
الدرس الثالث

ما مهارات التوظيف الأساسية؟
للتوظيف،  الالزمة  المهارات  معىف  الطالب  يفهم  أن  إىل  الدرس  هذا  من  الأول  الجزء  يهدف 
عليه،  حصلوا  الذي  والتدريب  مهاراتهم  وإبراز  استعراض  بمزايا  الوعي  زيادة  إىل  يهدف  كما 
ي ملف شخصي وسوف يتعلم الطالب أن الملفات الشخصية تقدم نظرة ثاقبة عن 

اتهم �ف وخرب
ه عىل  ف أسلوب تعلم الفرد، والجوانب التنظيمية وأخالقيات العمل لديه، كما أنها تزيد من تركري

. تخطيط التطور الشخصي

 ، ي
ي مكونــات مهــارات التوظيــف مــن حيــث التنظيــم الــذا�ت

ي مــن الــدرس فســيبحث �ف
أمــا الجــزء الثــا�ف

والعمــل الجماعــي، والتفــاوض، هــذا بجانــب الهــدف الشــامل وهــو تطويــر قــدرات الطــالب عــىل 
ي المســتقبل.

ة بشــأن مســتقبلهم وزيــادة فرصهــم عملهــم �ف اتخــاذ قــرارات مســتنري

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف شفهي أو كتابي لمصطلح »مهارات التوظيف« من حيث التنظيم،   
والعمل الجماعي، والتفاوض.

إنشاء ملف شخصي لتطور القدرات الشخصية يتضمن إثباتًا لست مهارات من مهارات   
التوظيف، ودراسة استقصائية مكتملة حول إدارة الوقت.
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ح للدرس   التخطيط المق�ت

بداية الدرس )10 دقائق(  .1

أخبر الطالب أنهم ســوف يلعبون لعبة الكلمات في فرق، وأنه ســيكون هناك فرد واحد فقط من   ·
كل فريــق يقــوم بتدويــن الملحوظــات، وهــو الوحيــد الذي يمكنه كتابة وقــراءة الإجابة عن الختبار 
الــذي يضعــه المــدرس، ســواء أكان هــذا الختبــار ســؤاًل أم جملــة، وعلــى باقــي الفريــق أن يخبــر 
مــدون الملحوظــات بمــا يجــب عليه كتابته، وأول مــدون ملحوظات يقدم أوراقه متضمنة الإجابات 

الصحيحــة ســيفوز بنقطــة اللعبة لفريقه.

قــم بتقســيم طــالب الصــف إلــى فريقيــن، أو ثــالث فــرق فــي حالــة الفصــول الكبيــرة، حيــث   ·
يتكــون كل فريــق مــن ســتة إلــى عشــرة طــالب، وقــم بإعــداد لوحــة للنتيجــة علــى الســبورة، أو 
ــق )ج(، وهكــذا.  ــق )ب(، فري ــق )أ(، فري ــا، مثــل فري ــق حرًف ــكل فري جهــاز عــرض آخــر، وخصــص ل

اطلــب مــن كل فريــق أن ينظــر إلــى الصــور التــي تشــير إلــى المهــارات التــي يــرى أصحــاب العمــل   ·
أنهــا أساســية ومطلوبــة، وذلــك فــي الصفحــة )122(. 

ــار المــدرس الموجــودة فــي الملحــق رقــم 1، وعلــى كل فريــق أن  اقــرأ الأســئلة الخاصــة باختب  ·
يتعــاون فــي التفكيــر فــي أي مصطلــح/ صــورة يشــير إليــه ســؤال المــدرس، ثــم يخبــر مــدون 
الملحوظــات الخــاص بــه ليقــول الإجابــة، وأول مــدون ملحوظــات يرفــع أوراقــه بالإجابــة الصحيحة 
ــة  ــدى مــدون الملحوظــات إجاب ــى النقطــة، وإذا كان ل عــن الســؤال رقــم 1 ســوف يحصــل عل
ــْم بالتوجــه إلــى مــدون الملحوظــات التالــي الــذي يرفــع أوراقــه بالإجابــات  غيــر صحيحــة، َفُق

الصحيحــة، وهكــذا. خصــص للفريــق الفائــز نقطــة اللعبــة، وانتقــل إلــى الســؤال التالــي.

وكبديــل للتكيــف مــع اللعبــة، ولجعلهــا أكثــر تحّديًا للطالب رفيعي المســتوى امنــح الطالب دقيقة   ·
واحــدة قبــل بــدء اللعبــة لدراســة المصطلحــات والصــور الخاصــة بهــا والظاهرة في »مهــارات يرى 
أصحــاب العمــل أنهــا أساســية ومطلوبــة«، ثــم اطلــب منهــم إغــالق كتبهــم بينما تقــوم بقراءة الأســئلة. 

متابعة النشاط )5 دقائق(  .2

ي تعــد مطلوبــة أيًضــا مــن 
ولمتابعــة هــذا النشــاط، يجــب أن يتــم الربــط بالخصائــص الشــخصية الــىت

ي بحثهــم عــن مهــارات التوظيــف المثــىل، والهــدف هنــا هــو حــث الطــالب 
قبــل أصحــاب العمــل �ف

ات كل شــخصية، وكيــف أن تلــك المزايــا والقيــم يمارســونها  ف عــىل التفكــري فيمــا تنطــوي عليــه ممــري
ي حياتهــم اليوميــة.

ي العديــد مــن المواقــف والظــروف �ف
بالفعــل �ف

قــم بتوزيــع نســخة مــن المذكــرة رقــم 4 المتوفــرة في نهايــة الدرس على الطــالب كاّفة في الفصل،   ·
ومــن خــالل العمــل فــي مجموعــات ثنائيــة اطلــب منهــم ترتيــب الصفــات الشــخصية حســب مــا 

يعتقــدون أنهــا أكثــر أهميــة.

ُقــْم بتجميــع الطــالب كفصــل، واطلــب مــن كل زوج أن يقــول رأيــه للفصــل بأكملــه، ُمبديـًـا أســباب   ·
اعتقــاده بأهميــة هــذه الصفــة عــن غيرهــا.

أنِه النشاط بتوجيه سؤال للطلبة: لماذا قد يختلف الترتيب باختالف الأشخاص؟ والإجابة المحتملة   ·
قــد تكــون: إن ترتيــب هــذه الصفــات ســوف يعتمــد علــى خلفية الشــخص، وقيمه ورؤيتــه للعالم، 

والتــي قــد تكــون مختلفــة لدى الأشــخاص من ذوي الخلفيــات المتباينة. 
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الملفات الشخصية )15 دقيقة(  .3

، فــإن عمليــة إعــداد  ي المســتقبل، وبالتــاىلي
مــن المأمــول أن يصبــح بعــض الطــالب مديريــن وقــادة �ف

وا محاوريــن قادريــن عــىل إجــراء مقابــالت شــخصية  ملــف شــخصي قــد تســاعدهم عــىل أن يصــري
ي يجــب البحــث 

عــىل نحــو أكــرش فاعليــة، ويحــدث ذلــك مــن خــالل إدراك الخصائــص والســمات الــىت
ي الموظــف الجيــد، ولبــدء هــذه العمليــة:

عنهــا �ف

عرض الجمل الصحيحة / الزائفة في ملف التعريف المرتبط يعمل على السبورة أو على بروجيكتور   ·
آخر.

اطلب إلى الطالب )من خالل العمل في مجموعات ثنائية( إكمال نشاط صواب/ خطأ.  ·

اطلب من كل مجموعة ثنائية على حدة أن تبدى رأيها بشأن إجاباتها للفصل بأكمله.   ·

الإجابات: 1- صواب، 2- خطأ، 3- صواب، 4- خطأ، 5- صواب.  

الغرض من الملف الشخصي المرتبط بالعمل

صواب/ خطأ1.  هو تحديد المهارات التي اكتسبتها من خالل خبراتك وتجاربك

2.  اختيــار أعمالــك الســابقة وخبراتــك جميعهــا ووضعها بأي ترتيب في الملف 
الشخصي. 

صواب/ خطأ

3.  انتقاء أكثر الخبرات ارتباًطا بالعمل المتقدم له ووضعها في صيغة سهلة 
الفهم في الملف الشــخصي. 

صواب/ خطأ

الملف الشخصي الجيد يجب أن يحدد المهارات التي ل تهتم بتطويرها. صواب/ خطأ4. 

5.  الملــف الشــخصي الجيــد ينبغــي أن يظهــر لصاحــب العمــل دليــاًل علــى 
المهــارات التنظيميــة، ومهــارات التواصــل، وكذلــك المهــارات المرتبطــة 

بالمســتقبل المهنــي.

صواب/ خطأ

 ، ي الملــف الشــخصي
ف عــىل أهميــة توثيــق الدليــل عــىل المهــارات والمقومــات �ف كــري ي الرت

لالســتمرار �ف
ي صفحــة )124(، حيــث 

الموجــودة �ف العمــل  المــدرسي ومهمــة  الطــالب إىل كتابهــم  بإحالــة  قــم 
الشــخصية  والســمات  الموظــف،  مهــارات  ف  بــ�ي تكويــن صلــة  عــىل  الطــالب  المهمــة  هــذه  تشــجع 
المعنيــة، وأمثلــة عــىل ســلوكهم الخــاص الــذي يجســد تلــك الســمات والمهــارات. ولدينــا هنــا هــدف 
آخــر هــو أن يــدرك الطــالب أن خصائــص وســمات مثــل التنظيــم والتفــاوض هــي مهــارات يتــم 
ي حياتهــم اليوميــة بالمدرســة ومــن خــالل تفاعلهــم مــع 

تعلمهــا مــن الحيــاة، وأنهــم تعرضــوا لهــا �ف
الأصدقــاء والأ�ة منــذ الصغــر، وإذا كان الوقــت محــدوًدا يمكنــك أن تجعــل الطــالب يكملــون 
ي الوقــت 

ي الملــف الشــخصي الخــاص بهــم، و�ف
ي الفصــل، وينســخون الوثيقــة بدقــة �ف

الجــدول �ف
الــذي يناســبهم.
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إدارة الوقت )15 دقيقة(  .4

إدارة الوقــت هــي عمليــة تمكــن الأفــراد مــن إكمــال أحــداث، ووقائــع، ومهــام، وغــري ذلــك، بشــكل 
ي صفحــة )126(، 

مــدروس، ويمكــن تعزيــز نقطــة التعُلــم تلــك مــن خــالل مهمــة العمــل الموجــودة �ف
ي تطلــب مــن الطــالب اســتكمال الدراســة التشــخيصية، ويهــدف هــذا النشــاط إىل زيــادة وعــي 

والــىت
الطــالب بمواطــن القــوة والضعــف لديهــم فيمــا يتعلــق بــإدارة الوقــت.

بعد أن يقوم الطالب بإكمال الدراسة، على نحو فردي، وقراءة النتائج في جدول التقييم الذاتي،   ·
قــم بتقســيمهم إلــى مجموعــات مكونــة مــن ثالثة أو أربعة طالب، واطلــب منهم اقتراًحا عن كيفية 

تحســين إدارتهم للوقت.

ــه حديثــك إلــى الفصــل بأكملــه، ثــم اســأل أفــراًدا مــن كل مجموعة عن رأيهــم ومالحظاتهم عّما  وجِّ  ·
إذا كانت هناك أيّة طرائق مثيرة لالهتمام أو غير مألوفة تســتخدم لتحســين إدارة الوقت، يمكنك 
إعطــاء مثــال أو مثاليــن للطــالب الذيــن ل يســتطيعون التفكيــر في أيّة طرائق، مثل: 1(إنشــاء قائمة 
»المهــام« وذلــك بكتابــة المهــام جميعهــا التــي يجــب إتمامها. 2( إنشــاء قائمة »أولويات« بواســطة 
تعييــن الرمــوز التاليــة: )ين( = يـُـؤدَّى الآن، )يم( = يـُـؤدى اليــوم، )يل( = يـُـؤدى لحًقــا 3( 
استبعاد المشتتات، مثل: إغالق وسائل التواصل الجتماعي جميعها لمدة ساعة واحدة ثم التركيز 
على المهمة المطلوب إتمامها. ويمكنك أن تطلب إلى هؤلء الطالب القدوم إلى الســبورة وكتابة 

مــا يقــوم/ تقــوم بــه، فربمــا يحتــاج الطالب الآخرون إلــى تدوين ملحوظات بشــأن هذه الفكرة.

قــد يكــون مــن المفيــد أيًضــا أن يكــون هنــاك »حائــط العجائب« متاح في الفصل لتشــجيع الطالب   ·
علــى كتابــة طرائــق وأســاليَب لتحســين إدارة الوقــت ينشــرونها علــى الحائــط، وســيتيح ذلــك أيًضــا 
دارة الوقت  للطالب الأقل تميًزا نشر أفكارهم، وأن يتعرضوا لمواقف تجعلهم يستنبطون أفكاًرا لإ
دون شــعور بالرهبــة والخــوف مــن الطــالب الأكثــر تمّيًزا، عالوة علــى ذلك، يمكن للمدرس أن يختبر 
دارة الوقت من الحائط )ل تكون الطريقة التي سبق  الطالب الأكثر تميًزا بأن يختاروا إستراتيجية لإ
وأن قامــوا بطرحهــا( ويضعونهــا موضــع التنفيــذ. وفي الدرس التالي يمكنك تخصيص بعض الوقت 

للســماح بتقديــم تعقيبــات إلى الفصل بشــأن مدى فاعليتها.

أخيًرا، أبلغ الطالب أن الدراسة المكتملة هي مثال على الدليل الذي يظهر أنهم يدرسون المهارات   ·
الالزمة للتوظيف، ومن ثم، فربما يرغبون في أخذ نسخة من الدراسة المكتملة وضمها إلى ملفاتهم 

الشخصية في وقتهم الخاص.

ف عــىل اســتغالل الوقــت عــىل نحــو فّعــال  كــري هنــاك خيــار آخــر لتنــاول هــذا الجــزء، وهــو أن يتــم الرت
مــن خــالل تعلــم كيفيــة تجنــب التلهيــات وحــالت رصف النتبــاه، ويتــم اســتعراض ذلــك بالتفصيــل 
الطماطــم  تقنيــة  واســتخدام  التســويف«،  مــن  للتخلــص  »حــل  عنــوان  يحمــل  الــذي  القســم  ي 

�ف
ي أثنــاء أدائهــم 

ي الأســابيع القادمــة �ف
)*Cirillo, 2007(. اطلــب مــن الطــالب تجربــة هــذه التقنيــة �ف

ليــة، وأن يذكــروا مــدى فاعليتهــا، ومــاذا كان شــعورهم وقــت اســتخدامها مــن خــالل  ف للواجبــات المرف
ي كراســاتهم الخاصــة.

كتابــة أفكارهــم �ف

* Reference: https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique
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يتطــرق النشــاط التــاىلي للعمــل الجماعــي الفّعــال والتفــاوض، واللــذان يعــدان بجانــب إدارة الوقــت 
مــن الســمات الأساســية للمهــارات الالزمــة للتوظيــف، ويمكــن ممارســة تلــك المهــارات مــن خــالل 

تبــادل الأدوار.

قــم بتقســيم الطــالب إلــى مجموعــات مكونــة مــن أربعــة طــالب، وفــي حالــة الضــرورة، اجعــل   ·
المجموعات مكونة من خمسة طالب، و أخبرهم بوجوب التوصل إلى حل لتغطية وحدة إضافية 

مــن برنامــج التعليــم الأخالقــي، والتــي لــم يتــّم التخطيــط لهــا مــن بدايــة الفصــل الدراســي.

أخبر الطالب أن المدرسة إما أن تلغي درًسا في الرياضيات والعلوم كل أسبوع لدمج عمل برنامج   ·
التعليــم الأخالقــي، وإمــا أن تقيــم فصــول الدراســة الوحــدة الإضافية من البرنامج بعد المدرســة.

قم بتعيين طالبين للمناقشة في صالح الرأي القائل بتخصيص فصول بعد المدرسة، حيث إنهم   ·
ل يرغبــون فــي إلغــاء دروس الرياضيــات والعلــوم، وقــم بتعييــن طالبين آخريــن، أو ثالثة إن كانت 
لديك مجموعات مكونة من خمســة طالب، وذلك للمناقشــة في صالح الرأي المطالب بدروس في 

أثناء اليوم حيث إن لديهم التزامات أســرية بعد المدرســة.

قــم بإحالــة الطــالب إلــى الجــدول الموجــود كمثــال فــي كتــاب الطالــب صفحــة )131(، والخــاص   ·
بإســتراتيجيات لحل مشــكلة/ نزاع، والذي يشــير إلى إســتراتيجيات مثل البناء على أرضية مشــتركة 

واللجــوء إلــى الحلــول الوســط.

قم بالســير وســط الطالب، ول تتدخل إل للتشــجيع أو مســاعدة الطالب الأقل تميًزا على المشــاركة   ·
في تبــادل الأدوار.

إذا سمح الوقت، اطلب من مجموعة واحدة أداء دورها أمام طالب الصف.  ·
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