
 ولة إسرائيلد
 وزارة التربية والتعليم 

 اإلدارة التربوّية
 القسم أ، الخدمات النفسّية االستشارّية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف اللقاء

 الشخصّية همأن يتدّرب الطالب على تشخيص دوافع. 

  بشكل مدروس في مشروع التداخل االجتماعيّ  ونهالذي سيؤدّ أن يتدّرب الطالب على اختيار الدور. 

كحّد أقصى( إطالع المجموعة على أفكارهم طالب  3-2ِمن الطالب ) 1يطلب المعلم( دقائق 5) – تمهيد

واحترام، ثم يشير إلى أننا سنتمحَور اليوم حول  ومشاعرهم في أعقاب اللقاء السابق. يلّخص المعلم أقوالهم بتقّبل  
 .    الذي يناسبناالدوافع الشخصّية التي تدفعنا نحو اإلسهام والعطاء للمجتمع، وطريقة اختيار الدور 

يقوم المعلم يجيب الطالب و ؟ لماذا أنتم جالسون هنا؟ه الحّصةلماذا دخلتم إلى الصف في هذ(. دقائق 5) – نقاش

 الهم، مثال:" أقوةترجمب"

 االلتزام بالمطلوب -ألن الجرس قُِرع

 اّتباع القانون -ألن هذا واجبنا

 أهمّية ومغزى -ألن هذا مهّم بالنسبة لي

 اهتمام -ألن هذا مثير لالهتمام

 انتماء -ألن جميع أصدقائي متواجدون هنا

 استقرار -ألن هذا صّفي

 معلومات ومعرفة -له فيما بعدع  كي أعرف ما علّي فِ 

 ّتبعة.. أفعل ما يفعله اآلخروناّتباع العادة المُ  -أدري سبب وجودي هنا ال

 ...وغيرها

                                                           
1
 تبت الُجمل بصيغة المذّكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء.كُ  

    

 
 "وهذا.. هذا"

 الشخصّيةاّتخاذ القرارات، ومعرفة الدوافع 
 مدروسبشكل واالختيار 
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 مصالح() دوافعن يدفعاننا إلى القيام بأمور؟ يما هو المصطلح الذي يصف الرغبة والحاجة اللذ

 ما هو "الدافع"؟

الحاجات، الرغبات، الضغوطات، الطموحات، األحالم، المعتقدات، الِقَيم،  ِمّم تتكّون دوافعنا في الحياة؟

 بات..المتطلّ 

  -سنسأل أنفسنا ثالثة أسئلة كيف يمكن أن نشّخص دوافعنا؟

 

  (أملكهاماذا يناسبني؟ )صفات وقوى 

 ( يَ القِ ما الذي يوّجهني؟)م والمعتقدات 

  ل قلبي(يمستيالذي ماذا أريد؟ )ما 

لالدوافع الشخصّية  -بوالقلستميل اآلن سنتدّرب على معرفة ما ي  اإلسهام في المجتمع.  َحو 

م والمعتقدات، وحّددنا ألنفسنا بروفيل الصفات والقدرات.. وماذا بقي؟ أن يَ لقد طرحنا السؤال في السابق حول القِ 

نصغي لقلوبنا.. ما الذي يستميلني؟ ماذا أريد؟ أين سأستمتع؟ أين سأشعر بأني ذو قيمة؟ إلى أين سيسعدني أن 

 آتي؟ ما الذي يثير اهتمامي؟ ما المهّم بالنسبة لي؟ 

 كمأداء دور نحوفّكروا وحاولوا تحديد دافعكم الذي يدفعكم  -م بها الطالبة التي سيقوالمهمّ ( دقائق 15) –فعالّية

. لقد جمعنا بعض الكلمات التي تشير إلى دوافع عديدة، حيث يمكنكم االستعانة في مشروع التداخل االجتماعيّ 

)ستكون  تقترحونها كلمات أن تضيفوا يمكن. بطبيعة الحال، بها. اختاروا خمسة دوافع ِمن الكلمات المكتوبة

مدى إلى  عددهذا ال يشير ، حيث5تى ح 1ن مِ  عدد عندما تنتهون ِمن ذلك، عليكم اختيار .فارغة( أوراقهناك 

   . ا العدد على الورقة ِمن الخلف. اكتبوأهمّية هذا الدافع بالنسبة لكم

دافع، مثال: منها  على كل  ُكِتب  ،A4 يضع المعلم وسط الدائرة أوراق

 أؤّثر كي 

 أقّدم المساعدة كي 

 أستمتع كي 

 أتعّرف على أشخاص كي 

 أتعلّم أمًرا جديًدا كي 

 أفعل المطلوب كي 

 أحصل على عالمة جّيدة كي 

 أحصل على التقدير واالمتنان كي 

 ما أكون ذا أهمية بالنسبة لشخص   كي 

 أعمل في مجال يثير اهتمامي كي 

 يثير اهتمامي أتقّدم في مجال   كي 

 ِهم كي  أُس 

 أكون متداخال كي 

 ال أتوّرط كي 

 أني ذو قيمةبأشعر  كي 
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 صّف.العندما ينتهي الطالب نقوم بحساب المعّدل كي نكتشف الدوافع التي تمّيز 

 (دقائق 10) -نقاش

أمر  ما حول الدوافع بأمر  ما حول الدوافع التي توّجهكم؟ هل فوجئتم ب؟ هل فوجئتم ن خالل الفعالّيةماذا تعلّمتم عن أنفسكم مِ 

 ؟التي ظهرت في الصفّ 

 أستمتع"؟  كيأتعّرف على أشخاص" أو "كي " نحو أسهم" وبين الدوافع كيأؤّثر" أو " كي" نحوما الفرق بين الدوافع 

لماذا ِمن المهّم بالنسبة لنا أن نستوضح مع أنفسنا الدافع الذي يدفعنا؟ في أي مجاالت أخرى في الثانوّية يساعدنا االستيضاح 

 وحول دوافعنا الشخصّية؟ يولناحول م

 ؟ بشكل مدروس في مشروع التداخل االجتماعيّ  نادورختيار اكيف ستساعدنا معرفة دوافعنا وميولنا على 

 

 نقاط ورسائل مهّمة: -مالحظة للمعلّم

رّية كالعطاء ِمن ي  الدوافع الغَ اإليثار وِمن الدوافع. سنلفت انتباههم إلى  مختلفة ومشروعة سنشّجع الطالب على معرفة أنواع

االهتمام، كالتطّور الشخصّي الرغبة في اآلخرين، كما سنساعدهم على معرفة الدوافع التي تنبع ِمن األهمّية الشخصّية وأجل 

 التقدير..  الرغبة في الحصول على االستمتاع، 

 تهمإلى توعي ن فيهم ِمن َكَرم  ورأفة والتزام نحو اآلخر، باإلضافةمُ ما يك   إلى تمكين الطالب ِمن إبراز هذا النقاشيهدف 

 والتواصل مع عالمهم الداخلّي ومعرفة احتياجاتهم.

م، المغزى واألهمّية، رَ رّية، الكَ ي  الغَ اإليثار و -مصطلحات ِمن المهّم إكسابها للطالب وشرحها عندما يكون السياق مناسًبا

 االكتفاء

 

 (دقائق 10) :""ماذا يستميل قلبي؟

 كيف سنختار الدور الذي نريد أن نؤّديه؟

 .. ؟في االختيار أن نستخدمهاالتي يمكن  دواتاألما هي 

  ألنفسنا اهالذي كّونّ  البروفيل .1

 التي توّجهنا وحّددناها ألنفسنا القيمة  .2

بكم بما وقل ستميلفي تحديد ما ي هذا التطبيق ساعدكميس ."مسطرة المصالح"ُيدَعى  אפליקציה(اآلن سنتعّرف على تطبيق )

 إالَم تتوقون؟ ما الذي يثير اهتمامكم؟ يتعلّق بالتداخل والعطاء..

 ما األسئلة التي ستساعدكم على اختيار الدور؟
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ر يثير اهتمامه. على الطالب أن و  كّل دَ لسيقوم الطالب بحساب مسطرة التالؤم . 2 ختيارلالسنجمع األسئلة وسنبني مساطر 

 خانة اسم مكان التطّوع المالئم. كلّ  يكتب في

 5 4 3 2 1  

 يضجرني      اهتمامييثير 

 ال يناسبني      يناسبني

 انا ال أستطيع      أنا أستطيع

بالنسبة مريح 

 لي

ليس مريًحا      

 ليبالنسبة 

 يثير نفوري       اهتمامي يثير

يثير لدّي 

الشعور 

 بالّتحّدي

 هذا سطحيّ      

ِمن وجهة 

 نظري

 اهمًّ ليس مُ       همّ مُ 

 أؤّثرأنا ال       أنا أؤّثر

 

ماذا سيحصل إذا لم تكن هناك إمكانيّة أن اتطّوع في المكان الذي  -السؤالجري نقاًشا مع الطالب حول ِمن المهّم أن نُ  في الختام

 للقيام بالنشاط التطّوعي.إضافّية  إمكانياتإتاحة تطّرق في هذا السياق إلى خيبة األمل، والمرونة وأن نن المفّضل مِ اخترته؟ 

 

                                                           
 : تي تدّربنا عليها سابًقاال باإلضافة إلى األداة، يمكن أن يستعين الطالب بالمساطر -يوم ُمعّد للطبقة 2

 ل وعطاء؟ تداخُ ماذا في محيطي القريب يحتاج إلى \َمن -نظر حولي وأسألا 

 له؟ ماذا ِمن الصواب أن أفعل بشأن البيئة حولي وما الذي سيوّجهني فيما سأفعل، وكيفّية ِفع   – نظر نحو نفسي وأسألا 

 عينني على مساعدتهم؟ما هي الطاقات والمهارات والقدرات التي أملكها والتي ستُ  -نظر نحو نفسي ونحو البيئة وأسألا  


