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جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم ويحق لمنظمة العمل الدولية  ILOإعادة طباعة وتوزيع هذا
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شكر وتقدير

يس ُّــر فريــق العمــل تقديــم خالــص الشــكر والتقديــر إلــى منظمــة
ُ

العمــل الدوليــة ( )ILOإلعــداد دليــل مســاري الوظيفــي مســتقبلي

ـو ٌل مــن وزارة
لطلبــة مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة،
مـ َّ
والم َ
ُ

الشــؤون الخارجيــة الهولنديــة ضمــن مشــروع (الشــراكة مــن أجــل
المضيفــة) ،وهــي
ه َّجريــن قســر ًا والمجتمعــات
الم َ
ُ
تحســين آفــاق ُ

شــراكة عالميــة تجمــع بيــن مؤسســة التمويــل الدوليــة (،)IFC

ومنظمــة 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 َّ
انجــذاب الطلبــة فــي الصفــوف األساســية العليــا نحــو
بهــدف زيــادة ِ
وظائــف التعليــم والتدريــب التقنــي و الوظيفــي وتعزيــز المعرفــة
ّ
والوظيفــي بيــن الطلبــة فــي
التعليــم والتدريــب التقنــي
هــن
ِ
بم ْ
ّ
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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فهرس المحتويات
شكر وتقدير

4

فهرس األنشطة التدريبية

7

المقدمة

8

إرشادات استخدام الدليل
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11
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16
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28

المهن
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المقدمة
ـل المــوارد البشــرية المــورد االقتصــادي الــذي يمكــن البنــاء عليــه واالســتثمار
ُت َ
م ِّثـ ُ
مســتَ دامة ،فقــد حــرص جاللــة
فيــه للوصــول إلــى تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة ُ

الملــك عبــد اهلل الثانــي بــن الحســين علــى تطويــر التعليــم باعتبــاره محــور التنميــة
وعمادهــا ،وأكــد جاللتــه علــى تهيئــة جيــل مــن المتعلميــن القادريــن علــى
ـي ،وإكســاب
التعامــل مــع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وتوظيفهــا ِب َوعـ ٍ

والق َيــم بشــكل متــوازن لتشــكيل شــخصيتهم
المتعلميــن المعــارف والمهــارات
ِ
المســتدامة للمجتمــع .وفــي ظــل التحديات
المتكاملــة للمســاهمة فــي التنميــة ُ
تغيــرات المتســارعة فــي طبيعــة العمــل ومجاالتــه ،ومحدوديــة الفــرص
والم ّ
ُ

ـهم اإلرشــاد المهنــي والوظيفــي فــي دعــم التطــور الشــخصي
المتوافــرة ُيسـ ِ
للطلبــة.
يهــدف اإلرشـــــاد المهنـــــــي والوظيفــي إلــى مســــــــاعدة الطلبـــــــة علــى فهــم
أنفســهم وقدراتهــم وحاجاتهــم بشــكل أفضــل ،واتخــاذ قــرارات أكثــر دقــة حــول
ّ
التعلــم
ـدم فــي
مســتقبلهم ،واالســتفادة مــن الفــرص لتحقيــق ّذاتهــم والتقـ ّ
والعمــل .يدعــم المرشــد التربــوي الطلبــة فــي اكتشــاف ذاتهــم والحصــول علــى
بالمهــن
معلومــات عــن ســوق العمــل والفــرص المتاحــة ،وتعزيــز معرفتهــم
ِ
المتاحــة ،وتحفيزهــم نحــو التعليــم والتدريــب التقنــي والوظيفــي التخــاذ قــرارات
مال ِئمــة الختيــار وظيفــة المســتقبل.
متخصصــا يلبــــي
برنامجــا
يتضمــــن دليــــل (مســاري الوظيفــي مســتقبلي)
ً
ً

ّ
بالــذات ،والوعــي بســوق
موزَّ ًعــا علــى ثالثــة محــاور (الوعــي
حاجــات الطلبــة ُ

نــي والوظيفــي) ،تــم تنظيمهــا فــي ( )12جلســة
ه
العمــل ،والتخطيــط ِ
الم ْ
ّ

م َد َعمـ ً
ـة بـــ( )23نشــاط تدريبــي متنــوع تحفــزّ التفكيــر والتأمــل والعمــل
إرشــادية ُ

نــي والوظيفــي لــدى الطلبــة.
ه
الجماعــي
وتنمــي مهــارات التخطيــط ِ
الم ْ
ّ
ّ
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إرشادات استخدام الدليل
حضور جميع الجلسات اإلرشادية

التحضير المسبق وقراءة الدليل بشكل جيد وتفحص محتوياته.

اصطحــاب الدليــل للجلســات كافــة ألنكــم تحتاجــون دائمــا إلــى
محتوياتــه التــي أعــدت لمســاعدتك.
المشــاركة الفاعلــة ،وإبــداء الــرأي واألفــكار ،واحتــرام النقــاش مــع
والمرشــد التربــوي.
زمالئــك  /زميالتــك الطلبــة
ُ
صنـــدوق
المعرفة

اســتعن بالمعلومــات الــواردة فــي (صنــدوق المعرفــة) عنــد
تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة.

!

نيــة التــي تضمنهــا الدليــل
ه َّ
إن أســماء األشــخاص والمواقــف ٍ
الم ْ
اســتخدمت كأمثلــة وهــي ليســت حقيقيــة.
رشــد التربــوي لتنفيــذ األنشــطة
الم ِ
ِّاتبــع ّ /اتبعــي إرشــادات ُ
التدريبيــة.
َّ
دوني تأمالتك في نهاية كل جلسة.
دون ّ /
ّ

شــارك  /شــاركي المعــارف والخبــرات والمهــارات التــي اكتســبتها
مــع أســرتك وأصدقائــك  /صديقاتــك.
الم َ
رفــق فــي نهايــة
ّ
قيــم الدليــل باســتخدام نمــوذج التقييــم ُ
الدليــل.
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المحور األول :الوعي بالذات
الجلسة ( : )1من أنا؟
الجلسة ( :)2شخصيتي ،ورغباتي
الجلسة ( :)3كيف أجد نفسي
نية
الجلسة ( :)4مقياس الميول ِ
الم ْ
ه َّ
10

الجلسة ( :)1من أنا؟

النشاط (( :)1 - 1بصلة) الوعي بالذات
مدة النشاط 10 :دقائق

التنفيذ :فردي

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
تأمل الصورة اآلتية ،وعبر عن مكونات الصورة بلغتك الخاصة

صنـــدوق
المعرفة

ُي َخ ِّبــئ كل منــا مفاجــأة حقيقيــة وهــي اكتشــاف ذاتنــا (الصــورة التــي نــرى بهــا أنفســنا) ُ
عبــر عــن
وت ِّ
معرفتنــا وإدراكنــا لمظهرنــا وقدراتنــا الحقيقيــة والواقعيــة والمعــارف والمهارات والخبــرات واالتجاهات
ع ُّلمهــا وممارســتها فــي المســتقبل .وتتطــور
والميــول نحــو ِ
الم َ
هــن والوظائــف التــي نرغــب فــي َت َ
ُ
تقد ِمنــا فــي العمــر واكتســابنا لخبــرات ومهــارات جديــدة.
معرفتنــا لذاتنــا مــع
ُّ
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الجلسة ( :)1من أنا؟

النشاط ( :)2 - 1كيف يراني اآلخرين
مدة النشاط 15 :دقيقة

التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
بالتعاون مع زمالئك في المجموعة ،عبر كيف قد يصفك اآلخرون :أسرتك ،أصدقاؤك/
صديقاتك ومعلمك/معلمتك.
أسرتي
معلمي/
معلمتي

أصدقائي/
صديقاتي

أسرتي

صنـــدوق
المعرفة
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أصدقائي/
صديقاتي

معلمي/
معلمتي

مــن خــال التواصــل االجتماعــي مــع اآلخريــن يمكننــا معرفــة اآلراء والتصــورات التــي يرانــا بهــا اآلخــرون
والتــي ُتعــزِّ ز ثقتنــا بأنفســنا وتمنحنــا المزيــد مــن المعرفــة عــن شــخصيتنا واإليجابيــات التــي نتمتــع
بهــا واألمــور التــي علينــا تحســينها وتطويرهــا.

الجلسة ( :)1من أنا؟

النشاط ( :)3 - 1الصورة التي أتمناها
مدة النشاط 10 :دقائق

التنفيذ :فردي

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
وضــح الصــورة التــي تريــد أن تــرى بهــا نفســك عليهــا بعــد ( )5ســنوات وبعــد ( )10ســنوات.
يمكنك اســتخدام الكتابة أو الرســم.
أنا بعد  5سنوات

أنا بعد  10سنوات

صنـــدوق
المعرفة

لصــق ،كُ تَ ِّيــب ،إعــان فــي
م َ
يمكنــك تصميــم هــذا اإلعــان بــأي شــكل تريــده علــى ســبيل المثــالُ ،
مجلــة أو صحيفــة ،أو عــرض تقديمــي (باوربوينــت) .احــرص علــى التركيــز علــى عناصــر قوتــك
والصــورة المثاليــة التــي تتمنــى أن تــرى عليهــا نفســك فــي المســتقبل.
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

(منْ أنا؟) بتاريخ
بعد حضوري الجلسة اإلرشادية ( )1بعنوان َ
ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد التربــوي واآلراء واألفــكار
مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قــد َّ
تعلمـ ُ
ـت

وسأعمل على
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الجلسة ( :)2شخصيتي ورغباتي

النشاط ( :)1-2مكونات شخصيتي (أنا والبيتزا)
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :فردي

األدوات:

أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
والقيم.ضــع
ـخصية الفــرد مــن مجموعــة مــن الصفــات والخصائــص والعــادات
ـون شـ
َ
تتكـ ّ
ّ
الم َ
ـخصيتك فــي المــكان المناســب.
ضلــة لديــك) المتوافقــة مــع شـ
ف َّ
ّ
(مكونــات البيتــزا ُ

صنـــدوق
المعرفة

هل سبق لك أن تأملت جميع النكهات والمكونات التي توضع في البيتزا.
جميعــا
بطريقــة مــا ،يمكننــا تشــبيه شــخصيتنا ور غباتنــا إلــى حــد مــا بنكهــات البيتــزا المختلفــة .لدينــا
ً
مزيجــا مختلفً ــا مــن النكهــات  ،فلــكل منــا شــخصيته ورغباتــه المختلفــة .تمثــل شــخصية الفــرد
ً
مجموعــة مــن الصفــات والخصائــص المعرفيــة ،والجســدية ،واالجتماعيــة ،واالنفعاليــة ،والتــي
ظهــر بالطريقــة الحاليــة ،وتميــزه عــن غيــره ،وتحــدد تكَ ُّيفــه مــع نفســه ومــع اآلخريــن.
تجعلــه َي َ

15

شخصيتي (مكونات البيتزا المفضلة لدي)
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أتصرف بالشكل
الصحيح في الوقت
الصحيح

لدي أفكار َّ
خلقة/
مبدعة

أستمتع بالتجديد
والسفر

فضل العمل
ُأ ِّ
بمفردي

موهوب

أتأثر بكالم َ
اآلخرين

أثق بنفسي

غير منظم

أرغب في تعلم
ُ
األشياء الجديدة

ً
زمنيا
جدول
أتبع
ً

ال أهتم بالتفاصيل

أهتم بواجباتي

ً
وقتا
أخصص
لآلخرين

كثيرا
ال أتكلم
ً

عبر عن
أستطيع أن ُأ ِّ
نفسي

الجلسة ( :)2شخصيتي ورغبـــــاتي

النشاط ( :)2 - 2حقيبتي الشخصية
مدة النشاط 20 :دقيقة

التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :حقيبة (خامــــات مختلفة مثـــــــل أكيـــاس ورقيـــــــــة،
ملونـــــــة،
ملــونـــة ،أوراق
بالستيكيـة ،قمــــاش ،إلخ) ،أقــــالم
َّ
َّ
ـخصية الطالب.
عبـ ُـر عن شـ
ّ
مقــص ،الصــق ،أدوات متفرقــة ُت ِّ

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
لكــي تعـــــــرف المــــــزيد عــن نفســـــك ،سنقـــــوم بإنشـــــاء حقيبــــة ُت ِّ
ّ
اتيـــــة
مثــــل صـــورتــــك
الــــذ ّ

(البورتفوليــو) والتــي ســتُ
“مــنْ أنــت” .اســتخدم األدوات والخامــات التــي تراهــا مناســبة
ِ
ظهر َ
لتنفيــذ النشــاط.

صنـــدوق
المعرفة

نحــب القيــام بــه ،القيــم،
ُتشــكِّ ل
شــخصيتنا حياتنــا اليوميــة ،لذلــك مــن الضــروري اكتشــاف مــا ّ
ّ
مــنْ أنــت)
االهتمامــات ،والمهــارات التــي ُتشــكِّ ل شـ
ّ
(ب َ
ـخصيتنا أو َ
مــنْ نحــن .كل مــا تفعلــه مرتبــط ِ
المهنــة أو الوظيفــة التــي ســتختارها الحقــا.
ويتضمــن ذلــك (مــا ســتفعله فــي المســتقبل) ،مــا ِ
ّ
اتيــة والتــي ســتُ ظهِ ُر
ذ
صــورة
تحمــل
حقيبــة
لكــي نعــرف المزيــد عــن أنفســنا ،ســنقوم بإنشــاء
ّ
“مــنْ نحــن” .مــن خــال إنشــاء هــذه الحقيبــة ،ســيكون لدينــا رؤيــة أفضــل ألنفســنا ،ســوف تحــاول أن
َ
عبــر
“تفهــم نفســك” أكثــر فــي نهايــة هــذا النشــاط .حــاول أن تســتخدم األدوات واألشــياء التــي ُت ّ
ُ
الشــخصية.
وابــذل الجهــد فــي إعــداد حقيبتــك
شــخصيتك
عــن
ّ
ّ
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

بعد حضوري الجلسة اإلرشادية ( )2بعنوان (شخصيتي ورغباتــــــــي) بتاريخ
ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد التربــوي واآلراء واألفــكار
مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قــد َّ
تعلمـ ُ
ـت

وسأعمل على
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الجلسة ( :)3كيف أجد نفسي

نية
النشاط ( :)1 - 3اهتماماتي وميولي ِ
الم ْ
ه َّ
مدة النشاط 20 :دقيقة األدوات :أقالم ملونة
التنفيذ :فردي

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
ع األنشــطة واألعمــال التــي يمكــن أن يمارســها الفــرد .ضــع إشــارة (√) فــي المربعــات
َتتَ َّ
نــو ُ
المناســبة إلظهــار مــدى اهتمامــك بهــذه األنشــطة.

النشاط

ع كثيرا
ِ
أستمت ُ

أستمتع

ال أستمتع

التخطيط لألنشطة االجتماعية
ممارسة الرياضة
الزراعة
كتابة القصص والقصائد
العمل مع اآلالت والمعدات
العزف على اآلالت الموسيقية
طهي الطعام
التحدث أمام الناس
ّ
تصميم الحرف (النسيج ،الطباعة ،الخزف)
الرسم أو الدهان
رفع األجسام واألدوات الثقيلة
االعتناء بالحيوانات
التصوير
بيع األجهزة اإللكترونية
تصميم المالبس
حل األلغاز أو ألعاب الكمبيوتر
مساعدة اآلخرين
اكتشاف أشياء جديدة
إصالح اآلالت
العمليات الحسابية

صنـــدوق
المعرفة

ـب الفــرد وانجذابــه نحــو عمــل أو نشــاط مــا واســتعداده لبــذل أقصــى الجهــد واالســتمرار فيــه ألطــول
االهتمامــاتُ :حـ ُّ
فتــرة ممكنــة.
عين أو مجموعة من النشاطات.
الميول ِ
ه ّ
الم ْ
نية :شعور داخلي بالسعادة والرضا عند القيام بأداء عمل أو نشاط ُم َّ
ُ
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 ُتالئِمــه ،لذلــك فــإن الفــرد يتجــه وينجــذب
نيــة ومهاراتــه وقدراتــه وتشــبع احتياجاتــه وقيمــه ،وتحقــق لــه الرضــا
ه
الم
ـه
ـ
اهتمامات
ـة
ـ
بممارس
ـه
ـ
ل
ـمح
ـ
تس
ـي
ـ
الت
ـن
ـ
ه
ِ
ِ
للم ْ
ْ ّ
ومتَّ ســقً ا.
ا
ـجم
ـ
منس
ـا
ـ
ني
ه
م
ا
ـو
ـ
نم
ـه
ـ
ل
ـر
ـ
س
وتي
،
ـي
ـ
ن
ه
الم
ِ ْ
ً ِ ْ ً
ّ
ّ
ً
ُ
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الجلسة ( :)3كيف أجد نفسي

النشاط ( :)2 - 3قدراتي ومهاراتي
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
دراتــك
وب ِّيــنْ ُْق ِ
اختَ ـ ْـر ( )5مــن األنشــطة التــي تســتمتع كثيــرا عنــد القيــام بهــا مــن النشــاط (َ )1–3
ومهاراتــك علــى تنفيذهــا مــن خــال وضــع إشــارة (√) أمــام الخيــار المناســب.

النشاط

صنـــدوق
المعرفة
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أمتلك ُ
الق ُدرات
ُ
والمهارات لتنفيذ
النشاط

أحتاج إلى تنمية
ُ
قدراتي ومهاراتي
لتنفيذ النشاط

متناهِ ية ،وسرعة في التنفيذ.
م ّ
المهارات :التَّ ّ
وبدقَّ ة ُ
مكُّ ن من إنجاز ُ
همة بكيفية محددة ِ

تتطلــب ممارســة المهــن مســتويات مختلفــة مــن المهــارات :المهــارات الحياتيــة ،المهــارات األساســية ،والمهــارات

المتخصصــة.
الفنيــة والتقنيــة
ّ
ُ
كتســبة
م
ــدرات:
الق ُ
َ
كل مــا يســتطيع الفــرد القيــام بــه مــن األعمــال ،ســواء كانــت هــذه القــدرة طبيعيــة ،أم ُ
ّ
بســبب الظــروف البيئيــة (التمكــن مــن فعــل الشــيء).

تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

بعد حضوري الجلسة اإلرشادية ( )3بعنوان (كيف أجد نفسي) بتاريخ
ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد التربــوي واآلراء واألفــكار
مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قــد َّ
تعلمـ ُ
ـت

وسأعمل على
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نية
الجلسة ( :)4مقياس الميول ِ
الم ْ
ه َّ

نية
النشاط ( :)1 - 4قياس ميولي ِ
الم ْ
ه َّ
مدة النشاط 35 :دقيقة األدوات :أقالم ملونة
التنفيذ :فردي

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
هنــة المســتقبل .فيمــا يأتــي إرشــادات تطبيــق
يســاعدك مقيــاس جــون هوالنــد فــي اختيــار ِم ْ
المقيــاس:
◄ اقرأ العبارات ِب ّدقة حتى تحصل على النتائج الصحيحة.
آن واحد.
◄ يمكن الجمع بين صفات أكثر من بيئة أو ِ
س َ
مة في ٍ
تشابها مع بعضها البعض .
◄ البيئات القريبة من بعضها أكثر
ً
ـد ْد اهتمامــك بــكل نشــاط معــروض .ال تقلــق بشــأن مــا إذا كانــت لديــك المهــارات أو التدريــب
◄ حـ ﱢ
للقيــام بهــذا النشــاط ،أو مقــدار المــال الــذي قــد تجنيــه مــن ممارســة هــذه األعمــال .فكّ ـــر
ببســاطة فيمــا إذا كنــت ستســتمتع بفعــل ذلــك أم ال.
◄ إن قائمــة األنشــطة المرفقــة تتضمــن العديــد مــن األنشــطة وليســت جميعهــا .هنــاك المئــات
المهــن لــكل مجموعــة ،يمكنــك استكشــاف المزيــد مــن خــال زيــارة غرفــة اإلرشــاد فــي
مــن ِ
مدرستك.

ويســتخدم مــن أجــل اكتشــاف
اكتشــف العالــم (جــون هوالنــد) مقيــاس هوالنــد لتحليــل الشــخصية ِ
نيــة واكتشــافهاُ ،
الم ْ
ه ّ
ـخصية لــكل فــرد والتــي قــد تكــون واحــدة مــن ضمــن
نيــة الحقيقيــة وتحديــد أهــم الخصائــص والصفــات الشـ
الميــول ِ
الم ْ
ّ
ه ّ
ُ
الشــخصية باســتعمال اآلالت واألدوات
الشــخصية الواقعيـــــة  :Realisticيرغــب أصحــاب هــذه
 6نمـــــاذج أساســية ،وهــي:
ّ
ّ
ـخصية بفهــم
اإلنجاز-الشخصيــــة المفكــرة  :Investigativeيرغــب أصحــاب هــذه الشـ
المحسوســة ،ويدفعهــم إلــى العمــل حــب
ّ
ّ

ُّ
م-الشخصيـــــة الفنيــة  :Artisticيرغــب أصحــاب هــذه
والتعل
واستكشــاف األشــياء المحيطــة بهــم ويدفعهــم حــب العمــل
ّ

صنـــدوق
المعرفة

الجياشة-الشــخصية
الشــخصية بالتأليــف والقيــام باألنشــطة الموســيقية والفنيــة ،وتدفعهــم األفــكار الخالَ قــة والمشــاعر
ّ
ـخصية بإقنــاع اآلخريــن وقيادتهــم ،وتدفعهــم المكانــة االجتماعيــة الالئقــة
المبــادرة :Enterprising-يرغــب أصحــاب هــذه الشـ
ّ
ـخصية بمســاعدة اآلخريــن وتعليمهــم وإرشــادهم،
ـخصية االجتماعيــة  :Socialيرغــب أصحــاب هــذه الشـ
والكســب المالي-الشـ
ّ
ّ
ـخصية التقليديــة  :Conventionalيرغــب أصحــاب هــذه الشــخصية
ويدفعهــم حــب العمــل الصالــح والخدمــة االجتماعية-الشـ
ّ
باتبــاع ضوابــط وتعليمــات ،ويدفعهــم حــب امتــاك النفــوذ والقــوة االجتماعيــة والسياســية.

22

✳مقياس جون هوالند ()RIASEC TEST

(َ )1ا ْق ْرأ كل عبارة .إذا كنت توافق على العبارةَّ ،
ـل الدائرةَ .تذكَّ ْر أنه ليس هناك إجابات خاطئة.
ظ ﱢلـ ْ
و

R

ك
I

ف ج
A

S

م

E

ت

C

 -1أرغب بتصليح السيارات
 -2أحب أن أحل األلغاز
 -3أنا جيد في العمل المنفرد
 -4أحب العمل ضمن فريق
 -5أنا شخص طموح ،وأضع أهداف لنفسي
 -6أحب تنظيم األشياء (الملفات ،المكاتب)
 -7أحب بناء األشياء (المباني ،المصانع)
 -8أحب أن أقرأ عن الفن والموسيقا
 -9أرغب بالحصول على تعليمات واضحة للمتابعة
 -10أحب أن أحاول التأثير أو إقناع الناس
 -11أحب القيام بالتجارب العلمية
 -12أحب تعليم الناس أو تدريبهم
 -13أحب محاولة مساعدة الناس على حل مشاكلهم
 -14أحب أن أعتني بالحيوانات
 -15ال أمانع من العمل  8ساعات في اليوم في المكتب
 -16أحب بيع األشياء (األدوات والعدد واألجهزة)
 -17أستمتع بالكتابة اإلبداعية
 -18أنا أستمتع في مجال العلوم
 -19أحب تولي المسؤوليات الجديدة
 -20أنا أهتم بتقديم الخدمات الطبية
 -21أستمتع بمحاولة معرفة كيف تعمل األشياء
 -22أحب وضع األشياء معًا أوتجميعها
 -23أنا شخص مبدع
 -24أحرص على االنتباه إلى التفاصيل
 -25أحب أن أقوم بعمل ترتيب الملفات أوالطباعة
 -26أحب تحليل األشياء (المشاكل /المواقف)
 -27أرغب بالعزف على اآلالت أو الغناء
 -28أستمتع بالتعرف على الثقافات األخرى
 -29أرغب في البدء بعملي الخاص
 -30أحب الطهي
 -31أحب التمثيل في المسرحيات
 -32أنا شخص عملي
 -33أحب العمل مع األرقام أو الرسوم البيانية
 -34استمتع بالدخول في مناقشات حول بعض األمور
 -35أنا جيد في حفظ سجالت عملي
 -36أحب القيادة
 -37أستمتع بالعمل في الهواء الطلق
 -38أود أن أعمل في مكتب
 -39أنا جيد في الرياضيات
 -40أحب مساعدة الناس
 -41أحب الرسم
 -42أرغب في إلقاء المحاضرات
المجموع

✳المصدرhttps://www.onlinepersonalitytests.org/riasec/ :

تم إعادة صياغة الفقرات بما يتوافق مع البيئة األردنية من قبل فريق اإلعداد والتأليف و وزارة التربية والتعليم
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( )1اجمــع الدوائــر المظللــة فــي كل عمــود ،ثــم انقــل مجمــوع الدرجــات اإلجماليــة أعــاه لــكل
حــرف كمــا يأتي:
(و) واقعي
)R( Realistic

(ك) مفكر
(I) Investigative

(ف) فني
(A) Artistic

(ج) اجتماعي
(S) Social

(م) مبادر
(E) Enterprising

(ت) تقليدي
(C) Conventional

( )2انقل الحـــــــروف الـــثـــــــاثة التي حصلت علـــــى أعلى الدرجــــــات و سجلهـــــم تحت «رمز
اهتمامــي» أدنــاه:

“رمز اهتمامي” هو

( )3اقلب الصفحة لترى ماذا يعني «رمز اهتمامي»:
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الشخصية الواقعية:
ّ

الشخصية االجتماعية:
ّ

الشــخصية بمســاعدة اآلخريــن
الشــخصية باســتعمال اآلالت يرغــب أصحــاب هــذه
يرغــب أصحــاب هــذه
ّ
ّ
واألدوات المحسوســة ،ويدفعهــم إلــى العمــل حــب وتعليمهــم وإرشــادهم ،ويدفعهــم حــب العمــل الصالح
والخدمــة االجتماعيــة.
اإلنجــاز.
هــن تســتلزم أنشــطة التعامــل مــع
هــن تســتلزم أنشــطة جســدية وتتضمــن يعملــون فــي ِم ْ
يعملــون فــي ِم ْ
اســتعمال اآلالت واألدوات ذاتيــة التشــغيل ،لــذا فهــم اآلخريــن ومســاعدتهم وإرشــادهم ،لــذا فهــم ينجحــون
محــددة كالتعليــم ،التمريــض ،اإلرشــاد
هــن
َ
هــن محــددة كالهندســة ،والزراعــة ،فــي ِم ْ
ينجحــون فــي ِم ْ
والصحــة النفســية ،والخدمــة االجتماعيــة.
وقيــادة المركبــات والمســاحة ،والكهربائيــات.

الشخصية المفكرة:
ّ

١لشخصية المبادرة:
ّ

الشــخصية بإقنــاع اآلخريــن
الشــخصية بفهــم واستكشــاف يرغــب أصحــاب هــذه
يرغــب أصحــاب هــذه
ّ
ّ
ُّ
والتعلم .وقيادتهــم ،وتدفعهــم المكانــة االجتماعيــة الالئقــة
األشــياء المحيطــة بهــم ويدفعهــم حب العمــل
والكســب المالــي.
هــن تســتلزم أنشــطة بحثيــة وفكريــة
يعملــون فــي ِم ْ
هــن تســتلزم أنشــطة البيــع واإلقنــاع
وقــدرة علــى حــل المشــكالت ،لــذا فهــم ينجحــون فــي يعملــون فــي ِم ْ
هــن محــددة كالعلــوم ،الكيميــاء ،الفيزيــاء ،الجيولوجيا ،والقيــادة ،لــذا فهــم ينجحــون فــي مهــن محــددة
ِم ْ
كاإلدارة ،البيــع ،التســويق ،الحقــوق ،وكاالت الســياحة
الطــب.
والســفر.

الشخصية الفنية:
ّ

الشخصية التقليدية:
ّ

يرغــب أصحــاب هــذه الشــخصية بالتأليــف والقيــام يرغــب أصحـــــاب هــــــذه الشخصيــــــة باتبــاع ضـــــــوابط
باألنشــطة الموســيقية والفنيــة ،وتدفعهــم األفــكار وتعليمــات ،ويدفعهــم حــب امتــاك النفــوذ والقــوة
االجتماعيــة والسياســية.
الخالَ قــة والمشــاعر الجياشــة.
هــن تســتلزم أنشــطة التعامــل مــع
يعملــون فــي ِ
هــن تســتلزم أنشــطة إبداعيــة فــي يعملــون فــي ِم ْ
م ْ
الموســيقا والفنــون والكتابــة ،لــذا فهــم ينجحــون فــي األرقــام واســتعمال األدوات المكتبيــة واآلالت وفــق
ـددة
هــن
هــم ينجحــون فــي مهــن محـ َّ
َّ
محــددة كالتصميــم الداخلــي ،العــزف والتأليــف معاييــر محــددة ،لــذا َف ُ
ِم ْ
الموســيقي ،النحــت ،الصحافــة ،المســرح ،والتمثيــل .كالمحاســبة ،التحليــل المالــي ،األعمــال المصرفيــة.
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

نية) بتاريخ
بعد حضوري الجلسة اإلرشادية ( )4بعنوان (مقياس الميول ِ
الم ْ
ه َّ
ـوي واآلراء واألفــكار
ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد التربـ ّ
مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قــد َّ
تعلمـ ُ
ـت

وسأعمل على
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المحور الثاني :الوعي بسوق العمل
المهن
الجلسة ( : )5أنواع ِ
الجلسة ( :)6مهارات العمل
المهن
الجلسة ( :)7التحويل بين ِ
الجلسة ( :)8استكشاف التخصصات المهنية
الجلسة ( :)9خيارات التخصصات المهنية
27

المهن
الجلسة ( :)5أنواع ِ

النشاط (ّ :)1 - 5
المهن عبر المجتمعات
تطور ِ
مدة النشاط 10 :دقائق
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
ّ
لتعبر عن ذلك.
عبر المجتمعاتّ ،رتب الصور اآلتية
تطورت ِ
ّ
المهن ّ

معات َو َت َ
َت َ
ها وهي على النَّ ْح ِو ْال ِتي:
ط َّو َرت ِ
ط ُّو ِر َ
م ْجتَ َ
المهن َع َّبر َتقَ َّدم ْال ُ
ِ
َ
الص ْيــد َو َج َمــع ِّ
ـوم َعــنْ َ
مــع َّ
صــورَ ،ح ْيـ ُ
مــنْ
م ْجتَ َمــع
ـام ِ
عـ ِ
ط ِريقِ َ
الط َ
الثمــار :أ َّول ِم ْ
ســان َع ْبـ َـر ُ
َّ
هنــة مارســها ْال ْن َ
الع ُ
ُ
هــا ِب َج ْ
ـث كان َيقُ ـ ُ
َ
ْ
ْ
قَ
النَّ
ب الـــ  10،000ســنة).
ـ
ي
ـا
ـ
م
ـى
ـ
إل
ـد
ـ
(امت
ـة
ـ
ي
ر
ب
ال
ـات
ـ
ان
و
ي
ح
ال
و
ـ
بات
ـاتِ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ـار ُ
َ
ِ

اعــة َو َت ْر ِب َيــة ْال َماشِ ـ َـيةَ :
معــات الزِّ َراعِ َّيــة َو َا َّلتِ ــي َأ َّد ْ
ـتقرة
ِمة
ض ِر َّية َّ
ظ َ
ت إلى ُنشُ ــوء المجتمعات ْال َح َ
م ْجتَ َمــع الزِّ َر َ
والمسـ ّ
الدائ َ
م ْجتَ َ
ُ
هـ َـرت ْال ُ
ُ
وبالتالــي َ
ب  1008قَ ْبل الميالد).
ظ َ
ـار ُ
هـ َـرت الحضــارات والثقافــات ( بــدأت َ
مــا ُيقَ ـ ِ
ِ
ِ
ّ
اعــة
ــار ٌة
امــل اإل ْنتــاج،
اعــة
ــع
م ْجتَ َمــع
ع َو ِ
ض َ
ــان ِمــنْ َح َ
الصنَ َ
الصنَ َ
مدفوعــا ِب َ
الصنَ َ
م ّ
ً
ِّ
ــم ْال ْن َ
م ْجتَ َ
ِّ
ِّ
ص َبــح النُّ ُ
ُ
اعــةَ :أ ْ
ــو ِفــي ُ
س ِ
فتعل َ
م ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
قَ
قَ
نَ
عــد الميــاد).
ب
19
ن
ــر
ال
ب
ــار
ي
ــا
م
(بــدأت
ــاء
ب
ال
ــة
ي
م
ع
و
الخــام
ــواد
م
ال
يــل
و
ح
ت
و
ــة
اج َّي
ِّ
َ ُ
ِ َ َ َ لِ َّ
ْ
َ ْ
َ
اإلنتَ ِ
ِ ُ
ِ
َ ْ ِ
ِِ
م ْجتَ َمــع تقْ نِ َّيـ ٌ
مــال إلــى
ومــاتْ :انتَ قَ َلــت ِفيــهِ ْالقُ ـ َّ
صا ِنــع َو َدفَ ــع ُأ ُجــور ُ
م َ
ـة ْال َم ْ
مــال ل ْنشَ ــاء ْال َ
س ْال َ
ع ُل َ
الع ّ
ُ
ـوةُ ِمــنْ ْالفَ ـ ْـردِ َّالــذِ ي يمتلــك َر ْأ ِ
التقنيــة والبرمجيــة.
ع ِرفَ ــة
ّ
م ْ
م ْ
ومــاتَ ،و ِإ َلــى ْالفَ ـ ْـردِ َّالــذِ ي يمتلــك ْال َ
ْالفَ ـ ْـردِ َّالــذِ ي يســيطر علــى تقنيــات االتصــاالت َو ْال َ
ع ُل َ

صنـــدوق
المعرفة
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ــرن ْال َحــادِ ي والعشــرين)،
ع ِرفَ ــة :بــدأ ِمــنْ ْال َ
ــام 1990م إلــى َح َو َالــي َعــام 2002م (اقتصــاد ْالقَ ْ
م ْجتَ َمــع اقْ تِ َ
صــاد ْال َم ْ
ُ
ع ِّ
ّ
عـ ِـرف،
صــا للفــرد،
ـم الــذي ُيتيـ ُ
م َ
علِ يـ ِ
يتعلــم كَ ــي َي ْ
ع ِرفَ ــةِ  ،وهــو مجتمــع التَّ ْ
م ْ
ِمــةً َع َلــى ْال َ
عــات قَ ائ َ
م ْجتَ َ
ـح كل شــيء فيــه فُ َر ً
ُ
ّ
َ
ع َّلــم كَ ــي ُي َحقِّ ــق َذ ِاتــه.
ــع
م َ
اآلخ ِريــنَ َ ،و َيتَ َ
مــلَ ،و َيتَ َ
ويتعلــم كَ ــي َي ْ
ع َ
ع َّلــم كَ ــي َيعِ يــش َ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
فَ
وحــة،
حكْ َمــة :عصرنــا الحالــي هــو عصــر ال ِ
م ْجتَ َمــع ال ِ
مط ُر َ
ســتَ فِ ُ
عنِ ــي كَ ْيـ َ
ع ِر ــة َو َي ْ
م ْ
يد الن َ
ـان ِمــنْ المراحــل ال َ
مــة َوال َ
حكْ َ
ُ
ـف َي ْ
سـ ِ
م ْ
مــع
يع َأ ْن ُيجـ ِّ
َوكَ ْيــف ُي َجـ ِّ
هنَ تــه َوكَ ْيـ َ
ســتَ طِ ُ
صنَ ـ ُ
ـد ويطــور ِم ْ
ـدد ِم ْ
مــا َيتَ نَ َ
هنَ تــه ِب َ
م ُّيــز ْال َ
ـع ِلنَ فْ سِ ــهِ التَّ َ
ـف َي ْ
ط ُلــوبَ .وكَ ْيــف َي ْ
اســب َ
ُّ
الظـ ُـروف.
المصدر..Steven E. Barkan (2012). The Development of Modern Society, Comprehensive Edition Version 1.0 :

الجلسة ( :)5أنواع المهن

المهن
النشاط ( :)2 - 5تصنيف ِ
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة

َ
م ْختَ ِل َ
ه َنة.
عنْ َوان ْال ُم َن ِ
ف ٍة ِمنْ ِ
ُ
ل ِم ْ
المهنَ ،
ضع ْال ُ
اع ُ
اسب لِ كُ ّ
ه َنالِ ك أ ْن َو ٍ
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صنـــدوق
المعرفة

ـارف
ف ِ
موعــة ِ
ـل َي ْحتَ ـ ُ
هـ َ
م َ
المهنــة ِب َأ َّن َ
م َ
م َ
ـو ٌع ِمــنْ ْال َ
تُ َ
عـ َـر ُ
هــا َنـ ْ
م َار َ
مــنْ ْال َ
م َ
ع َ
م ْج ُ
ســة َ
ـاص َأ ْو َ
ع َّينَ ــة ،وتتطلــب ُ
ـار ٌة ُ
مـ ِ
عـ ِ
ـاج َإلــى َت ْد ِريــب َخـ ٌّ
المهــن
مــا ُيقَ ســم ِ
ــدة تصنيفــات ِ
وجــد عِ َّ
ه َ
ملِ َّيــةُ .ي َ
هــنِ ،منْ َ
م َ
علِ يــم َوالتَّ ْد ِريــب َو ْالخِ ْب َــرة ْال َ
للم ْ
المكْ تَ ســبة َأ ْثنَ ــاء التَّ ْ
ع َ
َو ْال َ
ــارات ُ
هــا َ
ســب َ
مــلَ ،أو ِب َ
ـو ْال ِتــي:
مــل ،أو وســائل ْال َ
يئــة ْال َ
يعــة ْال َ
ط ِب َ
َح َ
ع َ
ع َ
ع َ
مـ ُ
ـل َع َلــى النَّ ْحـ ِ

المهن
ِْ

َ
ع َمل
يعة ْال َ
ط ِب َ

ِب َ
ع َمل
يئة ْال َ

ل
وسائل ْال َ
ع َم ُ

الطبيعة
(الزراعة واألبحاث والطب
وصناعة األغذية)

الهواء الطلق
(المرشد السياحي ،عالم
البيئة ،الفلكي)

يدوية (صناعة الفخار،
صناعة السجاد والبسط،
صناعة التحف الشعبية)

األشياء والمواد الفنية (فني
الكمبيوتر ،الميكانيكي،
والكهربائي ،والمهندس،
والحداد)
والنجار،
ّ

األماكن المغلقة (أمين
مكتبة ،مبرمج ،مدخل
بيانات)

آلية (الروبوت)

األشخاص
(األطباء والمعلمون وعلماء
النفس ومصففو الشعر
والمرشدون والمديرون)

المنزل :المهن الفكرية
(االستشارات وتصميم
األزياء) ،الحرف اليدوية
(التطريز وصناعة
الصابون) ،تصنيع األغذية
(المخلالت والجميد)،
خدمات المنازل (تصليح
كهرباء المنازل ،خدمات
تنظيف المنازل)

األرقام والرموز
(الترجمة  ،السكرتير،
المبرمج ،الصور
الطبوغرافية).

آالت ومعدات (مهندس،
مشغل اآلالت ،الطبيب)

الصورة اإلبداعية
(فنان ،روائي ،موسيقي،
مصمم)

م َل َح َ
ظة:
ُ

يــد ِمــنَ ْ َ
هنَ ــة َّالتِ ــي َت ْرغَ ــب فــي
ال ْم ِث َلــةِ َع َلــى تصنيفــات ِ
الع ِد ِ
هــنُ ،ي ْم ِ
ُِ
الم َ
صنِ يــف ْال ِم ْ
هنَ الِ ــك َ
كنُ ــك ْال َب ْحــث َعــنْ َت ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ْ
ْ
شــد التربــوي فــي مدرســتك.
ســائِل ال َب ْحــث المتاحــة ل َد ْيــك َول َتتَ ـ َـر َّد ْد باستشــارة ال ُم ْر ِ
الطــاع َعل ْيــه ِمــنْ ِخــال َو َ
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المهن
الجلسة ( :)5أنواع ِ

المهن
النشاط ( :)3 - 5مستويات ِ
مدة النشاط 10 :دقائق
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
َتتَ َ
ف ٌ
م ْختَ ِل َ
ومــات
هنــة .اســتَ ِ
ســتَ َوى ِ
ممارســة ِ
الم ْ
عنْ ِب ْال َم ْ
ــة ِب َح َ
ع ُل َ
ســب ُ
المهــن مهــارات ُ
ط َّلــب ُ
م ْ

نــي.
ه
ســتَ َوى ِ
ــف ِ
صنْ ُ
ْال َ
ّ
الم ْ
صنِّ ْ
وق ْال َم ْ
المهــن ْال ِت َيــة َح َ
ع ِر َفــة َو َ
ــو ِار َدةِ ِفــي ُ
ســب ْال ُم ْ
ــد ٍ

االختصاصي

الفني
الماهر

المهنة
ِ

مساعد نجار

المهني
محدد المهارات

كهروميكانيك مركبات
هجينة

مبرمج حاسوب

فني ديكور داخلي

مدخل بيانات

مزارع

المهنة
تصنيف ِ

صنـــدوق
المعرفة

ني
المستوى ِ
ه ّ
الم ْ

الدراسة والمتطلبات

المهن المالئمة
ِ

االختصاصي

الدرجة الجامعية (البكالوريوس من  5–4سنوات كحد أدنى):
يتطلب إنجازها توافر قدر عالي من المهارات العقلية العلمية
والفنية واإلدارية.

طبيب ،محام ،مهندس،
محاسب ،معلم.

الفني والتقني

الدرجة المتوسطة (كليات المجتمع من  3 – 2سنوات) :يتطلب
إنجازها توافر مهارات عقلية (علمية وفنية) ومهارات عملية
إشرافية.

فني مختبر ،مصور
تلفزيوني ،مسعف

ني
ِ
الم ْ
ه ّ

ني
ني ( 2سنة) والتعليم الثانوي ِ
مؤسسة التدريب ِ
الم ْ
الم ْ
ه ّ
ه ّ
(الصفوف  11و  :)12يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية
المهنة بشكل كامل.
ومهنية تغطي إطار ِ

وسيط تأمين عام ،بائع
عام ،كاتب تسجيل
حداد،
سباكّ ،
حساباتّ ،
دهان.
ّ

الماهر

ني ( 2سنة) :يتطلب إنجازها توافر
مؤسسة التدريب ِ
الم ْ
ه ّ
المهنة.
من
بأجزاء
متعلقة
ومهنية
مهارات عملية
ِ

لحام كهرباء ،ميكانيكي
دهان معدني
سياراتّ ،

محدد المهارات

ني (أقل من عام) و التعليم األساسي
مؤسسة التدريب ِ
الم ْ
ه ّ
( :)10 – 1يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية متعلقة بجزء
المهنة.
محدود من ِ

بائع صحف ،مشغل آلة،
دهان
بنشرجي ،مساعد ّ
معدني.
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

المهن) بتاريخ
بعد حضوري الجلسة اإلرشادية ( )5بعنوان (أنواع ِ
ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد التربــوي واآلراء واألفــكار
مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قــد َّ
تعلمـ ُ
ـت

وسأعمل على

32

الجلسة ( :)6مهارات العمل

النشاط ( :)1 - 6تصنيف مهارات العمل
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :جماعي

األدوات :بطاقات الصقة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
ـف مهــارات
المتَ ِّ
صنِّ ـ ْ
يبحــث أصحــاب العمــل عــن األفــراد الذيــن َيتمتَّ عــون بمهــارات العمــل ُ
ميــزةَ .
العمــل الــواردة فــي ورقــة النشــاط .ضــع المهــارة فــي المــكان المخصــص.

مهارات العمل

المهارات الحياتية

صنـــدوق
المعرفة

المهارات التقنية
والفنية

المهارات األساسية

الحياتية :المهارات الشخصية أو االجتماعية التي يمارسها الفرد في عمله مثل االنتباه والتركيز ،وحل المشكالت.
المهارات
ّ
والفنيــة :المهــارات المتخصصــة حســب طبيعــة العمــل والتــي يتــم اكتســابها مــن خــال التعليــم والتدريــب
التقنيــة
المهــارات
ّ
ّ
فــي المــدارس والجامعــات ومراكــز التدريــب المتخصصــة مثــل تشــغيل اآلالت والبرمجــة.
المهارات األساسية :المهارات المطلوبة لكافة األعمال مثل القراءة والكتابة واستخدام التكنولوجيا (مبتدئ).
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مهارات العمل

برمجة الهواتف

إتقان لغة أجنبية

الذكية

التحدث أمام
الجمهور

صيانة العدد

الفعال
التواصل
ّ

واألدوات

العمل ضمن فريق

استخدام الحاسوب

تصميم المباني

مالحظــة :هنــاك العديــد مــن مهــارات العمــل األخــرى ،يمكنــك استكشــاف المزيــد مــن خــال زيــارة
غرفــة اإلرشــاد فــي مدرســتك.
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الجلسة ( :)6مهارات العمل

النشاط ( :)2 - 6بيئات العمل
مدة النشاط 20 :دقيقة
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
نيــة والمهــارات
ـل بيــن البيئــات ِ
تتطلــب ممارســة ِ
المهــن توافــر البيئــة والمهــارات المناســبةِ .
ه ّ
الم ْ
صـ ْ
المهــن المالئمــة.
المطلوبــة مــع ِ

البيئة والمهارات

المهن
ِ

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

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

ستكشفة (العقلية) :جمع
الم
البيئة
ِ
ُ
المعلومات أو إيجاد النظريات أو الحقائق
وتحليلها وتفسيرها.
البيئة الفنية :حضور المسارح ومعارض
الفن وقراءة القصص الخيـالية 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.

بحار-جـزار-خيــاط-نجــار-ميكانيكي-أعمـــال
البنــــاء -استــــزراع األسمــــــــاك-كهـــربائي-
سـائق الشاحنات-فني نظارات  -فني
تركيب ألواح شمسية.
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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البيئة العقلية
(المفكرون)
البيئة الفنية
(المبدعون)

البيئة الواقعية
(الفاعلون)

البيئة االجتماعية
(المساعدون)

البيئة التقليدية
(المنظمون)

غامرة
الم ِ
البيئة ُ
ُ
(ال ُمبادِ رون)

صنـــدوق
المعرفة

يتكيــف فيهــا الفــرد ويميــل إليهــا .يفتــرض
مهنيــة
ـخصية تقابلهــا ســت بيئــات
اقتــرح العالــم جــون هوالنــد ســت ســمات شـ
ّ
ّ
ّ

هوالنــد ّ
هنــة يكــون نِتــاج الوراثــة باإلضافــة إلــى عوامــل البيئــة والثقافــة والمجتمــع .حســب هوالنــد إذا
أن اختيــار اإلنســان ِ
لم ْ
المهنــة وزادت انتاجيتّ ــه وإبداعــه.
تالءمــت الشـ
ـخصية مــع البيئــة نفســها زاد اســتقرار الفــرد فــي ِ
ّ

36

تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة
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بعد حضوري الجلسة اإلرشادية ( )6بعنوان (مهارات العمل) بتاريخ
ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد التربــوي واآلراء واألفــكار
مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قــد َّ
تعلمـ ُ
ـت

وسأعمل على
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المهن
الجلسة ( :)7التحويل بين ِ

المهنة
النشاط ( :)1 - 7العوامل المؤثرة في اختيار ِ
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
ـل الموقــف اآلتــي ،وبالتعــاون مــع زمالئــك فــي المجموعــةِّ ،بيــنْ العوامــل المؤثــرة فــي اختيــار
َّ
تأمـ ْ
هنــة خالد.
ِم ْ
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

مهارات وقدرات
خالد

أصدقاء ومعارف
خالد

العوامل التي تؤثر في اختيار المهنة عديدة منها:
• قدرة الفرد على تقييم قدراته ومعرفة ميوله ورغباته وإمكاناته.
• تأثيــر األســرة ،فــي كثيــر مــن األحيــان ،يفــرض اآلبــاء واألمهــات اختيــار مهــن ليســت متوافقــة مــع قــدرات ومهــارات ورغبــات
أبنائهــم ،وقــد تكــون هــذه المهــن تُ ِّ
مثــل رغبــة مشــتركة لــدى األبنــاء.

والميول أحيانا.
• الزمالء واألصدقاء ورغبتهم في اختيار المهنة نفسها على الرغم من عدم توافقها مع الرغبات
ُ

صنـــدوق
المعرفة

• مؤسســات المجتمــع المختلفــة مــن المــدارس والجامعــات والكليــات ووســائل اإلعــام ومتطلبــات ســوق العمــل ومزايــا العمــل
تؤثــر فــي اختيــار المهنــة إمــا إيجابــا فــي أن يتجــه الفــرد إلــى المهــن األكثــر طلبــا فــي ســوق العمــل أو ســلبا تجنبــا لثقافــة
العيــب والتوجــه نحــو المهــن المشــبعة والراكــدة.
وتقدم التقنيات ،وظهور متطلبات لمهن جديدة في العالم.
بتقدم العلوم،
تطور سوق العمل المتأثر
•
ّ
ّ
ّ
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المهن
الجلسة ( :)7التحويل بين ِ

المهن البديلة
النشاط (ِ :)2 - 7
مدة النشاط 20 :دقيقة
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
موضحــا األســباب باســتخدام
المهــن البديلــة
هــن مــن النشــاط (،)2 – 6
واقتــرح ِ
ً
ــر ثــاث ِم ْ
ْ
اختَ ْ
الجــدول اآلتــي.

المهنة
ِ

المهنة البديلة
ِ

األسباب

نيــة مــن خــال معرفــة قــدرات الفــرد وميولــه ورغباتــه ،والمؤهــات المطلوبــة للمهنــة البديلــة ،عندها
يمكــن تحديــد البدائــل ِ
الم ْ
ه ّ

صنـــدوق
المعرفة

المهنــة التــي يرغــب الفــرد فــي االلتحــاق بهــا .فكلمــا زادت دقــة
معــن فــي ِ
يتــم وضــع عــدة خيــارات .بعــد ذلــك ،يتــم التّ ُّ
ـخصيته ورغباتــه
المهــن البديلــة المالئمــة لشـ
المعلومــات وأهميتهــا وحداثتهــا عــن المهــن المتاحــة تمكــن الفــرد مــن اختيــار ِ
ّ
المهــن ،منهــا :العامــل االقتصــادي (األجــور ،مزايــا
وقدراتــه وتحقــق طموحاتــه وســعادته .هنالــك عــدة عوامــل للتحويــل بيــن ِ

ـي
المهنــة) ،والعامــل االجتماعــي (تطــور المجتمــع وثقافتــه)
ِ
العمــل) ،و العامــل الذاتــي (الرغبــة فــي االســتمرار فــي ِ
والم ْ
هنـ ّ
(المؤهــات والقــدرات والخبــرات والمهــارات المطلوبــة).
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة
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المهن) بتاريخ
بعد حضوري الجلسة اإلرشادية ( )7بعنوان (التحويل بين ِ
ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد التربــوي واآلراء واألفــكار
مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قــد َّ
تعلمـ ُ
ـت

وسأعمل على

40

الجلسة ( :)8استكشاف النشاط ( :)1 - 8جمع المعلومات عن التخصصات المهنية

التخصصــات المهنيـــــة

مدة النشاط 35 :دقيقة
التنفيذ :جماعي

لونة ،المكتبة ،زيارة ميدانية
األدوات :أقالم ُم ّ

عنصريــن رئيســين ،همــا الباحثــون عــن عمــل والذيــن يرغبــون فــي
يتكــون ســوق العمــل مــن
َّ
َ
االلتحــاق بالعمــل فــي مهــن و وظائــف يعملــون بهــا ويشــار إليهــم بالعــرض ،وأصحــاب العمــل
المتاحــة لديهــم ويشــار إليهــم
الذيــن يبحثــون عــن أيــدي عاملــة للمهــن والوظائــف وفــرص العمــل ُ
بالطلــب.
القطاع
الخاص

شهادة
خبرة بدون
شهادة

بدون
شهادة
وبدون خبرة

الباحثون عن العمل

العــــرض

األعمال
الحرة

الطلــب
القطاع
الحكومي

سوق العمل

أصحاب العمل

اســتعن بالمعلومــات الــواردة فــي صنــدوق المعرفــة ،وابحــث بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك
المتاحــة لديكــم عــن المهنــة المفضلــة لديكــم مــن حيــث:
باســتخدام أدوات البحــث والوســائل ُ
هنــة
● درجــة (مســتوى) التعليــم والتدريــب والخبــرات المطلوبــة لاللتحــاق فــي هــذه ِ
الم ْ
والوظيفــة؟ (اســتعن بالنشــاط )3-5
هنة والوظيفة ؟ (استعن بالنشاط )1-6
● مهارات العمل المطلوبة لممارسة ِ
الم ْ
● بيئة العمل لممارسة المهنة والوظيفة؟ (استعن بالنشاط )2-6
● متطلبات سوق العمل لهذه المهنة؟ (استعن بالنشاط )1-7
● المهن البديلة المقترحة لهذه المهنة والوظيفة؟ (استعن بالنشاط )2-7
وت ِّ
المؤسسات أو الجهات التي تعمل ُ
هنة والوظيفة؟
●
وظف في هذه ِ
الم ْ
ّ
● أعداد العاملين وأعداد المتعطلين عن العمل في هذه المهنة والوظيفة؟
هنة والوظيفة؟
● األجور والبدالت والمنافع المادية والمعنوية لهذه ِ
الم ْ
التحديات التي يمكن مواجهتها أثناء العمل في هذه المهنة والوظيفة؟
●
ّ
المهنة والوظيفة على المستوى المحلي والدولي؟
● مستقبل العمل في هذه ِ

إضــــاءة

سيتم عرض المعلومات التي سيتم جمعها في هذا النشاط في الجلسة (.)9
يمكنك االستعانة بورقة النشاط ( )9-1لتدوين نتائج البحث.
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صنـــدوق
المعرفة

المهن:
مصادر وطرائق جمع المعلومات عن عالم ِ

الورقيــة (الكتــب ،والمجــات ،والصحــف ،والتقاريــر،
تتعــدد مصــادر وطرائــق جمــع المعلومــات عــن المهــن ومنهــا :المطبوعــات
ّ

والدراســات ،والوثائــق ،والســجالت( ،باإلضافــة إلــى وســائل البحــث اإللكترونيــة )المواقــع اإللكترونيــة للقطاعــات الحكوميــة وغيــر
نيــة وغيرهــا ،معلومــات عــن
الحكوميــة والشــركات والمؤسســات الخاصــة) .و توفــر المواقــع الحكوميــة ،والمنظمــات ِ
الم ْ
ه ّ
المهــن عبــر المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بهــا باإلضافــة إلــى المطبوعــات والكتيبــات والمنشــورات الصــادرة عنهــا .وفــي األردن،
توفــر وزارة العمــل ،و ديــوان الخدمــة المدنيــة ودائــرة اإلحصــاءات العامــة باإلضافــة إلــى العديــد مــن الجهــات األخــرى معلومــات
عــن التخصصــات المهنيــة ،متطلبــات الوظائــف ،المكتســبات الماليــة (األجــور والبــدالت ..إلــخ) المتوقعــة لهــا ،والفــرص المهنيــة
والوظيفيةالمتوقعــة للســنوات القادمــة .كمــا يمكــن استكشــاف المهنــة والوظيفــة أو القطــاع المهنــي فــي مجــال معيــن
مــن خــال إجــراء مقابــات مــع الموظفيــن والعامليــن فــي هــذه المهــن و الوظائــف ،ومــن خــال العمــل التطوعــي والعمــل
هنــي
بــدوام جزئــي فــي تلــك المهــن و الوظائــف ،والتــي تســاعد علــى استكشــاف المهنــة أو القطــاع المهنــي مجــال ِم ْ
معيــن .اســتعن بالروابــط اإللكترونيــة فــي الملحــق رقــم ( )1فــي الصفحــة رقــم ( )57باإلضافــة إلــى المصــادر المتوافــرة لــدى
المرشــد التربــوي فــي مدرســتك.

استخدام التكنولوجيا:
تســاهم أدوات التكنولوجيــا المختلفــة مــن أجهــزة الحاســوب ،وأجهــزة الهواتــف الذكيــة ،وشــبكات اإلنترنــت والتطبيقــات
اإللكترونيــة ،فــي البحــث عــن التخصصــات المهنيــة ومعرفــة الفــرص المتاحــة محليــا ودوليــا.
ويمكــن مــن خــال اســتخدام البرامــج الحاســوبية مثــل مايكروســوفت أوفيــس ( )Microsoft Officeتنظيــم المعلومــات
المهــن المختلفــة باســتخدام اإلنترنــت والتصفّ ــح
وعرضهــا وتحليلهــا .ومــن أكثــر الطرائــق الشــائعة فــى جمــع المعلومــات عــن ِ
هنــة( ،)...........مجــاالت العمــل فــي ( ،).......أحــدث
بيــن المواقــع المختلفــة ،بالكتابــة فــي مربــع البحــث علــى جوجــل مثــاِ :
(م ْ
المهــن فــي ( ،).......التخصصــات المهنيــة فــي األردن)( ،التخصصــات المطلوبــة ..).........

إضــــاءة
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المهنــة والوظيفة من
يحتــاج الفــرد أن يبــذل الجهــد والوقــت لجمــع المعلومــات عن ِ
مصــادر موثوقــة ومعتمــدة وذلــك لتزويــده بمــا يحتاجــه مــن حقائــق ومعلومــات
المهنــة والوظيفــة المســتقبلية.
أساســية وعامــة ومتخصصــة عــن ِ

تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

بعد حضـــــوري الجلســـة اإلرشــــادية ( )8بعنـــــــوان (استكشـــاف التخصصــــــات المهنية)
بتاريــخ

ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد

التربــــــوي واآلراء واألفكـــــــار مع زمالئـــــــي /زميـــــــاتي الطلبــــــــة ّ
فإنـــــــي قد َّ
تعلمـــــــــــــــ ُ
ـت

وسأعمل على
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الجلسة ( :)9خيــــــــــارات
التخصصــــــات المهنيـة

النشاط ( :)1-9عرض المعلومات عن التخصصات المهنية
مدة النشاط 35 :دقيقة
التنفيذ :جماعي

لونـــة ،جهـاز حاســـوب
األدوات :أقـــالم ُم ّ
وجهاز عرض

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
لخــص نتائــج البحــث فــي النشــاط ( )1 - 8باســتخدام النمــوذج أدنــاه ،وقــدم عرضــا أمــام زمالئــك
والمرشــد وأجــب عــن استفســاراتهم .

المهنة:

الوظيفة:

ني:
القطاع ِ
ه ّ
الم ْ

هنة والوظيفة:
● درجة (مستوى) التعليم والتدريب والخبرات المطلوبة لاللتحاق في هذه ِ
الم ْ

هنة والوظيفة:
● مهارات العمل المطلوبة لممارسة ِ
الم ْ

● بيئة العمل لممارسة المهنة والوظيفة:

● متطلبات سوق العمل لهذه المهنة:

● المهن البديلة المقترحة لهذه المهنة والوظيفة:
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الجلسة ( :)9خيــــــــــارات النشاط ( :)1-9عرض المعلومات عن التخصصات المهنية

التخصصــــــات المهنيـة

مدة النشاط 35 :دقيقة
التنفيذ :جماعي

لونـــة ،جهـاز حاســـوب
األدوات :أقـــالم ُم ّ
وجهاز عرض

وت ِّ
المؤسسات أو الجهات التي تعمل ُ
هنة والوظيفة:
●
وظف في هذه ِ
الم ْ
ّ

● أعداد العاملين وأعداد المتعطلين عن العمل في هذه المهنة والوظيفة:

هنة والوظيفة:
● األجور والبدالت والمنافع المادية والمعنوية لهذه ِ
الم ْ

التحديات التي يمكن مواجهتها أثناء العمل في هذه المهنة والوظيفة:
●
ّ

المهنة والوظيفة على المستوى المحلي والدولي:
● مستقبل العمل في هذه ِ

مدى توافق المهنة والوظيفة مع ميولي ورغباتي:

○

متوافقة

○

غيرمتوافقة
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

بعد حضـــــوري الجلســـة اإلرشــــــــــــادية ( )9بعنـــــــوان (خيـــــــــارات التخصصــــــات المهنية)
بتاريــخ

ومشــاركتي فــي تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة وتوجيهــات المرشــد

التربــــــوي واآلراء واألفكـــــــار مع زمالئـــــــي /زميـــــــاتي الطلبــــــــة ّ
فإنـــــــي قد َّ
تعلمـــــــــــــــ ُ
ـت

وسأعمل على
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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 ّ

النشاط ( :)1 - 10جولة داخل عقلي
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :فردي

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
ــل نفســك فــي جولــة
يســاعدك هــذا النشــاط فــي تحديــد هدفــك ِ
نــي والوظيفــيَ .ت َّ
ه ّ
الم ْ
خي ْ
داخــل عقلــك والصــورة التــي تريــد أن تــرى بهــا نفســك فــي المســتقبل ،وعــ َّـب ْر بلغتــك الخاصــة
باإلجابــات علــى األســئلة اآلتيــة:

أقدره في حياتي؟
ما هو أهم موقف
ّ

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

ما هي األنشطة التي استمتع بالقيام بها؟

ماذا أتمنى أن أكون بالمستقبل؟

ما هي أفضل األعمال التي يمكنني ممارستها؟

كيف يمكنني المساعدة في بناء مجتمعي؟

ــوة مــن كل عمــل نقــوم بــه فــي حياتنــا .مــن المهــم
الم ُ
رج ّ
الهــدف هــو النتيجــة التــي نســعى لتحقيقهــا ،وهــو الغايــة َ

صنـــدوق
المعرفة

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 يمكــن أن يكــون بمثابــة البوصلــة الذهبيــة
نيــة والوظيفيــة.
التــي يمكنهــا إرشــادك خــال التخطيــط لمســيرتك ِ
الم ْ
ه ّ
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ني والوظيفي
الجلسة ( :)10هدفي ِ
الم ْ
ه ّ

النشاط ( :)2 - 10الهدف الذكي
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
نيــة والوظيفيــة.
ـد تحديــد الهــدف الذكــي حجــر األســاس فــي نجــاح الفــرد فــي حياتــه ِ
عـ ُّ
ه ّ
الم ْ
ُي َ
ـي والوظيفــي .S.M.A.R.T.
اسـ
ـد ْد هدفــك ِ
ِ
م النمــوذج اآلتــي وحـ ِّ
هنـ ّ
الم ْ
ـتخد ْ

محدد
َّ

قابل
للقياس

قابل
لإلنجاز

ذات صلة

زمنيا
مقيد
َّ
ًّ

الهدف الذكي S.M.A.R.T.هو الهدف:

صنـــدوق
المعرفة

حدد :Specificالواضح والدقيق (غير غامض).
الم َّ
ُ
قابل للقياس  :Measurableيمكن مراقبة تحقيق الهدف واإلنجازات المتحققة.
قابل لإلنجاز  :Achievableأهداف قابلة للتحقق وليست خيالية وغير ممكنة التحقق.
ذات صلة  :Relevantالهدف ذات صلة بحياة الفرد (واقعي) وطموحاته وقدراته وميوله ورغباته ومهاراته.
زمنيا  :Time-specificيرتبط الهدف بفترة زمنية محددة لتحقيقه.
قيد
ً
م َّ
ُ
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

نــي والوظيفــي)
ه
بعــد حضــوري الجلســة اإلرشــادية ( )10بعنــوان (هدفــي
ِ
الم ْ
ّ
بتاريخ

ومشــاركتي في تنفيذ األنشــطة التدريبية وتوجيهات المرشــد

التربــوي واآلراء واألفــكار مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قد َّ
تعل ُ
مت

وسأعمل على
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ني
الجلسة ( :)11مستقبلي ِ
الم ْ
ه ّ
والوظيفي

نية
النشاط ( :)1 - 11خطتي ِ
الم ْ
ه َّّ
مدة النشاط 20 :دقيقة األدوات :أقالم ملونة
التنفيذ :فردي

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
ـي مرحلــة مهمــة تســبق عمليــة اختيــار المســار الدراســي وذلــك نظــر ًا الرتبــاط
ـد التخطيــط ِ
عـ ُّ
هنـ ّ
الم ْ
ُي َ
نيــة باســتخدام
ـي بمســتقبل الطلبــة األكاديمــي
ـيِ .
ـد خطتــك ِ
ِ
التخطيــط ِ
ه ّ
أعـ ْ
هنـ ّ
هنـ ّ
الم ْ
والم ْ
الم ْ
النمــوذج اآلتــي:

تحليل نقاط القوة
والتحسين

معلومات مطلوبة
عن سوق العمل✳

المؤهالت
المطلوبة

هنة
تحديد ِ
الم ْ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ّ
ني ويسير وفق خطوات منظمة:
ني هو التفكير
المنظم لتحقيق الهدف ِ
التخطيط ِ
ه ّ
ه ّ
الم ْ
الم ْ
ـدد
قوتــك ومجــاالت التحســين ،واعــرف مــا هــي األمــور التــي تنجــح بهــا ،وحـ ّ
( )1تحليــل شــخصية الطالب/الطالبــة .حـ ِّ
ـدد عناصــر ّ
المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تنميــة وتطويــر.
( )2اجمــع المعلومــات عــن ســوق العمــل مــن مختلــف المصــادر واخـ ُـر ْج بقائمــة مــن الوظائــف التــي ترغــب فــي االلتحــاق بهــا
نيــة.
المهــن المناســبة ،واألدوار الوظيفيــة ،والخيــارات ِ
وتحديــد ِ
الم ْ
ه ّ
هنــة المســتقبل التــي يرغــب الطالــب فــي االلتحــاق بهــا بنــاء علــى المواءمــة أو التوفيــق بيــن الطالــب وبيــن المهنــة
( )3تحديــد ِم ْ

صنـــدوق
المعرفة

ـخصية).
المهنــة المناســبة لميوله وقدراته وســماته الشـ
المالئمــة (أي وضــع الفــرد المناســب فــي ِ
ّ

ّ
بالتخصــص واإلعــداد
والتخصصــات وفهــم طبيعــة المــواد المرتبطــة
بالمهــن
االطــاع علــى البرامــج التعليميــة المرتبطــة
()4
ِ
ّ
ّ
األكاديمــي والمهنــي المطلــوب.

✳

استعن بالروابط اإللكترونية في الملحق رقم (.)1
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ني
الجلسة ( :)11مستقبلي ِ
الم ْ
ه ّ
والوظيفي

المهن والوظائف المستقبلية
النشاط ( :)2 - 11تحديد ِ
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
المهــن التــي َع ِم َلــتْ بهــا فاطمــة والوظائــف التــي َّ
تقل ْ
دتهــا فــي
ـل الموقــف اآلتــي ،واذكُ ـ ْـر ِ
َّ
تأمـ ْ
نيــة.
ـيرتها ِ
َمسـ ِ
ه ّ
الم ْ
در َبـ ْ
ـي فــي قســم الخياطــة،
ـت فاطمــة بعــد إنهــاء الثانويــة العامــة فــي مركــز التدريــب ِ
َت ّ
الم ْ
هنـ ّ
خياطــة فــي أحــد المصانــع ،وكانــت تتقاضــى
وعملــت بعــد َت ُّ
خرجهــا مــن المركــز مســاعدة َّ
راتبــا بسـ ً
ـدة ســنوات أتقنــت فاطمــة هــذا العمــل وقــام مديــر المصنــع بتعيينهــا
ـيطا ،وبعــد عـ ّ
ً
وعيــن ثــاث مســاعدات لفاطمــة بســبب ضغــط
الخ َياطــة فــي المصنــع
مديــرة لقســم ِ
ّ
العمــل ،وارتفــع الراتــب والمزايــا التــي تتقاضاهــا فــي نهايــة كل شــهر .وبعــد أن جمعــت
ً
واكتس َــب ْ
ت خبــرة فــي ِخ َياطــة المالبــس ،فكّ ــرت فــي تأســيس
مبلغــا مــن المــال
فاطمــة
َ
مشْ ـ َ
ـغل خــاص بهــا وعملــت مديــرة لهــذا المشــغل واســتطاعت أن تتعاقــد مــع مجموعــة مــن
َ
التجاريــة والمصانــع الصغيــرة لتصميــم و ِخ َياطــة المالبــس ،وأصبــح لديهــا
أصحــاب المحــال
ّ
مكَّ نتهــا مــن فتــح محــل لبيــع المالبــس الجاهــزة.
ســمعة طيبــة َ

المهنة

صنـــدوق
المعرفة

الوظيفة

المهنة ( :)Careerمجموعة من األعمال تتطلب خبرات ومهارات معينة يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية.
الوظيفــة ( :)Jobالمهمــة التــي يقــوم بهــا الفــرد بشــكل دوري ومنتظــم ألداء مهمــة لنفســه أو لطــرف آخــر ،وقــد تكــون
مقابــل أجــر مــادي أو عمــل تطوعــي ،وقــد يكــون هنالــك شــخص واحــد أو عــدة أشــخاص يعملــوا بنفــس الوظيفــة.
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

والوظيفــي)
نــي
ه
بعــد حضــوري الجلســة اإلرشــادية ( )11بعنــوان (مســتقبلي
ِ
الم ْ
ّ
ّ
بتاريخ

ومشــاركتي في تنفيذ األنشــطة التدريبية وتوجيهات المرشــد

التربــوي واآلراء واألفــكار مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قد َّ
تعل ُ
مت

وسأعمل على
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ني
الجلسة ( :)12اختيار مساري ِ
الم ْ
ه ّ
والوظيفي

النشاط ( :)1 - 12قطاعات العمل والتوظيف
مدة النشاط 15 :دقيقة
التنفيذ :مجموعات العمل

األدوات :أقالم ملونة

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
يتوفــر فــي ســوق العمــل العديــد مــن القطاعــات التــي يمكــن العمــل بهــا ،ضــع إشــارة (√)
للمهــن المتاحــة فــي هــذه القطاعــات .يمكنــك اختيــار أكثــر مــن خيــار.

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

صنـــدوق
المعرفة

مهــن فــي عــدة قطاعــات منهــا مــا توفـ ّـره الدولــة ويعــرف بالقطــاع الحكومــي (مثــل الصحــة ،والتعليــم ،والجيــش)،
تتــوزع ِال ْ
ومنهــا فــي القطــاع الربحــي الــذي يملكــه فــرد أو عــدة افــراد ويســمى بالقطــاع الخــاص (مثــل البنــوك والمستشــفيات
والشــركات) ،وأخــرى ضمــن قطــاع الجمعيــات والمؤسســات غيــر الربحيــة (مثــل خدمــات الرعايــة االجتماعيــة ،حمايــة المجتمــع
المدنــي).
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ني
الجلسة ( :)12اختيار مساري ِ
الم ْ
ه ّ
والوظيفي

النشاط

(:)2-12

ني والوظيفي
خطوات المسار ِ
الم ْ
ه ّ

مدة النشاط 20 :دقيقة األدوات :أقالم ملونة
التنفيذ :فردي

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة
ْ
وصلـ َ
ـب أفــكارك والنتائــج التــي
مبــروك ،لقــد
ـت لمرحلــة اختيــار مســارك ِ
هنـ ّ
الم ْ
ـي والوظيفــيِّ .رتـ ْ
ـي
توصلــت إليهــا فــي األنشــطة الســابقة مــن هــذا الدليــل،
ـل علــى تحديــد مســارك ِ
هنـ ّ
الم ْ
َ
واعمـ ْ
والوظيفــي مســتعينً ا بالنمــوذج اآلتــي:
هدفي

قدراتي ومهاراتي

اهتماماتي

هنة
اإلعداد ِ
للم ْ

هنتي
ِم ْ

نية
ميولي ِ
ه َّّ
الم ْ

قطاعات العمل
والتوظيف

الوظيفة ( ) 1

الوظيفة ( ) 2

الوظيفة ( ) 2

الوظيفة ( ) 1

هنة بديلة
ِم ْ

الوظيفة ( ) 3

نــي :نمــط العمــل والنشــاطات المرتبطــة بــه ،الــذي يتطــور طــوال فتــرة حيــاة اإلنســان .ويبنــي معظــم النــاس
المســار ِ
ه ّ
الم ْ

صنـــدوق
المعرفة

نيــة بغــرض تحقيــق أهــداف بعينهــا .وقــد تشــمل هــذه األهــداف كســب الــرزق أو مســاعدة اآلخريــن.
مســاراتهم ِ
الم ْ
ه ّ
المســار الوظيفــي :مجموعــة الوظائــف المتتاليــة التــي يشــغلها الفــرد علــى امتــداد عمــره الوظيفــي فــي مهنــة معينــة،
والتــي تتأثــر بقدراتــه ورغباتــه ومهاراتــه وطموحاتــه.
ـي .ويمكــن أن يكــون
هنــي واحــد وعــدة مســارات وظيفيــة ضمــن المســار ِ
الم ْ
فــي أغلــب األحيــان يكــون لــدى الفــرد مســار ِم ْ
هنـ ّ
هنــة جديــدة.
ـي جديــد عندمــا ينتقــل الفــرد للعمــل فــي ِم ْ
هنالــك مســار ِم ْ
هنـ ّ
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تأمــــالتي

أنا الطالب  /الطالبة
من الصف
من مدرسة

مديرية التربية والتعليم

نــي والوظيفــي)
ه
بعــد حضــوري الجلســة اإلرشــادية ( )12بعنــوان (اختيــار مســاري ِ
الم ْ
ّ
بتاريخ

ومشــاركتي في تنفيذ األنشــطة التدريبية وتوجيهات المرشــد

التربــوي واآلراء واألفــكار مــع زمالئــي  /زميالتــي الطلبــة ّ
فإنــي قد َّ
تعل ُ
مت

وسأعمل على
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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 الطالب  /عزيزتي الطالبة
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.
االســــــم:

التاريخ:

المدرسة:

الصف:

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
ُ َ َّ
ُ

