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نأمل مراعاة اإلرشادات التالية عند أستخدامك لهذه الحقيبة التدريبية
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.التنفيذوقتيفتوزيعهايتمالربنامجيفتطبقسوفالتيواألنشطةالتمارين

التدريبيالربنامجمناالنتهاءبعداملتخصصةاإلرشاديةوالكتباملراجعاىلالرجوع

إعدادعىلتساعدكومهاريةمعرفيةخربةإلكتسابالعلميةاملادةعىلواإلطالعبتمعنالتدريبيةالحقيبةبقراءةننصح

العميلالتطبيقيفتنفيذيةخطة

كن عىل إستعداد باملشاركة يف تطبيق بعض التمارين التطبيقية يف الربنامج والتي تهدف إىل مساعدتك يف فهم التوجيه واإلرشاد 

إغالق أجهزة الجوال تماماً أو وضعه عىل التشغيل الصامت 

يمكن للمتدرب السؤال أو اإلستفسار يف نهاية كل جلسة تدريبية

لالطالع عىل املزيد واملفيد يف العملية اإلرشادية يمكنكم زيارة موقعنا عىل شبكة االنرتنت 

املناسبواملكانوالزمانالوقتيفوالحضورالتدريبيالربنامجيفللمشاركةاإلستعداد



غبون به وما الفرصة للطالب الختيار ما ير النشاط غري الصفييتيح
اهمة يتفق مع ميولهم من النشاطات كما يفسح لهمم املجمال للمسم

كة فيه تحت بدور فعال يف عملية التخطيط للنشاط وتنفيذه واملشار 
.ظل إرشاف متميز يراعي املعايري الرتبوية ويلتزم بها

مقدمة



األهداف التفصيلية للبرنامج

إكسمماب املتممدربات مهممارات 
إدارة الوقت 

إكساب املتدربات مهمارات لمل 
لاملشكالت وإدارة ضغوط العم

ار إكساب املتدربات مهارات االبتكم
واإلبداع 

تعريمما املتممدربات بمفهمموم 
ه العوامل املؤثرة فيو النشاط 

ات تزويد املتدربات أهم الكفايم
الشخصية لرائدة النشاط 

ل إكساب املتدربات مهارات التواصم
الفعال وبناء فرق العمل



دقائق10

:جيب عىل التساؤل اآلتيت، و اومهنتهاذكر اسمهتأن ةمن كل مشاركةطلب املدربت
ما األعمال التي كان من املفرتض!!... ماذا لو لم أكن يف قاعة التدريب اآلن"

"أن أقوم بها يف هذه اللحظة عملياً أو اجتماعياً؟
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فعالية التعارف



(األولالتدريبي اليوم / األولى)الجلسة  

مفاهيم عامة عن النشاط



دقائق10

تعليقك يهذه الصورة ثم وضحتأميل... ةي املتدربتعزيز 
ودور النشاط الالصفيعليها مع ذكر عالقة ذلك بأنماط التعلم
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نشاط قبيل

أنشطة وورش عمل





تعريف النشاط: أولا 

:مفهوم النشاط

عبارة عن نشماط مخطمط لمه يهمدف إىل 
ن إلداث تغيمريات إيجابيمة يف التالميمذ مم

ناليممة اتجاهمماتهم ومعلوممماتهم وأدائهممم 
ومهمماراتهم وسمملوكياتهم ، مممما يجعممل 

. مستوى األداء لديهم أفضل مما هو عليه



معادلة النشاط

النشاط
االتجاهاملهارةاملعرفة



ارة درجة استعداد وميل الفرد الكتساب الخمربة أو املهم•
.املراد تدريبه عليها

.مستوى ذكاء الفرد وما لديه من قدرات خاصة•

.التدريب السابق عىل نشاط أو أنشطة مماثلة•

.بمدى كفاية األشخاص العاملني عىل برنامج التدري•

ة مدى مالئمة الربنامج وأوجه النشاط الخاصمة بمرللم•
.النضج

فمرد مدى مالئمة نوع النشاط للموضوع املراد تدريب ال•
.عليه

العوامل المؤثرة في عملية النشاط: ثانياا 



الفرق بين النشاط والتعليم: ثالثاا 

:النشاط هو

مجموعة من الجهود والنشاطات التمي تهمدف إىل

، إعطاء املتعلم املزيمد ممن املعلوممات، واملعمارف

.أدائهواملهارة، والخربة التي تحسن وترفع مستوى



تابع

:التعليم هو

نقل معمارف ومعلوممات ممن شمخ  إىل 
شخ  آخر ، ممن معلمم إىل ممتعلم، لكمن 
النشاط يهمتم بككسماب املتمدرب مهمارات 

(Skills )ابياً إىل جانب املعرفة مما يؤثر إيج
.يف اتجاهات املتعلم



تابع

المعارف

التجاهاتالمهارات



تابع

النشاطالتعليموجه املقارنة

تالءم مع لاجة الفرد األهداف

واملجتمع

محددة لتجعل األفراد أكثر 

كفاءة

محددة تبعاً لحاجة العملعاماملحتوى

قصريةطويلةاملدة

األداء واملشاركةالتلقياألسلوب

معارف ومهارات واتجاهاتمعارف ومعلوماتاملكاسب



تابع



أهمية النشاط في التعليم: رابعاا 

 ً ثانيا

زيادة 
إنتاجية الفرد

أوالً 

إكساب الفرد 
الثقة بالنفس



تابع

 ً رابعا

تنمية النوالي 
السلوكية للفرد

 ً ثالثا

إكساب الفرد خربات 
ومهارات جديدة



أنواع النشاط: خامساا 

من ليث 
األهداف

من ليث 
التخص 

من ليث 
االلتياج

من ليث 
املكان

من ليث 
الوقت



دقيقة20

.إىل مجموعتنيات بتقسيم املتدربةقوم املدربت
تقوم املجموعة األوىل بتحديد أهم املشكالت التي قد تواجه رائدة النشاط الالصفي 

.  أثناء عملية التخطيط والتنظيم إلعداد أنشطة فعالة تحقق األهداف
ثم تقوم املجموعة الثانية باقرتاح أكرب عدد ممكن من األفكار املميزة 
.واإلبداعية لحل هذه املشاكل وتبادل وجهات النظر مع املجموعة األوىل
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أنشطة وورش عمل



استراحــــة



اليوم التدريبي األول / الجلسة الثانية 
مفاهيم عامة عن النشاط



:  سادساا 

دورة حياة 

النشاط



تحديد الحتياج النشاطي( 1

:تحديد االلتياج النشاطي. 1

مجموعة من املهارات واملعارف واالتجاهات

أو املحددة التي يحتاجها فمرد يف مؤسسمة

وظيفة معينة من أجل القيام بمأداء مهمام 

.معينة بشكل أكثر كفاءة



:أهميته

.يوفر املعلومات الالزمة لبناء الخطط التدريبية➢

.يساعد عىل تصميم برامج تدريبية موجهة النتائج➢

.ع املتدربنييوفر الوقت والجهد يف تحديد الربامج املطلوبة يف واق➢

.يقرب من النتائج املتوقعة من التدريب➢

أهمية تحديد الحتياج النشاطي



عناصر تحديد الحتياج النشاطي

ائحليث يتم توزيع االستبيانات للش 
يانات املستفيدة، وتتم صياغة االستب

بأسئلة متنوعة ومخطط لها 
.وفق منهجية علمية

الستبيانات
ةليث تقوم لجنة متخصصة بالزيار 
للجهة التي يقام فيها الربنامج 
وإجراء مسح ميداني ومقابالت 
.مع رشائح مختلفة من البيئة

الزيارات الميدانية



طرق تحديد الحتياج النشاطي

تحليل الفجوة

ع هو مقارنة األداء الفعيل م
:  األداء املتوقع أو كما يقال

أين نر)–( أين نحن اآلن)
(.يد أن نكون

تقييم األداء

ني قياس مدى قيام املتعلم
باملهام املوكلة إليهم 

وتحقيقهم لألهداف ومدى
.تطور قدراتهم املهنية



:تصميم املحتوى النشاطي. 2
، املحتوى النشاطي عبمارة عمن النظريمات واملبمادل والحقمائق

يتسنى له واملفاهيم واملصطلحات التي نريد إكسابها للمتعلم لتى
.ية العمليةتطبيق األنشطة التعليمية ذات العالقة بمهاراته الوظيف

تصميم المحتوى النشاطي( 2



مجالت المحتوى النشاطي

هي املعارف املكتوبة أو 
لمني املنقولة شفوياً للمتع

مثل املصطلحات العلمية
واملفاهيم وأجزاء األدوات 
.واملبادل والنظريات

من يتمثل بتطبيق املهارات
ياتقبل املتعلمني أو السلوك

الحركية لهم مثل خطوات 
تنفيذ مهمة ما أو استخدام 

.اآلالت واملعدات

املجال اإلجرائي املجال النظري



.وبتفصيل ولدات املحتوى النشاطي نوعاً وكماً لسبما هو مطل➢
.فكارقابلية املحتوى النشاطي للتعلم من ليث السهولة وترابط األ ➢
.مواءمة املحتوى للحاجات املستقبلية للفرد واملجتمع➢
.ايفاتساق املحتوى النشاطي مع الواقع الرتبوي واالجتماعي والثق➢

منها أهمية املحتوى لتحقيق األهداف وتقسم املعمارف التمي يتضم➢
.املحتوى إىل أكثر من فئة

همداف اختيار املحتوى النشاطي وتطويره بناءاً عمىل مضممون األ ➢
.اإلجرائية

معايير اختيار المحتوى النشاطي



.وضع الخطوط العريضة للمحتوى النشاطي➢

تفصمميل هممذه الخطمموط العريضممة إىل جزئيممات ➢
.معرفية دقيقة

ارتباط املحتوى ومما يشمتمل عليمه ممن مبمادل ➢
ومفمماهيم ومهممارات بمتطلبممات األداء وتحقيممق 

.األهداف السلوكية

لذف املمادة التمي ال تمرتبط مبمارشة بمحتموى ➢
.النشاط املطلوب

خطوات بناء المحتوى النشاطي



:تنفيذ النشاط. 3

هي مرللة إدارة الربنامج النشاطي وإخراجه إىل ليز الوجمود والواقمع ،•
عممال وعادة توكل مهام التنفيذ إىل الرائدة ليث يقوم بجميمع املهمام واأل 

. لتنفيذ الربنامج النشاطي

تنفيذ النشاط( 13



تحديد موعد الربنامج➢

إصدار الترصيحات الالزمة إلقامة الربنامج➢

ار اختيار املكان املناسب للربنمامج ولجمز اختيم➢
.املقر

.ترشيح املساقات➢

.هاالتأكد من جاهزية املذكرات والسجالت وطباعت➢

ج إكمال جميمع املهمام املتعلقمة بتنفيمذ الربنمام➢
.النشاطي

طرق تنفيذ النشاط



:تقييم النشاط. 4

نمامج يقصد به تلك اإلجراءات املستخدمة يف قيماس كفماءة الرب 

ممن النشاطي ومدى تحقيق أهدافه إىل جانب قياس كفاءة كمالً 

.الرائدة والطالبات

تقييم النشاط( 4



04 02

أهمية تقييم النشاط

03

01



04 02

03

01

الطالبمعرفة مستوى 

عند تقييم الطالب، وإبالغه 
درس بنتيجة التقييم، يعرف امل

دة والطالب مدى فهم الطالب للما
ي املواضيع التالعلمية، وما هي

.ينبغي الرتكيز عليها



04 02

03

01

ةاكتساب الطالب للمهارات العلمي

ه يحتاج الطالب إىل معرفة نجال
لتفوق ليف كسب املهارات املطلوبة 
وعىل ويوفر التقييم هذه املعرفة

أساسه يعرف الطالب أخطائه
.ويقوي مهاراته



04 02

03

01

قدرة الطالب على شرح المعلومات

من أهم مميزات التقييم يف 
ب التعليم هو معرفة قدرة الطال
لمها عىل رشح املعلومات التي تع
خدام باإلضافة إىل قدرته عىل است

.أي مهارات جديدة تدرب عليها



04 02

03

01

فرصة للتقييم الذاتي

من ليثيقيم الطالب نفسه
املجهود والوقت الذي بذله
ومستوى نجاله، ويفكر يف 

افة إىل كيفية تحسني أدائه، باإلض
.املواضيع العلمية األخرى



1959نموذج كيرك باتريك 

األسئلةاملستوى

ماذا كان انطباع املشاركون يف الربنامج ؟  reactionرد الفعل 

ما هي املعلومات واملهارات التمي لصمل عليهما  learningالتعلم 

املشارك 

ممما هممو التغيممري اإليجممابي الحممادث يف سمملوك  behaviorالسلوك 

املشارك؟ 

د ما هي النتائج التي لصل عليهما املشمارك بعم resultsالنتائج 

انتهاء الربنامج 



ا أسلوب تحلييل ملعرفمة نقماط الضمعهو •

دامه ويمكن استخ)ونقاط القوة يف املنظمة 

( لتحليممل مقومممات شممخ  أو مجموعممة

ه ومعرفة الفرص والتهديدات التمي تواجم

.الشكة

SWOTنموذج 



(  انقاط القوة ونقاط الضع)الداخيل تحليل الوضع 
والذي يجب أن يقترص عىل ما هو فعال لقيقة من
.البنقاط قوة وضعا املوجودة يف مستوى تعلم الط

:يتكون هذا األسلوب من جانبين هما



(  داتالفرص والتهدي)تحليل البيئة الخارجية 
لفعيل والذي يأخذ بعني االعتبار مستوى الطالب ا

والحقيقي ليث التهديدات املوجودة والفرص
غري املستغلة 

تابع



هي ( ماذا ألعرف؟ ماذا أريد أن أتعلم؟ ماذا تعلمت؟) K.W.Lاسرتاتيجية•

راء اسرتاتيجية تعلم واسعة االستخدام، وهي إلمدى اسمرتاتيجيات مما و 

.املعرفة

KWLنموذج 1



تابع

What I already Know ..أي :

عية ماذا أعرف مسبقاً؟ وتعد خطوة استطال 
ممن يستطيع األفراد بها استدعاء ما لديهم

أو معلومات وخربات مسبقة لول املوضوع
 فهم ما يتصل به، ويمكن أن يستفاد منه يف
يكون املوضوع الجديد، ألنّه إن لم يفعل سم

.مثل من يبني بناء بال أساسات



تابع

What I want to Learn أي :

ماذا أريد أن أتعلمم؟ وهمي خطموة ترشمد 
األفممراد إىل تحديممد ممما يريممدون تعل مممه
وتحصيله من خالل همذا املوضموع أو مما 

.يريدون البحث عنه و اكتشافه



تابع

What I Learned ... أي :

ماذا تعلمت؟ خطوة تتطلمب تقمويم مما تمم  
منمه، تعل مه من املوضوع ومدى اسمتفادتهم

ئة و وهي تهدف إىل تصحيح املعتقدات الخاط
خالل إكسابهم املفاهيم العلمية الصحيحة من
سمابقاً، موازنة ما تعل موه بما كانوا يعتقدونه
.لخيصهوهي بهذا تسهم يف تنظيم التفكري وت



K.W.Lأدوار المعلم في إستراتيجية 

.  املخطط ألهداف الدرس وفق الدروس املختارة التي تساعد يف تحقيق ذلك➢

.الكاشا عن معارف الطالب السابقة كأساس للتعليم الجديد➢

.  الضابط الذي يضبط الظروف الصفية وإدارة مجموعات النقاش➢

.املوجه واملنظم ملعرفة الطالب ضمن مخطط تنظيمي فاعل➢

.املحاور واملولد لألسئلة التي تعمل عىل إثارة تفكري الطالب➢

املقوم ألداء الطالب ومدى تحقيقهم للتعلم املنشود ➢



دقيقة 20

:قم بالتعاون مع زمالئك يف تطبيق ما ييل... عزيزي املتدرب
.”كلفتك اإلدارة يف املدرسة أن تقوم بكعداد دليل فعال لألنشطة الالصفية"

ضع مالمح هذا الدليل باالشرتاك مع مجموعتك، واسرتشد باإلطار الذي 
".نحو إعداد أنشطة الصفية فعالة"تعرض له هذه الولدة التدريبية تحت عنوان 
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أنشطة وورش عمل



https://www.youtube.com/watch?v=n-Xw218m_Yc&t=7s

فيديوهات

https://www.youtube.com/watch?v=n-Xw218m_Yc&t=7s


نهايـــــــة

اليـوم

األول 



(التدريبي الثانياليوم / األولى)الجلسة  

مدخل في كفايات النشاط الالصفي



تعريف الكفاية: أولا 

:هيالكفايات

يتكمون قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل يف سياق معمني، و 

محتواها من معارف ومهارات وقدرات واتجاهات مندمجة بشكل 

كمما يقموم الفمرد المذي اكتسمبها، بكثارتهما وتجنيمدها . مركب

.وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما وللها يف وضعية محددة



نميتهاالكفايات التدريسية التي يجب ت

كفايات 
تواصلية

كفايات 
منهجية

كفايات 
تكنولوجية

كفايات 
إسرتاتيجية

كفايات 
ثقافية



تابع

:الكفايات الثقافية( 1

 شتى مجاالت يف( املعلم)وتشري إىل املعلومات واملهارات العقلية الرضورية ألداء الفرد 

(.التعليمي م التعل مي)عمله 

:الكفايات اإلسرتاتيجية( 2

عليممي وهي توافر مهارة اتباع إسرتاتيجية فعالمة يف إعمداد وتصمميم املحتموى الت

.واألنشطة الطالبية التي تساهم يف تحقيق األهداف التعليمية



تابع

:الكفايات التكنولوجية( 3

عمىل أرشطمة وهي استخدام وتوظيا التكنولوجيا يف املواد التعليمية مثل الكتمب املسمموعة

و كاملسجلة عمىل أرشطمة الفيمديو، أو الشمائح، أو الشمفافيات، أأو مرئية( صوت)كاسيت 

. .الثابتة، أو املصورات، إلخاألفالم

:الكفايات املنهجية( 4

يدرسها والعمل معرفة محتوى املنهاج والكتب املدرسية املقررة للمادة التي سوالتي تتمثل يف

.عىل تحليلها ومعرفة كل ما هو متعلق بتعليمها



تابع

: الكفايات التواصلية( 5

ملرونمة وذلك يقتيضم رشوطما منهما ا. ونعني بها قدرة املدرس عىل التواصل مع ذاته ومع الغري

ال، إن كفاية وبطبيعة الح. واإلنصات والغريية أو تفهم اآلخر، واعتبار الفوارق والذكاءات املتعددة

اء وبماقي املدرس تبقى ناقصة إذا لم تتحقق أيضا عىل مستوى عالقاته مع زمالئه واإلدارة واآلبم

.عنارص املنظومة الرتبوية



:  ثالثاا 
كفايات 

رائدة 
النشاط



تابع

:العرض والتقديم. 1

يف وضوح الصوت، والطالقة يف الكمالم، والدقمة
.التعبري وسالمة اللغة

ري النغممة تغيري نربة الصوت لقتل الرتابة، وتغي
.اجةالصوتية بحسب املوقا، والتكرار عند الح

:إدارة املجموعات. 2

بحيممث يقمموم بتقسمميم الطلبممة إىل مجموعممات
ا صغرية يرتاوح عدد أفراد املجموعة الوالمدة مم

طالب، وتقموم كمل مجموعمة يف أداء 6–2بني 
مهمممة تعليمممة والممدة، ويعمممل كممل عضممو يف 

.املجموعة وفق الدور الذي كلا به



تابع

:التواصل الفعال. 3
يعتمد التواصمل الفّعمال عمىل إجمادة مهمارات 
اإلرسممال ومهممارات االسممتقبال تأخممذ مهممارات 
ائل اإلرسال أشكاال كثرية فماملعلم يرسمل الرسم
البمه لني ينفذ عملية التعليم، ولمني يقمدم لط
وكيات التغذية الراجعة، ولني يوجه طالبه بالسل

.  التي تحتاج إىل تعديل

:مبادل تعليم الكبار. 4
م إّن أفضل طريقمة للتعلمي:الصلة باملوضوع. أ

تلك التمي تركمز عمىل االسمتفادة ممن معرفمة 
سمتويف املتعلمني وتجاربهم الخاصة، ويجب أّن ت

.التياجات الحياة الواقعية
ي االتجاه ينبغي أّن يكون التعّلم ثنائ: الحوار. ب

م بهدف السمماح للممتعلم بالتفاعمل ممع املعّلم
.واملتعلمني اآلخرين



تابع

:معرفة أساليب النشاط. 5

فيجممب أن تتنمموع بحيممث تغطممي املسممتويات
ها ملراعماة املعرفية املختلفة وتتدرج يف صمعوبت

ضمل أن وممن األف. الفروق الفردية بني املتعلمني
بمما تكون بعض األنشطة الالصمفية اختياريمة
.هميتناسب وإمكانيات املتعلمني واستعدادات

:مهارة طرح السؤال. 6

رب األساس إن طرح األسئلة يف الغرفة الصفية يُعت
و يزيمد الذي تقوم عليه العمليّة التدريسية، فهم
ا، ممن من عمليِة التفكري لمدى الطلبمِة ويعمقهم

لمم، خالل األسئلة الهادفة التمي يسمتخدمها املع
 الجمو ولطرح األسئلة أهميٌة كبمريٌة يف تحسمني

.الصفي



تابع

:اإلبداع. 7

.التدريب عىل إنتاج أفكار جديدة➢
.إثارة الدافعية للبحث واالكتشاف➢
.داعيالتنافس يف مجال إخراج التفكري اإلب➢
.زيادة الثقة بالنفس➢
.الرتام اآلراء املختلفة➢

:القيادة. 8

صااملعلم مهيأ ومنظم للتفاعالت داخل ال➢
املعلم كنموذج يتعلم منه الطلبة➢
يسم املعلم كمنظم للمناخ االجتماعي والنف➢

داخل الصا
املعلم كمصدر لألسئلة➢



دقيقة20

:التايلناقيش بالتعاون مع أفراد مجموعتك .. ةي املتدربتعزيز 

في أثناء تناولك التعليمي ألحد اتجاهات النشاط، الحظت أن عدداً من الطالبات يفقدن شغفهن 

ما هي أنسب االستراتيجيات الواجب إتباعها في هذا الموقف؟... تجاه األنشطة التي يشاركن بها،

فهوم النشاط كثيراً ما تواجه رائدة النشاط مواقف يكشف من خاللها أن بعض المعلمات والطالبات لديهن مشكالت في إدراكهن لم

م البديلة؟الطالبي وأهميته، فما هي أهم الممارسات التي يجب أن تتبعها رائدة النشاط لكي تضمن عدم تكوين مثل هذه المفاهي
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2/1نشاط 

أنشطة وورش عمل



توزيع األدوار 

ي يقوم كل فرد بعرض املهارات الت. 4

اتبعها يف اتخاذ قراره

قم  يقوم كل فرد يف املجموعة بت. 2

دور معني يف املجتمع

من كل مجموعة           ةطلب املدربت. 1

الجلوس  بشكل دائري

باتخاذ القرارةقوم كل مشاركت. 3

طبقاً للدور الذي امن موقعه

يتقمصه

دقائق10/ الزمن 2/1/1نشاط رقم 



استراحــــة



ياليوم التدريبي الثان/ الجلسة الثانية 
مدخل في كفايات النشاط الالصفي



05
التواضع

01
الجاذبية

04
الجدية

02
املرونة 

03
اإلقناع

السمات الشخصية لرائدة النشاط: رابعاا 



10
اإلتقان

06
الثقة

09
حةتقبل النصي

07
يةاملسئول

08
وضع األهداف

تابع



:التدريب امليداني. 2
ات، التمي يمكن تعريا التدريب امليدانّي بأنّه مجموعة من املهارات، والخمرب 
يس، أو ضمن ألد مجاال  ت امُلماَرسة يتّم تقديمها إىل الطاّلب ضمن إطار ُمؤس 

.بحيث يتّم اكساب املعرفة بشكل واٍع ومقصود

:املحارضة. 1
لوممات وهو لديث شفهي يف موضوع معني يلقي فيه املعلمم مع

.عىل متعلمني يكتفون باالستماع وتسجيل املاللظات

معرفة أساليب النشاط:خامساا 



:املشاركة. 4
ات ويتم ليث يقوم هذا األسلوب عىل عمل املتعلمني يف أزواج أو ضمن مجموع

 بمني اللجوء إليه عندما يتطلب النشاط تحقيق فرص مشاركة وتعاون أكمرب
.املشاركني

:التمثيل ولعب األدوار. 3
ام بمدور ليث يعمل املشاركون يف ثنائيات أو مجموعات صغرية للقي

ة أو معني ومن خالل هذا النشاط يتعلمون مفماهيم تدريبيمة معينم
.يتدربون عىل مهارة معينة

تابع



:املعارض. 6
ملهارات، يعد املعرض إلدى قنوات االتصال الفعالة يف نقل املعارف وعرض ا
إتالمة وكوسيط تعليمي فهو يستخدم لعرض ما ينتجه املتدربون من أجمل

.عةالفرصة لآلخرين للتعلم منه وتزويد القائمني عليه بتغذية راج

:املسابقات. 5
لمك ألن تكتسب املسابقات يف مجال النشاط املدريس أهمية خاصمة ذ

القدرات تنميةلها ولون من ألوانواستنهاضللهمماملسابقات شحذ
بالنفسالثقةوبناء

تابع



دقيقة20

.متدربني لكل مجموعة5يتم تقسيم املتدربني إىل مجموعات بحد أقىص 
.  ويقوم أفراد املجموعة برسم صورة معينة توضح كيفية وضع سجل للنشاط الطالبي

.تقوم كل مجموعة برتشيح ألد أفرادها ليقوم بكثارة النقاش لول هذه الصورة وتحليل املعلومات واألهداف
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2/2نشاط 

أنشطة وورش عمل



https://www.youtube.com/watch?v=6zj54093sak

فيديوهات

https://www.youtube.com/watch?v=6zj54093sak


نهايـــــــة

اليـوم

الثاني



(التدريبي الثالثاليوم / األولى)الجلسة  

أهم كفايات رائدة النشاط الالصفي



التصال الفعال: أولا 



مهارات التصال الفعال

(:اإلنصات)اإلصغممماء . 1

يمكن من العالقات اإلنسانية% 75الدراسات تقول أن 

ا كما تقول أننبناؤها عن طريق مهارة اإلنصات الجيد،

.من قدراتنا يف اإلنصات% 25نستعمل فقط 



حة لتى لكي يكون الشخ  مؤثراً يف اآلخرين فكنه البد أن يصيغ رسالته بلغة واض

لصعب يسهل عىل اآلخرين فهمها ، ألن الرسالة إذا كانت غري محدد يف صياغتها فمن ا

.أن تفهم أو يأخذ فهمها جهداً ووقتاً كبريين

الحديث المؤثر.12



تابع

:استعمال لغة اإلشارة . 3

ويقصد بها الوسائل غري اللفظية مثل لركات الجسم واإليماءات ، ولركات العينني واليدين ، 

–كما سبق إيضاله –وطريقة الجلوس وامليش ، وطريقة اللبس واالبتسامة وغريها ، وهي 

مهمة جداً يف عملية االتصال ، ويكون لها يف بعض األليان تأثري أقوى من الرسائل اللفظية 

.ليث يميل الناس إىل تصديقها عندما يتعارض االثنان 



مهارات التحدث والستماع

:  الكتساب مهارة التحدث عليك باتباع الخطوات التالية
:  الصوت. 1

عىل املتحدث أن يكيا نغمة صوته وارتفاعه وانخفاضه لسب املوقا وأن يجعله 
.واضحا رنانا بعض اليشء 

:  درجة الرسعة. 2
عىل املتحدث مراعاة الرسعة يف الحديث ، فال يبطئ وال يرسع 

.  وال يجعل كل كالمه عىل وترية والدة 

:  فرتات الصمت أثناء التحدث. 3
هذه الفرتات مفيدة ألنها تسمح للمستمع الستيعاب ما قيل خصوصا 

. عند وجود كثافة يف األفكار 



تابع

:  البساطة. 4
،  وان تعرب عما تريد باختصار، أي استخدام كلمات يمكن للشخ  اآلخر فهمها بسهولة

.ولكن بصورة كاملة

:  سالسة الكالم واستخدام الجمل القصرية. 5
فالعبارة القصرية . يجب أن تكون اللغة املستعملة سهلة ومفهومة ومناسبة للمستمع 
.  تصيب الهدف بفعالية، بينما العبارة الطويلة تشتت تفكري املستمع 

:  الرتابط يف الحديث. 6
.  إن الرتابط الواضح واملتواصل يف األفكار يشد املستمع إىل متابعة اإلصغاء 



سمات المتحدث الناجح

:السمات الشخصية

املوضوعية الصدق الوضوح

الدقة ايلاالتزان االنفع
القدرة عىل 
الرتكيز



تابع

:الصوتيةالسمات 

وضوح 
الصوت

النطق 
بطريقة 
صحيحة

استخدام 
الوقفات

الرسعة



تابع

:اإلقناعيةالسمات 

كارالقدرة عىل التحليل واالبت

ريالقدرة عىل العرض والتعب

ايلالقدرة عىل الضبط االنفع

القدرة عىل تقبل النقد



خصائص ومميزات المستمع الجيد



دقيقة20

:  ما ييلناقيش بالتعاون مع أفراد مجموعتك ل...  ةي املتدربتعزيز 
.  أهم أنواع االتصال، مع توضيح أمثلة عمليةياذكر 

ما هي أهم معوقات عملية االتصال الفعال بني املعلم والطالب؟ 
هل بكمكانك اقرتاح للول للتغلب عىل هذه املعوقات؟
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3/1نشاط 

أنشطة وورش عمل



لعبة التأثير 

ن  يقوم هذا الفرد باالنتقال بهم م. 4

لالة الجمود إىل لالة تحريكهم         

وإضحاكهم 

ة اختيار شخ  يمتلك القدرة ومهار . 2

التأثري من خالل لغة الجسد

من أفراد املجموعة        ةطلب املدربت. 1

الوقوف كأصنام ال يتحركون

يبذل هذا الفرد قصارى جهده    . 3

للتأثري عىل أفراد املجموعة

دقائق10/ الزمن 3/1/1نشاط رقم 



استراحــــة



ثاليوم التدريبي الثال/ الجلسة الثانية 
أهم كفايات رائدة النشاط الالصفي



بناء فرق العمل: ثانياا 



مفهوم فرق العمل: أولا 

:مفهوم فريق العمل 

جماعات يتم إنشاؤها داخل الهيكل "فرق العمل هي 
سيق التنظيمي لتحقيق هدف أو مهمة محددة تتطلب التن
ضاء والتفاعل والتكامل بني أعضاء الفريق، ويعترب أع

الفريق مسئولني عن تحقيق هذه األهداف، كما أن هناك
."قدر كبري من التمكني للفريق يف اتخاذ القرارات 



: مفهوم بناء فريق العمل

تشارات تعرف عملية بناء فرق العمل بأنها خليط من التغذية العكسية ومدخل االس•
من خالل اإلجرائية الذي يهدف إىل تحسني فاعلية عمل الجماعة اإلنتاجي والسلوكي
 ً عىل أنها الرتكيز عىل أساليب وإجراءات العمل والعالقات الشخصية، وتعرف أيضا

. سلسلة من النشاطات املصممة بهدف تحسني أداء األفراد

تابع1



أهمية فرق العمل: ثانياا 

خلق بيئة عالية التحفيز

إشعار العاملني بالفخر بأدائهم الجماعي

اإللساس املشرتك باملسئولية تجاه املهام

تقليل االعتماد عىل الوصا الوظيفي

التفويض الفعال من قبل املدراء



تابع

رادتحفيز القدرات اإلبداعية واملواهب الذاتية لدى األف

استجابة أرسع للمتغريات البيئة

الحد من الرصاعات

توقع املشكالت قبل لدوثها، وتقديم للول لها

زيادة فعالية االتصاالت بني األعضاء



مرللة العصا.2

رللة يغلب عىل األفراد يف هذه امل
الشعور باالختالف يف اآلراء

.ووجهات النظر

مرللة التشكيل.1

اك، ويسود هذه املرللة االرتب
اقا ألن األفراد يكونون يف مو 
.جديدة غري مألوفة لهم

مرللة األداء.4

وقيم يبدأ التزام األفراد بمعايري
جدية الفريق وتتسم املرللة بال

،والحيوية، والرضا عن النفس
.  والثقة باآلخرين

مرللة التعاون.3
يئة، يبدأ األفراد االستجابة للب

ام وتظهر عالمات قبول االنضم
.لتحقيق األهدافإىل الفريق

مراحل تكوين فريق العمل: ثالثاا 



مهارات العمل ضمن الفريق: رابعاا 

فعة والجودة فريق العمل الجماعي يتميز باإلنتاجية العالية والروح املعنوية املرت
.يف األداء والشعور بالرالة يف درجة عالية من الوالء للجماعة

:ومن أهم ما يتصا به هؤالء يف أدائهم
.تبادل املعلومات▪
.الدفاع عن أعضاء الجماعة▪
.االتجاهات اإليجابية نحو املؤسسة واإلدارة والعمل▪
.التمتع بدافعية عالية لألداء الجيد▪
.ممارسة الرقابة والتوجيه الذاتي▪



:هياملجاالت التي يجب الرتكيز عليها يف العمل الجماعي
:هذا املجال عىليشتمل: تقديم الدعم

.املحافظة عىل إلساس كل فرد يف الجماعة▪
.التشجيع واالعرتاف باألداء الجيد▪

:يشمل هذا املجال عىل: تسهيل التفاعل بني األفراد
.جماعةاملحافظة عىل العالقات الشخصية بني أفراد ال▪
.رعاية تشجيع األنشطة االجتماعية▪
.عقد االجتماعات▪
.توفري الفرصة ألفراد الجماعة لاللتقاء▪

:تأكيد األهداف
إيجاد درجة عالية من الوعي وااللتزام بهذا ▪

.الهدف
.التوضيح املستمر لألهداف▪
.الحصول عىل املوافقة عىل أهداف الجماعة▪
.اشرتاك أفراد الجماعة يف هذه األهداف▪

تابع



:هذا املجال عىليشتمل: تسهيل إنجاز املهام
إيجاد وسائل عمل فعالة وأدوات وجداول عمل الزمة لتحقيق أهداف▪

.الجماعة
ه إعطاء الوقت الكايف واألدوات الالزمة لحل املشكالت التي تواج▪

.جماعة العمل يف تعاملها مع غريها من الجماعات

تابع



تابع

:اتخاذ القرارات يف الجماعة

ذه إذا لم يتوفر أي من ه.القراراتهناك أربعة أسباب وجيهة الشرتاك اآلخرين يف اتخاذ 
.األسباب عندئذ اتخذ القرار بنفسك

.قد ال تملك كل املعلومات الالزمة التخاذ قرار جيد: املعلومات▪
.من الرضوري الحصول عىل التزام اآلخرين: االلتزام▪
طيعه الفرد يتمكن الفريق يف مثل هذه الحاالت من اإلتيان ببدائل أكثر مما يست: اإلبداع▪

.الوالد
.وتنميتهمتسنح الفرصة يف بعض األليان الشرتاك اآلخرين بهدف تعليمهم: التنمية▪



متطلبات فعالية فرق العمل: خامساا 

:  يمكننا القول بفعالية الفريق إذا تميز بما ييل

. أهداف واضحة ومحددة، وتفهم تام من األعضاء ألدوارهم ومتقبلون لها▪

. كاراتصال واعي بني كل األعضاء، يشجع عىل املناقشة الرصيحة، والتعبري الرصيح عن اآلراء واألف▪

.  جيةمعرفة جلية بجوانب القوة والضعا لدى الفريق، وإدراك تام للفرص والتهديدات البيئية الخار ▪

.  توفر نظام تحفيز عىل أساس جماعي وليس فردي▪

. التحضري يف التعامل مع الخالفات وتسويتها عن طريق التعاون▪

.  املشاركة الجماعية يف اتخاذ القرارات وتكون باإلجماع وليس باألغلبية▪



خصائص وسمات أعضاء الفريق

.  أي مدى اهتمام أعضاء الفريق باملساهمة يف أنشطة الفريق بصورة فعالة: املشاركة. 1

. وهو مدى توفر الرغبة لدى أعضاء الفريق للعمل الجماعي للوصول إىل النتائج: التعاون. 2

. لح الفريقوهي درجة تقبل كل عضو يف الفريق آلراء اآلخرين، والتنازل عن املواقا الثابتة لصا: املرونة. 3

كوينوهي درجة ميل أعضاء الفريق لعدم اإلساءة ملشاعر بعضهم بعضاً، ومدى رغبتهم لت: الحساسية. 4

. جو نفيس مريح

العمل عىل وهو مدى استعداد أعضاء الفريق ملواجهة املواقا الصعبة التي تواجه الفريق، و : تحمل املخاطر. 5

. تحدي نقاط ضعا الخطط واالسرتاتيجيات لحفز األعضاء عىل مواجهتها وتذليلها



دقيقة20

:  النقاط التاليةناقيشبالتعاون مع أفراد مجموعتك ..  ةي املتدربتعزيز 
هل سبق لك وأن عملت ضمن فريق عمل؟ 

من وجهة نظرك، ما الفوائد التي ستعود إليك من خالل عملك ضمن فريق؟

24

3/2نشاط 

أنشطة وورش عمل



https://www.youtube.com/watch?v=f8TKD6PQeII

فيديوهات

https://www.youtube.com/watch?v=f8TKD6PQeII


نهايـــــــة

اليـوم

الثالث



(التدريبي الرابعاليوم / األولى)الجلسة  

أهم كفايات رائدة النشاط الالصفي



:الخطوة األوىل

يمام سجل قائمة باألنشطة التي يجمب الق

بدون تحديد مدى أهمية النشماط أوبها،

.أو مقدار الوقت الذي يحتاجهأولويته

إدارة الوقت: أولا 



تابع

عدد 

ووصا 

األنشطة

أشخاص تقييمات الوقت املطلوبة

مهمني 

لالتصال

بهم

الشخ  األولوية

الذي 

أسندت له

املهمة

أهمية 

فعلية

أهمية 

ملحة

إمكانية 

التفويض

اتصاالت

متكررة



أجب بموضموعية تاممة عمن 
:األسئلة التالية

؟هل هذا النشاط مهم فعالً ▪
ما مدى مساهمة النشاط▪

يف تحقيق األهداف
املهمة؟

:الخطوة الثانية
رتممب كممل نشمماط مممدرج يف 
ية الجدول لسب أهميته الفعل

دد ، تتحماألهمية وفق مقياس 
ر أهمية النشاط لسب التقدي

.الشخيص لك وللمؤسسة

تابع



تابع

http://blog.mathnookarabia.com/wp-content/uploads/2014/02/Capture1.png


:الخطوة الثالثة

ً ألهميتمه امللحمة، رتب كمل نشماط وفقما

النشاط ملحماً جمداً للمهمام التميويكون

لنظر يجب أن تنجز بالكامل وفوراً، بغض ا

.عن مقدار الوقت الذي تحتاجه

تابع



تابع



رتب كل مهمة وفق إمكانية تفويضها، أي 
ل تكليا شخ  آخر ليقوم باملهمة من خال

.التفويض

الخطوة الرابعة

لدد لكل نشاط يف القائمة األشخاص •
.الرئيسيني الذين يجب أن تتصل بهم

كل رتب طريقة تكرار االتصال الرضوري مع•
.شخ  املفروض االتصال بهم

الخطوة الخامسة

تابع



املهممة ممع يهدف الرتتيب بطبيعة الحال إىل تحديمد االتصماالت

قمت اآلخرين الذين يمكنهم من املسماعدة يف انجماز العممل يف الو 

.املحدد أو إعاقته

تابع



تابع

http://blog.mathnookarabia.com/wp-content/uploads/2014/02/Capture9.png


وإدارة الوقت Paretoقاعدة 

: تحليل باريتو

ذي هو ألد األدوات اإللصائية يف صنع القرار والم

تمي يتم استخدامه الختيار عدد محدود من املهام ال

. لها تأثري كبري عىل النتائج الكلية



.يةشكل جدول وارسد األسباب مع ذكر ترددها كنسبة مئو ▪
ي قم برتتيب األسباب تنازليا لسب أهمية األسباب، أ▪

.السبب األكثر أهمية أوال
.يةقم بكضافة عمود إىل الجدول يبني النسبة الرتاكم▪

مخطمط قم بوضع نقاط تعرب عن النسبة املئوية الرتاكميمة عمىل▪
ور والنسبة الرتاكمية عىل املحيكون فيها األسباب عىل املحور األفقي

العمودي
.قم بتوصيل النقاط السابقة لتشكيل منحنى▪
.قم برسم أعمدة تمثل األسباب كل عىل لدة▪

خطوات تحليل باريتو



يقم برسم خط أفقي مواز للمحور األفقم
(x-axis)  ممن املحمور 80عىل مستوى ٪
ثم اسمقط خمط عنمد  (y-axis)العمودي

ممع املنحنمى % 80نقطة تقاطع خط الم 
همذا الخمط  .(x-axis)عىل املحور األفقي

العمممودي بفصممل األسممباب الهامممة عممن 
ىل األسباب غري الهامة ليث تكون الهامة ع

.يسار الخط كما يف الشكل التايل

تابع



مصفوفة األولويات

:  مصفوفة األولويات لستيفني كويف. 1

أي عمل نقوم به ينحرص يف والد من املربعات 

املهم...األربعة التالية من مصفوفة األولويات 

.والعاجل

مستعجل غري مستعجل

مهم

أمور مهمة 

مستعجلة 

الطوارل )

(واإلنتاج

أمور مهمة غري 

مستعجلة 

الجودة )

(والفعالية

مهمغري

أمور غري مهمة 

مستعجلة 

(الخداع)

أمور غري مهمة 

مستعجلة غري 

(الهروب)



املربع الثاني

وهذا هو مربع الناجحني وهو 
مربع التخطيط لألمور املهمة

لكنها غري مستعجلة

املربع األول 

:  هو مربع مهم ومستعجل
أمور مهمة جدا ومستعجلة 

من النالية الزمنية

املربع الرابع

أمور. مربع عكس املربع األول
غري مهمة وغري مستعجلة

املربع الثالث
أمور غري مهمة لكنها 
مستعجلة وغالبية الناس 
لة يظنون أن األمور املستعج

هي املهمة

تابع



:ال تنس ما ييل

.ال تجعل لياتك طوارل•

.البد من الرتكيز عىل املهم غري العاجل•

م املربع اقض معظم الوقت يف أعمال املربع الثاني فتنظي•
.الثاني يساعدك عىل تقليل أعمال املربع األول

د من وقتك يف املربع الثاني فق% 60إذا كان أكثر من •
.أي لياتك... نجحت يف إدارة وقتك 

لغري لنرتب األولويات يف لياتنا ولنبتعد عن األمور ا•
.مهمة

تابع



عبمارات تعكمس بصمفة عاممة 10فيما ييل 

ئلة أجب عن األس، إدارة الوقت بطريقة فعالة 

ي املوضحة أدناه وذلك بتظليمل اإلجابمة التم

..تصا كيا تؤدي وظيفتك

دقيقة20: الزمن/ 4-1نشاط رقم 



تابع العبارة ً
 
دائما ً

 
غالبا ً
 
أحيانا ً

 
مطلقا

ًًو ي
ًوظيفت  ي

 
ًف التخطيطًلهاًكلًيومًأستقطعًجزءًمنًالوقتًللتفكير

ًمكتوبةًومحددةًوأحددًمواعيدًاالنتهاء
 
أضعًأهدافا

ًأًو ًوأرلددسًاأعمددااًحأددسًأهم تهدداًوأعدد ي
 
لويددةًأعدددًقائمددةًعمددلًيوميددا

لها

ً أددددم ًنمواجهدددد ًفيددددمًوقددددتًاحتيددددا ي ي
ةًأيًأندددداًأحددددتفزًن دددددواًتمددددت 

ًمتوقعة .أتماتًأوًمواقفًغير

عليمًلآلخرين ءًأقدًر ي
.أقومًبتفويضًكلًش 

.أحاواًمعال ةًأيًمكالبةًمرةًواحدةًفقط

لليفوندددددداتًعارضدددددد ًأل يددددددسًأيًتيدددددداراتًأًو
 
ًخا ددددددا

 
ةًأًوأنددددددواًم هددددددودا

مزع ةً

ًمددد"ًال"عيددديًالقددددرةًأقدددواً ي
ًقدددًلميعدددت  ي

نًأداءًلطلبدداتًارخدددرينًالدددت 

.اأعماا

ًالمكالماتًالتليفونيةًأثياءًالعمل ي
 
ف .أحاواًاالختصاًر

ًاالجت ي
 
ًسددددتت ًمياق ددددتهاًف ي

ماعدددداتًأسددددتخدمًأجيدددددةًالموضددددوعاتًالددددت 

.والزمنًالممكنًلولك



إجراء مقابلة

ة التي يتم مناقشة املجموعة يف األجوب. 4

تم الحصول عليها ومن ثم تقييمها

تحديد والد أو أكثر من املشاركني. 2

ليأخذ دور الشخ  الذي ستتم معه      

املقابلة

يأخذ ألد املشاركني دور املقابل       . 1

ويحدد       ( أي الذي سيجري املقابلة)

هدف املقابلة

تحديد عدد من األسئلة التي     . 3

ستجرى املقابلة عىل أساسها

دقائق10/ الزمن 4/1/1نشاط رقم 



استراحــــة



عاليوم التدريبي الراب/ الجلسة الثانية 
أهم كفايات رائدة النشاط الالصفي



إستراتيجية حل المشكالت: ثانياا 

:مفهوم لل املشكالت

خدماً يقصد به مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مست

تي املعلومات واملعارف التي سبق له تعلمها، واملهارات ال

ألوف اكتسبها يف التغلب عىل موقا بشكل جديد، وغري م

.له يف السيطرة عليه، والوصول إىل لل له



يُْعِملون إن أسلوب لل املشكلة هو أسلوب يضع املتعلم يف موقا لقيقي•
تزان فيه أذهانهم بهدف الوصول إىل لالة اتزان معريف، وتعترب لالة اال 

لة عند املعريف لالة دافعية يسعى املتعلم إىل تحقيقها وتتم هذه الحا
.وصوله إىل لل أو إجابة أو اكتشاف

تابع1



أنواع المشكالت

، مشكالت لها إجابة صحيحة
ولكن اإلجراءات الالزمة
ملالنتقال من الوضع القائ
إىل الوضع النهائي غري 

واضحة

ىل مشكالت تفتقر إ
وضوح األهداف
واملعطيات

مشكالت أهدافها 
محدد وواضحة،
ومعطياتها غري 

واضحة

ها مشكالت توضح في
املعطيات، واألهداف
غري محددة بوضوح

ها مشكالت تحدد في
املعطيات واألهداف
بوضوح تام



النموذج العلمي لحل المشكالت

:اإللساس باملشكلة. 1
بعض الناس لديهم لساسية عالية جداً للمشكالت، وبعضهم يتفوق عىل 
الصنا األول من الناس فهم يملكون ملكة للتنبؤ باملشكلة قبل وقوعها، 

!!وصنا أخري يقع ويغرق ويموت باملشكلة دون أن يشعر بها

فأما الصنفني األول والثاني فهما تخطيا املرللة األوىل وبقيت عليهما 
املرالل القادمة، وأما الصنا األخري فكان الله بعون من يعيش مع 

.أناس من هذا النوع، أما هم كمن أصيب بمرض ال يعلم عنه



:اختيار الحل. 3
ظرية فكما ناللظ أن املرللة الثانية ركزت عىل طرح للوالً عىل نظام العصا الذهني، نأتي للمرللة الن

ويف هذه الخطوة نحتاج لعقلية ناضجة وذلك لوجود نوعني من الحلول قد . األصعب وهي اختيار الحل
.بأو الحل األنس( األمثل)يختلطا عىل من لم يسري بهذه الطريقة العلمية من قبل وهما الحل األفضل 

:وضع عدداً من الحلول. 2
إىل أمرين األول لعقل يفكر بمنطق أكثر من عقل يخضع للعاطفة، والثاني-برأيي-الحلول تحتاج 

.خربة مكتسبة بطريقة ما، وتكون أيضا خربة مبنية عىل منطق وليست عىل عاطفة

تابع



تابع

فعن أي من الحلني نحن نبحث؟ أنريد الحل األفضل أم األنسب؟ 

الحل األنسب

ليس هو أفضل لل 
مطروح ولكن هو الحل 
كنه للمشكلة التي أمامنا ول

يراعي الظروف األخرى 
املتواجدة بالبيئة

الحل األفضل

ضا ويسمى بالحل األمثل أي
وهو الحل الذي ال يفوقه 
لل، فهو يحل املشكلة 
 ً التي نحاول للها تماما



تابع

و وقد يكون الحل األفضل شبه مستحيل التطبيق، أ

فمثالً !! مستحيل تماماً ولكنه يظل لالً جذرياً للمشكلة

مشكلة االلتباس الحراري التي أصبحت من املشاكل

انع البيئية الظاهرة، فحلها األفضل هو إغالق كافة املص

ب أما للولها األنس!! بالعالم والتي سببت هذه املشكلة

.فهي محاولة العودة للطاقة البديلة مثالً 



تابع

:تنفيذ الحل. 4

ك قد تحتاج هذه لذل! الشخ  الذي يقوم بعملية التنظري ليس بالرضورة قادراً عىل التطبيق

د والسبب يف ذلك أن الحل ق. الخطوة إىل االستعانة بشخ  آخر أو عدد من األشخاص

. يحتاج ملهندس وبالث اجتماعي بينما االختيار يحتاج لخبري أو مستشار

ومن الخطأ يف املشكالت الكبرية العمل بفردية وأنانية، ومحاولة االستمرار 

بككمال الخطوات دون استشارات أو مساعدات، وهذا غالباً يسبب نهاية 

.سيئة لبداية جيدة



:تقييم الحل. 5
ملستمرة، وهذه الخطوة غالباً ما تفيد إذا كانت مستمرة يف لاالت املشاكل ا

عىل وذلك لالطمئنان. ويف لاالت إنتاج منتج ما، أو وضع خدمة ما مثالً 
ذلك وهذه الخطوة هي الخطوة املظلومة يف هذه املنظومة و . مقدار الجودة

.ألنها ليست ظاهرة، ولكن يف الحقيقة فنتائجها ظاهرة جدا

تابع



:ضغط العمل
ا مجموعة املواقا التي يتعمّرض لهما املوّظم

ملشاكل أثناء عمله، والتي تسبّب له العديد من ا
النفسممية والجسممدية كالتعممب واإلرهمماق، 
واالكتئمماب والتمموتّر، وقممد يكممون مصممدرها 
.هالشخ  نفسه أو مكان العمل الذي يعمل ب

ضغوط العملإدارة: ثالثاا 



:التنافس عىل املوارد. 4
اومة ويتطلب ذلك اللجوء إىل املس

واملناورة، وهي أمور قد تؤدي 
إىل الشعور بالضغط النفيس

:رصاع األدوار. 5
يلعب الفرد عدة أدوار، أي أنه يقوم 
ة التي بمحاولة مقابلة التوقعات املختلف

نهيراها وتتوقعها األطراف املختلفة م

:اختالل ظروف العمل املادية. 6
ويرتتب عىل هذا الوضع زيادة 
فسيةالشعور بالتوتر والضغوط الن

:صعوبة العمل. 1
دى نتيجة لعدم املعرفة الجيدة ل
العامل بالعمل املكلا به

:مشاكل الخضوع للسلطة. 2
طته فكل رئيس يمارس نفوذه وسل
سني عىل مرؤوسيه، ويختلا املرؤو 
ساءيف قبولهم لنفوذ وسلطة الرؤ 

عدم توافق شخصية العامل مع. 3
:  متطلبات التنظيم

نفسيةاالختالف يؤثر عىل هذا و 
.يةالعاملني مما يولد ضغوطاً نفس

مظاهر وأعراض الضغوط



ضغوط العمل ومستوى األداء الوظيفي

يفرتض أن يؤدي التوافق بني قدر العمل الذي يمارسه الفرد وإمكاناته الخاصة 

إىل ارتفاع األداء والشعور بالرضا، يف لني إن عدم التوازن بني تلك األطراف 

يؤدي إىل زيادة الضغوط عىل املوظا بوصفه فرداً، 

وإىل تدني عامل الرضا لديه لوجود عالقة بني الضغوط 

ومستوى أداء العاملني ليث يدل وجود مستوى أداء 

منخفض عىل وجود لاالت من الضغوط بمستويات 

.  عالية بسبب محدودية القدرة والتأهيل واملهارة



العممل، ويف االتجاه املعاكس أشارت نتائج بعض الدراسات إىل وجود عالقة إيجابية بمني األداء وضمغوط
وى أدائهم، وذلك فعندما يكون مستوى ضغط العمل منخفضاً جداً أو منعدماً فكن العاملني أيضاً يقل مست

ن لتحسمني أما يف مستويات الضغوط املتوسمطة فمكن العماملني يسمتحثو . النعدام النشاط أو الدافعية له
.رياً لألداءمستوى أدائهم، ألنه يف لقيقة األمر يوجد مستويات ضغط معينة يمكن أن تعمل بوصفها مث

عي، هذا ممع وبالعكس إذا كان مستوى الضغوط منخفضاً فكنه يدل عىل زيادة أداء العاملني بشكل طبي
لعماملني األخذ يف االعتبار أن تلك العالقة العكسية ستكون متذبذبمة بنماء عمىل اخمتالف شخصميات ا

.واستجابتهم للعوامل املؤثرة

تابع



وط كثرية هي الدراسات التي تربط بني ضغ
العمل واملشكالت الصحية تؤكد عىل أن 
الضغوط تؤدي إىل تضخم عضلة القلب 

.  وبالتايل إىل أمراض القلب والشايني

التأثريات الصحية. 1

ة عندما تتجاوز الضغوط مستوياتها العادي
كية ترتجم إىل العديد من ردود األفعال السلو 
ه التي التي يتخذها الفرد ضد نفسه أو منظمت
ملربر عن يعمل بها والتي تتمثل يف الغياب غري ا

.العمل، والنزعة العدوانية

التأثريات السلوكية. 2

نتائج وتأثيرات ضغوط العمل



تابع

:التأثريات التنظيمية. 3

.قلة االستفادة من الخربات والقدرات املتوافرة يف العمل بشكل جيد▪

.ضعا مبادرة العاملني وابتكارهم ألساليب لديثة▪

.إعاقة قدرات العاملني عىل الترصف املستقل يف إنجاز األعمال▪

تبديد وقت العمل وعدم استثماره يف إنجاز األعمال بالرسعة ▪

.والدقة املطلوبتني لعدم انتظام العاملني بالدوام الرسمي



مراحل إدارة ضغوط العمل

:تسجيل الضغوط التي تعرضت لها

.دون الوظائا واملواقا التي سببت لك التوتر العصبي▪
.قسم املهام الحالية املشابهة إىل أجزاء يسهل التعامل معها▪
.دون املهام التي تعرف انك أنجزتها لكنك وجدتها مملة▪
.أضا روح التحدى عىل العمل▪
.فكر يف طرق أفضل للقيام بالعمل أو لتى إلغاؤه▪
.نفسكوكافئ سجل منجزاتك يف التكيا مع الضغوط ▪



تابع

:النظر إىل الجانب امليضء و املبهج

يف!!!الفكاهيلاول رؤية الجانب املرح و ▪

.مواقا التوتر العصبى

استمتع بحياتك كما كنمت تفعمل و أنمت▪

.طفل

:تغيري وجهة نظرك

كلة انظر إىل السلوك االنفعاىل عىل انمه مشم▪

.لآلخرين وال تدعه يؤثر عليك

ل تخيل أسوأ ما سيحدث و قرر ماذا سمتفع▪

.لياله



تابع

:تقوية الجانب الصحي

ات ويشمل األفكار الصحية، واألكل الصمحي، وتحركم

ومي؛ إذ تعلمي فن االسرتخاء ومارسيه بشكل ي.الجسم

رتخاء ينصح علماء النفس بأن يتعلم كل فرد فن االسم

العصبيةوممارسته يف لياته؛ ألنه يقيض عىل التوتر و 



تابع

:تهيئة الجانب الشخيص

الذاتي، وتشمل التقدير الذاتي، والصورة الذاتية، واإلنجاز

تلك النقاط التي تحدد االتصمال ممع العمالم الخمارجي،

همذا ولكي يزيد الفرد من ثقته بنفسمه عليمه أن يقموي

الركن عن طريق التسامح مع الذات ومع اآلخرين



تابع

 :تقوية الجانب املهني

تتموافر البد أن تتوافر ىف هذا الركن القيمة العليما، والبمد أن

ب للشممخ  املرونممة يف لياتممه، والرغبممة يف التميممز، ولمم

سان فهم االستطالع، مع االلتزام وبهذه الطريقة يستطيع اإلن

قانون التحكم الذي يتحقق من خمالل تعمدد البمدائل أممام

.الفرد لحل املشكلة الوالدة



دقيقة20

:أفضل الطرق للتعامل معهاإليك الحاالت التالية ، ناقيش... ةي املتدربتعزيز 
الطريقة معلومات من فريقك، ما هييأتي شخ  ما إىل مكتب بمسألة معقدة تماماً ولكنها ليست مستعجلة وتحتاج

الفعالة للتعامل مع هذا األمر املسبب للضغوط؟
ميض كثرياً إنك ت. وصور فوتوغرافيةبريد ومعلومات عن املشاريع–هناك كومة كبرية عىل مكتبك من كل أنواع األوراق 

مل؟من الوقت لتصّفح هذه الفوىض وإنه ألمر محبط، فما هي الطريقة األفضل لبدء التنظيم وإدارة ضغط الع

24

4/2نشاط 

أنشطة وورش عمل



https://www.youtube.com/watch?v=PzBLsGrfI3U

فيديوهات

https://www.youtube.com/watch?v=PzBLsGrfI3U


نهايـــــــة

اليـوم

الرابع



(التدريبي الخامساليوم / األولى)الجلسة  

أهم كفايات رائدة النشاط الالصفي



البتكار واإلبداع: أولا 

:  التفكري اإلبداعي

هه رغبة قوية يف البحث  هو نشاط عقيل مرك ب وهادف توجِّ

عن للول أو التوصل إىل نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابًقا، 

ويتمي ز التفكري اإلبداعي بالشمولية والتعقيد؛ ألنه ينطوي 

عىل عنارَص معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة، تشكل 

.لالة ذهنية فريدة



، "التفكري اإلبداعي"ويستخدم البالثون تعبرياٍت متنوعًة تقابل مفهوم

،  "التفكري املتباعد"، و "التفكري املنتج"وتلخصه من النالية اإلجرائية؛ مثل

. "التفكري الجانبي"و

تابع1



اإلرشاقة. 3

مراحل التفكير اإلبداعي 

االلتضان . 2

اإلعداد والتحضري. 1

التحقيق والتطبيق. 4



تابع

:مرللة اإلعداد والتحضري. 1

، دة الفكرةألنها تعترب وال ( بوارق اإلبداع)هذه املرللة تكون جمع معلومات والبحث عن األفكار وهي تسمى 

.كار اآلخرينويتميز املبدع يف هذه املرللة بالقدرة عىل التحرر من قيود التفكري املألوف واالرتباط بأف

:مرللة االلتضان. 2

ا فتصبح الفكرة يعاني املبدع أقىص درجات القلق والتوتر مع الفكرة ألنه يريد تطويرها واإللسان يف إنتاجه

يف هذه املرللة إىل ويتناولها بالعناية والتهذيب والتعديل وقد يعود، دائمة الحضور يف ذهنه يف يقظته ونومه

مرللة اإلعداد ليجمع معلومات أكثر



:مرللة اإلرشاقة. 3

فتجده يف  ,تأتي لحظة اإللهام وتشق يف ذهن املبدع•
لحظة يرصخ وجدتها أو لصلت عليها ومثل هذه 
د العبارات التي يعرب فيها عن سعادته ودهشته بع

و وهي تأتي كومضة برق أ، الوصول إىل لل أو ابتكار
، اللهإرشاقة ضوء ال بسبب جهد ولكنها تأتي فتحاً من
عد عنها وهذا دليل أن املبدع ال يتخىل عن فكرته ولو ابت

.فكنه يبقى يفكر فيها

:مرللة التحقيق والتطبيق. 4

ئي وهي مرللة إثبات الفكرة ووضعها يف شكلها النها•
. بعد فرتة التفكري

تابع



مهارات التفكير اإلبداعي 

 :الطالقة. 1
كالت، أو وتعني القدرة عىل توليد عدٍد كبري من البدائل، أو املرتادفات، أو األفكار، أو املش
جوهرها عملية االستعماالت عند االستجابة ملثري معني، والرسعة والسهولة يف توليدها، وهي يف
التوصل إىل عدة تذك ر واستدعاء اختيارية ملعلومات أو خربات أو مفاهيم سبق تعلمها، وقد تَم  

:لة عليهاأنواع للطالقة عن طريق التحليل العاميل، وفيما ييل تفصيل لهذه األنواع مع أمث

 :الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات؛ مثل
."م"، وتنتهي بحرف "م"اكتب أكرب عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحرف ▪
."ن، أك، : "اكتب أكرب عدد ممكن من الكلمات التي تضم األلرف الثالثة التالية▪
."ج"اكتب أكرب عدد ممكن من الكلمات املكونة من أربعة ألرف، وتبدأ بحرف ▪



تابع

 :طالقة املعاني أو الطالقة الفكرية؛ مثل
."علبة البيبيس"اذكر جميع االستخدامات املمكنة لم▪
.اذكر كل النتائج املرتتبة عىل زيادة عدد سكان األردن بمقدار الضعفني▪
.أعِط أكرب عدد ممكن من العناوين املناسبة ملوضوع القصة▪
.ساعة48اكتب أكرب عدد ممكن من النتائج املرتتبة عىل مضاعفة طول اليوم ليصبح ▪

 :طالقة األشكال
هي القدرة عىل الرسم الرسيع لعدد من األمثلة والتفصيالت أو التعديالت 

.يف االستجابة ملثري وضعي أو برصي



 :املرونة. 2

من وهي القدرة عىل توليد أفكار متنوعة ليست•
ل نوع األفكار املتوقعة عادة، وتوجيه أو تحوي

ت املوقا، مسار التفكري مع تغري املثري أو متطلبا
واملرونة هي عكس الجمود الذهني، الذي يعني

ابلة تبنِّي أنماط ذهنية محددة سلًفا وغري ق
.للتغري لسب ما تستدعي الحاجة

تابع



تابع

:ومن أشكال املرونة

وم أو عالقة املرونة التلقائية، واملرونة التكيفية، ومرونة إعادة التعريا أو التخيل عن مفه

:قديمة ملعالجة مشكلة جديدة، ومن األمثلة عليها

.اكتب مقاالً قصرًيا ال يحتوي عىل أي فعل ماٍض ▪

مها لوزن األشياء الخفيفة جد  ▪ .افكِّر يف جميع الطرق التي يمكن أن تصمِّ

االهتمام وياللظ هنا أن االهتمام ينصب  عىل تنوع األفكار أو االستجابات، بينما يرتكز

.بالنسبة للطالقة عىل الكم دون الكيا والتنوع



:األصالة. 3

اإلبداعي، هي أكثر الخصائ  ارتباًطا باإلبداع والتفكري•
واألصالة هنا بمعنى الجدة والتفرد، وهي العامل 
لنواتج املشرتك بني معظم التعريفات التي تركز عىل ا
كن اإلبداعية كمحكٍّ للحكم عىل مستوى اإلبداع، ول

تخذ املشكلة هنا هي عدم وضوح الجهة املرجعية التي ت
هل هي نواتج الراشدين؟ أم نواتج   :أساًسا للمقارنة

ه؟ كيا املجتمع العمري؟ أم النواتج السابقة للفرد نفس
ط لنا أن نعرف أن فكرة أو لال  ملشكلٍة ما يحقق رش 

األصالة؟

تابع



:اإلفاضة. 4

كرة أو تعني القدرة عىل إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لف▪
لل ملشكلة أو لولة، من شأنها أن تساعد عىل تطويرها 

.وإغنائها وتنفيذها

تابع



تابع

 :الحساسية للمشكالت. 5

.يقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو لاجات أو عنارص ضعا يف البيئة أو املوقا

ويعني ذلك أن بعض األفراد أرسع من غريهم يف ماللظة املشكلة والتحقق من 

وجودها يف املوقا، وال شك  يف أن اكتشاف املشكلة يمثِّل خطوة 

أوىل يف عملية البحث عن للٍّ لها، ومن ثَم  إضافة معرفة جديدة 

.أو إدخال تحسينات وتعديالت عىل معارف أو منتجات موجودة



:الصغارنموذج تعليم 
م فيه تعليم الصغار هو ذلك النشاط الذي يت

ر علِّم ليُقرِّ وضع املسؤولي ة كاملة بني أيدي املُ 
م؟يمتعل  ومماذا ومتمى يجمب أن يتعل م؟من 

لصغار ويكون دور التالميذ يف نموذج تعليم ا
علِّمم كدور املستقبل الخاضمع لتوجيهمات املُ 

.معلوماتوما يتلقاه من 

خصائص النمو: ثالثاا 



 :نموذج تعل م الكبار
م   تعل م الكبار همو ذلمك النشماط امُلخص 
أجل للكبار، أو املجهود الذي يبذله الفرد من

النمو الذاتي والهمادف، وهمو يممارس دون 
شمكل ضغوط رسمي ة وال يكمون مرتبطماً ب

.مبارش بوظيفة

تابع



 :ترتكز نظري ة تعليم الصغار عىل املبادل اآلتية
 .الصغار يتقبلون ما يقال لهم من معلومات دون تردد➢
 .الصغار لديهم املقدرة عىل التعل م باإلنصات السلبي➢

 .الصغار ال يحتاجون إىل ربط خرباتهم السابقة بمعارف ومهارات جديدة➢
 .مالصغار ال يحتاجون إىل أن يكون لهم دور يف إدارة العملي ة والتحك م ببيئة التعل  ➢
 .الصغار لهم املقدرة عىل تعلم أشياء قد ال يستخدمونها البتّة➢

نظرية تعليم الصغار



نظرية تعليم الكبار

 :ترتكز نظري ة تعليم الكبار عىل املبادل اآلتية

 .الكبار يتعل مون بالتطبيق واملشاركة➢
 .الكبار يملون عند الجلوس بشكل سلبي فرتات طويلة➢
 .الكبار ليس لهم املقدرة عىل اإلنصات السلبي فرتة طويلة➢
 .ا شكاكنيالكبار ال يقبلون أفكار وخربات اآلخرين بسهولة فهم يميلون إىل أن يكونو ➢
 .الكبار يتعل مون بسهولة األشياء التي تفيدهم➢
 .التدريبالكبار يتعل مون بشكل ألسن عندما يكون لهم بعض التحك م يف بيئة➢



 :الفوارق بين تعليم الصغار وتعليم الكبار

منهج تعليم الكبار

(التعليم الذاتي)

منهج تعليم الصغار

(التعليم اعتماداً عىل معلم)

شخصية املتعلم
تابعةمستقلة

مرللة بناء الخربةألد مصادر املعرفةالخربة

عىل املادة الدراسيةعىل املشكلة أو القضيةالرتكيز

(عقاب/ ثواب)خارجي ذاتي/ داخيل الدافع/ الحافز

رسمي، سلطة املعلم، جو تنافيسغري رسمي، تقدير والرتام ومشاركة وتعاونجو التعليم

بواسطة املعلمباملشاركةتحديد االلتياجات

بواسطة املعلمباملشاركةتحديد األهداف والتخطيط

تعتمد عىل نقل املعرفةتعتمد عىل الخربةاألساليب التعليمية

بواسطة املعلمباملشاركةالتقويم

ينتهي بمرللة معينةيستمر مدى الحياةالفرتة الزمنية



دقيقة20

:  النقاط التاليةناقيشبالتعاون مع مدربك .. ةي املتدربتعزيز 
.  تحديد أوجه االختالف بني املفكر املنطقي واملفكر املبدع

فكر بطريقة تمكنك من تغيري نظام عملك بطريقة جذرية، وتزيد 
.يف الوقت نفسه من إنتاجية العمل
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5/1نشاط 

أنشطة وورش عمل



سرد القصص

يقوم آخر شخ  بكنهاء ما بدأ      . 4

رسده الشخ  األول 

وذلك يبدأ املشارك األول برسد القصة. 2

بذكر كلمة أو جملة ثم يتوقا

يطلب املدرب من املجموعة الجلوس. 1

بشكل دائري وإغماض األعني 

ال  يقوم الشخ  الذي يليه بككم. 3

...  اتالقصة بما يراه مناسباً من كلم

وهكذا

دقائق10/ الزمن 5/1/1نشاط رقم 



استراحــــة



اليوم التدريبي الخامس/ الجلسة الثانية 
أهم كفايات رائدة النشاط الالصفي



آلية العمل 
في النشاط

الطالبي



آلية العمل 
في النشاط

الطالبي



آلية العمل في النشاط الطالبي



آلية العمل 
في النشاط

الطالبي



آلية العمل 
في النشاط

الطالبي



آلية العمل في النشاط الطالبي



آلية العمل في النشاط الطالبي



دقيقة20

.بطاقة والدةة، لكل متدرباتيتم توزيع بطاقات عىل املتدرب
ادها من الربنامج مع ربط هذه فبكتابة أهم فائدة استةقوم كل متدربت

.الفائدة بمهارة التطبيق العميل
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5/2نشاط 

أنشطة وورش عمل



https://www.youtube.com/watch?v=A353NQcjNZ8

فيديوهات

https://www.youtube.com/watch?v=A353NQcjNZ8


:  تدربخرياً عزيزي املأو 

نشمطة الطالبيمة فكن للنشاط الطالبي أثر فعال يف عملية الرتبية، لذلك يجب أن نشجع أبنائنا الطالب عمىل االنخمراط يف األ 
إمكانماتهم لصقل مواهبهم، واكتساب خربات ومهارات جديدة، وتطبيق ما تعملوه عملياً وواقعاً ملموسماً وفمق قمدراتهم و 

نشاط الفني املهني، النشاط االجتماعي، والنشاط الثقايف، وال: والتي منها، وميولهم يف شتى مجاالت النشاط الطالبي املتنوعة
.والنشاط العلمي، والنشاط الريايض

الخاتمـــة



مناس بة املادة العلمية للمشاركني

تقيمي الربانمج

ترابط املوضوعات وتاكملها

اس تفادة املشاركني من الربانمج

اس متتاع املشاركني ابلتدريب

جنس بة احلوار واملشاركة يف الربانم

1
2

3
4 5

همارات املدرب يف جذب الانتباه

تنوع أ ساليب التدريب

قدرة املدرب عىل توصيل املعلومة



اركنيالتوافق مع املس توايت اخملتلفة للمش

تقيمي الربانمج

ماكن انعقاد الربانمج

جتهزيات القاعة

مدة الربانمج

وقت الربانمج

1
2

3
4 5

عدد املشاراكت يف الربانمج

الإضاءة



نقاط القوة يف الربانمج

تقيمي الربانمج

مجنقاط الضعف يف الربان

مقرتحات لتطوير الربانمج مس تقبلا 

وصف الربانمج بأ قل عدد من اللكامت

وصف املدرب بأ قل عدد من اللكامت



نهايـــــــة

اليـوم

الخامس


