء 
 ؟ ينالقليل من الوقت . فماذا تفعل يوّدون حقا لو يمضون معكِ و منذ مدة طويلة، 

،في العشرين من عمر  اب  ش أنت   :4اريو السين   للّتو في الصف النهائي من المرحلة الثانوية. تبدأ ك 
 كانو  .أقساطك المدرسية تسديد في السنوات األخيرة الماضيةك عمُ  ىوتول ،ك منذ سنواتوالدُ توّفي 

 .األخيرلمدرسي قسط عامك ا تسديداآلن ل د لديك أحد  عُ توّفي أيضا، ولم ي  ولكنه  ،عمك عجوزا نوعا ما
 فماذا تفعل؟
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 تطوير الذات

 هداف الجلسة :أ

 

 

 الطرق والوسائل المتبعة :

 

 

 ساعتان :زمن الجلسة   

 

 ( ساعة  life Wheelالمدرب عن عجلة الحياة )شرح ي

 

 وهي : ،جوانب مهمة ةتحتوي عجلة الحياة على خمس

 

الجانب 
الجسدي

الجانب 
المادي

الجانب
الروحاني

الجانب 
الفكري

الجانب 
العاطفي

 هميتها في الحياة .أو life wheelف المشارك ب يعرت .1

   C for C and Fف المشارك بقاعدة  يعرت .2

 العصف الذهني .1

 مجموعات عمل .2
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 : يأتيالمدرب تقسيمات كل جانب كما شرح ي

 خالق والتطوع عند االنسان .أللروح والقيم وايهتم با :وحانيالجانب الر  .1
 نفاق .إل المال والدخل الشهري وا ؛الجانب المادي  ويضم .2
 : اهم ؛ويضم جهتين :الجانب الجسدي .3

 الصحة ونمط غذائي صحي والعالج  -أ       
 المتعة والهوايات  -ب       

 الجانب العاطفي ويضم جهتين وهم :.4
 بصلة الرحم والعالقات . ؛هتموي ،العائلي -أ      
 ولي .أل بالعالقات االجتماعية والصداقة واالنطباع ا ؛ويهتم ،االجتماعي -ب      

 .الجانب الفكري ويضم جهتين وهم :5
 مهارات االتصال وتقدير الذات ؛ويضم ،الشخصي -أ     
 العمل والدورات والمستقبل . ؛ويضم ،المهني -ب     

 .smart goalsص المدرب ة الحياة يستخلمن عجل
 and F C for Cثانيا : قاعدة 

 المدرب القاعدة )نصف ساعة (شرح ي

 

----Clarity's -----C 

----Challenge -----C 

----Complexity -----C 

Commitment----C 

Feedback----F 
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 هداف :ألمالحظات حول ا

 يسبب الملل . الً ن ال يكون سهأو  ،ويسبب االحباط ًا،صعب ال يكون ن أالهدف  .1

 لكي نشعر بالمتعة . ن يكون فيها تحد  أيجب  :هدافأل.ا2
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   العمل  التوظيف الوصول لفرصو  مهارات

 كتابة السيرة الذاتية 

 ،مجتمعاتناو نفسنا، أعلى  فيهاتعرفنا الرحلة الطويلة التي  في هذهبعد المرور 
في  حعلى التميز والنجاالتي تعيننا  ،وامتلكنا المهارات الحياتية األساسية

لى المهنية إإضافة  ،الشخصية، االجتماعية ؛الحياة على مختلف األصعدة منها
والذي يعتبر  ،محور تركيزنا في هذا الدليل التدريبي كانت األخيرةهذه و  .منها

 المتعلقةسيتم التطرق في األدلة المرافقة إذ مقدمة التمكين األساسي، 
للبدء بمشروعه الخاص أو االندماج بسوق  ؛منا المهارات الالزمة لكل  و  والمعارف ،لعملأخالقيات اب

األساسية التي تعيننا على الحصول على فرصة ضوعات لى أهم المو إفيما يلي التطرق سيتم و  .العمل
 :ما يليفي وتتمثل ،عمل مناسبة

 تحضير وكتابة السيرة الذاتية. -

 .االستعداد للمقابلة الشخصية -

 طيةرسالة التغ -

 أوال : تحضير وكتابة السيرة الذاتية 

ول لقاء بين صاحب أوهي  .هي وثيقة تتضمن موجزا أو قائمًة بالوظائف ذات الصلة بالخبرة والتعليم  
كثر في أأو  ،العمل المحتمل وطالبي الوظائف، وتستخدم عادة لفرز المتقدمين، وغالًبا ما يعقبها مقابلة

 .وظيفةحالة البحث عن 

 عتبر السيرة الذاتية أمرًا مهمًا؟لماذا ت

جهات التوظيف أو صاحب عمل محتمل.  إحدىفي لنفسك  جوتريد أن ترو  ،تجاري   نتج  تخيل أنك مُ  
التي  ما هي المعلوماتو التي يجب تسليط الضوء عليها؟  األموركيف يمكنك التسويق لنفسك؟ ما 

صاحب العمل أنك الشخص أن تقنع  العمل، كيف لك بناء على متطلباتو عنها صاحب العمل؟  يبحث
 هو عنه لشغل هذا المنصب أو تلك الوظيفة؟ ي يبحثالذ
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األولى في الهامة الخطوة  األداةخاص بك. وتمثل هذه  إعالن ؛هي عبارة عن (Cv) السيرة الذاتية 
لمحتمل أنك من إقناع صاحب العمل ا خاللهاإذ يجب أن تتمكن من  ،عن وظيفة إطار عملية البحث

ومناسب للوظيفة الشاغرة، وبقدرتك على تقديم اسهامات ايجابية للشركة أو المنظمة  ،بارز ح  مرش
من ذلك، الحصول على  الً المعنية. والغرض من السيرة الذاتية ليس الحصول على وظيفة، ولكن بد

هاراتك، ة والمهنية، ومخلفيتك التعليمي ر عنك:سيرتك الذاتية تحكي الكثي .فرصة لدخول مقابلة العمل
على ذلك، فإن الصورة التي  وعالوة .أنت، إلخ األشخاصنجازاتك، ونشاطاتك، وأي نوع من إ وأهم

 ،ً وأحيانا .واحترافيكتظهر أو تعرض بها سيرتك الذاتية تعبر كثيرًا عن مهاراتك التنظيمية والتواصلية 
يتعين أن والتي الذاتية أن تكون سيرتك فمن الممكن  للمنصب المطلوب، اإلبداعيةحتى مدى قدراتك 

 تكون مكتوبة. 

لنيل فرصة مقابلة  همجميعسيرتك الذاتية من بين المرشحين اآلخرين  إبراز ،؛ هووأهم ما في الموضوع
جهة التوظيف. ومع ذلك، تأكد من المحافظة على الدقة والوضوح، وأن تكون السيرة الذاتية موجزة 

تتضمن خبرات ذات  ،وبالتالي .)عادة صفحة واحدة(اتية قصيرة كون السيرة الذغالبًا ما ت, .قدر اإلمكان
ها يلإكلمات جوهرية دقيقة يتطلع  ىعلعادًة تحتوي السير الذاتية و صلة مباشرة بمنصب معين. 

سابقا  .صاحب العمل المحتمل، كما ُتستخدم فيها األفعال بكثافة، وُيعرض محتواها بطريقة انسيابية
من الوقت لقراءة  اً أصحاب العمل المحتملين كثير  يبذلإذ  ،عدى صفحتينتتال الذاتية  كانت السير

 الذاتية السيرة ُيفضلون أصحاب العمل في بعض البلدان أن غير . تفاصيل السيرة الذاتية لكل متقدم
 غللشوأصحاب العمل يستخدمون محركات البحث  ،من الباحثين عن عمل كثيرةأن أعداًدا  إذ. الُمفصلة
والموارد البشرية يؤمنون أن السير الذاتية  ،لكثير من المتخصصين في كتابة السير الذاتيةاو  .الوظائف

  دقيقًا.لتعطي وصًفا موجزا، وكافًيا، و  .لتاريخ الوظيفي للمتقدم ومهاراتهايجب أن تأخذ كفايتها من 

 األكاديمية الالزمة لكتابة السيرة الذاتيةالمهارات 

اراتك، خبراتك، والدرجات العلمية التي حصلت عليها، كما أنها تزود ملخص لمه هيية السيرة الذات 
وتتوافق مع  ،صاحب العمل بمعلومات حول ما تملك من مهارات تؤهلك للحصول على الوظيفة

ن اهتمام بأن تكومتطلباتها. وبما أن أصحاب العمل يتلقون المئات من السير الذاتية للوظائف، فهناك 
منذ عليها صاحب العمل  ما يطلععند، عنكانطباع جيد  وُمنظمة بما يترك عنكُمنسقة ة لذاتيسيرتك ا

بناء على ذلك، ينبغي أن تقدم سيرتك الذاتية كافة المعلومات المتعلقة بالعمل الذي  .الوهلة األولى



184 
 

ها يتبع القواعد التي ىحدإتنسيق مالئم يبرز تلك المعلومات بشكل منظم وواضح. بتتقدم إليه في 
من أصحاب العمل في مراجعة ومطالعة السير الذاتية المقدمة، هي أن ُتظهر ما إذا كان  العديد

خالل الخمس وأربعين ثانية األولى من  مطالعة والقراءةالأو أنها تستحق  ،للوظيفة أً صاحبها مناسب
ن تنظيم وأن يكو ،األولوانطالقا من هذه القاعدة، فإنه يجب التركيز على أهمية االنطباع  .مطالعتها

ما الذي يجب عليك تضمينه في السيرة الذاتية , .نموذج السيرة الذاتية غاية في التنسيق والفعالية
التصال، بيانات او مثل: البيانات الشخصية، )إضافة إلى العناصر الرئيسة لنموذج السيرة الذاتية 

العناصر األخرى التي ينبغي هناك بعض و  (،يوالتاريخ الوظيف ،الخبرات والمهاراتو المؤهالت العلمية، و 
احترافي  وإظهارها بشكل ،محدد لتسليط الضوء على محتوى السيرة الذاتيةو أكاديمي تضمينها بتنسيق 

 :سيرة ذاتية  إعداد نموذجفيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند ستعرض ونمتميز. و 

كورة في نموذج السيرة الذاتية الخاص للمعلومات المذن: تمثل المراجع الموثقة والمراجع والمحكم • 
 الً من الخطوات التي تمنح السيرة الذاتية ثق وهي  ،بك أحد أهم نقاط جذب انتباه قارئ النموذج

وتوفر عليك الكثير من الوقت والجهد في المناقشات التالية لخطوة تقديم طلب  ،وموثوقية أكبر
 ،يفي يمكنك إدراج بعض األسماء التي قد تدعمكوجود تاريخ وظ حالة العمل. أيضًا، فيفي االلتحاق 

 .وتدعم نموذج السيرة الذاتية الخاص بك

شكل مرتب، واستخدام خطوط واضحة ذات حجم بااللتزام بتنسيق المعلومات  التنسيق والتدقيق: • 
لغوية من األخطاء ال ل  السيرة الذاتية خا ومراعاة أن يكون نموذج ،اً لغوي هايجب تدقيقو مقروء، و طبيعي 

 .وما إلى ذلك ،والنحوية

هم الخطوات التي يجب اتباعها أثناء أُتعد هذه الخطوة من  تصميم وتكييف نموذج السيرة الذاتية: • 
يجب  ،ولذلك .فغالبًا ما تقوم بتقديم سيرتك الذاتية إلى عدد من جهات العمل المختلفة ،إعداد النموذج

أن تعمل على إعادة صياغة وترتيب  ،بك الخاص السيرة الذاتيةنموذج فيها في كل مرة تقدم 
المعلومات الواردة في النموذج حتى تالئم طبيعة العمل الذي تتقدم إليه. قد يتطلب ذلك بذل بعض 

عن  عبرأنها تساعدك على تقديم نموذج صحيح يُ  إذ ،تلك الخطوة أهمية كبيرةلال أن إ ،الجهد والوقت
 .ات وخبراتا لديك من مهار ويوضح م ،طبيعة العمل
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 :تتضمن عملية إعادة تصميم وتكييف السيرة الذاتية مجموعة من الخطوات

بطريقة تتالءم و طبيعة العمل الذي تتقدم إليه،  بما يتوافق مع ،تغيير مسمى منصب أو موقع العمل • 
 .التي ترتبط بطبيعة العمل الجديد ،ومهاراتك العملية ،مع خبراتك الوظيفية

مرتبطة بالخبرات والمهارات والمؤهل العلمي وفق متطلبات صاحب العمل ة المعلومات الصياغ •
ووفق متطلبات طبيعة العمل والموقع الجديد، وتأتي تلك الصياغة المبتكرة من خالل تركيزك على تفاصيل 

رة الذاتية كتابة المعلومات الواردة في نموذج السيالعمل الجديد وطبيعته، حتى تتمكن من إعادة ترتيب 
 المهارات والخبرات المطلوبة في العمل الجديد وفق
طبيعة وأنواع  ،وكذلك .والمتعلق بطبيعة العمل الجديد ،التركيز على بيان تاريخك الوظيفي السابق •

  .للوظيفة الجديدة سابقا  بهةفي مواقع عمل مشا أنجزتهاالتدريبات والمهام التي 
خدمها صاحب العمل في اإلعالن عن الوظيفة، أو ذاتها التي يستستخدام المصطلحات والتعبيرات ا •

المذكورة في بيان تفاصيل الوظيفة، والعمل على معالجة نموذج السيرة الذاتية باستخدام هذه 
 .الكلمات أو التعبيرات والمصطلحات

 تطلبهاتوالتي ُتظهر خبرات أو مهارات محددة  ،بطبيعة الوظيفة الجديدةتمييز المقاطع المتعلقة   •
والذي يتضمن نبذة مختصرة  ،“المؤهالتملخص ”إضافة ما ُيسمى بة، على أن يكون ذلك الوظيف

العلمية والتدريبية المتعلقة بطبيعة الوظيفة الجديدة،  المؤهالتعن مجمل المهارات والخبرات أو 
 ،الشخصية الخاص بالبيانات ا الملخص في بداية السيرة الذاتية تحت الجزءوُيفضل أن ُيكتب هذ

أن يقرأه في البداية ليتعرف على إمكاناتك بشكل  جع النموذراجِ ، حتى يتسنى لمُ االتصالنات وبيا
 .أفضل
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 نقاط قصور يجب تجنبها في السيرة الذاتية 
 إال أن الذاتية مثالية،  تكسير  تالعالم، فمهما كانالمنافسة في العمل موجودة في جميع أنحاء 

 ،إذ أصبح سوق العمل والتوظيف .ة ضئيلة في بعض األحيانلى وظيفة مناسبفرصتك في الحصول ع
بكل ما لديه و  ،لعب فيها أن يفوزمن يوفرص العمل في وقتنا الحالي أشبه باللعبة التي يحاول كل 

ن صاحب العمل، فإنه دائما يبحث عن الشخص األمثل عندما نتحدث ع ،من طاقة وقوة... ولكن
السيرة الذاتية الخاصة بك القدرة على لفت انتباه صاحب العمل لديتوجد فهل  .للوظيفة الخالية لديه

بك؟ بالطبع يمكنك ذلك، ولكن هناك بعض األمور الهامة التي يجب التركيز عليها أثناء كتابة السيرة 
الذاتية محط إعجاب صاحب العمل، عليك بقراءة  تهما أن تكون سير الذاتية، فإذا كنت ممن يودو 

 .والتي تساعدك على تجنب بعض األخطاء الفادحة في كتابة السيرة الذاتية ،ةالقليلة التالي السطور
 ال مجال لألخطاء في السيرة الذاتية

األخطاء عادة ما يقع فيها عليك تجنب األخطاء اإلمالئية واللغوية بشكل عام، فهذه النوعية من  •
بمجرد إرسالك السيرة الذاتية  هنفي االعتبار أ الكثيرون أثناء كتابتهم السيرة الذاتية. ويجب أن تضع

في أخطاء إمالئية  وروديمكنك بأي وسيلة من الوسائل تغيير أي كلمة بها. و  فالصاحب العمل، إلى 
 .فرص حصولك على الوظيفة في سلبياً  قد يؤثر عليكمما السيرة الذاتية ليس له أي مبرر، 

لذلك عليك بقراءة ومراجعة السيرة الذاتية ا وثيقة رسمية تعامل مع السيرة الذاتية الخاصة بك على إنه •
أكثر من مرة، واالستعانة بصديق لقراءتها ومراجعتها قبل إرسالها لصاحب العمل، فالكثير من أصحاب 

الذاتية إذا انتبهوا لوجود أخطاء إمالئية بها، ألنها تعطي انطباع العمل يتوقفون عن قراءة السيرة 
 .نتباه إلى مثل هذه األخطاء البسيطةكافية على اال  بأنك ليس لديك قدرة
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أو تأخذها على  ،تتهاون في كتابتها النها وثيقة رسمية، و أعامل مع السيرة الذاتية الخاصة بك على ت •
  :مراعاة النقاط التالية في الكتابةيجب  ،لذلك .محمل الهزل واالستخفاف

 على الخطوط الواضحة سهلة واضحة، واعتمد تجنب استخدام الخطوط غير المفهومة أو غير ال  •

  Roman Newن، وغالبا ما يلجأ الكثيرون في كتابة السيرة الذاتية إلى خطوطيالقراءة المريحة للع
   Times وArial   12على أن يكون حجم الخط ما بين. 

يفسدها قم باستخدام هوامش ثابتة بطول السيرة الذاتية، فتغيير الهوامش في السيرة الذاتية قد 
 .ملبشكل كا

 .تجنب استخدام اللغة العامية أو اللغة شديدة التخصص في كتابة السيرة الذاتية •
 .ال  تزيد السيرة الذاتية بشكل عام عن صفحتين على األكثرأيفضل  •

 فتقاد األولوية والتركيز في السيرة الذاتية ا
رة الذاتية، ه من خالل السيأن تعطي لصاحب العمل فكرة عن طبيعة العمل الذي تفضل ال بد

ويجب أن تكون مؤهالتك تتالءم بشكل كبير مع الوظيفة. وليس من الضروري على اإلطالق 
إضافة معلومات غير مرتبطة بطبيعة الوظيفة التي تتقدم لها، ويجب أن تحتوي السيرة الذاتية 

تحتوي على  ن تقوم بكتابة قائمةأ ي اقتناص الوظيفة، فليس كافياً ف يفيدكعلى كل ما 
يجب أن يعود تاريخك الوظيفي إلى خمس و ومهاراتك ونشاطاتك المختلفة،  ،التك الدراسيةمؤه

ضمن سنوات الخبرة تت الأ، ويفضل سنوات فقط على األكثر على أن تبدأ بالوظيفة االحدث
  .من خمسة أعوام ألكثر

لذاتية اأن السيرة  اتاألوقهل شعرت في بعض  :تخصص في كتابة السيرة الذاتيةبم االستعانة
ال أن إ عبارة عن فوضى؟ فبالرغم من قدرة الجميع على كتابة السيرة الخاصة بك ما هي اال

بخبير  تفإذا استعن .وبشكل أفضل ،وقت أقلبهناك خبراء يساعدوك على إنجاز السيرة الذاتية 
اك بعض وهن .تكون قد تأكدت أن لديك ورقة رابحة في سباق البحث عن وظيفة ،أو مختص

يمكنك االستعانة بأحد هذه المواقع فالتي توفر خدمة كتابة السيرة الذاتية نيابة عنك،  المواقع
 الموثوق بها .
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 : االسم

 : ومكانها الوالدة تاريخ

 : الجنسية

 الحالة االجتماعية: 

  :لكترونيإلا البريد

 :الهاتف رقم

 الهدف المهني :

 :العلمية المؤهالت

 الجامعة : 

 التخصص: 

 المؤهل:

 التقدير :

 سنة التخرج: 

 :العملية الخبرات

 :التدريبية الدورات

 ة الشخصي المهارات

 المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ومقارنتها بالنموذج  ،المشاركين كتابة سيرهم الذاتية الخاصة بهممن كل واحد رب من طلب المدي*** 
 دناه .أ
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 ثانيا رسالة التغطية 

لجذب اهتمام  –حيان الوحيدة ألوفي بعض ا –ولى أل هي فرصتك ا Letter Cover رسالة التغطية أو
هدف من هذه الرسالة ليس تغطية كل ما هو ك الذاتية. واللقراءة سيرت دافعاً وإعطائه  ،صاحب العمل

معرفة المزيد عنك. بالرغبة وإقناعه في صاحب العمل انتباه  لجذبمفصل في سيرتك الذاتية، وإنما 
حاول التعرف على جهة . و هاإلييجب عليك التأكد من تخصيص رسالة تغطية لكل وظيفة تقدم  ،لهذا

ستخدام االسم في الرسالة لتتمكن من ا ،الشركةفي رية م الموارد البشاالتصال المناسبة، أو اتصل بقس
زيزة'. إذا سيدتي الع /أن كانت هذه المعلومات غير متوفرة يمكنك كتابة 'سيدي العزيزو  .وعنونتها به

 عدةتضمن عنوان الشركة في الجزء العلوي من الصفحة، وبعد ذلك بيوليس بريدًا  ،كنت ترسل رسالة
  .التاريخ جدرايجب إ ،أسطر

تاريخها، قيمها، مهامها،  ؛بداية، حاول الحصول على بعض المعلومات عن صاحب العمل أو الشركة
 العثور على هذه المعلومات من خالل البحثيمكنك و ... الخ.  اتخبر لهيكلتها، الخدمات، األنشطة، ا

ن هناك وإذا كا ،((Google  عن طريق موقع جوجل البحث ،وكذلك .نترنتإل الشركة على اعلى موقع 
فتأكد من مراجعته بعناية فائقة. تحقق من وجود المهارات والخبرة المطلوبة  ،للوظيفة اً محدد اً وصف

  .ك. يمكنك ربط ذلك بالخلفية الخاصة بك في رسالة التغطيةعن ذل فصاحب العمل يبحث

و أين ل مختصر في سطر وبشك ،، أخبر صاحب العمل عن سبب كتابتك لهذه الرسالةفي الفقرة االولى
فينبغي ذكر اسمه بالتحديد،  ،الشخص المسؤول عن هذه الوظيفةاسم خبرت عن ثة. إذا كنت قد أُ ال ث

ولماذا  ،وإذا كنت بصدد تقديم طلب لشغل وظيفة محددة، يجب ذكر أسباب اهتمامك بهذه الوظيفة
ظائف المتاحة، ستفسار عن الو الللة إذا كنت تكتب رساأما تعتقد أنك الشخص المناسب لهذه الوظيفة. 

  .ً عمل لدى هذه الشركة تحديداللتطرق 

وخبراتك المهنية، مع التأكد  ،وقدراتك ،قرتين التاليتين، لخص بشكل مختصر مهاراتكفي الفقرة أو الف 
. أيضا، حاول استخدام التفاصيل ذات (تزوير للحقائق دون )متطلبات هذه الوظيفة لمن مطابقاتها 
واحرص على استخدام  ،والتقصي بأنك قمت بالبحثوتاريخه لتظهر  ،العمل وخلفيته الصلة بصاحب

 . استخدم دائما الجمل بصيغة المبني للمجهول ؛قوية. بمعنى آخر أفعال  
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إيجابية من شأنها  كتابة رسالة تغطية مع السيرة الذتية تتضمن جمالً  ، احرص علىفي الفقرة االخيرة  
 . ة لدعوتك للمقابلأن تشجع صاحب العمل على 

بشكل  (كترونياإللرقم الهاتف، وعنوان البريد  )الخاصة بك  االتصالتأكد من تقديم معلومات لذا، 
 صحيح.

 ،وفي حال إرسالك رسالة بريدية ." مع أطيب التمنيات المخلص" أو " بعبارة " اختم الرسالة ،دائماً و 
  .االزرق أسطر لتوقيع اسمك بالحبر  ةاترك بضع

 .ومراجعة التنسيق ،والنحوي  مالئيإلتأكد من القيام بالتدقيق ارسال الرسالة، قبل إ
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 نموذج لرسالة التغطية

 : .........................االسم
 العنوان الكامل: ................

 رقم الهاتف: ....................
 ....................رقم الفاكس: 

 ..: ............كترونيإللالبريد ا
 التاريخ : __________________________

 السيد: مدير التوظيف .
 شركة: __________________________

 شارع ... –عمان 
 عزيزي السيد .................المحترم :

تي ال مؤهن أما ....... )عل ،تاريخبالصحف المحلية ( في بشان العمل........... كما نشر  النكميسعدني الرد على إع
لدي المعرفة و  ،. لقد قرأت عن شركتكم في الصحف المحليةعالنإلاجون إليه في اكبير مع ما تحت تتناسب بشكل

 إنتاجكم............بالكافية 

 كأصحاب عمل. التي تتمتعون بهاعلى الشهرة الكبيرة  فضال ،...جدا بالعمل لدى شركة تعمل في ........ أنا مهتمو 

عمل في أسنين ........... في شركة ............ وكنت  ثالثفقد عملت  ،لذاتية المرفقةون في السيرة احظالستوكما 
..........، 

 ............................................إضافة إلى 

 ........................ . ؛مثل ،أحيطكم علما أنني على معرفة جيدة ببعض البرمجيات الحاسوبيةو 

 للتعرف على قدراتي بتفصيل أكثر . بلتكملمقاكون ممتنا وسأ

 .إليكمللتأكد من وصول الرسالة والسيرة الذاتية بكم سأتصل ف ،منكم بعد عدة أيام رد   يصلنيأعلمكم أنني إذا لم و 

  .فسأكون سعيدا باتصالكم معي ،بمزيد من المعلوماتبتزويدكم إذا رغبتم  ،ذلك الوقت وخالل

 لوقت الذي أعطيتموني إياه.وا ،امكم بطلبيشاكرا لكم اهتم

 سم : __________________________اال

 التوقيع :_______________
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 مقابلة العمل عندثالثًا: نصائح 

تتعلق معلومات البحث عن من خالل حضر نفسك للمقابلة • 
 ،وكذلك .التي ستجري مقابلة التوظيف معك العمل بالمؤسسة طالبة
نصح بتصفح الموقع جلها. ويُ أن جري المقابلة مالوظيفة التي ت

. عملهاطبيعة والبحث عن  ،بشكل دقيق بالمؤسسةكتروني الخاص لاال 
مواقع مقاطع أو مقابالت ذات صلة على على شكل  هوقد تجد
 .بالمؤسسة بعمللمام إل أكبر قدر من ا ،سيضمن لك هذاو . الكترونية

هذه ي يقوم بإجراء قل معرفة اسم الشخص الذأليجب عليك على ا• 
أو دوره داخل  ،هذا الشخص البحث عن معلومات تخص خلفية أحياناالمقابلة، ويكون من المفيد 

 الشركة.

أسئلة مفصلة  عن أيكن على استعداد للرد و وتأكد من معرفتك التامة بها.  ،إقرأ سيرتك الذاتية جيداً • 
 ة.أثناء المقابل منهجية التي قد تطرحلنشطة المهنية والتربوية واأل عن ا

تعتقد أنك تعرف  وعلى التحدث عن نفسك وخلفيتك. حتى إذا كنت ،جابة عن االسئلةإلتمرن على ا• 
 لكي تشعر براحة أكبر أثناء المقابلة. ،التمرن دائمًا من الجيد ف ؛ما ستقول

العمل. بما في ذلك أمثلة محددة حول خبرتك في  ،عطاء إجابات دقيقة ومفصلةإلكن على استعداد • 
 ،مسيرتك المهنيةفي ن مستعدًا في أمثلة نجحت من خاللها باستخدام مهاراتك المكتسبة ك ،لذلك

تشرح وتربط بين خبراتك الوظيفية التي تقوم بإجراء المقابلة من أجلها. وللمزيد حول ذلك يرجى ول
 قبل دخولك لمقابلة العمل . سؤاالً  31أشهر  االطالع على قسم "

جابة، إل تستعجل اوأالأو إعادة السؤال مرة أخرى.  ،طلب التوضيحب تتردد ال، االسئلةأحد إذا لم تفهم  •
 .جابةإلابخذ وقتك في التفكير و 
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بتك للعمل تبرز مدى اهتمامك ورغو  ،احرص دائمًا على تحضير أسئلة لطرحها في نهاية المقابلة • 
في لمعرفة ما إذا كان  ،لشركةمقابلة لهذه ا بأنك تقوم بإجراء هذه االسئلةيجب أن تتعلق و في الشركة. 

هذه الشركة وهذا أن  ذكر أيضا تو خبار ... إلخ. االالوظيفة الشاغرة، أو بعمليات الشركة، أو آخر 
 .المنصب مناسبين لك

الشركة؟" حتى في الشركة؟" و"ما هو معدل أرباح  أسئلة مثل "ما هي ساعات الدوام تجنب طرح • 
وكيف بإبمكانك أن  ،نضمام إليهااال للشركة مدى رغبتك في  أظهرعمل عليك. عرض بالشركة  تقديم

 .المساهمة في نجاحهابوعن مدى رغبتك  ،تكون جزءًا من فريق العمل في الشركة
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 دوار في مقابلة العملألا التمريناسم 
عطاء الفرصة للمشاركين بتطبيق المهارات الالزمة من خالل إ الهدف

 لعب األدوار
 دقيقة40 لزمنا

 قرطاسية متنوعة المواد المطلوبة
 

 جراءاتإلا

قل في المجموعة ألشخاص على اأ 2ضمن وجود تربعة مجموع بحيث أيتم توزيع المشاركين على  -
 الواحدة.

واالشخاص  ،يوضح كال من صاحب العمل ،طلب من كل مجموعة تحضير سكتش مسرحييُ  -
التحديات و خرى مرتبطة بالفرص ألى مواضيع إية التطرق مكانإلى إضافة إلوظيفة، لالمتقدمين 

 وفرص الحصول على الوظائف . ،المرتبطة بسوق العمل

 للتحضير واالستعداد للعروض التقديمية كافياً  يعطى كل منهم وقتاً  -

 لكل منهم تددالتي حُ  دوارألن بعرض اويقوم المشارك -

من رسائل  اشتملت عليهوما  ،ى العروض التقديميةميع للتعليق علأمام الج المجال   يفتح المدربُ  -
 ونصائح وحواظر للمشاركين أثناء المقابالت الخاصة بالعمل .

 

األدوار في 

 لمقابلة العم
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 : ، مايليطرح في المقابالتتُ تي لسئلة األا برزمن أ

   ..... الخلخلفيتك التعليمية والمهنية ًا موجز و  اً لخصمُ  الحديثحدثني عن نفسك. )ينبغي أن يكون  .1

 عرف عن شركتنا؟ماذا ت . 2

 (عن المؤسسةبحثت عمل معنا؟ )أظهر كنت قد نلماذا تريد أن  . 3

 ؟ التعاقد معكمأن لماذا يجب  . 4

بالحديث عن كيف تغلبت  ،مثال إيجابي على نقاط الضعف ِذكرالقوة والضعف لديك؟ )ما نقاط  . 5
 عليها(

 مؤسسة الحياة لى سبيل المثال)ع ؟االت عملهاوفي هذ مج ،العمل بالمؤسسة اخترتم لماذا  . 6
 .الهندسة المدنية(وظيفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 الخاتمة 

برة جمعية حماية االسرة وخ ،مهارات بحثية كثيرةن يوفر هذا الدليل الذي يعتمد على انأمل في 
 إذ ،يبتطوير التدر عملية من  جزءاً  ن دوات الالزمة الهادفة لتكوألولشركائها ا ،للمجتمع والطفولة

سب مستوى الخبرة التدريبية لدى حو  .فراد والشباب في المجتمعأليجابي في حياة اإ ثر  أحداث إيمكننا 
 ،رنامج تدريبي جديدبلبدء بلهذا الدليل بمثابة مادة مرجعية يكون  ،والطفولةسرة لجمعية حماية ا

ارتباطا وثيقا  ،سرة والطفولةألنواع البرامج التدريبية المقدمة في جمعية حماية ااحيث ترتبط  ؛طورومُ 
 المجتمع .حياة  على تنعكس ،كثر فعاليةأتصميم وتنفيذ برامج تدربيبة آملين  .مع احتياجات المجتمع
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