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 1مةمقدّ 
ة الشخصّية التي سيحصلون عليها رة الهوّية الشخصّية عن أنفسهم وعن بطاقة الهويّ وبلو   يتعلّم المراهقون خالل سيرورة النموّ 

دّ نة. خالل هذه السّ  ة، ومعاينة القدرات والمهارات الشخصيّ  ة شخصّية" فرصة مهّمة للتأّمل الذاتيّ "بطاقة هويّ  الحصول على ُيع 

  رص والمخاطر.ة والضعف، والفُ واطن القوّ وم  

، بشكل عامّ  والتقّدم الذاتيّ  خالل سيرورة التطّور عين بهامهارة حياتّية نست ”SWOT“ داةاألو التأّمل الذاتيّ  نجعل نيمكن أ
سنقوم بالتمثيل ، ووالشخصيّ  التطوير التنظيميّ  كثيًرا بغية ”SWOT“داة األ. ُتست خدم ينّية بشكل خاصّ تحقيق أهداف ع  عند و

 الستخدامها في هذه الورشة.
 
 
 

 :سأهداف الدر

  أن يتعّرف الطالب على األداة“SWOT” واطن القّوة، كأ واطن الضعف، الفُ داة للتحليل والمعاينة الذاتّية: م  رص، م 
 والمخاطر.

  واطن القّوة والضعف  .الكامنة فيهمأن يشّخص الطالب م 

 .ب ر فرصة لتحقيق أهدافهم   أن يالحظ الطالب المواقف التي تشّكل خطًرا على تحقيق أهدافهم، والمواقف التي ُتعت 

 دافهم. أن يتعلّم الطالب كيفّية مواجهة المواقف التي تشّكل خطًرا على تحقيق أه 

  ّوتحقيق األهداف الشخصّية، ومواجهة المصاعب أن يتعلّم الطالب كيفّية استخدام األداة ِمن أجل التطّور الذاتي ،
 والتحّديات الشخصّية.

 
 الموادّ 
 ة تحوي شرًحا حول األداة. ، وورقة إضافيّ فارغة ”SWOT“ ورقة

 
 شرائح العرضانظر  -دة للمعلممساع   موادّ 
 

                                                           
1
ل بصيغة المذّكر لكّنها موّجهة لإلناث والّذكور على حّد سواء.   ُكِتب ت الُجم 

 

 ةمجال المهارات الحياتيّ  ،قسم برامج المساعدة والوقاية

   

 بطاقة هوّية شخصّية بواسطة

 SWOT 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/Zehout_Veshaihout/Aravit_Mazeget_Swot.pdf
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 ير الدرسس  
 

 شريحة العرض األولىدقائق،  5 –تمهيد 
 قدراتنا. ونواحي في ذاتنا  هاخاللن مِ "، حيث سنتأّمل SWOT" ، اسمهاذاتيّ للتأّمل ال سنتعّرف اآلن على وسيلة  

واطن الضعف التي سنالحظ المصاعب وم  كما والفرص السانحة لنا،  الكامنة فيناة واطن القوّ ن خالل هذه األداة م  مِ  سنالحظ
 رص.  ا، أو المخاطر التي يمكن أن تعرقل تحقيقنا لهذه القدرات والفُ نعتقد أنها تكمن فينا حاليًّ 

استخدام كيفّية سبة لنا )سنتعلّم تحقيق األهداف المهّمة بالنّ عند الف ْينة واألخرى  ينب "SWOT"األداة  ِمن المفّضل استخدام
ْيني( عند، ولكننا نستطيع استخدامها فيما بعد األداة بشكل عامّ   . تحقيق هدف  ع 

ينّية، وِمن المرّجح أن تتغّير نتائجها بين فترة وأخرى،  أثناءل الذات تتيح تأمّ  ”SWOT“داة األتجدر اإلشارة إلى أن  لحظة ع 
واطن قّوة    رًصا سانحة إضافية، كما يمكن أن تكون هناك مصاعب أو تحّديات أخرى.   وفُ  حيث يمكن أن نعثر على م 

 
 
 

 شريحة العرض الثانية -معلومات حول األداة
 

 أربعة أقسام: “SWOT”يوجد في األداة 
 

 S=STRENGHTS = :واطن القّوة و ي الّتيزاتميّ م م  طن قّوة: مهارات، قدرات، مواهب، صفات، طاقات، اأعتبرها م 
  موارد...

 
 W= WEAKNESSES  =:واطن الضعف وطن ض   تي الّتيزاميّ م م  ن تنبع مِ  عل لديّ ف: صفات، ردود فِ عْ أعتبرها م 

تصّعب ن خالل ردود أفعالهم والتي األفكار التي تظهر مِ  أن يالحظوااآلخرين )سنعلّم الطالب  حول نفسي وحولأفكار مختلفة 
 عليهم تحقيق أهدافهم(.

 
 O= OPPORTUNITIES = صال أموٌر أعتقد أنها يمكن أن تساعدني على أن أتطّور وأتقّدم وأحّقق أهدافي  :فُر 

، داخلي واطن القّوة الكامنة فيعن م  ِمن خاللها عّبر ها بردود ِفْعل افي. مواقف يمكن أن أقوم داخلي والطاقات الكامنة في
 . ومواقف يمكن أن تدفع قُُدًما بسيرورة تحقيق أهدافي.

 
 T=THREATS  =مواقف يمكن أن داخلي أموٌر يمكن أن تعرقل أو ُتفِشل تحقيق أهدافي والطاقات الكامنة في: مخاطر .
 .   ُمعيقةال يأفكارفي، ومواقف أتعامل معها باالعتماد على اهدأق تحقيق يتع
 

 بّين أدناه. ق ما هو مُ فْ نضعها في الجدول وِ 
 

واطن الضعف أن نحّول م   ، أيْ الجدول إلى أعلى حيث ترتفعانيهدف العمل على هذه األداة إلى تغيير موقع الخانتين السفلّيتين 
رص المواقف التي تنطوي على مخاطر إلى فُ  حويل، وتيقةعن خالل االعتراف بوجودها وتغيير األفكار المُ واطن قّوة مِ إلى م  

 ة قدر المستطاع.   " المواقف السلبيّ إبطال مفعولملكها، أو بواسطة "نواطن القّوة أو الموارد األخرى التي بواسطة تسخير م  
 

 
 

 شريحتا العرض الثالثة والرابعةدقيقة،  15 -العمل بشكل ذاتيّ 
تعلّم، ال -نةهذه المرحلة ِمن السّ  خالللتزامات الرغبات واالهداف واألو مهّماتالقائمة تحوي  واأن ُيِعدّ على الطالب 

 .  ذاتيّ اللتزام الاموضوع ، موهبة، ة معّينةعائلة، هوايالصدقاء، األ
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أصعب هدف(، وأن يقوم بتعبئة  ال يجب أن يكونكّل طالب اختيار هدف واحد ِمن القائمة. يجب أن يكون هدًفا ذا أهمية ) ىعل

 ق العناوين في الجدول. يمكن االستعانة باألسئلة اآلتية ِمن أجل تعبئة الجدول:فْ ، وِ الشخصيّ  SWOTـجدول ال
 
 
 

واطن القّوة  الفُرص م 

 صفات تفتخر بها
 حّتى هذه اللحظة نجازاتك  إ

 مهارات اكتسبت ها
 قوى تملكها

 أمور ُتْتقنها بشكل خاصّ 
 ُتتِقنها أكثر ِمن اآلخرينأمور 

تحقيق  علىأشخاص أو جهات يمكن أن تساعدك 
 األهداف، أو تساعدك بشكل عام

 أو صفات يقّدرها اآلخرون فيكقدرات 
 مهارات شخصّية

 قدرات خاّصة

التقّدم  علىيساعدوني أن أو أشخاص يمكن يمكن أن تساعدني دورات 
 نحو هدفي.

 نحو هدفي.خطوات يمكن أن أنّفذها كي أتقّدم 
واطن القّوة الكامنة في ستخدمها ِمن أوالتي يمكن أن  داخلي ما هي م 

 أجل تحقيق أهدافي؟ 
واطن القّوة التي أملكها والتي يمكن أن استخدمها كي يكون رّد  ما هي م 

 دة؛ فأخّفف ِمن التهديد؟هد  في الحاالت المُ  ِفعلي مختلًفا

واطن ال  مخاطر ّضعفم 

تعرقلني تعيقني وصفات أو أفكار أو تصّرفات 
ن تحقيق أهدافي )ِمن المهم أن نوضح وتمنعني مِ 

 للطالب أن االعتراف بنقاط الضعف هو قّوة!( 
 

 ؟يتقّدميعرقل ماذا يمكن أن 
 ماذا يمكن أن يمنعني ِمن تحقيق أهدافي؟

واطن ا  تقّدمي؟ ق يعالتي يمكن أن تلضعف ما هي م 
 ؟يقنيما هي المهارة التي أفتقر لها ويمكن لهذا أن يع
 أو تكبحني؟ يقنيما هي المعتقدات أو األفكار التي يمكن أن تع

واطن ضعفي؟التي يكون فيها رّد فِ ما هي المواقف   علي ِمن خالل م 
واطن  )ِمن المهم أن نوضح للطالب أن السلوك الذي ينبع من م 

ل كّ ش  ة إلى حالة تُ أن يحّول حالة حياديّ الضعف أو األفكار المعيقة يمكن 
 تهديًدا(

 
 
 
 

هذه المرحلة ِمن  خاللر حول قرار أو اختيار معّين يجب أن يّتخذه الطالب ن خالل التمحوُ مِ  SWOTيمكن التدّرب على 
عة األداة كوسيلة انج أن يبّين هذا، أو اختيار موضوع االختصاص وما شابه. يمكن حياته، كاختيار موضوع االلتزام الذاتيّ 

 خاذ القرارات.اتّ  تعيننا على
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 :مثال قبلةفي السنة المُ  إذا كان الطالب ينوي اختيار موضوع اختصاص نظريّ 

 

واطن القّوة  رصفُ ال م 

 أحّب الرياضياتو أنا جّيد جًدا في الرياضيات
 ةم بالمسؤوليّ اّتس اأن

 أدير وقتي بشكل جّيد أنا 
 أحّددها لنفسيق األهداف التي أحقّ أنا 
 نا طموحأ

 حاجةتعلّم مواّد بنفسي بواسطة الحاسوب إذا اقتضت الأن أأستطيع 

سنقضي أوقاًتا وصديقاي في هذا االختصاص أيًضا  سيتعلّم
 مًعا ممتعة

 سأستطيع االستعانة بهما في موضوع الفيزياء أيًضا
ة الفيزياء مع المعلمفي  سئلة  أستكون هناك حصص لحّل 

 في السنة المقبلة، وهي معلمة قديرة منيرة

واطن الضعف  مخاطر م 

 أكره الفيزياء )وهذا موضوع إلزامي في هذا االختصاص(أنا 
أنجح في  في موضوع الفيزياء فأنا ال فلح في تدّبر أموريأنا ال أ

 الماّدة استيعاب 
 أنا مضغوط

 ينفذ صبري بسرعة
  

ولن يتوّفر لدّي الكثير من  مرات في األسبوع 3 بأنا أتدرّ 
 أتمّرن على حّل األسئلةكي الوقت 

نحن ملزمون بتعلّم الفيزياء في هذا االختصاص وأنا أكره 
 الفيزياء

يمكن أن تؤّدي عالمتي في الفيزياء إلى انخفاض معدلي 
 العام وأنا أرغب في الحصول على معّدل مرتفع

 تواصل مع معلم الفيزياءأني أال أشعر ب

 
 
 

 دقيقة 15 -العمل في أزواج
ْيني(، يطلب منهم المعلّ بعد أن يقوم الطالب بتعبئة الجدول )يمكن أن يقوموا بذلك بشكل عامّ  م ، أو في سياق اّتخاذ قرار ع 

واطن القّوة )والفُ \التمحور مع زميل فكار األ تبادلو والدعم المتبادل المساعدةتقديم المرحلة إلى  هرص(. تهدف هذة حول قسم م 
 م في نجاحها(.  سهِ ة مالئًما كي يُ )ولذلك يجب أن يكون اختيار الشركاء في هذه المهمّ  الزميلين فيما بين

 
 شريحة العرض الخامسةدقائق،  10 -تلخيص

أقسام في الجدول  ن خالل هذه األداة؟ مع أيّ وخالل الدرس. ماذا عرفُت عن نفسي مِ  ذاتيّ الأفكاري ومشاعري خالل العمل 
ن التواصل مع هذا القسم؟ تواصلت ومع أّيها لم أتواصل؟ ما الذي ساعدني على التواصل مع هذا القسم؟  ما الذي منعني مِ 

 ألي درجة كانت األداة ناجعة بالنسبة لي؟ ماذا أحتاج كي أجعل األداة ناجعة وقابلة لالستخدام بالنسبة لي؟ 
ن خالل ن الطالب العثور على أمور مشتركة: مِ ؟ نطلب مِ SMART)) ألداة األخرى التي تعلمناهاواما العالقة بين هذه األداة 

أعاين الموارد والقدرات المتوّفرة لدّي كي أحّقق  ”SWOT“ األداة أحّدد هدًفا بشكل ناجع، وبواسطة "”SMARTداة األ
 الهدف الذي حّددته.   

 
 تلخيص وأمور يجب إبرازها خالل الحديث

ن خالل األسئلة الموّجهة، ومالحظة الطالب ومساعدتهم مِ  ،المفّضل التجّول بين الطالب عندما يقومون بتعبئة الجدولن مِ 
قّوة الواطن يستصعبون العثور على م   الطالب الذينة )الذين يواجهون صعوبة بشكل خاّص ويحتاجون إلى مرافقة شخصيّ 

ن مثال فيهم الكامنة  .واطن القّوة، وما شابه(ن م  ن المصاعب مقارنة مع القليل مِ مِ الكثير أشاروا إلى ، أو م 
، الطالب التي سيدّونهاالمعطيات  العالقة بين النظر عن قدر المستطاع، بغضّ  ةت هذه األداة لعرض صورة شموليّ دّ عِ لقد أُ 
 واطن قّوته وضعفه. كر م  تقدير نتيجة لذِ  خطر واحد وفرصة واحدة على أقلّ ن اإلشارة إلى مّكن مِ تح أن ين المرجّ مِ و

للتشخيص. ندعو  ر أداةً ب  عت  دة وال تُ ساعِ مُ وسيلة هي ونتهى الدقّة، األداة هي أداة عاّمة، وليست في مُ هذه تجدر اإلشارة إلى أن 
، ولكن في سياق هدف معّين يوّدون والتطّور الشخصيّ  ن سيرورة النموّ نة واألخرى كجزء مِ يْ بين الف   االطالب إلى استخدامه

 حياتهم.   فيمرحلة معّينة  خاللتحقيقه 
فعلّية كمهارة الخطوات الخاذ وتدفع إلى تحّمل المسؤولية واتّ  التعّمق والتأّمل الذاتيّ  قتضينها توْ ات األداة في ك  تكمن إيجابيّ 

 .  حياتّية خالل سيرورة النمّو والتطّور الشخصيّ 


