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 أهداف اللقاء: 

 التداخل برنامج في  همأن يالحظ الطالب الطاقات والقدرات الكامنة في داخلهم التي تساعدهم على أداء دور
  . االجتماعيّ 

 برنامج التداخل االجتماعيّ  في همالطالب موقًفا يّتسم بالقدرة الذاتّية بما يتعلّق بأداء دور طّورأن ي. 

 )سنطلب ِمن الطالب الجلوس بجانب الطاولة ألنهم سيكتبون خالل هذا الدرس(

 

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

خلين" اتدتطّوعين وم  ـ "م  ثّم يشير: اليوم سنعاين طاقاتنا ومفهومنا حول أنفسنا ك   ،واحترام   اللقاء السابق، ويلّخص أقوالهم بتقّبل  

 في المجتمع.

 يصف مدى شعوركم بوجود ما يمكن أن تمنحوه لمجتمعكم. 10و 1 بين عدًدااختاروا  (دقائق 10) –نقاش

 )التواضع، الثقة بالنفس، الخوف، الواقع، الخبرة..(ما الذي أّثر على إجابتكم حسب رأيكم؟ 

ما  :مع األصدقاء، في مجال الرياضة، الهوايات.. وافحصوا -فّذتموها في مجاالت مختلفة خارج المدرسةنحاولوا أن تتذّكروا مهّمات 
 طالب(  3-2مدى تأثير تقييمكم لقدرتكم على مدى تنفيذ هذه المهّمات؟ )نطلب اإلجابة ِمن 

 أي -لقدرتنا الذاتّيةمفهومنا  ر على الطريقة التي نتعامل فيها مع المهّمة هولكّل مّنا صورة عن نفسه. أحد األمور التي تؤثّ 
لنا مع المهّمة، ودافعّيتنا، ر مفهومنا لقدرتنا الذاتّية على طريقة تعام  إيماننا بأنفسنا، وبطاقاتنا وبقدرتنا على النجاح. يؤثّ 
القدرة الذاتّية  يتحّسن القدرة الذاتّية المرتفعة ِمن األداء واإلنجازات. ما ه والخيارات التي ننتقيها، واألمور التي نتنازل عنها.

 ي إنجازها.المرتفعة؟ عندما نتعامل مع المهّمة ونحن مؤمنون بأننا سننجح ف

ًثا  د   3-2)نطلب اإلجابة ِمن  .مفهومكم لقدرتكم الذاتّية على أدائكم للمهّمة، بشكل إيجابّي أو سلبيّ فيه  أّثرتعليمّيًا حاولوا أن تتذّكروا ح 
  طالب(

                                                           
1
مل بصيغة المذّكر لكّنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء.   ِتب ت الج   ك 

    

    
 ْنحه لآلخرين"نني م  مكِ "هناك ما ي  

 موقف  طويرمعرفة الطاقات والقدرات وت
 يّتسم بالقدرة الذاتّية
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ن الوالدين سلبّية حصلنا عليها مِ )نجاحاتنا أو إخفاقاتنا، تعليقات إيجابّية أو ما الذي يؤّثر على مفهومنا لقدرتنا الذاتّية حسب رأيكم؟ 
 أو األصدقاء، قدوات نقتدي بها، مشاعرنا وأحاسيسنا(

مل  القصص التي تعرفونها حول "القدرة الذاتّية"؟\ما هي الج 

يل االنخراط في مشروع التطّوع والتداخل ب  منكم كسيرورة تحضيرّية ق   ستقومون اليوم ببناء "بروفيل" شخصّي لكل   
د لبناء "بروفيل" ألنفسكم في كّل مجال، حيث سيساعدكم هذا "البروفيل" على اإليمان بأنفسكم عْ نتم مدعوون فيما ب  . أاالجتماعيّ 

 وبأنكم تستطيعون.  قادرونأنكم بوسيذّكركم باستمرار 

 ن الصفات والقدرات(ل ومجموعة مِ م  ( )مرفقة ورقة ع  عمل ذاتيّ  – دقيقة 15) -فعالّية

 قدرة. عليك أن تختار ِمن القائمتين: 30وقائمة تحوي صفة  30أمامك قائمة تحوي 

 (تماًما" أنابشكل واضح )"وتظهر فيك صفات أو قدرات تمّيزك  10

 ("أنا بشكل جزئّي"صفات أو قدرات تملكها بشكل جزئّي ) 10

 ( )"ليست أنا مطلًقا"صفات أو قدرات ال تملكها، أو أنها مناقضة لك  10

"ليست أنا مطلًقا" على أنها الصفات التي أدرجتموها تحت عنوان اآلن دّونوا كّل القوائم في البروفيل الخاّص بكم )اكتبوا 
..."ل  "(ْست 

مال أو أقواال أنتم تعتقدونها عن أنفسكم أو قالها أحد لكم وأّثرت بشكل إيجابّي على  بعد ذلك، اكتبوا في داخل البروفيل ج 
 : أنا... )نعم، نعم.. حتى وإن كان هذا ال يشير إلى التواضع( اآلتية صيغةالالذاتّية. اكتبوا ذلك ب قدرتكمل كممفهوم

 

 -نقاش

كيف   كم؟في ةن موجودك  وها ولم ت  متم بالمهّمة؟ هل كانت هناك صفات وقدرات أردتم أن تتبنّ ماذا شعرتم وفّكرتم عندما ق  

 نفسي؟؟  هل المشاركة في النشاطات ِمن أجل المجتمع يمكن أن تكون فرصة إلثراء " نفسيأوّسع"يمكنني أن 

التمّعن في أنفسهم والتصريح عن قدراتهم. ِمن  تجّنبلدى قسم ِمن الطالب، ألنهم يريدون  غضًبا وسخريةقد تثير هذه الفعالّية 
المهّم أن نتيح لهم ذلك، وأن نتفّهم موقفهم، ويمكن أن نسأل الصف: لماذا نواجه صعوبة عندما نحاول ِذكر قدراتنا ومواهبنا؟ 

لِب منكم ِذكر اإلخفاقات والنواقص؟ لماذا؟ لما الكامنة فينا الطاقات  نواجه صعوبة في مالحظة ذاهل سيكون األمر مختلًفا لو ط 
 وفي ِذكرها؟  

ِمن المهّم أن نالحظ  .قد يستصعب قسم ِمن الطالب ألنهم ال يعرفون أنفسهم وستجعلهم هذه المهّمة يواجهون نقاط ضعفهم
ينق إلى أن يصّرحوا بتصريح أو فْ موقفهم هذا وأن نرافقهم برِ   رانهم بأنهم قادرون.   ين يذكّ صادق   تصريح 

ن يقول أن ِمن الممتع أن نفكّ ح ِمن المرجّ  ن األجدى أن نتدّخل هنا أيًضا . مِ الكامنة فينايجابّية اإلمور في األر أن يكون هناك م 
 فس. وإسهامه في الثقة بالنّ  اإلطراء الذاتيّ الثناء ور مًعا حول وأن نفكّ 

بالثقة واإليمان وانتهاء  رّددبدًءا بالتواضع والت ،مّنا ل  ِمن المهّم أن نذّكر الطالب في نهاية النقاش بالتسلسل الموجود داخل ك  
  بالذات. ِمن المهّم أن نالحظ هذا ونتيحه، وأن نتدّرب بالتزامن مع ذلك على تشخيص طاقاتنا وقدراتنا. 

ن   ؟ستخلصها ماطالعنا على اأدرك أمًرا ما حول نفسه وبإمكانه منكم م 

 10و 1 بين عدًدااختاروا د إلى السؤال الذي طرحناه في بداية الدرس: ع  ولن   مّعنوا جّيًدا في "البروفيل" الخاّص بكمتاآلن 

  ؟ت إجابتكمإجابتكم؟ ِمّم تأّثر ىهل طرأ تغيير عل يصف مدى شعوركم بوجود ما يمكن أن تمنحوه لمجتمعكم؟

 التي ق منا بها هنا؟ "البروفيل"ستوّدون استخدام عملّية بناء أخرى في حياتكم في أّي مجاالت 
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 -التلخيص

عرضها الخاّص به سيوّد أن ي "طاقة موجودة في "البروفيل\ةقدر\ف موهبةصِ يكتب كّل طالب على بطاقة الصقة كلمة واحدة ت  
 قها على اللوح.  البطاقات الالصقة ويقرأها ويعلّ المعلّم يجمع لمجتمع. ا ويقترحها على

وعاودوا  أنشئوا عالقة صداقة معهطالبي األعزاء، البروفيل الذي كّونتموه اليوم هو هدّيتكم ألنفسكم.  -أقوال للتلخيص
 . حافظوا عليه ودعوه يحافظ عليكم...تكمن فيكمركم بأمور إيجابّية زيارته في أوقات متقاربة، حينها سيذكّ 

 

 

 

 "البروفيل"ورقة . 2      ورقة الصفات والقدرات .1: أوراق عمل – قلح  م  

  



 دولة إسرائيل
 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة التربوّية
 القسم أ، الخدمات النفسّية االستشارّية

 

 

 ن كّل قائمة:قدرة. عليك أن تختار مِ  30صفة وقائمة تحوي  30قائمة تحوي أمامك 

 
 ( )"أنا تماًما"صفات أو قدرات تمّيزك وتظهر فيك بشكل واضح  10
 أنا بشكل جزئّي"()"صفات أو قدرات تملكها بشكل جزئّي  10
 )"ليست أنا مطلًقا"( تماًما  نقيضكصفات أو قدرات ال تملكها بل هي  10
 

 مهاراتالمواهب والقدرات، ال صفاتال

 ة\رياضيّ  حاسوب قدرة تنظيمّية ة\خاّلق ة\عنيد ة\كريم

تنازل ة\حّساس  لياقة جّيدة نترنتاإل قدرة قيادّية ة\مثابر ة\م 

 ذاكرة جّيدة محّركات إنشاء عالقات ة\شجاع ة\مشاكس ة القلب\طيب

ل قدرة تواص  
 مع اآلخرين

أتدّبر أموري  ة\قوي ة\عادل
مع األوالد 
 الصغار

أتدّبر أموري مع  والتركيب فكيكالت
 الكبار

الترتيب  ة\هادئ ة\حكيم ة\منفتح
 والتنظيم

 الموسيقى التصميم

ة \سهل
 المراس

ال يعتريني  ال أفزع
 شعور بالضغط

أبعث الشعور  التصميم الّرسم
 بالفرح

العناية    حّس فكاهة
 بالحيوانات

رباطة الجأش  الغناء
 وحّل المشاكل

 اتعلّم سريًعا الرياضة اإلرشاد   ة\محتِرم

يسعدني تقديم 
 المساعدة 

  الرقص التدّرب  

   التعليم   ة\مسؤول

 

 طلًقا"أنا م   ستلي" "أنا بشكل جزئّي" "أنا تماًما"
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وى" الخاّص بهم. يمكن أن يكّونوا "بروفيل الق  كي إليكم تخطيط لـ "بروفيل" يستطيع الطالب أن يكتبوا فيه صفاتهم وقدراتهم، 
عوا الطالب يرسمو\طالب توّزعوا نسخة منه لكلّ  د     -بأنفسهم بروفيلهم الخاصّ  نة، ولكن ِمن المفّضل أن ت 



 دولة إسرائيل
 وزارة التربية والتعليم

 اإلدارة التربوّية
 القسم أ، الخدمات النفسّية االستشارّية

 

 

 

 


