الخدمات النفس ّية االستشار ّية -وزارة التربية والتعليم

بطاقة هو ّية شخص ّية بواسطة
SWOT

قسم برامج المساعدة والوقاية ،مجال المهارات الحيات ّية

1

مقدّ مة
يتعلّم المراهقون خالل سيرورة النموّ وبلورة الهويّة الشخصيّة عن أنفسهم وعن بطاقة الهو ّية الشخصيّة التي سيحصلون عليها
خالل هذه ال ّسنة .يُع ّد الحصول على "بطاقة هو ّية شخصيّة" فرصة مهمّة للتأمّل الذاتيّ ومعاينة القدرات والمهارات الشخص ّية،
ومواطن القوّ ة والضعف ،والفُرص والمخاطر.
التطور والتقدّم الذاتيّ بشكل عا ّم،
ّ
يمكن أن نجعل التأمّل الذاتيّ واألداة ” “SWOTمهارة حياتيّة نستعين بها خالل سيرورة
خاصُ .تستخدم األداة ” “SWOTكثيرً ا بغية التطوير التنظيميّ والشخصيّ  ،وسنقوم بالتمثيل
وعند تحقيق أهداف عين ّية بشكل
ّ
الستخدامها في هذه الورشة.

أهداف الدرس:
 أن يتعرّف الطالب على األداة ” “SWOTكأداة للتحليل والمعاينة الذاتيّة :مواطن القوّ ة ،مواطن الضعف ،الفُرص،
والمخاطر.
 أن يش ّخص الطالب مواطن القوّ ة والضعف الكامنة فيهم.
 أن يالحظ الطالب المواقف التي تش ّكل خطرً ا على تحقيق أهدافهم ،والمواقف التي ُتعتبر فرصة لتحقيق أهدافهم.
 أن يتعلّم الطالب كيفيّة مواجهة المواقف التي تش ّكل خطرً ا على تحقيق أهدافهم.
 أن يتعلّم الطالب كيفيّة استخدام األداة مِن أجل التطوّ ر الذاتيّ  ،وتحقيق األهداف الشخصيّة ،ومواجهة المصاعب
والتحدّيات الشخصيّة.
الموادّ
ورقة ” “SWOTفارغة ،وورقة إضاف ّية تحوي شرحً ا حول األداة.
موادّ مساعدة للمعلم -انظر شرائح العرض
ُ 1كتِبت الجُمل بصيغة المذ ّكر لك ّنها موجّ هة لإلناث ّ
والذكور على ح ّد سواء.
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سير الدرس
تمهيد –  5دقائق ،شريحة العرض األولى
سنتعرّ ف اآلن على وسيلة للتأمّل الذاتيّ  ،اسمها " ،"SWOTحيث سنتأمّل ِمن خاللها نواحي في ذاتنا وقدراتنا.
سنالحظ ِمن خالل هذه األداة مواطن القوّ ة الكامنة فينا والفرص السانحة لنا ،كما سنالحظ المصاعب ومواطن الضعف التي
نعتقد أنها تكمن فينا حال ًّيا ،أو المخاطر التي يمكن أن تعرقل تحقيقنا لهذه القدرات والفُرص.
مِن المفضّل استخدام األداة " "SWOTبين الفيْنة واألخرى عند تحقيق األهداف المهمّة بال ّنسبة لنا (سنتعلّم كيفيّة استخدام
األداة بشكل عا ّم ،ولكننا نستطيع استخدامها فيما بعد عند تحقيق هدف عيْني).
تجدر اإلشارة إلى أن األداة ” “SWOTتتيح تأ ّمل الذات أثناء لحظة عينيّة ،ومِن المر ّجح أن تتغيّر نتائجها بين فترة وأخرى،
حيث يمكن أن نعثر على مواطن قوّ ة وفُر ً
صا سانحة إضافية ،كما يمكن أن تكون هناك مصاعب أو تحدّيات أخرى.

معلومات حول األداة -شريحة العرض الثانية
يوجد في األداة ” “SWOTأربعة أقسام:
القوة :مم ّيزاتي الّتي أعتبرها مواطن قوّ ة :مهارات ،قدرات ،مواهب ،صفات ،طاقات،
 =STRENGHTS = Sمواطن ّ
موارد...
 = WEAKNESSES = Wمواطن الضعف :مم ّيزاتي الّتي أعتبرها موطن ضعْ ف :صفات ،ردود ِفعل لديّ تنبع ِمن
أفكار مختلفة حول نفسي وحول اآلخرين (سنعلّم الطالب أن يالحظوا األفكار التي تظهر ِمن خالل ردود أفعالهم والتي تصعّب
عليهم تحقيق أهدافهم).
 = OPPORTUNITIES = Oالفُرص :أمو ٌر أعتقد أنها يمكن أن تساعدني على أن أتطوّ ر وأتقدّم وأح ّقق أهدافي
والطاقات الكامنة في داخلي .مواقف يمكن أن أقوم فيها بردود ِفعْ ل اعبّر مِن خاللها عن مواطن القوّ ة الكامنة في داخلي،
ومواقف يمكن أن تدفع قُ ُدمًا بسيرورة تحقيق أهدافي..
 =THREATS = Tمخاطر :أمو ٌر يمكن أن تعرقل أو ُتفشِ ل تحقيق أهدافي والطاقات الكامنة في داخلي .مواقف يمكن أن
تعيق تحقيق أهدافي ،ومواقف أتعامل معها باالعتماد على أفكاري المُعيقة.
نضعها في الجدول ِو ْفق ما هو ُمبيّن أدناه.
يهدف العمل على هذه األداة إلى تغيير موقع الخانتين السفليّتين حيث ترتفعان إلى أعلى الجدول ،أيْ أن نحوّ ل مواطن الضعف
إلى مواطن قوّ ة ِمن خالل االعتراف بوجودها وتغيير األفكار ال ُمعيقة ،وتحويل المواقف التي تنطوي على مخاطر إلى فُرص
بواسطة تسخير مواطن القوّ ة أو الموارد األخرى التي نملكها ،أو بواسطة "إبطال مفعول" المواقف السلب ّية قدر المستطاع.

ذاتي 15 -دقيقة ،شريحتا العرض الثالثة والرابعة
العمل بشكل
ّ
على الطالب أن ُي ِع ّدوا قائمة تحوي المهمّات واألهداف والرغبات وااللتزامات خالل هذه المرحلة مِن ال ّسنة -التعلّم،
األصدقاء ،العائلة ،هواية معيّنة ،موهبة ،موضوع االلتزام الذاتيّ .
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على ك ّل طالب اختيار هدف واحد مِن القائمة .يجب أن يكون هد ًفا ذا أهمية (ال يجب أن يكون أصعب هدف) ،وأن يقوم بتعبئة
الشخصيِ ،و ْفق العناوين في الجدول .يمكن االستعانة باألسئلة اآلتية مِن أجل تعبئة الجدول:
جدول الـSWOT
ّ

القوة
مواطن ّ
صفات تفتخر بها
إنجازاتك ح ّتى هذه اللحظة
مهارات اكتسبتها
قوى تملكها
أمور ُت ْتقنها بشكل خاصّ
أمور ُتتقِنها أكثر مِن اآلخرين
أشخاص أو جهات يمكن أن تساعدك على تحقيق
األهداف ،أو تساعدك بشكل عام
قدرات أو صفات يقدّرها اآلخرون فيك
مهارات شخصيّة
قدرات خاصّة
ضعف
مواطن ال ّ
صفات أو أفكار أو تص ّرفات تعيقني وتعرقلني
وتمنعني ِمن تحقيق أهدافي (مِن المهم أن نوضح
للطالب أن االعتراف بنقاط الضعف هو قوّ ة!)

ال ُفرص
دورات يمكن أن تساعدني أو أشخاص يمكن أن يساعدوني على التقدّم
نحو هدفي.
ّ
خطوات يمكن أن أنفذها كي أتقدّم نحو هدفي.
ما هي مواطن القوّ ة الكامنة في داخلي والتي يمكن أن أستخدمها مِن
أجل تحقيق أهدافي؟
ما هي مواطن القوّ ة التي أملكها والتي يمكن أن استخدمها كي يكون ر ّد
فِعلي مختل ًفا في الحاالت ال ُمهددة؛ فأخ ّفف مِن التهديد؟

مخاطر
ماذا يمكن أن يعرقل تقدّمي؟
ماذا يمكن أن يمنعني مِن تحقيق أهدافي؟
ما هي مواطن الضعف التي يمكن أن تعيق تقدّمي؟
ما هي المهارة التي أفتقر لها ويمكن لهذا أن يعيقني؟
ما هي المعتقدات أو األفكار التي يمكن أن تعيقني أو تكبحني؟
ما هي المواقف التي يكون فيها ر ّد ِفعلي مِن خالل مواطن ضعفي؟
(مِن المهم أن نوضح للطالب أن السلوك الذي ينبع من مواطن
الضعف أو األفكار المعيقة يمكن أن يحوّ ل حالة حياد ّية إلى حالة ُتش ّكل
تهدي ًدا)

يمكن التدرّب على ِ SWOTمن خالل التمحوُ ر حول قرار أو اختيار معيّن يجب أن ي ّتخذه الطالب خالل هذه المرحلة مِن
حياته ،كاختيار موضوع االلتزام الذاتيّ  ،أو اختيار موضوع االختصاص وما شابه .يمكن أن يبيّن هذا نجاعة األداة كوسيلة
تعيننا على ا ّتخاذ القرارات.
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إذا كان الطالب ينوي اختيار موضوع اختصاص نظريّ في السنة ال ُمقبلة مثال:
القوة
مواطن ّ
أنا جيّد ً
جدا في الرياضيات وأحبّ الرياضيات
أنا ا ّتسم بالمسؤول ّية
أنا أدير وقتي بشكل جيّد
أنا أح ّقق األهداف التي أحدّدها لنفسي
أنا طموح
ّ
ّ
أستطيع أن أتعلم مواد بنفسي بواسطة الحاسوب إذا اقتضت الحاجة
مواطن الضعف
أنا أكره الفيزياء (وهذا موضوع إلزامي في هذا االختصاص)
أنا ال أفلح في تدبّر أموري في موضوع الفيزياء فأنا ال أنجح في
استيعاب المادّة
أنا مضغوط
ينفذ صبري بسرعة

الفُرص
سيتعلّم صديقاي في هذا االختصاص أي ً
ضا وسنقضي أوقا ًتا
ممتعة م ًعا
سأستطيع االستعانة بهما في موضوع الفيزياء أي ً
ضا
ستكون هناك حصص لح ّل أسئلة في الفيزياء مع المعلمة
منيرة في السنة المقبلة ،وهي معلمة قديرة
مخاطر
ّ
أنا أتد ّرب  3مرات في األسبوع ولن يتوفر لديّ الكثير من
الوقت كي أتم ّرن على ح ّل األسئلة
نحن ملزمون بتعلّم الفيزياء في هذا االختصاص وأنا أكره
الفيزياء
يمكن أن تؤدّي عالمتي في الفيزياء إلى انخفاض معدلي
العام وأنا أرغب في الحصول على معدّل مرتفع
ال أشعر بأني أتواصل مع معلم الفيزياء

العمل في أزواج 15 -دقيقة
بعد أن يقوم الطالب بتعبئة الجدول (يمكن أن يقوموا بذلك بشكل عا ّم ،أو في سياق ا ّتخاذ قرار عيْني) ،يطلب منهم المعلمّ
التمحور مع زميل\ة حول قسم مواطن القوّ ة (والفُرص) .تهدف هذه المرحلة إلى تقديم المساعدة والدعم المتبادل وتبادل األفكار
سهم في نجاحها).
فيما بين الزميلين (ولذلك يجب أن يكون اختيار الشركاء في هذه المه ّمة مالئمًا كي ُي ِ
تلخيص 10 -دقائق ،شريحة العرض الخامسة
ُ
عرفت عن نفسي ِمن خالل هذه األداة؟ مع أيّ أقسام في الجدول
أفكاري ومشاعري خالل العمل الذاتيّ وخالل الدرس .ماذا
تواصلت ومع أيّها لم أتواصل؟ ما الذي ساعدني على التواصل مع هذا القسم؟ ما الذي منعني ِمن التواصل مع هذا القسم؟
ألي درجة كانت األداة ناجعة بالنسبة لي؟ ماذا أحتاج كي أجعل األداة ناجعة وقابلة لالستخدام بالنسبة لي؟
ما العالقة بين هذه األداة واألداة األخرى التي تعلمناها ((SMART؟ نطلب ِمن الطالب العثور على أمور مشتركةِ :من خالل
األداة ” "SMARTأحدّد هد ًفا بشكل ناجع ،وبواسطة األداة ” “SWOTأعاين الموارد والقدرات المتو ّفرة لديّ كي أح ّقق
الهدف الذي حدّدته.
تلخيص وأمور يجب إبرازها خالل الحديث
ِمن المفضّل التجوّ ل بين الطالب عندما يقومون بتعبئة الجدول ،ومساعدتهم ِمن خالل األسئلة الموجّهة ،ومالحظة الطالب
الذين يواجهون صعوبة بشكل خاصّ ويحتاجون إلى مرافقة شخص ّية (الطالب الذين يستصعبون العثور على مواطن القوّ ة
الكامنة فيهم مثال ،أو من أشاروا إلى الكثير ِمن المصاعب مقارنة مع القليل ِمن مواطن القوّ ة ،وما شابه).
لقد أ ُعِ ّدت هذه األداة لعرض صورة شمول ّية قدر المستطاع ،بغضّ النظر عن العالقة بين المعطيات التي سيدوّ نها الطالب،
و ِمن المر ّجح أن يتم ّكن ِمن اإلشارة إلى خطر واحد وفرصة واحدة على أق ّل تقدير نتيجة ل ِذكر مواطن قوّ ته وضعفه.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه األداة هي أداة عامّة ،وليست في ُمنتهى الدقّة ،وهي وسيلة ُمساعِ دة وال ُتعتبر أدا ًة للتشخيص .ندعو
الطالب إلى استخدامها بين الف ْينة واألخرى كجزء ِمن سيرورة النموّ والتطوّ ر الشخصيّ  ،ولكن في سياق هدف معيّن يودّون
تحقيقه خالل مرحلة معيّنة في حياتهم.
تكمن إيجاب ّيات األداة في ك ْونها تقتضي التعمّق والتأمّل الذاتيّ وتدفع إلى تحمّل المسؤولية وا ّتخاذ الخطوات الفعليّة كمهارة
حياتيّة خالل سيرورة النموّ والتطوّ ر الشخصيّ .

