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الناشر:
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ّ
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ّ
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المسؤول:

المضيفة)
الم َ
ه َّجرين قسر ًا والمجتمعات ُ
مشروع (الشراكة من أجل تحسين آفاق ُ

المؤلفون:
الشركة المرئية لالستشارات البرمجية والتدريب ( )PRAVO
®

التصميم:
الشركة المرئية لالستشارات البرمجية والتدريب ( )PRAVO
®

اإلشراف:
وزارة التربية والتعليم األردنية
وزارة العمل األردنية
منظمة العمل الدولية ,مكتب األردن
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم ويحق لمنظمة العمل الدولية  ILOإعادة طباعة وتوزيع هذا
الدليل

عمان2021 ،

3

شكر وتقدير
يس ُّــر فريــق العمــل تقديــم خالــص الشــكر والتقديــر إلــى منظمــة
ُ

العمــل الدوليــة ( )ILOلتمويــل إعــداد دليــل مســاري الوظيفــي

مســتقبلي لطلبــة مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة،

ــو ٌل مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة الهولنديــة ضمــن مشــروع
م َّ
والم َ
ُ
ه َّجريــن قســر ًا والمجتمعــات
الم َ
(الشــراكة مــن أجــل تحســين آفــاق ُ
المضيفــة) ،وهــي شــراكة عالميــة تجمــع بيــن مؤسســة التمويــل
ُ

الدوليــة ( ،)IFCومنظمــة العمــل الدوليــة ( ،)ILOوالمفوضيــة

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ( ،)UNHCRومنظمــة

األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف  )UNICEFوالبنــك الدولــي

َ
لتطويــر نمــوذج جديــد لالســتجابة ألزمــات ُّ
ســري.
النــزوح
الق ْ

كمــا يتوجــه فريــق العمــل بالشــكر والتقديــر إلــى وزارة التربيــة
والتعليــم األردنيــة لإلشــراف والمتابعــة علــى إعــداد دليــل الطالــب
ودليــل المرشــد التربــوي وحرصهــا علــى تحســين خدمــات التوجيــه
واإلرشــاد المهنــي والوظيفــي المقدمــة للطلبــة ومســاعدتهم
فــي إتخــاد القــرارات التــي تتعلــق بمهنتهــم المســتقبلية.
عــد دليــل مســاري الوظيفــي مســتقبلي
وفــي هــذا الســياق ُأ َّ
بهــدف تعزيــز معرفــة الطلبــة فــي الصفــوف األساســية العليــا
ّ
التعليــم والتدريــب التقنــي
وزيــادة انجذابهــم نحــو وظائــف ومهــن
والوظيفــي فــي المــدارس المســتهدفة (طلبــة أردنيــون وغيــر
ّ
أردنيــون).

فريق العمل
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تم إعداد وتطوير هذا الدليل بالشراكة بين:
● الشركة المرئية لإلستشارات البرمجية والتدريب (®(PRAVO

اإلعداد والتأليف :الدكتورة نسرين الديسي
● وزارة التربية والتعليم
اإلشراف والمتابعة من اللجنة الفنية:
األستاذ بسام الهباهبة ,رئيس قسم اإلرشاد التربوي ,مدير اإلرشاد
والتوجيه بالوكالة
الدكتورة تغريد البداوي ,رئيس قسم اإلرشاد الوظيفي
األستاذ خالد المحارب ,رئيس قسم التعليم غير النظامي
األستاذ محمود مشعل ,عضو قسم التعليم غير النظامي
اآلنسة إيمان القيسي ,عضو قسم اإلرشاد الوظيفي
● وزارة العمل األردنية
اإلشراف والمتابعة:
الدكتور عون النهار ،مدير مديرية التشغيل
اآلنسة دينا حماد ،مستشار
● منظمة العمل الدولية ()ILO

اإلشراف والمتابعة:
السيد كيشور كومار سينغ ،المستشار اإلقليمي لتنمية وتطوير
المهارات
السيد باتريك دارو ،مدير العمليات ،البرنامج العالمي للمهارات والتعلم
مدى الحياة ،مكتب مقر منظمة العمل الدولية ،جنيف
السيدة شذى غالب جندي ،مدير مشروع آفاق في لبنان واألردن
والعراق
اآلنسة آمال بني عواد ،المنسق الوطني لمشروع آفاق في
األردن  -اإلرشاد المهني والتشغيل.
أحمد الخوالدة ،مستشار تشغيل.
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المقدمة
تســهم عمليــة التوجيــه واإلرشــاد المهنــي والوظيفــي في مســاعدة
الطلبــة فــي اختيــار المهنــة المالئمــة ،واألكثــر قــدرة علــى إشــباع
حاجاتهــم المختلفــة حتــى يشــعروا بالرضــا عنهــا ،وذلــك مــن خــال
مســاعدتهم لمعرفــة ميولهــم و قدراتهــم ورغباتهــم ومعرفــة عالــم
المهــن التخــاذ قــرارات مهنيــة تشــعرهم بدرجــة مــن الرضــا .ويعــد
المرشــد التربوي الركيزة األساســية لتقديم خدمات التوجيه واإلرشــاد
المهنــي والوظيفــي للطلبــة .حيــث يقــوم المرشــد بعــدة أدوار منهــا
إعــداد برامــج التوجيــه واإلرشــاد المهنــي وإدارتهــا وتقويمهــا ،تزويــد
الطلبــة بالخدمــات اإلرشــادية المباشــرة ،واإلســهام فــي إعــداد خطــط
الزيــارات الميدانيــة للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة للطلبــة للتعــرف
علــى الواقــع الميدانــي لممارســة المهــن.
وقد أعد دليل (مســاري الوظيفي مســتقبلي-دليل الطالب) بهدف
مســاعدة الطلبــة فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم (الصفــوف
 )10-8فــي اكتشــاف ذواتهــم ومعرفــة قدراتهــم وإمكاناتهــم فــي
اختيــار مهنتهــم ،بمــا يتــاءم مــع اســتعداداتهم وقدراتهــم وميولهــم
وتوقعاتهــم وظروفهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة ومتطلبــات ســوق
العمــل.
وفــي هــذا الســياق تــم إعــداد دليــل (المرشــد التربــوي) ليكــون أداة
مســاعدة ومنظمــة للمرشــد التربــوي لتقديــم الجلســات اإلرشــادية
(فردي و/أو جماعي) في دليل الطالب وعددها ( )12جلسة إرشادية
مدعمــة بـــ ( )23نشــاط إرشــادي تحفــزّ التفكيــر والتأمــل والعمــل
المهنــي والوظيفــي لــدى
الجماعــي وتنمــي مهــارات التخطيــط
ْ
الطلبــة .تــم تنظيــم دليــل المرشــد بعــرض أهــداف الجلســة ،واألدوات
الالزمــة ،وإســتراتيجية تنفيــذ الجلســة مــع النصائــح واإلرشــادات الالزمــة،
وعــرض اإلجابــات المتوقعــة لألنشــطة الموضحــة فــي (دليــل الطالــب).
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إرشادات استخدام الدليل
التحضيــر المســبق لــكل جلســة (حصــة) وقــراءة الدليــل بشــكل جيــد وتفحــص
محتوياته.
الحــرص علــى اكســاب المرشــد التربــوي المهــارات الالزمــة وتنميتهــا باســتمرار
لضمــان تنفيــذ الجلســات اإلرشــادية بفاعليــة.
األيقونات المستخدمة في عرض األنشطة التدريبية هي:
الزمني للتنفيذ،
جماعي،

إستراتيجية التنفيذ (فردي)،

إستراتيجية التدريب المقترحة

الوقت

إستراتيجية التنفيذ
أداة التقويم المقترحة.

توجيه الطلبة التباع خطوات تنفيذ األنشطة التدريبية والمحافظة على
االستخدام األمثل للوقت والموارد المتاحة.
مســاعدة الطلبــة لعــرض نتائــج األنشــطة علــى اللوح المخصص داخــل القاعة،
أو يمكــن تخصيــص جلســات إضافيــة لعــرض النتائــج حســب مــا تقتضيــه
طبيعــة النشــاط واإلمكانــات المتاحــة.
نيــة التــي تضمنهــا
ه َّ
التوضيــح للطلبــة أن أســماء األشــخاص والمواقــف ٍ
الم ْ
دليــل الطالــب اســتخدمت كأمثلــة وليســت حقيقيــة.
عــرض الفيديــو فــي بعــض األنشــطة اختيــاري ،وفي حال عــدم توفر إمكانية
العــرض ،اســتعن بدليــل الطالــب والمــادة المتوفــرة فــي هــذا الدليــل ،كمــا
يمكنــك اســتخدام الوســيلة التــي تراهــا مناســبة.
تشجيع الطلبة على تدوين تأمالتهم في نهاية كل جلسة.
توجيــه الطلبــة إلــى ضــرورة تقييــم الدليــل باســتخدام نمــوذج التقييــم
الم َ
رفــق فــي نهايــة دليــل الطالــب.
ُ
الم َ
رفــق فــي نهايــة دليــل المرشــد
ّ
تقييــم الدليــل باســتخدام نمــوذج التقييــم ُ
التربوي.
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المحور األول :الوعي بالذات
الجلسة ( : )1من أنا؟
الجلسة ( :)2شخصيتي ،ورغباتي
الجلسة ( :)3كيف أجد نفسي
نية
الجلسة ( :)4مقياس الميول ِ
الم ْ
ه َّ
9

الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)1من أنا

عدد األنشطة التدريبية ()3

الهدف العام :اكتشاف الطلبة لذاتهم.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● اكتشاف ذاتهم الواقعية (الصورة التي نرى بها أنفسنا).
● معرفة الصورة التي يراهم بها اآلخرون (األسرة ،األصدقاء ،المعلم/المعلمة).
● تعزيز ثقتهم بأنفسهم.
● معرفة ذاتهم المثالية.
● تقدير أهمية الوعي بذاتهم.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،بصلة (اختياري) ،أداة لتقطيع البصلة (اختياري) ،عرض فيديو (اختياري)

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

 5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1الترحيب بالطلبة.
 .2التعريف بدليل مساري الوظيفي مستقبلي (دليل الطالب).
 .3وضح للطلبة إرشادات استخدام الدليل الموضحة في دليل الطالب وضرورة االلتزام بها.
 .4اعرض موضوع الجلسة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطلبة.

2

النشاط (( )1-1بصلة) الوعي بالذات

10دقائق

تهيئــة وتحفيــز :اســتعن بمــا يأتــي للبــدء في تقديم النشــاط (الوعي
بالذات) أو اســتعن بوســيلة أخرى تراها مناســبة.
يمكــن تشــبيه رحلــة اكتشــافنا ألنفســنا ورســالتنا فــي الحيــاة ،بالبصلــة!
تتكــون البصلــة مــن قشــور يابســة علــى الطبقــة الخارجيــة وكلمــا أزلنــا
هــذه القشــور ،فإننــا نتعمــق أكثــر فــي الطبقــات الداخليــة ،ممــا يــؤدي

عمـــل
فردي

العصف
الذهني

المالحظة

مراعاة خصوصية
المعلومات التي يشاركها
الطلبة في هذا النشاط
وش
جعهم على التعبير عن
أنفسهم بحرية.

إلــى الوصــول إلــى الطبقــة الداخليــة .ويتعــذر الوصــول إلــى لــب
البصلــة دون نــزع الطبقــات الخارجيــة .وعندمــا نقــرر التعــرف إلــى أنفســنا نكــون متحمســين إلــى الوصــول
إلــى الطبقــة الداخليــة لدينــا مباشــرة ،إال أننــا قــد ننصــدم بأننــا ال نســتطيع الوصــول إلــى أعماقنــا لمعرفــة
يولــد لدينــا اإلرتبــاك والتــردد .لذلــك يجــب
أنفســنا بســبب وجــود طبقــات خارجيــة قاســية وهــذا مــن شــأنه أن ّ
أن يتعامــل الفــرد مــع هــذا األمــر بنفــس مبــدأ البصلــة ويحــاول نــزع القشــور الخارجيــة أوال حتــى يتمكــن
مــن الوصــول إلــى اللــب الداخلــي.
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يمكنك استخدام األسئلة اآلتية إلدارة النقاش مع الطلبة:

● ماذا تمثل لكم الصورة؟ ● لماذا اخترنا البصل تحديدا؟ ● كيف يمكن الوصول إلى لب البصلة؟

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تأمــل الصــورة (البصلــة) فــي دليــل الطالــب و/أو اســتخدم حبــة
بصلــة واعمــل مقطــع عرضــي للبصلــة أمــام الطلبــة وابــدأ بنــزع الطبقــات عــن بعضهــا البعــض
حتــى تصــل إلــى اللــب الداخلــي.
 .2تشجيع الطلبة إلى تأمل ذاتهم والتعبير عن الصورة التي يرون بها أنفسهم.
 .3اطلب من كل طالب/طالبة التعبير عن مكونات الصورة بلغته الخاصة.
 .4اختر مجموعة من الطلبة لعرض إجاباتهم أمام زمالئهم.
 .5فــي ختــام النشــاط ،ناقــش إجابــات الطلبــة ،مبينــا أهميــة تقديــر كل فــرد لذاتــه الواقعيــة (الصــورة
التــي نــرى بهــا أنفســنا).

اإلجابات المتوقعة:
الطبقــات الخارجيــة :تعبــر عــن الطرائــق المرئيــة التــي تقــدم بهــا نفســك لآلخريــن :تعبيــرات وجهــك،
ولغــة جســدك ،ومالبســك ،والطرائــق التــي تعبــر بهــا عــن نفســك واهتماماتــك وميولــك (قــد ال تكــون
غالبــا مــا تكــون هــذه الطبقــات خشــنة وصلبــة مــن أجــل حمايتــك.
الميــول الحقيقيــة).
ً
الطبقــات الداخليــة :تمثــل هــذه الطبقــات نقــاط القــوة ومجــاالت التحســين لــدى الطالــب ويمكــن
للطالــب التعبيــر عــن المعــارف والمهــارات والقــدرات والخبــرات ومــا يحتاجــه ويرغــب الحصــول عليــه.
ـدا ،وتمثــل الصــورة الحقيقيــة التــي يــرى بهــا الفــرد نفســه وتعبــر عــن
اللــب الداخلــي :تبــدو رقيقــة جـ ً
ميولــه الحقيقــي بعيــدا عــن أيــة تدخــات مــن البيئــة واألفــراد المحيطيــن مثــا (إنســان طمــوح)( ،إنســان
خجــول)( ،متــردد)( ،ال أســتطيع اختيــار مجــال دراســتي) (أرغــب االلتحــاق بمهنــة النجــارة والديكور)...إلــخ.

المظهر العام ،لغة الجسد
نقاط القوة والتحسين

الصورة التي ترى بها نفسك
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3

النشاط ( )2-1كيف يراني اآلخرين

15دقيقة

عمـــــــل
جماعي

تهيئــة وتحفيــز :يــدرك الفــرد التصــورات التــي يعتقــد أن اآلخريــن
يتصورونهــا عنــه مــن خــال التفاعــل االجتماعــي معهــم :مثــل طلــب
أصدقائــك منــك مشــاركتهم فــي جلســاتهم ،ممــا يجعلــك تتصــور
أنــك محبــوب مــن قبلهــم .وتســاعد معرفــة الصفــات التــي يــراك
بهــا اآلخــرون فــي معرفــة نقــاط قوتــك والصفــات التــي تحتــاج إلــى

المناقشة
والحوار

ّ
سلــم التقدير

يف
ضل أن تبدأ هذا النشاط
بتقد
يم الصورة التي يراك بها
اآلخر
ون أنت كمرشد /كمعلم.
استخ
دم تعابير إيجابية (نقاط
القوة).

تنميتهــا وتطويرهــا .اســتخدم األســئلة اآلتيــة لتوجيــه الطلبــة إلــى تنفيــذ النشــاط:
● كيف يراك الناس من حولك؟
● ما هي الصفات التي تصفك بها أسرتك؟
● ما هي العبارات التي يستخدمها معلمك/معلمتك عنك؟

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1قســم الطلبــة إلــى مجموعــات عمــل ( )5-4مشــاركين فــي كل مجموعــة أو حســب مــا تــراه
مناســبا ،وامنــح كل مجموعــة رقــم (مجموعــة رقــم  ،1مجموعــة رقــم  ،2وهكــذا).
 .2وضــح للطلبــة أهميــة التواصــل االجتماعــي مــع اآلخريــن الكتشــاف ذاتهــم وشــجع الطلبــة علــى
التعــاون مــع زمالئهــم فــي تنفيــذ هــذا النشــاط للتعبيــر عــن الصــورة التــي يراهــم بهــا اآلخــرون:
كيــف تــراك أســرتك ،أصدقاؤك/صديقاتــك ،ومعلمــك  /معلمتــك.
 .3بيــن للطلبــة أنــه يمكنهــم فــي هــذا النشــاط اســتخدام الصفــات والتعابيــر التــي أخبرتهــم بهــا
أســرهم ومعلميهــم حديثــا ،وذلــك ألن الفــرد ينمــو وتتغيــر صفاتــه وتعاملــه فــي المواقــف
المختلفــة.
 .4اطلــب مــن أفــراد المجموعــة مســاعدة وتشــجيع زمالئهــم علــى تنفيــذ هــذا النشــاط والتركيــز
علــى الصــورة الحقيقــة التــي يراهــم بهــا اآلخــرون.
 .5افتــح المجــال لــكل مجموعــة  /طالــب عــرض الصــورة التــي يــراه بهــا اآلخــرون .شــجع الطلبــة
علــى عــرض إجاباتهــم أمــام زمالئهــم.
 .6فــي ختــام النشــاط ،أكــد للطلبــة أهميــة معرفــة الصــورة التــي يرانــا بهــا اآلخــرون لمســاعدتنا
علــى اكتشــاف ذاتنــا الحقيقــة وتقديــر نقــاط قوتنــا ومجــاالت التحســين والتطويــر.

اإلجابات المتوقعة:
الصــورة التــي ترانــي بهــا أســرتي( :شــخص طمــوح)( ،طالــب مدلــل)( ،عملــي جــدا)( ،ضعيــف
الشــخصية)( ،ملتــزم بالوعــود) ...إلــخ.
الصورة التي يراني بها أصدقائي  /صديقاتي( :مرح)( ،صاحب مؤسسة)( ،مهندس).. ،إلخ.
الصــورة التــي يرانــي بهــا معلمــي  /معلمتــي( :متميــز فــي حــل المســائل الرياضيــة)( ،ماهــر فــي
تجميــع القطــع الكهربائيــة)( ،صاحــب شــخصية قياديــة) ..إلــخ.
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4

النشاط ( )3-1الصورة التي أتمناها

10دقائق

تهيئــة وتحفيــز :يرســم كل فـــــرد صــــــــورة لمستقبـلـــــه،
ويفضــل أن تكــون هــذه الصــورة مالئمــة لقدراتــه ومهاراتــه
وميولــه وذلــك حتــى يتمكــن مــن تحقيقهــا .فهنــاك مــن
يريــد أن يصبــح معلمــا وهنــاك مــن يرغــب أن يصبــح طيــارا،

عمل فردي

الرسم

المالحظة

يستحسن ت
وجيه الطلبة إلى التركيز
على حياتهم
المهنية (مهنة/وظيفة
المستقبل) لت
نفيذ هذا النشاط ،واطلب
منهم تخيل
ّ أن جميع أهدافهم قد
تحققت.

أو طبيبــا ،أو صاحــب محــل بيــع أجهــزة خلويــة ،أو مصمــم
ديكــور ،أو فنــي صيانــة ســيارات ،أو ...أو  ....فجميــع مــا ســبق عبــارة عــن أمنيــات يرغــب الكثيــر مــن
الطلبــة بتحقيقهــا ،وقــد يكــون لــكل حلــم ســبب معيــن ورغبــة داخــل هــذا الطالــب فــي تحقيــق حلمــه
مهمــا كان صعبــا .يمكــن طــرح الســؤال اآلتــي لتشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة :مــا هــي الصــورة التــي
رســمتها لمســتقبلك؟ مــاذا تتمنــى أن تكــون فــي المســتقبل؟ وضــح للطلبــة أن الـ ّ
ـذات المثاليــة تعبــر عــن
الحالــة التــي يرغــب الفــرد أن يكــون عليهــا فــي المســتقبل.
مالحظــة :يفضــل تنفيــذ هــذا النشــاط فــي بيئــة هادئــة ويفضــل أن تكــون فــي الهــواء الطلــق مثــل ســاحة
المدرســة ،أو يمكــن فــي مــكان داخلــي غرفــة الموســيقا ،قاعــة النشــاطات... ،إلــخ.

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1ناقــش الطلبــــــة فــي الصــــــورة التــي يتمنــوا أن يـــــروا بهـــــا أنفسهــــــــم بعــد فتـــــــرة مـــــــن الزمــــــــن
( 5ســنوات) و ( 10ســنوات) .اتــرك حريــة للطلبــة للتعبيــر عــن أنفســهم.
 .2اطلــب مــن كل طالــب التعبيــر عــن الصــورة التــي يتمناهــا (الصــورة المثاليــة) بالرســم أو الكتابــة فــي
دليــل الطالــب .فــي حــال توافــر اإلمكانــات ،افســح المجــال للطلبــة بالتعبيــر بالدرامــا أو لعــب األدوار.
 .3شــجع الطلبــة علــى تخيــل هــذا المســتقبل (الحلــم) بغــض النظــر عــن الوضــع الحالــي أو المهــارات
أو القــدرات المطلوبــة للوصــول إلــى هــذا الحلــم .يمكــن تشــغيل موســيقى خلفيــة هادئــة لتحفيــز
الطلبــة أثنــاء تنفيــذ النشــاط.
 .4نظــم عــرض أعمــال الطلبــة أمــام زمالئهــم مــن خــال تعليــق ورقــة النشــاط فــي دليــل الطالــب لــكل
طالــب أو تقديــم عــرض فــي حــال اســتخدام الدرامــا أو لعــب األدوار.
 .5فــي ختــام النشــاط ،أكــد للطلبــة أهميــة تقديــر الصــورة التــي يتمنــوا أن يكونــوا عليهــا فــي
المســتقبل ومــدى أهميتهــا فــي مســاعدتهم لتحقيــق طموحاتهــم وأهدافهــم.

اإلجابات المتوقعة:
يكــون التعبيــر بالكتابــة مــن خــال اســتعمال الكلمــات اإليجابيــة مثــل :المســتقبل ،الحلــم ،األمــل،
الطمــوح... ،إلــخ.
أنــا بعــد  5ســنوات :طموحــي فــي الحيــاة هــو أن أحصــل علــى معــدل عالــي فــي الثانويــة العامــة
وأتخصــص فــي التصميــم والديكــور.
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أنــا بعــد  10ســنوات :أحلــم أن أصبــح صاحــب مصنــع لتصنيــع األثــاث المنزلــي ويكــون لــدي العديــد مــن
العمــال ولــدي تصاميــم مختلفــة تمكنــي مــن التصديــر خــارج البــاد.
يكــون التعبيــر بالرســم مــن خــال صــور تبــث روح العزيمــة
واإلنجــاز وتعبــر عــن المهنــة التــي يرغــب الطالب/الطالبــة
االلتحــاق بهــا كمــا فــي الشــكل المجــاور.

5

ختـــــام الجلســــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا .بيــن للطلبــة أهميــة الوعــي بالــذات والفائــدة التــي ســتعود عليهم فــي نجاحهم
فــي تحقيــق أحالمهــم وطموحاتهــم المهنيــة ،وأنــه يتوجــب عليهــم مواجهــة العقبــات المحتملــة أمــام
معرفتهــم لذاتهــم مثــل الخــوف مــن المشــاعر غيــر الســارة وتجربــة شــيء جديــد ،وتجــاوز العــادات الخاطئــة،
والشــعور بعــدم االرتيــاح عنــد التركيــز علــى أنفســهم .فالوعــي الذاتــي غيــر ملمــوس؛ ال يــرى األفــراد
قيمــة فــي التعــرف إلــى أنفســهم.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)2شخصيتي ورغباتي

عدد األنشطة التدريبية ()2

الهدف العام :تحديد مكونات شخصية الطلبة ورغباتهم.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● معرفة مكونات الشخصية.
● تقدير شخصياتهم واحتياجاتهم (المعرفية و الجسدية واالجتماعية واالنفعالية).
● التعبير عن شخصياتهم بالصورة التي يرغبونها.

أدوات النشاط:
● أقــام ملونــة ،حقيبــة (خامــات مختلفــة مثــل أكيــاس ورقيــة ،بالســتيكية ،قمــاش ،إلــخ) ،أوراق
ـخصية الطالــب) ،أدوات إعــداد البيتــزا أو وســائل
عبـ ُـر عــن شـ
َّ
ّ
ملونــة ،مقــص ،الصــق ،أدوات متفرقــة ُت ِّ
بصريــة لعــرض مكونــات البيتــزا (اختيــاري) ،أدوات إعــداد طبــق مفضــل للطلبــة (اختيــاري) ،صــوت
موســيقى (اختيــاري) ،عــرض فيديــو (اختيــاري)

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحــب بالطلبــة واشــكرهم الهتمامهــم وتفاعلهــم بالجلســة الســابقة وأن هــذه الجلســة هــي
اســتكمال للمهــارات التــي تــم اكتســابها فــي الجلســة الســابقة.
عرف بموضوع الجلسة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطلبة.
ّ .2

2

النشاط ( )1-2مكونات شخصيتي(أنا والبيتزا)

15دقيقة

تهيئــة وتحفيــز :اطــرح الســؤال اآلتــي (هــل جميــع البشــر
يتســاوون فــي الخصائــص والســمات؟) .وضــح للطلبــة أن
مكونــات الشــخصية تتضمــن:
المكونــات الجســدية :وهــي عبــارة عــن المظهــر العــام للفــرد
مــن الــوزن والطــول ،والســامة الجســمية العامــة ،ومســتوى

عمـــــل
فـردي

التعلم
التعاوني

المالحظة

يمكن ت
نفيذ هذا النشاط بصورة
ج
ماعية وتوزيع الطلبة على
مجموعات
عمل مع ضرورة التأكيد
على أ
همية أن يعبر كل طالب/
طالبة
عن شخصيته كما يراها.

الحياتيــة.
كفــاءة المهــارات الحركيــة ،والنشــاط اإلجمالــي للفــرد فــي مختلــف المواقــف
ّ
المكونــات العقليــة المعرفيــة :وتتضمــن وظائــف العقــل والدمــاغ ،كالــذكاء العــام ،وكفــاءة القــدرات
العقليــة
للعمليــات
واللفظيــة ،ومســتوى األداء
اللغويــة
العقليــة ،باإلضافــة إلــى القــدرات والمهــارات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العليــا ،كالتحليــل ،والتركيــب ،والحفــظ ،والتذكّ ــر وغيرهــا.
يتميــز بهــا الفــرد اتجــاه المثيرات المختلفــة ،كالحب،
المكونــات االنفعاليــة :وهــي طرائــق االســتجابة التــي
ّ
أو الغضــب ،أو الفــرح ،أو الحــزن وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى مســتوى االســتقرار والثبــات االنفعالــي ،ومــدى
انحصــار هــذه االنفعــاالت فــي دائــرة العواطــف والمشــاعر.

15

الجلسة ( :)2شخصيتي ورغباتي
المكونــات االجتماعيــة :هــي المكونــات التــي ترتبــط بشــكل
واالجتماعيــة فــي المنــزل أو
ـرية
مباشــر بأســاليب التنشــئة األسـ ّ
ّ

يم
كن استبدال طبق البيتزا
بعر
ض/إعداد طبق مفضل
لدى الطلبة.

المدرســة أو محيــط األصدقــاء ،باإلضافــة إلــى القيــم واالتجاهــات ،وأدوار الفــرد فــي المجتمــع.

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اعــرض الوســائل البصريــة المتوفــرة للبيتــزا وشــجع الطلبــة علــى تأمــل جميــع النكهــات والمكونات
التــي توضــع فــي البيتــزا وأنــه يمكــن تشــبيه شــخصيتنا واحتياجاتنــا إلــى حــد مــا بنكهــات البيتــزا
المختلفــة .يفضــل إعــداد البيتــزا لتنفيــذ هــذا النشــاط ومناقشــة الطلبــة اثنــاء إعــداد البيتــزا عــن
مكونــات شــخصياتهم .كمــا يمكــن االســتعانة بوســيلة آخــرى محببــة لــدى الطلبــة.
 .2اطلــب مــن كل طالب/طالبــة اختيــار الصفــات الشــخصية التــي يتمتعــون بهــا والموضحــة فــي
دليــل الطالــب فــي الصفحــة ( )16ولصقهــا علــى صــورة البيتــزا الموضحــة فــي الصفحــة (.)15
 .3نظم عرض أعمال الطلبة أمام زمالئهم.
 .4ناقش الطلبة في مكونات شخصياتهم مع مراعاة خصوصية إجابات الطلبة.

اإلجابات المتوقعة:
ســتعبر إجابــات الطلبــة عــن شــخصياتهم .امنــح الطلبــة الفرصــة للتعبيــر بحريــة عــن شــخصياتهم .ال
توجــد إجابــة صحيحــة وإجابــة خاطئــة ،إنمــا توجــد شــخصيات متوافقــة مــع أعمــال وأنشــطة مهنيــة
محــددة وال تنجــح فــي أعمــال أخــرى ،وبالتالــي يفضــل اختيــار األعمــال واألنشــطة المهنيــة المتوافقــة
مــع الشــخصية.

3

النشاط ( )2-2حقيبتي الشخصية

20دقيقة

تهيئــة وتحفيــز :يســتطيع األفــراد التعــرف علــى خياراتهــم
المســتقبلية ،مــن خــال تقديــر ذاتهــم ومعرفــة ميولهــم
وقدراتهــم ومهاراتهــم واألنشــطة التــي يفضلــون القيــام بهــا.
ويعــرف الوعــي بالــذات علــى أنــه معرفــة األفــراد بشــخصياتهم
(نقــاط القــوة ،والمعتقــدات ،والميــول ،والقيــم والعواطــف)،

عمل
جماعي

التعلم
التعاوني

المالحظة

لتنفيذ
هذا النشاط بفاعلية ،اعمل
على إعداد
حقيبة ذاتية تمثل مهنتك
(مرشد
مهني/معلم) مستعينا
باألدوات التي
تعبر عن مهنتك (أقالم،
طباشير ،أ
وراق ،ملفات ،صور...إلخ).

وهــي عمليــة مســتمرة تســاعد فــي تحديــد الخيــارات الدراســية
ومهنــة المســتقبل .ويعــد الوعــي بالــذات الخطــوة األولــى التــي يحتاجهــا األفــراد للتعــرف علــى ميولهــم
المهنيــة ،وينبغــي أخــذ الوقــت الكافــي الستكشــاف األمــور التــي يســتطيع األفــراد فعلهــا واألمــور التــي
ينبغــي عليهــم تحســينها.
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الجلسة ( :)2شخصيتي ورغباتي
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اعــرض حقيبتــك التــي قمــت أنــت بإعدادهــا مســبقا (مرشــد تربــوي  /معلــم) موضحــا كيــف
صممــت الجــزء الخارجــي مــن الحقيبــة وهــو مجــرد جــزء صغيــر مــن “مــن أنــا” ،واألشــياء التــي
وضعتهــا فــي الداخــل (اعــرض األشــياء علــى طاولتــك فــي مواجهــة الطلبــة) تمنحــك هــذه
األشــياء الشــعور بالســعادة مثــا :الطباشــير تمثــل شــغفي بالكتابــة ومشــاركة مــا أكتبــه مــع
اآلخريــن .وقلــم الحبــر هــذا هــو القلــم الــذي أحــب اســتخدامه عندمــا أكتــب مالحظــات إيجابيــة
عنكــم .عندمــا أنظــر إلــى حقيبتــي الشــخصية ،أتذكــر باســتمرار “مــن أنــا” واألشــياء التــي أحبهــا،
قيمــي ،ومــا يمكننــي فعلــه .حتــى لــو كنــت قــد اختــرت بالفعــل مهنتــي كمرشــد تربــوي /
معلــم ،ستســتمر هــذه الحقيبــة فــي تحفيــزي ألكــون أفضــل ممــا أنــا عليــه اآلن.
 .2وزع الطلبــة فــي مجموعــات ( )5-4أو حســب مــا تــراه مناســبا .يفضــل إتاحــة الحريــة للطلبــة
الختيــار مجموعاتهــم حســب توافــق رغباتهــم وميولهــم المهنيــة.
 .3شــجع الطلبــة إلــى اســتخدام األدوات المناســبة والتــي تعبــر عــن الصــورة الذاتيــة ()portfolio
التــي يرغبــون أن يظهــروا عليهــا .يمكــن تشــغيل موســيقى خلفيــة هادئــة لتحفيــز الطلبــة أثنــاء
إعــداد حقيبتهــم الشــخصية.
 .4بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد لتنفيــذ النشــاط ،اطلــب مــن كل مجموعــة عــرض الحقيبــة التــي
قامــوا بإعدادهــا والتعبيــر عــن مكوناتهــا .امنــح المجــال للطلبــة لإلجابــة عــن استفســارات زمالئهــم.
 .5فــي ختــام النشــاط ،بيــن للطلبــة أهميــة معرفــة شــخصياتنا والصــورة التــي نرغــب أن نظهــر
عليهــا (مــن أنــت).

اإلجابات المتوقعة:
هــذا النشــاط يتضمــن عــرض أعمــال الطلبــة حســب شــخصياتهم وميولهــم ورغباتهــم .فيمــا يأتــي
بعــض الصــور التعبيريــة عــن بعــض المهــن.

حقبيبة معلم

حقبيبة ممرض

حقبيبة مبرمج

حقبيبة مصمم
جرافيكي
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4

ختـــــام الجلســــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا .بيــن للطلبــة أهميــة معرفــة رغباتهــم وميولهــم وتوجهاتهــم لضمــان تحقيــق
النمــو الشــخصي والمهنــي والــذي يســاعدهم فيمــا بعــد فــي اختيــار مهنــة المســتقبل.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)3كيف أجد نفسي

عدد األنشطة التدريبية ()2

الهدف العام :معرفة الطلبة لقدراتهم الشخصية واهتماماتهم وميولهم المهنية.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● معرفة مفهوم االهتمامات والميول المهنية.
● تصنيف قدراتهم ومهاراتهم لألنشطة التي يستمتعوا أثناء القيام بها.
● تقدير أهمية ممارسة المهن التي تتوافق مع اهتماماتهم وميولهم المهنية.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،ملصقات ألنشطة مختلفة (اختياري) ،عرض فيديو (اختياري)

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
.1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن الجلسة السابقة (شخصيتي ورغباتي).
.2عرف بموضوع الجلسة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطلبة.
ّ
 .3وضــح للطلبــة ضــرورة االبتعــاد عــن أيــة مشوشــات أو التفكيــر فــي تجــارب ســلبية قــد تؤثــر
عليهــم أثنــاء تنفيــذ هــذا النشــاط.

2

النشاط ( )1-3اهتماماتي وميولي المهنية

20دقيقة عمل فـردي المناقشة والحوار

المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :اطــرح الســؤال اآلتــي (كيــف ســيكون حــال المجتمــع إذا عمــل جميــع األفــراد فــي مهنــة
واحــدة؟ وهــل هــذا ممكــن؟) .ناقــش إجابــات الطلبــة مبينــا أن األفــراد فــي المجتمــع يمارســون أنشــطة
وأعمــال متنوعــة ،وبســبب هــذا االختــاف تنجــز كثيــر مــن مصالــح المجتمــع ،فــا توجــد مهــن مفيــدة
وأخــرى غيــر مفيــدة ،وإنمــا توجــد أولويــات فــي مجــاالت العمــل .لــذا فــان اختيــار الفــرد للمهنــة بصــورة
مناســبة وفــق مجــال العمــل يجــب أن يتوافــق مــع اهتمامــات وميــول الفــرد حيــث أن:
كتســبة
م
َ
كل مــا يســتطيع الفــرد القيــام بــه مــن األعمــال ،ســواء كانــت هــذه القــدرة طبيعية ،أم ُ
القــدراتّ :
بســبب الظــروف البيئيــة (التمكــن من فعل الشــيء).

ــب الفــرد وانجذابــه نحــو عمــل أو نشــاط مــا واســتعداده لبــذل أقصــى الجهــد
االهتمامــات :تمثــل ُح ُّ
واالســتمرار فيــه ألطــول فتــرة ممكنــة.
عيــن أو مجموعــة
الميــول ِ
ه ّ
الم ْ
م َّ
ُ
نيــة :شــعور داخلــي بالســعادة والرضــا عنــد القيــام بــأداء عمــل أو نشــاط ُ
مــن النشــاطات.
لــكل فــرد مجموعــة مــن االهتمامــات ،وال يوجــد اهتمــام أفضــل مــن اهتمــام آخــر ،ولكــن يوجــد فــرد
اســتطاع أن ُي ِّ
وظــف اهتماماتــه أفضــل مــن توظيــف فــرد آخــر .كمــا أن لــكل اهتمــام بيئــة ُتال ِئمــه ،لذلــك
نيــة ومهاراتــه وقدراتــه
هــن التــي تســمح لــه بممارســة اهتماماتــه ِ
فــإن الفــرد يتجــه وينجــذب ِ
الم ْ
للم ْ
ه ّ
ومتَّ سـ ً
ـقا.
وتشــبع احتياجاتــه وقيمــه ،وتحقــق لــه الرضــا ِ
وتيســر لــه نمـ ً
ـوا ِم ْ
الم ْ
ه ً
ـيّ ،
هنـ ّ
نيــا منسـ ً
ـجما ُ
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الجلسة ( :)3كيف أجد نفسي
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اعــرض فيديــو عــن الميــول المهنيــة أو اعــرض ملصقــات ألنشــطة مختلفــة ،وناقــش الطلبــة فــي
مفهــوم االهتمامــات والميــول المهنيــة لهــذه األنشــطة.
 .2اطلــب مــن الطلبــة تأمــل كافــة األنشــطة واألعمــال الموضحــة فــي دليــل الطالــب فــي ورقــة
النشــاط (.)1–3
 .3وضــح للطلبــة أن األفــراد يختلفــون فــي درجــة اهتماماتهــم للقيــام بهــذه األنشــطة( :أســتمتع
كثيــرا)( ،أســتمتع)( ،ال أســتمتع).
 .4اطلب من كل طالب وضح إشارة (√) أمام الخيار المناسب لكل نشاط.
 .5ناقــش الطلبــة فــي مــدى اهتمامهــم بهــذه األنشــطة ،وبيــن أهميــة اختيــار الطالــب لألنشــطة
واألعمــال التــي (أســتمتع كثيــرا) واالبتعــاد عــن ممارســة األنشــطة التــي (ال أســتمتع بهــا).

اإلجابات المتوقعة:
هذا النشاط يتيح المجال للطلبة للتعبير عن اهتماماتهم وميولهم المهنية.

3

النشاط ( )2-3قدراتي ومهاراتي

15دقيقة

عمـــل
جماعي

التعلم
التعاوني

المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :اطــرح الســؤال اآلتــي (لــو طلــب مــن أي أحــد منكــم مهمــة اختيــار أعضــاء فريــق كــرة
القــدم أو كــرة الســلة فــي المدرســة ،مــا هــي المعاييــر التــي ستســتخدمونها؟) ناقــش إجابــات الطلبــة
مبينـ ًا أهميــة اختيــار أعضــاء الفريــق وفــق القــدرات والمهــارات التــي يمتلكهــا الطلبــة .وأنــه مــن الضــروري
أن يكــون لــدى الطلبــة تقديــر لمفهــوم المهــارة والقــدرة الختيــار األنشــطة واألعمــال التــي ســيتلحقون بهــا
فــي المســتقبل علــى النحــو اآلتــي:
تناهيــة ،وســرعة فــي التنفيــذ .وتتطلــب
م
ِ
م ّ
المهــارات :التَّ ّ
وبدقَّ ــة ُ
مكُّ ــن مــن إنجــاز ُ
همــة بكيفيــة محــددة ِ
ممارســة المهــن مســتويات مختلفــة مــن المهــارات :المهــارات الحياتيــة ،المهــارات األساســية ،والمهــارات
المتخصصــة والتــي ســيتم عرضهــا فــي الجلســة السادســة فــي هــذا الدليــل.
الفنيــة والتقنيــة
ّ

ُ
القوة الجسدية والعقلية والنفسية.
محددة باستخدام
مهمة
الق ُدرات :إمكانية تنفيذ
ّ
ّ
ّ
لهــذا الســبب ،قــد نجــد أن بعــض األفــراد يتقنــون اللغــات ،والبعــض اآلخــر يجيد الرياضة بشــكل طبيعي .من
ناحيــة أخــرى ،هنــاك أفــراد يتمتعــون بقــدرة كبيــرة فــي األلعــاب الرياضيــة التــي تتطلــب قــوة العضــات أو
التحمــل .بيــن للطلبــة أنــه يمكــن اكتســاب المهــارة إذا كان لــدى الفــرد القــدرة المطلوبــة لمهمــة معينــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يحتــاج الفــرد إلــى تعلــم التقنيــات الالزمــة إلتقــان المهــارة .وبالتالــي ،فــإن القــدرة
ضروريــة للفــرد الكتســاب مهــارة .كمــا أن هنالــك العديــد مــن األمثلــة ألشــخاص ذوي اإلعاقــة تمكنــوا مــن
اكتســاب المهــارات مــن خــال العمــل الجــاد واإلرداة وبــذل الجهــد.
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الجلسة ( :)3كيف أجد نفسي
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1وزع الطلبــة علــى مجموعــات عمــل ( )5-4بحيــث يكــون أفــراد المجموعــة لديهــم نفــس درجــة
االهتمــام باألنشــطة الموضحــة فــي النشــاط الســابق (.)1-3
 .2اطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار ( )5أنشــطة يســتمتعون كثيــرا أثنــاء القيــام بهــا وبيــان فيمــا إذا
كانــت تتوفــر لديهــم القــدرات والمهــارات لتنفيــذ هــذه األنشــطة.
 .3نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــا لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .4فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى أهميــة امتــاك القــدرات والمهــارات للقيــام باألنشــطة
واألعمــال التــي يخططــون للقيــام بهــا فــي المســتقبل.

اإلجابات المتوقعة:
هــذا النشــاط يتيــح المجــال للطلبــة للتعبيــر عــن قدراتهــم ومهاراتهــم لتفيــذ األنشــطة التــي يفضلــون
القيــام بهــا.

4

ختـــــام الجلســــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة ،ولخــص معهــم أهــداف
الجلســة .أكــد للطلبــة أهميــة اختيــار النشــاط والعمــل الــذي يســتمتعون بــه ويمتلكــون القــدرات والمهــارات
للقيــام بــه بكفــاءة وفاعليــة .وفــي حــال عــدم امتالكهــم للقــدرات والمهــارات المطلوبــة للقيــام بهــذا
النشــاط ،فإنــه ينصــح بمراجعــة المرشــد التربــوي لتوجيههــم إلــى كيفيــة اختيــار األنشــطة والمهــن
المســتقبلية.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الجلسة ( :)4مقياس الميول المهنية

الفترة الزمنية (45( :دقيقة

عدد األنشطة التدريبية ()1

الهدف العام :قياس الميول المهنية للطلبة.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● تحديد ميولهم المهنية.
● معرفة البيئات المهنية والشخصيات المتوافقة مع هذه البيئات.
● تطبيق مقياس الميول المهنية.
● تقدير أهمية التوجيه المهني وفق ميولهم وقدراتهم ومهاراتهم.

أدوات نشاط:
● أقالم ملونة ،عرض فيديو (اختياري)

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
عـ ّـرف بموضــوع الجلســة واألهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن قبــل الطلبــة .وضــح للطلبــة أهميــة
هــذه الجلســة والمواضيــع التــي ســيتم التــدرب عليهــا ومــدى الفائــدة النــي ســتعود عليهــم فــي
تحديــد ميولهــم المهنيــة.

2

النشاط ( )1-4قياس ميولي المهنية

35دقيقة

عمل
فـردي

التطبيقات
العملية

المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :اطــرح الســؤال اآلتــي (كيــف يمكــن قيــاس الميــول المهنيــة لــدى األفراد؟) .ناقــش إجابات
الطلبــة مبينــا أن هنالــك عــدة طرائــق تســتخدم لقيــاس الميــول المهنيــة منهــا الوســائل غيــر المقننــة مثــل
(المالحظــة ،والمقابلــة ،وســالم التقديــر ،واختبــارات الصــور) والوســائل المـقنـــنة التــي تتصــف بالصــدق
والثبــات مثــل (االختبــارات والمقاييــس مثــل اختبــار هوالنــد) .وفــي هــذا النشــاط ســيتم تطبيــق مقيــاس
جــون هوالنــد للميــول المهنيــة.
ويســتخدم
اكتشــف العالــم (جــون هوالنــد) مقيــاس هوالنــد لتحليــل الشــخصية ِ
نيــة واكتشــافهاُ ،
الم ْ
ه ّ
ـخصية لــكل فــرد
نيــة الحقيقيــة وتحديــد أهــم الخصائــص والصفــات الشـ
الميــول ِ
الم ْ
ّ
ه ّ
مــن أجــل اكتشــاف ُ
والتــي قــد تكــون واحــدة مــن ضمــن  6نمــاذج أساســية ،وهــي:
الشخصية باستعمال اآلالت واألدوات المحسوسة،
الشخصية الواقعية  :Realisticيرغب أصحاب هذه
●
ّ
ّ
ويدفعهــم إلــى العمــل حب اإلنجاز
الشــخصية بفهــم واستكشــاف األشــياء
الشــخصية المفكــرة  :Investigativeيرغــب أصحــاب هــذه
●
ّ
ّ
ُّ
والتعلــم
المحيطــة بهــم ويدفعهــم حــب العمــل
ـخصية الفنيــة  : Artisticيرغــب أصحــاب هــذه الشــخصية بالتأليــف والقيــام باألنشــطة الموســيقية
● الشـ
ّ
والفنيــة ،وتدفعهــم األفــكار الخالَ قــة والمشــاعر الجياشــة
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الشــخصية بإقنــاع اآلخريــن وقيادتهــم،
الشــخصية المبــادرة  :Enterprisingيرغــب أصحــاب هــذه
●
ّ
ّ
وتدفعهــم المكانــة االجتماعيــة الالئقــة والكســب المالــي-
الشــخصية بمســاعدة اآلخريــن وتعليمهــم
الشــخصية االجتماعيــة  :Socialيرغــب أصحــاب هــذه
●
ّ
ّ
وإرشــادهم ،ويدفعهــم حــب العمــل الصالــح والخدمــة االجتماعيــة
الشــخصية التقليديــة  :Conventionalيرغــب أصحــاب هــذه الشــخصية باتبــاع ضوابــط وتعليمــات،
●
ّ
ويدفعهــم حــب امتــاك النفــوذ والقــوة االجتماعيــة والسياســية.

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اعــرض فيديــو عــن رمــز الميــول المهنيــة لجــون هوالنــد (اختيــاري) أو يمكنــك عــرض ملصقــات /
بروشــورات.
 .2اطلــب مــن كل طالــب قــراءة إرشــادات تطبيــق مقيــاس جــون هوالنــد والموضحــة فــي دليــل
الطالــب.
 .3وضــح إرشــادات تطبيــق المقيــاس مبينــا أهميــة تحديــد درجة اهتمام الطالب باألنشــطة الموضحة
فــي المقيــاس وفــق اســتمتاعه للقيــام بهــذا النشــاط وليــس وفــق المهــارات أو التدريــب الــازم
أو مقــدار المــال الــذي قــد يكســبه مســتقبال.
 .4هيئ للطلبة البيئة المناسبة لتنفيذ النشاط بعيدة عن الضوضاء أو التشويش.
 .5عنــد انتهــاء وقــت النشــاط ،شــجع الطلبــة إلــى عــرض نتائــج إجابتهــم وفــق التعليمــات المحــددة
فــي دليــل الطالــب ،وتحديــد (رمــز اهتمامهــم).
 .6اختــر عشــوائيا مجموعــة مــن الطلبــة ،واطلــب منهــم عــرض (رمــز اهتمامهــم) وتوضيــح الصفــات
الشــخصية والبيئــة المهنيــة لهــذا الرمــز.

3

ختـــــام الجلســــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق مقيــاس الميــول المهنيــة ،واســترجع معهــم
أهــداف الجلســة التــي حققوهــا .بيــن للطلبــة أهميــة تحديــد ميولهــم المهنيــة وأن ذلــك يســاعدهم فــي
تكويــن اتجاهــات إيجابيــة نحــو عمل/نشــاط معيــن ،بحيــث يبــذل الفــرد أقصــى جهــوده للحصــول علــى
هــذا العمــل ،والنجــاح والتفــوق بــه ،وذلــك َّ
ألن الفــرد يكــون ذا مهــارات وقــدرات عاليــة تجــاه هــذا العمــل،
ويقــوم الفــرد بشــأن هــذا الموضــوع بتدريــب نفســه ومهاراتــه؛ ليتقــدم وينجــح ويثبــت نفســه بــه.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)5أنواع المهن

عدد األنشطة التدريبية(3( :

الهدف العام :التعرف على أنواع وتصنيفات المهن.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● معرفة تطور المهن عبر المجتمعات.

م َ
● معرفة أنواع المهن حسب َ
ل،أو ِب َ
ل.
مل ،أو وسائل ْال َ
يئة ْال َ
يعة ْال َ
ط ِب َ
ع َ
ع َ
ع َ
م ُ
● تصنيف المهن وفق المستويات المهنية.
● تقدير أهمية المهنة في حياة الفرد.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،ملصقات ألنشطة مختلفة (اختياري) ،عرض فيديو (اختياري)

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن المحور األول (اكتشاف الذات).
عرف بموضوع الجلسة واألهداف التي يجب تحقيقها من قبل الطلبة.
ّ .2
 .3وضــح أهميــة هــذه الجلســة والمواضيــع التــي ســيتم التــدرب عليهــا ومــدى الفائــدة التــي
ســتعود عليهــم فــي زيــادة وعيهــم فــي عالــم المهــن.

2

النشاط ( )1-5تطور المهن عبر المجتمعات

10دقائق

عمــــــــل
جماعي

التطبيقات
العملية

المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :اســأل الطلبــة (مــا هــي المهنــة األولــى التــي مارســها اإلنســان؟) وناقــش إجابــات الطلبــة
مــن خــال (العصــف الذهنــي) مســتعينا باألســئلة اآلتيــة:
لمــاذا مهنــة الصيــد وجمــع الثمــار؟ هــل كان بإمــكان اإلنســان ممارســة مهنــة أخــرى؟ لمــاذا؟ بيــن للطلبــة
أن هــذه المهنــة وفــرت احتياجــات اإلنســان فــي هــذه الفتــرة .ثــم انتقــل إلــى تطــور المهــن فــي
المجتمعــات والموضحــة فــي صنــدوق المعرفــة فــي دليــل الطالــب.
وضــح للطلبــة أن المهــن تنشــأ نتيجــة لتطــور احتياجــات المجتمــع ،وتتغيــر هــذه المهــن لتواكــب متطلبــات
ومتغيــرات الحيــاة ،علــى ســبيل المثــال أدى التطــور فــي التكنولوجيــا إلــى االســتغناء عــن الكثيــر مــن
األعمــال اليدويــة واســتبدالها بــاآلالت الحديثــة .لذلــك فإننــا نجــد العديــد مــن المهــن الجديــدة ظهــرت فــي
مجتمعنــا ومهــن أخــرى اندثــرت (اختفــت) أو قــل الطلــب عليهــا ونجــد القليــل ممــن يمــارس هــذه المهــن.
اطلــب مــن الطلبــة تقديــم بعــض األمثلــة مثــل:
المهن الجديدة :صيانة سيارات الهايبرد ،التسويق عبر اإلنترنت ،البرمجة.
المهن القديمة (التقليدية) :الخطاط ،بائع الصحف المحلية.
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الجلسة ( :)5أنواع المهن
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1وزع الطلبة على مجموعات عمل ( )5-4في كل مجموعة ،مع مراعاة الفروق الفردية.
 .2اطلــب مــن كل مجموعــة التعــاون مــع بعضهــم البعــض لترتيــب الصــور الموضحــة فــي دليــل
الطالــب فــي النشــاط رقــم ( )5-1بوضــع رقــم تسلســلي ( 1إلــى .)4
 .3نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــل لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .4فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى أهميــة تقديــر مفهــوم تطــور المهــن وتغيرهــا لتوافــق
احتيــاج المجتمــع.

اإلجابات المتوقعة:
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2

4

3

1

الجلسة ( :)5أنواع المهن
3

النشاط ( )2-5تصنيف المهن

15دقيقة

تهيئــة وتحفيــز :اســأل الطلبــة (مــاذا ســيكون حــال المجتمــع لــو
مــارس جميــع أفــراد المجتمــع مهنــة واحــدة؟) ذكــر الطلبــة بــأن
المهــن تتطــور وفــق احتياجــات ومتطلبــات المجتمــع والتطــورات
والتغيــرات فــي البيئــة المحيطــة مثــل (التكنولوجيــا) .اطلــب
مــن الطلبــة تســمية بعضــا مــن أنــواع المهــن المتوافــرة فــي
بيئتهــم (اتــرك حريــة للطلبــة للتعبيــر بلغتهــم الخاصــة) .ناقــش

عمل
جماعي

التطبيقات العملية

المالحظة

ُ
ه َنالِ ك َ
ألم ِث َلةِ َع َلى
العدِ يدِ ِمنَ ا ْ
ت
صن
يف
ات
ِ
الم َ
هن ،بين للطلبة أنه
كنُ
ْ
ُيم ِ
ْ هم ال َب ْحث َعنْ َت ْ
هنَ ة
صنِ يف ْال ِم ْ
َّالتِ ي ْ
ير َغبون في ا ِّ
الطالع َع َل ْيها ِمنْ
خالل َوسا
ْ
َ ئِ ل ال َب ْحث المتاحة َل َد ْيهم
واستشارة ْالمر
ُ ْ شِ د التربوي في المركز
الوظيفي ِفي
المدرسة عند الضرورة.

ــاج َإلــى
ــو ٌع ِ
ــل َي ْحتَ ُ
مــنْ ْال َ
الطلبــة فــي أنــوع المهــن التــي ذكروهــا وبيــن للطلبــة أن المهنــة هــي َن ْ
ع َ
م ِ
كتَ ســبة َأ ْثنَ ــاء
الم ْ
هـ َ
هـ َ
م َ
م َ
م َ
م َ
م َار َ
ـارف َو ْال َ
موعــة ِمــنْ ْال َ
م َ
ـارات ُ
م ْج ُ
ســة َ
ـاص َأ ْو َ
ع َّينَ ــة ،وتتطلــب ُ
ـار ٌة ُ
عـ ِ
َت ْد ِريــب َخـ ٌّ

مــا ُي َ
ســب
وجــد ِ
ع ِليــم َوالتَّ ْد ِريــب َو ْال ِ
قســم ِ
ـدة تصنيفــات ِ
عـ َّ
م ِل َّيــة .كمــا ُي َ
هــنِ ،منْ َ
خ ْبـ َـرة ْال َ
للم ْ
التَّ ْ
المهــن َح َ
ع َ
هــا َ
َ
مــلَ ،أو ِب َ
ـل .اذكــر بعــض األمثلــة مــن المهــن حســب تصنيفاتهــا
مــل ،أو وســائل ْال َ
يئــة ْال َ
يعــة ْال َ
ط ِب َ
ع َ
ع َ
ع َ
مـ ُ
والموضحــة فــي دليــل الطالــب.

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اختــر عشــوائيا قائــد لــكل مجموعــة ،بحيــث يكــون عــدد أفــراد المجموعــة مــن ( )5-4أفــراد بمــا
فيهــم قائــد المجموعــة.
 .2اطلــب مــن كل قائــد أن يختــار أفــراد مجموعتــه حســب رغبتــه (يكــون االختيــار الطالــب األول لــكل
المجموعــات ثــم التالــي وهكــذا إلــى أن تكتمــل المجموعــات).
 .3اطلــب مــن كل مجموعــة التعــاون مــع بعضهــم البعــض لوضــع اســم المهــن أســفل الصــور
الموضحــة فــي دليــل الطالــب.
 .4نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــا لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.

َ
مخْ تَ ِلفَ ٍة ِمنْ
المهن.
ِ
اع ُ
 .5في ختام النشاط ،شجع الطلبة على أن هنالك أ ْن َو ٍ
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الجلسة ( :)5أنواع المهن
اإلجابات المتوقعة:

4

التعليم

إعالمي/مذيع

الصيانة/التصليح

الهندسة

المحاسبة/عمل إداري

التجميل/قص شعر

الطب/التمريض

الشرطة/األمن

طهي الطعام/طباخ

النشاط ( )3-5مستويات المهن

10دقائق

عمل
جماعي

التطبيقات العملية

المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :وضــح للطلبــة أن األعمــال والمهــن ترتــب فــي مصفوفــات مهنيــة وفقــا لخاصيــة
التشــابه بيــن المهــام والواجبــات وتحديــد الموقــع الــذي يشــغله العمــل وفــق مســتويات المهــارة ،علــى
ســبيل المثــال المســتوى االختصاصــي يتطلــب الحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة )البكالوريــوس مــن 5-4
ســنوات كحــد أدنــى) ويتطلــب إنجازهــا توافــر قــدر عالــي مــن المهــارات العقليــة العلميــة والفنيــة واإلداريــة
مثــل مهنــة (طبيــب ،محــام ،مهندس،محاســب ،معلــم).
فســر للطلبــة المســتويات المهنيــة (الفنــي والتقنــي) ،و(المهنــي)( ،الماهــر) و(محــدد المهــارات)
والموضحــة فــي دليــل الطالــب.
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الجلسة ( :)5أنواع المهن
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1وزع الطلبة في مجموعات ( )5-4مع مراعاة الفروق الفردية.
 .2اطلــب مــن كل مجموعــة التعــاون مــع أفــراد مجموعتهــم فــي تصنيــف المهــن المطلوبــة فــي
دليــل النشــاط باالســتعانة بالمعلومــات الــواردة فــي صنــدوق المعرفــة.
 .3نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــل لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .4فــي ختــام النشــاط ،بيــن للطلبــة أن لــكل مهنــة معــارف ومهــارات تختلــف عــن المهــن األخــرى
وهــذا يأتــي وفــق مســتوى المهنــة ومتطلباتهــا.

اإلجابات المتوقعة:
المهنة
ِ

مساعد نجار

كهروميكانيك مركبات
هجينة

مبرمج
حاسوب

فني ديكور
داخلي

مدخل
بيانات

مزارع

المهنة
تصنيف ِ

محدد
المهارات

المهني

االختصاصي

الفني

الماهر

الماهر

5

ختام الجلسة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)6مهارات العمل

عدد األنشطة التدريبية(2( :

الهدف العام :تصنيف مهارات العمل وفق البيئات المهنية.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● معرفة القطاعات المهنية في سوق العمل األردني.
● تصنيف مهارات العمل.
● تحليل البيئات المهنية والمهن المالئمة لكل بيئة.
● تقدير أهمية مهارات العمل ومالءمة البيئات المهنية لميولهم ورغباتهم وقدراتهم.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،كتبيات/منشورات عن االقطاعات المهنية ،عرض فيديو (اختياري) ،دعوة خبير من
وزارة العمل األردنية  /مؤسسة خاصة

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن الجلسة الخامسة (أنواع المهن).
 .2عـ ّـرف بموضــوع الجلســة واألهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن قبــل الطلبــة .يمكــن االســتعانة
بأحــد الطلبــة لكتابــة أهــداف الجلســة علــى اللــوح المخصــص لذلــك.

2

النشاط ( )1-6تصنيف مهارات العمل

15دقيقة

تهيئــة وتحفيــز :إســال الطلبــة عــن المهــارات التــي يحتاجهــا
المعلــم لممارســة مهنتــه (مــن وجهــة نظرهــم) .افســح المجــال
للطبــة للتعبيــر عــن رأيهــم ،واحــرص علــى تدويــن إجابــات الطلبــة
علــى اللــوح فــي ثالثــة أعمــدة دون كتابــة تصنيــف المهــارات.

عمـــــــل
جماعي

التطبيقات
العملية

المالحظة

يمكن االس
تعانة بعرض فيديو عن
مهارات العمل،
أو مصادر أخرى متاحة
لديك.

ثــم دون فــي أعلــى كل عمــود تصنيــف المهــارة علــى النحــو اآلتــي :المهــارات األساســية ،المهــارات
التقنيــة والفنيــة ،والمهــارات الحياتيــة .وضــح للطلبــة تصنيــف هــذه المهــارات باالســتعانة بصنــدوق
المعرفــة فــي دليــل الطالــب.
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الجلسة ( :)6مهارات العمل
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1وزع الطلبة على مجموعات عمل ( )5–4في كل مجموعة ،مع مراعاة الفروق الفردية.
 .2اطلــب مــن كل مجموعــة التعــاون مــع بعضهــم البعــض لتصنيــف مهــارات العمــل الــواردة فــي
ورقــة النشــاط ،ولصــق المهــارة فــي المــكان المناســب.
 .3نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــا لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .4فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى ضــرورة اكتســاب جميــع المهــارات المطلوبــة لممارســة
المهنــة التــي يرغبــون بممارســتها فــي المســتقبل.

اإلجابات المتوقعة:

المهارات الحياتية

التحدث أمام
الجمهور

العمل ضمن فريق

مهارات العمل

المهارات التقنية
والفنية

المهارات األساسية

برمجة الهواتف

إتقان اللغة األجنبية

الذكية

صيانة العدد
واألدوات

استخدام الحاسوب
الفعال
التواصل
ّ

تصميم المباني
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الجلسة ( :)6مهارات العمل
3

20دقيقة

النشاط ( )2-6بيئــــــات العمـــل

عمـــــــل
جماعي

تهيئــة وتحفيــز :وضــح للطلبــة القطاعــات المهنيــة المتوفــرة فــي
ســوق العمــل األردنــي باالســتعانة بالمعلومــات اآلتيــة أو مصــادر
أخــرى متاحــة لديــك.
قطــاع الســياحة والفندقــة :األردن بلــد عريــق يضــم العديــد مــن

التطبيقات العملية

المالحظة

ينصح االس
تعانة بتقديم هذا النشاط
من خالل دع
وة خبير من وزارة العمل
األردنية /
مؤسسة خاصة لتقديم
عرض للطلبة
عن بيئات العمل المختلفة
و
المهن المالئمة لكل بيئة.

المواقــع التاريخيــة واألثريــة التــي تعــود لحقــب زمنيــة ولحضــارات
متعــددة .ويزورنــا كل عــام اآلالف مــن الســياح لمشــاهدة المعالــم الســياحية وتجربــة األطبــاق المحليــة ،واختبــار
ـرادا جــدد ويفخــر
الضيافــة األردنيــة علــى أرض الواقــع .هــذا القطــاع مثالــي ألي فــرد إيجابــي يحــب مقابلــة أفـ ً
بتمثيلــه للقطــاع الســياحي األردنــي:
● الطهي ● صناعة الحلويات والخبائز ● خدمات الضيوف ● فريق االستقبال ● التدبير المنزلي
● الصحة والسالمة
قطــاع الخدمــات اللوجســتية :العمــود األساســي ألي شــركة ناجحــة ،فتوصيــل الحــزم من النقطــة (أ) إلى النقطة
(ب) هــو جــزء محــوري فــي أي مجــال .مــع نمــو التجــارة اإللكترونيــة ،أصبــح العالــم بحاجــة الخدمــات اللوجســتية
أكثــر مــن أي وقــت لذلــك ،إذا كان الطالــب يرغــب فــي العمــل الجماعــي ،ويــرى أنماطــا غيــر اعتياديــة فــي
البيانــات ،ويســتطيع إيجــاد حلــول للمشــاكل العمليــة ،فهــذا المجــال مثالــي لــه بمختلــف تخصصاتــه:
● فني الخدمات اللوجستية ● سائق التسليم ● فني تجارة إلكترونية ● فني سلسلة التوريد
ـد هــذا القطــاع ثــروة مــن الفــرص التــي تناســب مختلــف األفــراد الذيــن يريــدون
قطــاع الصيانــة والتشــغيل :يعـ ّ
تطويــر قدراتهــم التقنيــة ومهاراتهــم الشــخصية:
● ميكانيكي ●التجميل (حالق رجالي ،حالق نسائي) ● السباكة ● إلكترونيات
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات :تكنولوجيــا المعلومــات تأخذنــا إلــى المســتقبل .هــذا المجــال يقــدم العديــد مــن
تطــورا وســيتعلم الطالــب
التخصصــات المهمــة التــي تواكــب احتياجــات عصرنــا وهــو مــن أســرع المجــاالت
ً
الكثيــر مــن اإلختصاصــات األخــرى التــي يمكنــه اختيارهــا:
● التصميم الجرافيكي ● مطور ويب ● األمن السيبراني ● صيانة نظام تكنولوجيا المعلومات
قطــاع الطاقــة والميــاه :المــاء والطاقــة مــن أكثــر القطاعــات المتناميــة فــي زمننــا ،ومــن أهمهــا لمســتقبل
وطننــا واألرض بأكملهــا .يمكنــك أن تســاعد الطالــب أن يصبــح فنــي األلــواح الشمســية أو ميكانيكــي هايبــرد أو
العديــد مــن االحتمــاالت األخــرى ومهمــا اختــار ،ســيحدث فــرق إيجابــي فــي البيئــة والوطــن.
قطــاع الصناعــة :التصنيــع هــو أحــد المجــاالت العريقــة والتــي يجــب تحفيزهــا فــي األردن .إن انضمــام الطالــب
إلــى هــذا القطــاع ســيمكنه مــن فهــم مبــدأ التصنيــع واإلنتــاج والتــدرب علــى عــدد مــن التخصصــات مثــل:
● صناعة المالبس ● الصناعات الدوائية والكيميائية ● التصنيع الغذائي
قطــاع اإلنشــاءات :إن مــن أجمــل إنجــازات األفــراد تكمــن فــي النظــر إلــى مبنــى جديــد قــد ســاهم فــي بنائــه ،وبنــاء
أماكــن يعيــش ويعمــل فيهــا النــاس براحــة وأمــان هــو مــا يتطلبــه هــذا المجــال .فــي هــذا القطــاع سيكتســب
الطالــب مهــارات عمليــة مختلفــة وبإمكانــه اختيــار اختصاصــه حســب اهتمامــه مثــل:
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● البناء ● النجارة ● الحدادة

الجلسة ( :)6مهارات العمل
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اختــر عشــوائيا قائــدا لــكل مجموعــة ،بحيــث يكــون عــدد أفــراد المجموعــة مــن ( )5-4أفــراد بمــا فيهــم
قائــد المجموعــة.
 .2اطلــب مــن كل قائــد أن يختــار أفــراد مجموعتــه حســب رغبتــه (يكــون االختيــار الطالــب األول لــكل
المجموعــات ثــم التالــي وهكــذا إلــى أن تكتمــل المجموعــات).
نيــة والمهــارات
 .3اطلــب مــن كل مجموعــة التعــاون مــع بعضهــم البعــض لتوصيــل البيئــات ِ
الم ْ
ه ّ
المهــن المالئمــة .وضــح للطلبــة أهميــة االســتعانة بالمعلومــات
المطلوبــة لممارســة هــذه المهــن مــع ِ
الــواردة فــي صنــدوق المعرفــة والرســم التوضيحــي للبيئــات المهنيــة فــي دليــل الطالــب.
 .4نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــا لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .5فــي ختــام النشــاط ،فســر للطلبــة أن هــذه البيئــات المهنيــة تتوافــق مــع مقيــاس جــون هوالنــد فــي
المحــور األول ،وأنــه مــن الضــروري لــكل طالــب أن يختــار البيئــة المهنيــة وفــق قدراتــه ومهاراتــه
المهنــة وزيــادة إنتاجيتّ ــه وإبداعــه.
وميولــه ورغباتــه مــن أجــل ضمــان اســتقرار الفــرد فــي ِ

اإلجابات المتوقعة:
البيئة والمهارات

المهن
ِ

البيئة الواقعية :األعمال اليدوية البارعة
والتعاون مع اآلالت والمعدات والنباتات
والحيوانات.

طبيب  -كيميائي  -مبرمج حاسوب -
مرشد بيئي  -مهندس  -أخصائي نفسي

المستكشِ فة (العقلية) :جمع
البيئة
ُ
المعلومات أو إيجاد النظريات أو الحقائق
وتحليلها وتفسيرها.

بحار-جـزار-خيــاط-نجــار-ميكانيكي-أعمـــال
البنــــاء -استــــزراع األسمــــــــاك-كهـــربائي-
سـائق الشاحنات-فني نظارات  -فني
تركيب ألواح شمسية.

البيئة الفنية :حضور المسارح ومعارض
الخيـالية
القصص
وقراءة
الفن
والمسرحيات والشعـــــــر.
البيئــة االجتماعيــة :التدريــس والخدمــات
االجتماعيـــــــة واإلرشـــــــــادات النفســــــــية،
ومســـــــــاعدة النـــــــاس لحــل مشــاكلهم.
لفظيـة
غامرة :تتطلب المهارات َّال
الم ِ
ّ
البيئة ُ
عقليــة ،والعمل في نطاق
وجهـود
ّ
القضـايا االجتمــاعية ،واالهتمام بالقوة
والمركز االجتماعي واألعمال غير العادية
والخطرة.
البيئة التقليدية :األعمـــال التي تتعلق
بتنظيم األشيــــــاء وترتيبــــــــها ،وال تتطلـب
عــالقـــــــات شخصيـــة و مهارات جســــدية،
وإنجــاز األعمـال المكتبية بدقة.

اإلعالن والتسويق ومديرو العالقات –
صحفي – مترجم  -مضيف جوي
 مدير مشروع تجاري  -مدير فندق المحاماة  -مندوب مبيعات  -موظفسفريات  -حجوزات سياحية.
المعلم  -أخصائي اجتماعي ونفسي
 أمين مكتبة  -حارس أمن  -مساعدطبي  -ضابط شرطة  -ساعي بريد -
ممرض
أمين مكتبة  -منسق طبي  -صـراف
 فني سجالت طبية  -محاسـب مدققمالي  -مساعد إداري  -مفتش جمارك.
الفنون التشكيلية  -رسام  -صحفي -
فني إعالنات  -كاتب /محرر  -مصمم
أزياء  -ترميم فسيفساء  -مصمم
جرافيك  -مصور  -مصمم ديكور .
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الجلسة ( :)6مهارات العمل
4

ختام الجلسة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تآمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تآمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التآمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)7التحويل بين المهن

عدد األنشطة التدريبية(2( :

الهدف العام :التعرف على أهمية التحويل بين المهن.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● التعرف إلى العوامل المؤثرة في اختيار المهنة.
● تحديد المهن البديلة.
● تقدير أهمية التحويل بين المهن.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،عرض فيديو (اختياري)

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن الجلسة السادسة (مهارات العمل).
 .2عـ ّـرف بموضــوع الجلســة واألهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن قبــل الطلبــة .يمكــن االســتعانة
بأحــد الطلبــة لكتابــة أهــداف الجلســة علــى اللــوح المخصــص لذلــك.

2

النشاط ( )1-7العوامل المؤثرة في اختيار المهنة

15دقيقة عمل جماعي التطبيقات العملية المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :وضــح للطلبــة العوامــل التــي أثــرت فيــك أنــت (المرشــد) فــي اختيــار مهنتــك .ثــم اســأل
وجــه
الطلبــة عــن العوامــل التــي أثــرت فــي اختيــار والديهــم أو أحــد أفــراد أســرتهم أو أقاربهــم لمهنتهــمّ .
إجابــات الطلبــة إلــى أن هنالــك عــدة عوامــل تؤثــر فــي الفــرد فــي اختيــار مهنتــه واســتعن بالمعلومــات
الــواردة فــي صنــدوق المعرفــة فــي دليــل الطالــب فــي الصفحــة رقــم(.)38

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1وزع الطلبة إلى مجموعات عمل ( )5-4في كل مجموعة ،مع مراعاة الفروق الفردية.
 .2بيــن للطلبــة أن الموقــف المذكــور فــي دليــل الطالــب افتراضــي (غيــر حقيقــي) والهــدف منــه
هــو تدريــب الطلبــة علــى التفكيــر والتأمــل.
 .3اطلــب مــن كل مجموعــة التعــاون مــع بعضهــم البعــض لتحديــد العوامــل التــي أثــرت فــي
(خالــد) فــي اختيــار مهنتــه.
 .4شــجع الطلبــة علــى قــراءة الموقــف بدقــة والتأمــل بعنايــة وانصحهــم بمناقشــة إجاباتهــم مــع
بعضهــم البعــض.
 .5اطلب من كل طالب  /طالبة تظليل اإلجابات الصحيحة من وجهة نظره/ها.
 .6نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــا لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .7فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى ضــرورة اكتســاب جميــع المهــارات المطلوبــة لممارســة
المهنــة التــي يرغبــون بممارســتها فــي المســتقبل.
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الجلسة ( :)7التحويل بين المهن
اإلجابات المتوقعة:
التحــق خالــد بالعمــل فــي إحــدى المؤسســات بوظيفــة بائــع ألجهــزة ومعــدات طبيــة ،بعــد أن
مضــى علــى تخرجــه ثــاث ســنوات مــن كليــة الهندســة التــي نصحــه والــداه بااللتحــاق بهــا
كونهمــا يحمــان شــهادة الهندســةّ .
ترقــى خالــد فــي قســم المبيعــات بشــكل الفــت للنظــر
مكَّ نــه مــن جمــع مبلــغ ِمــن المــال
وذلــك لمهارتــه
ّ
المتميــزة فــي التســويق والمبيعــات ممــا َ
ســاعده علــى فتــح محــل صغيــر لبيــع األجهــزة الخلويــة فــي منطقــة ســكنه ،وذلــك لكثــرة
العالقــات والمعــارف و(شــعبية) خالــد فــي الحــي.

متطلبات سوق
العمل

األسرة

تشجيع األساتذة
والمدربون

3

النشاط ( )2-7المهن البـديلـة

مهارات وقدرات
خالد

أصدقاء ومعارف
خالد

20دقيقة

عمل
جماعي

التعلم التعاوني

المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :إســال الطلبــة (هــل يجــب أن يبقــى الفــرد في نفــس المهنة طوال حياتــه المهنية)؟حفز
الطلبــة علــى المشــاركة وإبــداء آرائهــم وأفكارهــم .شــجع إجابــات الطلبــة إلــى أن الفــرد ال يشــترط أن
المهــن ،منهــا:
يبقــى فــي نفــس المهنــة طــوال حياتــه المهنيــة وأن هنالــك عــدة عوامــل للتحويــل بيــن ِ
المهنــة( ،واالجتماعي)تطــور
االقتصادي)األجــور ،مزايــا العمــل( ،والذاتــي )الرغبــة فــي االســتمرار فــي ِ
هنــي )المؤهــات والقــدرات والخبــرات والمهــارات المطلوبــة( .كمــا يمكنــك
المجتمــع وثقافتــه)
ِ
والم ْ
تشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة مــن خــال ســؤالهم (هــل يجــب أن أعمــل بتخصصــي بعــد التخــرج؟) .بيــن
للطلبــة أن معظــم التخصصــات تفتــح لهــم المجــال بالعمــل بأكثــر مــن وظيفــة ،وأن كل وظيفــة يعملــون
بهــا ســوف يكــون لهــا أثــر فــي مســارهم المهنــي ،مــع ضــرورة التركيــز علــى المهــارات األساســية
الالزمــة لســوق العمــل ،والبحــث عــن المجــاالت التــي يرغبــون بالعمــل بهــا ويكــون ذلــك بتطويــر أنفســهم
وقدراتهــم.
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الجلسة ( :)7التحويل بين المهن
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اختــر عشــوائيا قائــدا لــكل مجموعــة ،بحيــث يكــون عــدد أفــراد المجموعــة مــن ( )5-4أفــراد بمــا فيهــم
قائــد المجموعــة .احــرص أن تختــار كل مــرة مجموعــة جديــدة مــن الطلبــة لتمثــل دور قائــد المجموعــة.
 .2اطلــب مــن كل قائــد أن يختــار أفــراد مجموعتــه حســب رغبتــه (يكــون االختيــار الطالــب األول لــكل
المجموعــات ثــم التالــي وهكــذا إلــى أن تكتمــل المجموعــات).
 .3وضــح للطلبــة أن المطلــوب فــي هــذا النشــاط اختيــار ثــاث مهــن مــن النشــاط ( )2-6ويفضــل اختيــار
المهــن التــي يميــل إليهــا الطالــب ويســتمتع فــي ممارســتها .شــجع الطلبــة إلــى مســاعدة زمالئهــم
الذيــن لديهــم صعوبــة أو تــردد فــي اختيــار المهــن.
 .4اطلــب مــن كل فــرد فــي المجموعــة تحديــد المهــن البديلــة مبينــا األســباب مــن وجهــة نظــره الختيــار
المهنــة البديلــة .يمكنــك االســتعانة بأحــد األمثلــة الموضحــة فــي اإلجابــات المتوقعــة أدنــاه.
ّ .5
نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــاً لعــرض إجاباتــه واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .6في ختام النشاط ،بين للطلبة أن اختيار المهن البديلة ضروري لمواكبة متطلبات سوق العمل.

اإلجابات المتوقعة:
المهنة
ِ

المهنة البديلة
ِ

برمجة الحاسوب

بائع أجهزة الحاسوب

مصمم أزياء

الخياطة

مصور

مصمم جرافيك

األسباب
معرفــة ومهــارات الفــرد ببرمجــة الحاســوب تســاعده
فــي معرفــة أجــزاء الحاســوب ويحتــاج إلــى التــدرب
علــى مهــارات البيــع والتســويق.

تصميــم األزيــاء يمكــن الفــرد مــن اختيــار مهنــة
الخياطــة ألنــه لديــه المعرفــة بالمقاســات والخامــات
والمهــارات المتعلقــة باألزيــاء.

مهنــة التصويــر تســاعد علــى معرفــة األلــوان
واألشــكال واإلضــاءة ويكــون لــدى الفــرد مهــارات
فنيــة وتخيــل وإبــداع يمكــن توظيفهــا فــي مهنــة
مصمــم جرافيــك.
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الجلسة ( :)7التحويل بين المهن
4

ختام الجلسة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)8استكشاف التخصصات المهنية

عدد األنشطة التدريبية(1( :

الهدف العام :أن يستكشف الطلبة التخصصات المهنية في عالم المهن.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● استخدام مصادر البحث عن التخصصات المهنية.
● جمع المعلومات عن التخصصات المهنية.
● تحديد مكونات سوق العمل (العرض والطلب).
● تقدير أهمية مصادر المعلومات في عالم المهن.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،كتيبات ومنشورات عن التخصصات المهنية ،مختبر الحاسوب (اختياري) ،عرض
فيديو (اختياري) ومصادر التعلم :المكتبة ،زيارة ميدانية (اختياري).

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن الجلسة السابعة (التحويل بين المهن).
 .2عـ ّـرف بموضــوع الجلســة واألهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن قبــل الطلبــة .يمكــن االســتعانة
بأحــد الطلبــة لكتابــة أهــداف الجلســة علــى اللــوح المخصــص لذلــك.

2

النشاط ( )1-8جمع المعلومات عن التخصصات المهنية

تهيئــة وتحفيــز :اســأل الطلبــة عــن معرفتهــم بمكونــات
ســوق العمــل (العــرض والطلــب) ،اتــرك المجــال للطلبــة للتعبيــر
عــن آرائهــم وخبراتهــم واســألهم مــاذا ســيمثلون فــي ســوق
العمــل عندمــا يتخرجــون فــي المدرســة/الجامعة/كلية
المجتمع/المركــز المهنــي :العــرض أم الطلــب؟ .فــي حــال
اختــار أحــد الطلبــة اإلجابــة (الطلــب) ،وضــح أنــه حتــى يتمكــن
الفــرد مــن أن يكــون صاحــب عمــل يحتــاج إلــى اكتســاب خبــرة

35دقيقة

عمـــــــل
جماعي

التعلم القائم
على النشاط

المالحظة

يمكن تنفيذ
هذا النشاط من خالل زيارة
إحدى مديريات
العمل و/أو جهة أجرى
تتوافر لديها
معلومات عن التخصصات
المهنية .است
عن بالملحق رقم ( )1من
هذا الدليل.
كما يمكنك تنفيذ النشاط
في مختبر
الحاسوب واتاحة الفرصة
للطلبة لجمع ال
معلومات باستخدام أجهزة
الح
اسوب وشبكة اإلنترنت.

عمليــة ،وعليــه فــإن معظــم الطلبــة عندمــا يتخرجــون فإنهــم ســيمثلون الباحثــون عــن عمــل (العــرض).
وضــح للطلبــة أن هنالــك مصــادر عديــدة الستكشــاف عالــم المهــن منهــا المصــادر المطبوعــة ،والورقيــة،
والســمعية ،والبصريــة ،واإللكترونيــة وكذلــك مقابلــة أصحــاب العمــل والعمــل تحــت التجربــة .اســتعن
بالمعلومــات الــواردة فــي صنــدوق المعرفــة فــي دليــل الطالــب.
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الجلسة ( :)8استكشاف التخصصات المهنية
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1وضــح للطلبــة إن هــذا النشــاط يتطلــب بــذل الجهــد والوقــت والدقــة فــي جمــع المعلومــات عــن
التخصصــات المهنيــة.
 .2اختــر عشــوائيا قائــدا لــكل مجموعــة ،بحيــث يكــون عــدد أفــراد المجموعــة مــن ( )5-4أفــراد بمــا
فيهــم قائــد المجموعــة.
 .3اطلــب مــن كل قائــد أن يختــار أفــراد مجموعتــه حســب رغبتــه (يكــون االختيــار الطالــب األول لــكل
المجموعــات ثــم التالــي وهكــذا إلــى أن تكتمــل المجموعــات).
 .4اطلــب مــن كل مجموعــة التمعــن بدقــة فــي المعلومــات الــواردة فــي دليــل الطالــب وفــي
صنــدوق المعرفــة.
 .5اطلــب مــن كل مجموعــة قــراءة المعلومــات المطلــوب جمعهــا عــن المهنة/الوظيفــة المفضلــة
لديهــم.
 .6شجع الطلبة إلى ضرورة استخدام مصادر موثوقة ومعتمدة لجمع المعلومات المطلوبة.
 .7فــي حــال توفــر منشــورات وكتيبــات عــن التخصصــات المهنيــة ،وزع المصــادر المتاحــة علــى
المجموعــات واطلــب منهــم االطــاع عليهــا بدقــة للتمكــن مــن جمــع المعلومــات المطلوبــة.
 .8فــي حــال توفــر إمكانيــة اســتخدام أجهــزة الحاســوب و(شــبكة اإلنترنــت) ،شــجع الطلبــة إلــى
ضــرورة اســتخدام محــركات البحــث حســب التخصــص المطلــوب وباالســتعانة بالمعلومــات الــواردة
فــي صنــدوق المعرفــة فــي دليــل الطالــب.
 .9فــي حــال تــم تنفيــذ زيــارة ميدانيــة لجمــع المعلومــات ،شــجع الطلبــة علــى أهميــة تدويــن
المعلومــات التــي يتــم عرضهــا أثنــاء الزيــارة (لتفــادي ضيــاع المعلومــات) ،وتدقيقهــا بعــد
اإلنتهــاء مــن الزيــارة.
 .10اطلــب مــن الطلبــة تنظيــم المعلومــات التــي تــم جمعهــا حســب مــا هــو موضــح فــي النشــاط
( )1-9والتحضيــر للعــرض المطلــوب.

اإلجابات المتوقعة:
هــذا النشــاط يتيــح المجــال للطلبــة استكشــاف التخصصــات المهنيــة حســب رغبتهم وجمــع المعلومات
عــن هــذه التخصصــات حســب التوجيهــات المبينــة فــي دليل الطالب وباالســتعانة بالمرشــد.

3

ختام الجلسة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الجلسة ( :)9خيارات التخصصات المهنية

عدد األنشطة التدريبية(1( :

الهدف العام :معرفة خيارات التخصصات المهنية في عالم المهن.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● تنظيم وعرض المعلومات عن المهن والوظائف حسب التخصصات المهنية.
● مطابقة نتائج تحليل المعلومات عن المهن والوظائف مع ميولهم ورغباتهم.
● تقدير أهمية جمع المعلومات لمعرفة الخيارات والتخصصات المهنية.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،جهاز عرض (اختياري) ،عرض فيديو (اختياري)

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن الجلسة الثامنة (استكشاف التخصصات المهنية).
 .2عـ ّـرف بموضــوع الجلســة واألهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن قبــل الطلبــة .يمكــن االســتعانة
بأحــد الطلبــة لكتابــة أهــداف الجلســة علــى اللــوح المخصــص لذلــك.

2

النشاط ( )1-9عرض المعلومات عن التخصصات المهنية

35دقيقة عمل
جماعي

التعلم التعاوني

المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :اشــكر الطلبــة علــى الجهــود التــي بذلوهــا فــي النشــاط الســابق ( )1-8فــي جمــع
المعلومــات عــن التخصصــات المهنيــة .بيــن للطلبــة أن العــرض الــذي ســيقدموه فــي هــذا النشــاط
ســيمكنهم مــن اســتخدام مهــارات عديــدة تــم اكتســابها خــال الجلســات واألنشــطة التــي تــم تطبيقهــا
فــي هــذا الدليــل باإلضافــة إلــى معارفهــم ومهاراتهــم وخبراتهــم .يمكنــك دعــوة مديــر المدرســة و/
أو مشــرف مــن وزارة التربيــة والتعليــم و/أو متخصــص فــي التعليــم المهنــي فــي مركــز وزارة التربيــة
والتعليــم و/أو مختــص مــن وزارة العمــل و/أو صاحــب عمــل لحضــور العــروض التــي ســيقدمها الطلبــة
وإبــداء الــرأي و/أو اإلجابــة عــن استفســارات الطلبــة.
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الجلسة ( :)9خيارات التخصصات المهنية
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالحضور (المدعوون والطلبة).
 .2اطلــب مــن كل مجموعــة كتابــة رقــم أو اســم لمجموعتهــم علــى ورقــة بيضــاء صغيــرة
وطويهــا.
 .3اجمع أوراق المجموعات ،وضعها في وعاء (غير شفاف).
 .4أخبر الطلبة أنه سيتم السحب عشوائيا لتنظيم تسلسل عرض الطلبة في هذه الجلسة.
 .5اطلــب مــن أحــد الطلبــة ســحب ورقــة ،وقــراءة رقــم أو اســم المجموعــة ،واعلــن ذلــك أمــام الطلبــة
ودون ذلــك علــى اللــوح أمــام الطلبــة .ثــم اطلــب مــن طالــب آخــر ســحب ورقــة وهكــذا إلــى أن
يكتمــل تسلســل عــرض المجموعــات.
 .6وزع الوقت المتاح لتقديم العرض لكل مجموعة حسب أعداد المجموعات.
 .7وضــح للطلبــة ضــرورة مشــاركة جميــع أفــراد المجموعــة فــي تقديــم العــرض واإللتــزام بالوقــت
المحــدد لــكل مجموعــة.
 .8نظم األدوات التي سيستخدمها الطلبة في تقديم العرض.
 .9نظم عرض الطلبة واإلجابة عن استفسارات زمالئهم.
 .10فــي حــال توفــر الوقــت ،لخــص المعلومــات التــي تعرضهــا كل مجموعــة بلغتــك الخاصــة فــي
نهايــة العــرض.
 .11فــي ختــام النشــاط ،اشــكر الحضــور وشــجع الطلبــة علــى أهميــة استكشــاف عالــم المهــن
والبحــث عــن المعلومــات مــن المصــادر الموثوقــة والمعتمــدة لتحديــد الخيــارات والتخصصــات
المهنيــة.

اإلجابات المتوقعة:
هــذا النشــاط يتيــح المجــال للطلبــة استكشــاف التخصصــات المهنية حســب رغباتهم وجمــع المعلومات
عــن هــذه التخصصــات حســب التوجيهــات المبينــة في دليل الطالب وباالســتعانة بالمرشــد.

3

ختام الجلسة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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ني والوظيفي
المحور الثالث :التخطيط ِ
الم ْ
ه ّ
ني والوظيفي
الجلسة ((10
 : )10هدفي ِ
الم ْ
ه ّ
ني والوظيفي
الجلسة ((:)11
 :)11مستقبلي ِ
الم ْ
ه ّ
ني والوظيفي
الجلسة ((:)12
 :)12اختيار مساري ِ
الم ْ
ه ّ
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ني والوظيفي
الجلسة ( :)10هدفي ِ
الم ْ
ه ّ

عــدد األنشطة التدريبية(2( :

الهدف العام :تحديد األهداف المهنية والوظيفية.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
ني والوظيفي.
● تحديد هدفهم ِ
الم ْ
ه ّ
● صياغة الهدف المهني باستخدام معايير الهدف الذكي.
● تقدير أهمية تحديد األهداف المهنية والوظيفية.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،عرض فيديو (اختياري).

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن الجلسة التاسعة (خيارات التخصصات المهنية).
 .2عـ ّـرف بموضــوع الجلســة واألهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن قبــل الطلبــة .يمكــن االســتعانة
بأحــد الطلبــة لكتابــة أهــداف الجلســة علــى اللــوح المخصــص لذلــك.

2

النشاط ( )1-10جولة داخل عقلي

15دقيقة

عمل
فــــردي

العصف
الذهني

المالحظة

ـوة
الم ُ
رجـ ّ
تهيئــة وتحفيــز :وضــح للطلبــة أن الهــدف هــو الغايــة التــي نســعى لتحقيقهــا ،وهــو الغايــة َ
مــن كل عمــل نقــوم بــه فــي حياتنــا .لذلــك مــن المهــم عنــد وضــع الهــدف التفكيــر بمــاذا تريــد أن
تكــون وليــس مــا أنــت عليــه اآلن ،ومــاذا تريــد أن تحقــق وليــس مــا قمــت بتحقيقــه .فهنــاك أشــياء كثيــرة
تحــدث حولنــا ،والكثيــر مــن الفــرص فــي متنــاول أيدينــا ،ولكــن ُّأيهــا األنســب لــك؟ وأيــن تــرى نفســك فــي

المســتقبل؟ ُأ َ
ولــى الخطــوات التــي عليــك البــدء بهــا هــي تحديــد هدفــك المهنــي والوظيفــي ،والــذي
نيــة
يمكــن أن يكــون بمثابــة البوصلــة الذهبيــة التــي يمكنهــا إرشــادك خــال التخطيــط لمســيرتك ِ
الم ْ
ه ّ
والوظيفيــة.
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ني والوظيفي
الجلسة ( :)10هدفي ِ
الم ْ
ه ّ
خطوات تنفيذ النشاط:
ـل أنفســهم أنهــم يقومــون بجولــة داخــل عقلهــم وتخيــل الصــورة التــي
 .1اطلــب مــن الطلبــة َت َّ
خيـ ْ

يريــدوا أن يــروا بهــا أنفســهم فــي المســتقبل ،واإلجابــة عــن األســئلة الموضحــة فــي دليــل
الطالــب بدقــة وعنايــة.

 .2أجــب عــن استفســارات الطلبــة أثنــاء تنفيــذ النشــاط .قــد يجــد بعــض الطلبــة صعوبــة فــي التعبيــر
عــن أنفســهم ،يمكنــك توجيــه زمالئهــم إلــى مســاعدتهم لتنفيــذ النشــاط.
 .3نظم عرض أعمال الطلبة مع الحرص على خصوصية إجابات الطلبة (حسب رغبتهم).
 .4أعد صياغة إجابات الطلبة بلغتك الخاصة لتأكيد أهمية تحديد الهدف لكل فرد.
 .5في ختام النشاط ،شجع الطلبة على ضرورة تحديد هدفهم المهني والوظيفي.

اإلجابات المتوقعة:

أقدره في حياتي؟
ما هو أهم موقف
ّ

ماذا أريد أن أنجز في  5-3سنوات من اآلن؟

ما هي األنشطة التي استمتع بالقيام بها؟

والــدي لــي أثنــاء الدراســة ووقوفهــم بجانــي
مســاعدة
َّ
فــي كل المواقــف التــي اتعــرض لهــا
إنهــاء المرحلــة الدراســية والحصــول علــى درجــات عاليــة فــي
امتحــان الثانويــة (التوجيهي)
تركيب وتجميع األجهزة اإللكترونية
التواصل مع اآلخرين

ماذا أتمنى أن أكون بالمستقبل؟

صاحب مشروع كبير في مجال اإللكترونيات

ما هي أفضل األعمال التي يمكنني ممارستها؟

أفضل األعمال الحرة والتعامل مع اآلخرين

كيف يمكنني المساعدة في بناء مجتمعي؟

أكــون فــرد صالــح ومنتــج ولــدي المعرفــة والمهــارات التــي
تمكننــي مــن العمــل بنجــاح
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ني والوظيفي
الجلسة ( :)10هدفي ِ
الم ْ
ه ّ
3

عمل
جماعي

20دقيقة

النشاط ( )2-10الهــدف الـذكــــي

تهيئــة وتحفيــز :اســأل الطلبــــــة أنــه بعـــــد قيامهــم فــي النشــاط
الســابق ( )1-10بتحديــد أهدافهــم المهنيــة والوظيفيــة ،كيــف

التعلم
التعاوني

المالحظة

يمكنك
االستعانة بعرض فيديو
أو أ
م
ي صدر آخر متاح لديك.

يمكنهــم التمييــز بيــن األهــداف الذكيــة واألهــداف غيــر الذكيــة؟
ني؟
وما تأثير األهداف الذكية على التخطيط ِ
الم ْ
ه ّ
استعن بالمعلومات الواردة في صندوق المعرفة في دليل الطالب لتحديد معايير األهداف الذكية.

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اختــر عشــوائيا قائــدا لــكل مجموعــة ،بحيــث يكــون عــدد أفــراد المجموعــة مــن ( )5-4أفــراد بمــا
فيهــم قائــد المجموعــة.
 .2اطلــب مــن كل قائــد أن يختــار أفــراد مجموعتــه حســب رغبتــه (يكــون االختيــار الطالــب األول لــكل
المجموعــات ثــم التالــي وهكــذا إلــى أن تكتمــل المجموعــات).
 .3اطلب من كل مجموعة التعاون مع بعضهم البعض لوضع هدف ذكي لكل طالب.
 .4نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــا لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .5فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى أن وضــع هــدف ذكــي يســاعدهم علــى تحقيــق
الهــدف وتحقيــق طموحاتهــم ورغباتهــم.

اإلجابات المتوقعة:
هدفــي أن أنهــي المرحلــة الدراســية بمعــدل مرتفــع لاللتحــاق بتخصــص المحاســبة فــي
الجامعــة للعمــل بعــد تخرجــي فــي شــركة تجاريــة.
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محدَّ د

قابل
للقياس

قابل
لإلنجاز

الهدف محدد
بإنهاء الدراسة في
تخصص المحاسبة
والعمل في
شركة تجارية.

المعدل المرتفع
في الثانوية
العامة يمكن
قياسه بالدرجة
(العالمة) التي
سأحصل عليها،
والحصول على
العمل يتم
قياسه عندما
يتم تعيني في
الشركة.

الهدف قابل
للتحقيق واإلنجاز
مع بذل الجهد
والدراسة يمكن
الحصول على
معدل مرتفع
وااللتحاق
بالجامعة ومن
ثم الحصول على
فرصة عمل في
شركة تجارية

ذات صلة

زمنيا
مقيد
َّ
ًّ

إنهاء المرحلة
الدراسية
الهدف محدد
بإنهاء الدراسة في (من )4-3سنوات
وثم المرحلة
تخصص المحاسبة
الجامعية
والعمل في
(4سنوات) والتخرج
شركة تجارية.
والحصول على
فرصة عمل.

ني والوظيفي
الجلسة ( :)10هدفي ِ
الم ْ
ه ّ
4

ختام الجلسة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)11مستقبلي المهني والوظيفي

عــدد األنشطة التدريبية(2( :

الهدف العام :إعداد الطلبة لخطتهم المتسقبلية المهنية والوظيفية.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● إعداد خطتهم المهنية.
● تحديد المهن والوظائف المستقبلية.
● تقدير أهمية التخطيط المهني والوظيفي.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،عرض فيديو (اختياري).

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن الجلسة العاشرة (هدفي المهني والوظيفي).
 .2عـ ّـرف بموضــوع الجلســة واألهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن قبــل الطلبــة .يمكــن االســتعانة
بأحــد الطلبــة لكتابــة أهــداف الجلســة علــى اللــوح المخصــص لذلــك.

2

نية
النشاط ( )1-11خطتي ِ
الم ْ
ه ّ

20دقيقة

عمــــــل
فــردي

التعلم القائم
على النشاط

المالحظة

تهيئــة وتحفيــز :اســأل الطلبــة (مــن خطــط لرحلــة؟)( ،مــاذا تضمنــت تجهيــزات الرحلــة؟) ،اتــرك المجــال
للطلبــة للتعبيــر عــن تجاربهــم وخبراتهــم فــي مجــال التخطيــط واحــرص علــى توجيــه إجاباتهــم نحــو
(أهميــة عمليــة التخطيــط ،ضــرورة االســتعداد الجيــد للرحلــة وتجهيــز األدوات الالزمــة ،اختيــار المــكان الــذي
يناســب األفــراد المشــاركين فــي الرحلة....إلــخ).
ّ
نــي ويســير وفــق
ه
نــي هــو التفكيــر
ه
المنظــم لتحقيــق الهــدف ِ
وضــح للطلبــة أن التخطيــط ِ
الم ْ
الم ْ
ّ
ّ
ـي مرحلــة مهمــة تســبق عمليــة اختيــار المســار الدراســي وذلــك
ـد التخطيــط ِ
عـ ُّ
خطــوات منظمــةُ .
وي َ
الم ْ
هنـ ّ
ـي .فســر للطلبــة خطــوات التخطيــط
ـي بمســتقبل الطلبــة األكاديمــي
ِ
نظــر ًا الرتبــاط التخطيــط ِ
والم ْ
الم ْ
هنـ ّ
هنـ ّ
المهنــي والموضحــة فــي دليــل الطالــب فــي صنــدوق المعرفــة فــي الصفحــة رقــم (.)51

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1وضح للطلبة إن هذا النشاط يتطلب االستعانة بأعمال الطلبة في األنشطة السابقة.
 .2اطلــب مــن كل طالــب إعــداد خطتــه المهنيــة باالســتعانة بالنمــوذج الموضــح فــي دليــل الطالــب.
يمكــن إتاحــة المجــال للطلبــة الســتخدام نمــاذج أخــرى لعــرض خطتهــم المهنيــة.
 .3نظم عرض أعمال الطلبة مع مراعاة خصوصية إجابات الطلبة.
فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى أهميــة إعــداد خطتهــم المهنيــة وأنــه يمكــن االســتعانة
بالبرامج الحاســوبية.
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الجلسة ( :)11مستقبلي المهني والوظيفي
اإلجابات المتوقعة:

المؤهالت
المطلوبة

هنة
تحديد ِ
الم ْ

تحليل نقاط القوة
والتحسين

معلومات مطلوبة
عن سوق العمل

أنا جيد في

أعمال الهندسة

الرياضيات والعمليات

واإلنشاءات من

الدراسة الجامعية

الحسابية.

القطاعات المهنية

مهارات في التحليل

أستمتع بتركيب

المطلوبة في سوق

والتركيب.

وتجميع األشياء مثل

العمل.

مهارات التواصل.

المباني والجسور.

مزايا العمل عديدة

مهارات التصميم

أحتاج إلى تطوير

في هذا القطاع

الهندسي.

مهاراتي في اللغة

منها األجور والبدالت.

مهارات الرسم

اإلنجليزية.

يواجه الخريجون

باستخدام األدوات

الجدد تحدي في

اليدوية والبرامج

اكتساب الخبرة

الحاسوبية.

الثانوية العامة

الهندسة

العملية.

3

النشاط ( )2-11تحديد المهن والوظائف المستقبلية

15دقيقة

عمل جمـاعي التعلم التعاوني المالحظة

يمكنك
االستعانة بعرض فيديو
أو أ
ي مصدر آخر متاح لديك.
تهيئة وتحفيز :بين للطلبة مفهوم (المهنة) و (الوظيفة) والفرق بينهما .استعن بالمعلومات اآلتية:
البيان
لغة

اصطالحا
المسار

المهنة
العمل ،والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة.
مجموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة
يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية.
فترة زمنية طويلة

الوظيفة
ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك في
زمن معين ،وتأتي بمعنى الخدمة المعينة
كيان نظامي يتضمن مجموعة من الواجبات
والمسؤوليات توجب على شاغلها التزامات معينة ،
مقابل تمتعه بالحقوق والمزايا الوظيفية
فترة زمنية محددة (قصيرة المدى)
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الجلسة ( :)11مستقبلي المهني والوظيفي
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اختــر عشــوائيا قائــد لــكل مجموعــة ،بحيــث يكــون عــدد أفــراد المجموعــة مــن ( )5-4أفــراد بمــا
فيهــم قائــد المجموعــة.
 .2اطلــب مــن كل قائــد أن يختــار أفــراد مجموعتــه حســب رغبتــه (يكــون االختيــار الطالــب األول لــكل
المجموعــات ثــم التالــي وهكــذا إلــى أن تكتمــل المجموعــات).
 .3اطلــب مــن كل مجموعــة تأمــل الموقــف فــي دليــل الطالــب والتعــاون مــع بعضهــم البعــض
لتحديــد المهــن والوظائــف التــي تقلدتهــا فاطمــة.
 .4نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــل لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهم.
 .5فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى أن هنالــك مســار مهنــي طويــل المــدى يختــاره الفــرد
وخاللــه قــد يكــون هنالــك أكثــر مــن مســار وظيفــي.

اإلجابات المتوقعة:

المهنة

الوظيفة

الخياطة

مساعدة خياطة

الخياطة

مدير قسم الخياطة

الخياطة/صاحبة العمل

مديرة مشغل

التصميم والخياطة /صاحبة العمل

بيع المالبس الجاهزة

4

ختام الجلسة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا وتكييــف الجلســات
حســب مســتويات الطلبــة.
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الفترة الزمنية (45( :دقيقة

الجلسة ( :)12اختيار مساري المهني والوظيفي

عــدد األنشطة التدريبية(2( :

الهدف العام :اختيار الطلبة لمسارهم المهني والوظيفي.

األهداف الخاصة:
في نهاية الجلسة ،سيتمكن الطلبة من:
● التعرف إلى قطاعات العمل والتوظيف في سوق العمل.
● تحديد المسار المهني والوظيفي.
● تقدير أهمية اختيار المسار المهني والوظيفي وفق قدراتهم وميولهم ورغباتهم.

أدوات النشاط:
● أقالم ملونة ،عرض فيديو (اختياري).

اإلستراتيجية:
1

االفتتـــاحيــــة

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1رحب بالطلبة وشاركهم تأمالتهم عن الجلسة الحادية عشر (هدفي المهني والوظيفي).
 .2عـ ّـرف بموضــوع الجلســة واألهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن قبــل الطلبــة .يمكــن االســتعانة
بأحــد الطلبــة لكتابــة أهــداف الجلســة علــى اللــوح المخصــص لذلــك.

2

النشاط ( )1-12قطاعات العمل والتوظيف

15دقيقة عمل جمـاعي التطبيقات العملية المالحظة

مهــن تتوزع فــي عدة قطاعات
تهيئــة وتحفيــز :وضــح للطلبــة أن ِال ْ
منهــا مــا توفـ ّـره الدولــة ويعــرف بالقطــاع الحكومــي (مثــل الصحــة،

يمكنك
االستعانة بعرض فيديو
أو أ
ي مصدر آخر متاح لديك.

والتعليــم ،والجيــش) ،ومنهــا فــي القطــاع الربحــي الــذي يملكــه
فــرد أو عــدة أفــراد ويســمى بالقطــاع الخــاص (مثــل البنــوك والمستشــفيات والشــركات) ،وأخــرى ضمــن
قطــاع الجمعيــات والمؤسســات غيــر الربحيــة (مثــل خدمــات الرعايــة االجتماعيــة ،حمايــة المجتمــع
المدني).
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الجلسة ( :)12اختيار مساري المهني والوظيفي
خطوات تنفيذ النشاط:
 .1وزع الطلبة على مجموعات عمل ( )5-4في كل مجموعة ،مع مراعاة الفروق الفردية.
 .2اطلــب مــن كل مجموعــة التعــاون مــع بعضهــم البعــض لتصنيــف المهــن الموضحــة فــي دليــل
الطالــب وفــق القطــاع المهنــي بوضــع إشــارة (√) للمهــن المتاحــة فــي هــذه القطاعــات .وضــح
للطلبــة أنــه يمكنهــم اختيــار أكثــر مــن خيــار.
 .3نظــم عــرض أعمــال المجموعــات بحيــث تختــار كل مجموعــة ممثــا لعــرض إجاباتهــم واإلجابــة عــن
استفســارات زمالئهــم.
 .4فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى أهميــة معرفــة قطاعــات العمــل والتوظيــف والمزايــا
والبــدالت التــي توفرهــا هــذه القطاعــات الختيــار مــا يتوافــق مــع قدراتهــم ومهاراتهــم وميولهــم
ورغباتهــم.

اإلجابات المتوقعة:

حكومي

خاص

المؤسسات غير ربحية

حكومي

خاص

المؤسسات غير ربحية

حكومي

خاص

المؤسسات غير ربحية

حكومي

خاص

المؤسسات غير ربحية

حكومي

خاص

المؤسسات غير ربحية

حكومي

خاص

المؤسسات غير ربحية
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الجلسة ( :)12اختيار مساري المهني والوظيفي
3

النشاط ( )2-12خطوات المسار المهني والوظيفي

20دقيقة

تهيئــة وتحفيــز :بيــن للطلبــة أن هــذا النشــاط يجمــع كافــة المعــارف
والمهــارات التــي اكتســبوها فــي هــذا الدليــل مــن الوعــي بالــذات

عمل فردي

التطبيقات العملية المالحظة

يمكنك
االستعانة بعرض فيديو
أو أ
ي مصدر آخر متاح لديك.

والوعــي بســوق العمــل والتخطيــط المهنــي .وأنهــا تشــبه عمليــة
تجميــع قطــع  ،puzzleفــكل قطعــة لهــا قيــاس ومــكان مناســب وترتبــط مــع الشــكل الــذي يجاورهــا
وهكــذا لتكتمــل الصــورة بشــكل متكامــل .وهكــذا تأتــي خطــوات اختيــار المســار المهنــي والوظيفــي.
وضــح للطلبــة المعلومــات الــواردة فــي صنــدوق المعرفــة فــي دليــل الطالــب فــي الصفحــة رقــم (.)55

خطوات تنفيذ النشاط:
 .1اطلب من كل طالب  /طالبة تامل األنشطة واألعمال السابقة في هذا الدليل.
ِّ
يــب األفــكار والنتائــج التــي توصــل/ت إليهــا فــي األنشــطة
 .2اطلــب مــن كل طالــب  /طالبــة
ترت ْ
نــي والوظيفــي مســتعينً ا
ه
الســابقة مــن هــذا الدليــل،
ــل علــى تحديــد مســاره/ها ِ
الم ْ
ّ
َ
والعم ْ

بالنمــوذج الموضــح فــي دليــل الطالــب .يمكــن للطلبــة تقديــم خطــة مســارهم المهنــي
والوظيفــي باســتخدام نمــاذج أخــرى يرغبــون بهــا.
 .3نظم عرض أعمال الطلبة واطلب منهم اإلجابة عن استفسارات زمالئهم.
 .4فــي ختــام النشــاط ،شــجع الطلبــة علــى أهميــة تحديــد المســار المهنــي والوظيفــي وفــق
قدراتهــم وميولهــم ورغباتهــم.

اإلجابات المتوقعة:
العمل في مهنة
المحاسبة في
شركة تجارية

إنهاء الدارسة الثانوية
والدراسة الجامعية
واكتساب المهارات

الحكومية-الخاصة
المؤسسات غير ربحية

مدير مبيعات

الرياضيات والتحليل
والتفكير المنطقي

المحاسبة

األعمال المكتبية

األعمال المحاسبية
والتجارية

محصل

محاسب

مندوب مبيعات

المبيعات

محلل مالي
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4

ختام الجلسة والدليل

5دقائق

عمل جماعي

المناقشة والحوار

اشــكر الطلبــة علــى مشــاركتهم وتعاونهــم فــي تطبيــق األنشــطة التدريبيــة ،واســترجع معهــم أهــداف
الجلســة التــي حققوهــا.
فــي ختــام الجلســة ،اطلــب مــن كل طالب/طالبــة تدويــن تأمالته/هــا عــن الجلســة فــي ورقــة (تأمالتــي)
فــي نهايــة الجلســة فــي دليــل الطالــب .اجمــع هــذه التأمــات واعمــل علــى تقييمهــا.
اطلب من الطلبة تقييم دليل (الطالب) باستخدام النموذج المرفق في نهاية دليل (الطالب).
واعمــل علــى تقييــم دليــل (المرشــد التربــوي) باســتخدام النمــوذج المرفــق فــي نهايــة دليــل (المرشــد
التربــوي).
مالحظــة :إن الهــدف مــن تقييــم دليــل (الطالــب) و دليــل (المرشــد التربــوي) يأتــي إلدخــال بعــض التغييــرات
والتعديــات علــى الدليــل ،فالمشــاركة طوعيــة والمعلومــات ســتظل ســرية ولــن يتــم اســتخدامها إال
بغــرض التحليــل والتحســين.
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الملحق رقم ( )1مواقع إلكترونية مهمة
● الموقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم األردنية https://www.moe.gov.jo/ar
● الموقع اإللكتروني لوزارة العمل األردنية http://www.mol.gov.jo/Default/Ar
● الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/default.aspx
● الموقع اإللكتروني لدائرة اإلحصاءات العامة http://dosweb.dos.gov.jo/ar/
● الموقع اإللكتروني لديوان الخدمة المدنية http://csb.gov.jo/web/index.php?lang=ar
● الموقع اإللكتروني لهيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية https://tvsdc.gov.jo
● الموقع اإللكتروني لمؤسسة التدريب المهني https://www.vtc.gov.jo/Default/Ar
● الموقع اإللكتروني للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب https://net.jaf.mil.jo/
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نموذج تقييم الدليل
عزيزي المرشد  /عزيزتي المرشدة
رأيــك يهمنــا ! نشــكرك لمســاعدتنا علــى إدخــال بعــض التغييــرات والتعديــات علــى هــذا الدليــل.
المشــاركة طوعية والمعلومات ســتظل ســرية ولن يتم اســتخدامها إال بغرض التحليل والتحســين
مــن األداء.
التاريخ:

االســــــم:
المدرسة:
مديرية التربية والتعليم:

ضع إشارة (√) تحت المستوى الذي تراه مناسب لكل من العبارات اآلتية:
العبارة  /درجة التقييم

ال أوافق

أوافق

أوافق بشدة

حقق الدليل األهداف التي وضع ألجلها.
ني والوظيفي.
مواضيع الدليل ضرورية لمساري ِ
الم ْ
ه ّ
األنشطة التدريبية متنوعة وعززت فهمي لمواضيع الدليل.
محتوى الدليل منظم ومترابط .
اللغة المستخدمة واضحة ومفهومة.

ما هي مقترحاتك لتطوير وتحسين الدليل؟
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ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻫﺎﺗـــﻒ+962 6 5607331 :
ﻓﺎﻛـﺲ+962 6 5666019 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲmoecs@moe.gov.jo :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.http://www.moe.gov.jo :
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(ILO
ﻫﺎﺗﻒ+962 6 5653991 :

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲbaniawwad@ilo.org :

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲhttps://www.ilo.org :

اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ )®(PRAVO
ﻫﺎﺗﻒ+962 6 5517154 :
ﻓﺎﻛﺲ+962 6 5517352 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@pravo.academy :

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲhttp://www.pravo.academy/index.html :

ﻣ َﻤ َّﻮ ٌل ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
دﻟﻴﻞ )ﻣﺴﺎري اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ( ُ
ً
اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ا
ﻗﺴﺮ
ﺮﻳﻦ
ﺠ
ﻬ
اﻟﻤ
آﻓﺎق
ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع )اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ُ َ َّ
ُ

