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، جمية  الحوةوق محفوظةة، بمةا فةي قلة  حوةوق نتةادة ننتةا  كة   و  ©9552منظمة التوستماسترز العالميةة ، 
نن منظمةة التوستماسةترز العالميةة .   بدون موافوة خطية من المراكز الرئيسةيةبأي شك اتاإلصدار هبعض هق

و شةةعار التوستماسةةترز العالميةةة هةةي كت ةةا تةمةةات تجاريةةة  لمنظمةةة التوستماسةةترز العالميةةة  التوستماسةةترز
 المسجتة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا والعديد من دو  العالم األخرى.

 
  990، كتالو  رقم 9556في تام  وتمت مراجعتهصدار داخ  الواليات المتحدة األمريكية، تمت طباتة هقا اإل
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 مهمة منظمة التوستماسترز العالمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 .ةحقيقة واقعية وعالمي دة  تسعى لجعل التواصل الشفهي الفعاؿإف التوستماسترز العالمية هي حركة رائ
 

تقـو منظمة التوستماسترز العالمية مف خالؿ أعضاء نواديها، بمساعدة الرجاؿ والنسػاء يػي تعمػـ ينػوف 
التحدث واالستماع والتفكير والمهارات الحيوية التي تعزز تحقيق الذات وتحسف مف القيادة الكامنة داخػل 

 عـ الفهـ والتفاهـ اإلنساني وتساهـ يي النهوض بالبشرية.المرء وتد
 

ترتكز مهمة التوستماسترز العالمية عمى توسيع شبكة نواديها عمػى المسػتوا العػالمي بشػكل متواصػل ، 
 وبذلؾ تتيح الفرصة ألعداد كبيرة مف الناس االستفادة مف برامجها.

 
 
 
 

 

 

 

 التوستماسترزنادي مهمة 
تعميمية إيجابية يسودها التشارؾ حيػث يمتمػؾ كػل عضػو  ةتوستماسترز يي تويير بيئتنحصر مهمة نادي ال

ييها الفرصة لتنمية مهارات االتصػاؿ ومهػارات القيػادة ، والتػي تقػـو بػدورها باالهتمػاـ ببنػاء الفقػة بػالنفس 
 وتنمية الشخصية.
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  عهد التوستماسترز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بػ  إف لػ   يػ   الذاتيػ  مياراتػؾ فيذا يعني أكثر مف مجرد تعيد بتنم زلكونؾ عضوًا في نادؼ التوستماستر 
أعضػػاا النػػادؼ بػػ  ومػػن  تواصػػ  مػػن النػػادؼ ومػػنال فإنػػو يػػعتي عميػػوشػػ ص تمت ػػو بنػػوادؼ التوستماسػػترز 

 رىا. المنظم  بعس
 

 عهد التوستماسترز
 باآلتي: أتعيد ز العالمي  وعضو في النادؼ إنني لعضو في منظم  التوستماستر 

 أف أ ضر اجتماعات النادؼ بانتظاـ؛ 

 عمػػ  مشػػارةن مرتكػػزا فػػي ذلػػؾ   وجػػو  أف أقػػـو بإعػػداد جميػػن مشػػارةن ال طبػػ  وال ياديػػ  عمػػ  أكمػػ
 ؛  ال ائد المتملفتواص  المت دم  أو لتاب متواص  المتملف أو لتب الممف لتاب المع وذة 

  مياـ االجتماع. بإعداد وتنفتذأف أقـو 

  أزود زمبلئي األعضاا بالت تيـ الداعـ والبنااأف. 

  تتعممػوا أف لجميػن األعضػاا ؼ في ال فاظ عمػ  بتئػ  إتجابيػ  و ميمػ   تػ  تتثنػ  لناداعد اأسأف
 وةت دموا.

 أف أقـو ب دم  النادؼ عندما يطمب مني ال ياـ بذلؾ لما لو لنت موظفا بالنادؼ . 

 .أف أعام  زمبلئي أعضاا النادؼ وضتوؼ النادؼ بل  تبجت  وا تراـ 

 اعػػات النػػادؼ  تػػ  تػػرػ ىػػؤالا الضػػتوؼ المنػػافن التػػي ل ضػػور اجتم اً أف أصػػط ب معػػي ضػػتوف
 عضوي  التوستماسترز.  دميات

  الت دتروبرامج التعميمي  التوستماسترز برامج التعميمات وال واعد التعميمي  ال اص  ببأف ألتـز. 

   جمين أنشط  وأعماؿ التوستماسترز. تنفتذالشرؼ واأل بلؽ ال متدة أثناا  معاتترأف أ افع عم  
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 قائمة المحتويات
 

   الم دم 
  االستماع وال يادة 1مشروع 
  التفلتر الن دؼ/الت متم  2مشروع 
  إعطاا المبل ظات/التع تبات 3مشروع 
  إدارة الوقت 4مشروع 
  الت طيط والتنفتذ 5مشروع 
  التنظيـ واالنتداب 6مشروع 
  تنمي  ميارات التسيت  ال اص  بؾ 7مشروع 
  ت فتز األش اص  8مشروع 
  )النصح بإ بلص( اإلرشاد 9مشروع 
  ناا فرةوب 11مشروع 
  المم و

   قالب المشروع
  العالمي  زالتوستماستر طرؽ ال يادة والتواص  ف  منظم  

  لتواص  وال يادة فرص أ رػ ف  مسارػ ا
   وؿ ناديؾ

  لتتب/دلت  التواص  المت دـ
   المتملفتطبتو ملافئ  ال ائد 
  سج  إتماـ المشروع

  قيـ ناديؾ
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 المقدمة
 تػػػث يشػػػتك  النػػػاس مػػػف ال ػػػادة الموضػػػوعات المتداولػػػ  فػػػي الوقػػػت المعاصػػػر.  أ ػػػدال يػػػادة  تعػػػد

 .الت  تواجييـر و ال ادة أنفسيـ عف األمةت دث . ب  و ويشتروا إل   اجتنا إل  قادة أ رةف ال التتف
اآل ػػرةف مػػف  يملػػنيـ التػػعثتر عمػػ . فلػػ  منظمػػ  ت تػػاج إلػػ  قػػادة االعػػالـ مع ػػدا وفػػي تتتػػر مسػػتمر 

بنػػػا إلػػػ   قػػػادة يملػػػنيـ تجميعنػػػا والعبػػػورالت ػػػديات   يملػػػنيـ مجابيػػػ   قػػػادة اؼاألىػػػدأجػػػ  ت  تػػػو 
 وث  . بتاي المست ب  

رأػ ىػذا الموضػوع  وي ػدـ لػ  مؤلػ   ىنػاؾ العدتػد مػف الكتػب التػي تتنػاوؿ؟ ال ائدما الذؼ يصنن 
 :قمت  مف الصفات الت  ذلرت ف  ىذه الكتبفيما تمي  م تم . ونعرض

 
 ....... ال ائد بما تم تتمتن
   جرغ 

 عم  الم اطر م داـ 

 م طط 

 بلؽ/مبدع  

 شجاع 

 مستمن جتد 

 اسـ  

  مثال 

 مت مس 

 م فز 

 منظـ 

 تفلتر ن دؼ ذو 

 
  ميػارات بػ  وعػبلوة عمػ  ذلػؾفرص  لتػتعمـ بعػض  الذػ تتبعو زالتوستماستر يعرض عميؾ نادؼ 

ذا الكتػاب ي ودؾ ىػسػ تصبح قائدا في عممػؾ وفػي مجتمعػؾ. و  ػبلؿ عمميػ  التعمػيـ يساعدؾ لك 
 يملنػػػؾويعطيػػػؾ تمػػػارةف عمميػػػ  فػػػي ال يػػػادة.  تػػػث ترلػػػز ىػػػذا الكتػػػاب عمػػػ  ميػػػارات ال يػػػادة التػػػي 

تعمميا مف  ػبلؿ العمػ  فػي العدتػد مػف أدوار اجتماعػات التوستماسػترز.  تػث يملنػؾ تعمػـ ليفيػ  
دارة الوقػػت والتسػػيت  الت طػػيط و الاالسػػتماع والتفلتػػر الن ػػدؼ و  بػػإ بلص  والنصػػح والت فتػػزتنظػػيـ واا

 المثال وتكوةف فرةو. ومف المملف أيضا تعمـ ىذه الميارات وميارات أ رػ  بما في ذلؾ التفلتر 
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والت طػػػيط االسػػػتراتتجي  مػػػف  ػػػبلؿ العمػػػ  فػػػي دور موظػػػ  النػػػادؼ أو مػػػف  ػػػبلؿ  وتوطتػػػد ال ػػػيـ
 العالمي .  زالتوستماستر دراس  لتب سمسم  "تفوؽ ال يادة" ال اص  بمنظم  

 
 منظمةكيف تعمل ال

ال يعتبػػػػر برنػػػػامج التوستماسػػػػترز برنامجػػػػا دراسػػػػيا أو مدرسػػػػ  تجارةػػػػ  أو دورة رسػػػػمي  أ ػػػػرػ فػػػػي 
عمػ  الشػ ص يصػن  أو  جػرات دراسػي . ال  أسػاتذةأو  فمف تجد معممتفوال يادة.  ال طاب العاـ

يػ  ا تبارات. ففي التوستماسػترز تػتعمـ األعضػاا مػف  ػبلؿ دراسػ  الكتػب والممارسػ  العمم ت اـوال 
اجتماعػات النػادؼ ورش  وتعػدالنػادؼ.  وتتـ عممي  التعميـ دا   م ػيط. بعضيـ البعضومساعدة 
لػنفس ال يػادة التواصػ  مػن اآل ػرةف الموجػودتف بالنػادؼ يملنؾ تعمػـ وممارسػ  ميػارات عم   تث 

 ومشاىدة زمبلئؾ مف أعضاا النادؼ.  من عم ال. تتعمـ مف  بلؿ اليدؼ
ة مشروعات ف  ىذا الكتاب عم  ميارة قيادي  م تمف   وةوفر ال مفي  وةرلز ل  مشروع مف العشر 

المعموماتيػػ  والواجبػػات المفروضػػ  التػػ  تتطمػػب منػػؾ العمػػ  فػػي وا ػػد أو أكثػػر مػػف االجتماعػػات 
ال اصػػ  أو مػػف أدوار النػػادؼ التػػي مػػف المملػػف أف تػػتعمـ  بلليػػا جانبػػا مػػف جوانػػب ىػػذه الميػػارة. 

ومراقػػب الوقػػت ومػػدتر االجتمػػاع وعػػداد أصػػوات مػػ ا الفػػراغ وم ػػيـ  ـالم ػػيتشػػم  تمػػؾ األدوار دور 
وىناؾ بعض النوادؼ ليا أدوار إضافي . في معظـ المشروعات يملنؾ ا تيار الػدور الػذؼ  -عاـ 

ترغب العم  بو. وعم  الرغـ مف أنو يملف تعمـ ميارات ال يادة في جمين أدوار االجتماع  إال أف 
دـ  بػػػػرات تعمػػػػـ أفضػػػػ  مػػػػف غترىػػػػا. عمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف أف إكمػػػػاؿ ت ػػػػ يىنػػػػاؾ بعػػػػض األدوار التػػػػ

 المشروعات بالترتتب مفتد جد  إال انؾ لست مضطر لعم  ذلؾ.
فػاف  مػف المشػروعات الم تمفػ . عمػ  سػبت  المثػاؿ  لثتربعض أدوار االجتماعات متطمبات  تمب 

لمػرة  لعمػ  لم ػيـ. واتعطيؾ ال يار لتعم  لم يـ ل طتب ُم ضػر 8و  3و  2و  1رقـ  المشارةن
شػيادة . ولكػي ت صػ  عمػ  متطمبػات المشػارةن األربعػ مبي متطمبػات مشػروع وا ػد ولػيس وا دة ت

 عميؾ العم  لم يـ أربع  مرات م تم  . تجب  المشارةن األربع 
فػػي ىػػذا الكتػػاب.  تتمػػوالتصػػوةبات الشػػفيي  والكتابيػػ  عػػف لػػ  دور قيػػادؼ  أ ػػد الم يمػػتفيعطيؾ سػػ

ل ػػػوة ويعػػػرض عميػػػؾ بعػػػض   مشػػػترا إلػػػ  ن ػػػا  ا صػػػي فػػػي دورؾ ال يػػػادؼشرأيػػػو ال يعطيػػػؾ تػػػث 
وىػو مسػػاعدتؾ فػي أف تصػػبح  :ىػدفا وا ػػدالػدتيـ ال ػادـ. الم يمػػوف  ؾدور االقترا ػات لت سػتف فػػي 

 قائدًا أكثر فاعمي .
مف المملف أف تكم  الكتاب بطرة تؾ ال اص   ومف المملف أف تعم  بػو فػي نفػس الوقػت الػذؼ  

 " أو في "لتب التواص  المت دـ"المتملف"لتاب التواص  تعم  فيو في 
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 يرص قيادية أخرا 
 تػػث ت ػػـو بإعػػداد وتنفتػػذ  لع ػػد مػػوظف  النػػادػ العمػػ  فيملنػػؾ.  بػػرات ال يػػادة إليػػؾناديػػؾ  ي ػػدـ 

برنػامج "ال يػادة الرفيعػ "  لمػا يملنػؾ إتمػاـلمساعدة النادؼ في تمبي  ا تياجػات األعضػاا.  ال طط
العمػػػ  فػػػػي   تػػػث أفب ياتػػػؾ الش صػػػي  أو المينيػػػ .  المتعم ػػػػ ال يػػػادة  مشػػػارةن فػػػ  أ ػػػد والعمػػػ 

عمػ  ت سػتف ميػارات ال يػادة لػديؾ سيسػاعدؾ ال يادي  في مستويات أ رػ مػف المنظمػ   المناصب
 أيضا.

 
  التواصل تدريبات

ن ـو عندما  لديؾفي ناديؾ ما ىو أكثر مف ميارات ال يادة. فستبني ميارات التواص   سوؼ تتعمـ
وتعمػػػػػ  فػػػػػي أدوار أ ػػػػػرػ قبػػػػػ  ذلػػػػػؾ طابػػػػػا معػػػػػدًا وتم ػػػػػي   والت ػػػػػارةر بت ػػػػػديـ الت تيمػػػػػات الشػػػػػفيي 

ال طابػ   اإلضػافي  مػف  ػبلؿ إكمػاؿ مشػارةنتواصػ  التنمي  ميػارات ويملنؾ أيضا لبلجتماعات. 
 طػػاب ". ويسػػاعدؾ لػ  مشػروع فػي ىػذا الكتػػاب عمػ  إعػداد وت ػديـ المػتملفالتواصػ  ”فػي لتػاب 

 قائد. ى  أ د مصادر ال وة ألػميارات ال طاب  الجتدة . ففعاؿ
 

 المكايئات عديدة
. فعنػد إتمامػؾ لممشػارةن العشػرة أيضػا لف تتعمـ ميػارات ال يػادة وال طابػ  ف ػط  بػ  سػت در جيػودؾ

 عرضيا في البتتوى  شيادة يملنؾ   المتملففي ىذا الكتاب  سوؼ ت ص  عم  ملافئ  ال ائد 
  منظمػ  التوستماسػترز العالميػ   طابػا بإتمامػؾ ىػذه المشػارةن لصػا ب الملتب. وسوؼ ترسػ أو

 العم  التابن لو إذا رغبت أنت في ذلؾ.
 

والػذػ مػف  التواصػ ؛بداي .  تػث أف التوستماسػترز تػوفر مجػالتف لمتعمػيـ: مجػاؿ مجرد ولكف ىذا 
تنميػػػ   سػػػتطينت والػػػذؼ مػػػف  بللػػػو ؛ال طابػػػ   ومجػػػاؿ ال يػػػادة ؾ فػػػ تسػػػتطين تنميػػػ  مياراتػػػ بللػػػو 

يمنػػؾ ت ػػدتر  ػػدماتؾ بشػػت  أ ػػد المناصػػب عنػػدما تشػػترؾ فػػي مجػػاؿ التواصػػ   ميػػارات ال يػػادة. 
 مف الدرج  الثاني  )متواص  مت دـ و  (المستوؼ البرونزؼ ) مف الدرج  الثالث متواص  مت دـ  التالي 

شػػػارؾ فػػػي . وعنػػػدما ت(المسػػػتوؼ الػػذىبيمػػف الدرجػػػ  األولػػػ  )متواصػػػ  مت ػػػدـ ( و المسػػتوؼ الفضػػػي
)لمػػا ذلػػر فيمػػا سػػبو(  لػػ ال ائػػد  يملػػف ت ػػدتر  ػػدماتؾ بع ػػد المناصػػب التاليػػ :   ال يػػادة مجػػاؿ

)المسػػػتوؼ  مػػػف الدرجػػػ  الثانيػػػ قائػػػد مت ػػػدـ و  (المسػػػتوؼ البرونػػػزؼ ) مػػػف الدرجػػػ  الثالثػػػ قائػػػد مت ػػػدـ و 
وا ػد  . فالمجاالف غتر مشترلاف بشل  لمي. فيملنؾ العم  في نفس المجالتف فػي وقػت الفض (

 مػػدتر االجتمػػاعملافئػػ   ويلمػػف الت ػػدتر األساسػػ  فػػ  الفػػرؽ بػػتفومػػف األفضػػ  لػػؾ ال يػػاـ بػػذلؾ. 
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مػػف  "متواصػػ  مت ػػدـ فػػي لػػبل المجػػالتف وقػػد  صػػموا عمػػ  ملافئػػ   لمعػػاممتفالمتمتػػز  التػػي تمػػنح 
 .ضي()المستوؼ الف مف الدرج  الثاني قائد مت دـ مستوؼ الذىبي( وعم  ملافئ  الالدرج  األول  )

  ائم  المبتن  لمملافئات المتا   ومتطمبات ل  منيا.لراجن المم و: لمتعرؼ عم  ا
  

   هناؾ الكفير!
التوستماسػػترز فػػرص أ ػػرػ لمتواصػػ  وال يػػادة   مػػف م تويػػات ال طػػب إلػػ  منظمػػ  تعػػرض أيضػػا 

 المم و لمتعرؼ عم  الفرص المتا   لؾ. راجنمناضد ال طباا.  
تسػػاعدؾ عمػػ  سالتػػي و كتػػب والكتتبػػات والبػػرامج األ ػػرػ مراجػػن لم سػػوؼ تجػػد  ػػبلؿ ىػػذا الكتػػابو 

مػػف المرلػػز الرئيسػػي  يملنػػؾ شػػراا ىػػذه المػػوادبشػػل  أكبػػر.  لػػديؾتنميػػ  ميػػارات ال طابػػ  وال يػػادة 
مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػبلؿ الموقػػػػػػػػػػػػن اإلليلترونػػػػػػػػػػػػػي:  قػػػػػػػػػػػػدـ طمبػػػػػػػػػػػػػؾالعالميػػػػػػػػػػػػػ .  زالتوستماسػػػػػػػػػػػػتر لمنظمػػػػػػػػػػػػ  

www.toastmasters.org   أو عف  9498588255رقـ:  يات الأو مف  بلؿ االتصاؿ عم
 .9498581217طرة  الفاكس: 

 
  كيف أبدأ؟
فػي التوستماسػترز  وتتػوؽ نفسػؾ  انؾ تدرؾ ف ػط مػا الػذؼ مػف المملػف عممػو أو تتعممػو ت  اآلف 

 اآلف ألف تبدأ. وستبدأ بداي  عظيم  إذا فعمت ما تمي:
 .ةمف نائب رئيس النادي لمشؤوف التعميمي النصحاطمب  -1

 واجباتػؾذو  برة سوؼ يساعدؾ في ودود و عبارة عف عضو زمت   ىو د/الناصح رشفالم
التعميمػ   برنػامجالعنػد البػدا فػي تواجيػؾ  أػ تسػاؤالتاألولي  الصػتترة وي ػوـ بػالرد عمػ  

عضػوا جدتػدًا مثمػؾ  ويعػرؼ لاف المرشػد ىػذا  ؛. في توـ مف األياـزالتوستماستر  لمنظم 
 أوراؽ شػ ص مبتػدغ فػي البرنػامج. وت تػوػ مجموعػ  مدػ أىميػ  المسػاعدة بالنسػب  ألؼ
وقدمػػو لنائػػب رئػػيس النػػادؼ  النمػػوذج. قػػـ بمػػ ا مرشػػدالعضػػو الجدتػػد عمػػ  نمػػوذج طمػػب 
ذا ف ػػػدت ىػػػذا  فعميػػػؾ أف تطمػػػب مػػػف نائػػػب رئػػػيس النػػػادؼ  النمػػػوذجلمشػػػؤوف التعميميػػػ . واا

 . مرشداً لمشؤوف التعميمي  أف يعتف لؾ 
لعمػل يػي أوؿ دور المشؤوف التعميمية أف يػدرجؾ يػي جػدوؿ اطمب مف نائب رئيس النادي  -2

 مف أدوار االجتماعات.
االجتمػػػاع التػػػالي. أ ػػػد أدوار تعم  فػػػي فمػػػف الم تمػػػ  انػػػؾ سػػػإذا سػػػمح جػػػدوؿ األعمػػػاؿ  

مػف نائػب  اطمب أيضػا  لمما لاف تعميمؾ أسرع. بسرع فلمما بدأت باالشتراؾ في النادؼ 
و ػػػبلؿ ىػػػذا التوجيػػػو ي ػػػـو بتوجتيػػػؾ دا ػػػ  النػػػادؼ. رئػػػيس النػػػادؼ لمشػػػؤوف التعميميػػػ  أف 

يشرح لؾ نائب رئيس النادؼ لمشؤوف التعميمي  ليفي  عمػ  النػادؼ  وفػرص التعمػيـ التػي س
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مػػن المرشػػد أىػػدافؾ ولتػػ  سيسػػاعدؾ نػػاقش فسػػوؼ تالنػػادؼ ومسػػؤولياتؾ لعضػػو.  توفرىػػا
 .النادػ ف  ت  ي يا

 
 " يي الممحق.ناديؾحوؿ " يصلاقرأ  -3

قػادة النػادؼ  تعػرؼ أيضػا عمػ ذا ال سػـ مػا ي ػدث فػي اجتمػاع النػادؼ. وسػوؼ تتوضح ى
 ومسؤولياتيـ.

 
أوراؽ والػذؼ تسػتممو فػي مجموعػ   (202الفعػاؿ" ككتػالوج رقػـ  الخطاب"تقييـ  ادرس كراسة -4

فػي النػادؼ مػف  بيػات ػـو  ال طابات الت ول   ال يادةدور أتتـ ت تيـ ل  سالعضو الجدتد. 
 ت دـ ىذه الت تيماتة و طب اآل رةف. ال يادت ـو بت تيـ أدوار لما انؾ س عضو أ ر قب  

البلزمػػ  لت سػػتف ميػػاراتيـ  لػػذلؾ فإنػػو مػػف الميػػـ أف تعػػرؼ  المبل ظػػاتلجميػػن األعضػػاا 
ليفيػ  الت تػيـ ومػاذا  "ب الفعػاؿاتقيػيـ الخطػ" . ويسػتعرض فصػ ـيت تػتجرؼ عمميػ  اللت  

 ف فػػي مجموعػػ تتآ ػرة لراسػػتتفوقػػد اسػتممت أيضػػا تفعػ  بالت تيمػػات التػػي ت صػ  عمتيػػا. 
اإليمػاءات  " ولراسػ  (199" )لتػالوج رقػـ حديفؾنغمة " لراسػ  العضو الجدتد ىما: أوراؽ

ذتف الكتػػابتف اآلف  ولكنػػؾ لسػػت ب اجػػ  ل ػػرااة ىػػ(. 211)لتػػالوج رقػػـ  " جسػػدؾ يتحػػدث
مشػروعتف أو  امػؾعند إتم.  تث أنؾ سترغب في قرااتيما ال فاظ عمتيماولكف تعكد مف 

.  تػػث أف لػػبل الكتػػابتف سػػوؼ المػػتملفثبلثػػ  مػػف مشػػارةن ال طابػػ  فػػي لتػػاب التواصػػ  
 ال طاب  الرئيسي . تيساعدؾ عم  تنمي  بعض ميارا

 .يي االجتماع لؾ اأخيرا؛ ابدأ يي اإلعداد ألوؿ دور  -5
تبعػا فػي مف أج  اإلعداد ألوؿ دور ت ـو بو فػي االجتمػاع  مت مرشدؾمن  ف اعم  بالتعاو 

 التػػوتريسػػاعدؾ فػػي التتمػػب عمػػ  س المسػػبوذلػػؾ ال طػػو  اإلرشػػادي  لممشػػارةن. فاإلعػػداد 
 وةجعمؾ قائدا جتدًا.

 
 تذكر .....

ولكنػػؾ سػػتتعمـ مػػف  ػػبلؿ العمػػ  فػػ  ال ػػرااة عنيػػا.  بمجػػردنػػؾ لػػف تػػتعمـ ميػػارات ال يػػادة ببسػػاط  ا
مشارل  الفعال  في النادؼ التابن . فعميؾ البعض المناصب الت  تملنؾ مف ممارس  ىذه الميارات

 .مف ثـ ستصبح قائدا ىادفًا وواث ا ممف نفسولو  و 
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 1المشروع 
 

 االستماع والقيادة
 الخالصة التنفيذية 

 جمػػػن فػػػ االسػػػتماع الجتػػػد لم يػػػادة.  تػػػث يسػػػاعدؾ ميػػػارات اليامػػػ  أ ػػػد الاالسػػػتماع  يعػػػد
وفػػي صػػنن ال ػػرارات و ػػ    ياوتوضػػي  التعػػرؼ عمػػ  ال ضػػايا ويسػػاعدؾ فػػ معمومػػات ال

. ومػػػف فػػػ  بنػػػاا الفرةػػػووتمعػػػب ميػػػارات االسػػػتماع دورا رائػػػدا  وأف تكػػػوف مبػػػدع. النزاعػػػات
 االقترا ات البسيط  التالي  يملنؾ أف تصبح مستمعا جتدًا.  اتباع  بلؿ

  األهداؼ
 مهارات االستماع الحالية لديؾ تحديد 

 .تعرؼ عمى الخطوات الالزمة لالستماع الجيد 

 مهارات االستماع يي أدوار االجتماعات المختمفة. ارسمم 

 
 عم  دراي  جتدة بما تدور  وليـ. دائما ما يلوف ال ادة 

شػرلاتيـ أو منظمػاتيـ  وعمػ  عمػتيـالتي مف المملػف أف تػؤثر  فيـ يعرفوف ما ي دث في السياس 
 وسائ  اإلعبلـ. يعتد جزا مف ىذه الدراي  عم وما ي دث في الصناع . 

مصػػادر  ؛ تعػػد جميعيػػا   والمجػػبلت والت ػػارةر اإل بارةػػ  والرادتػػو والتميفزةػػوف واإلنترنػػتالصػػتعػػد 
 لممعمومات عف العالـ مف  ولنا.

تيـ. فيػـ ي صػموف عمػ  معظػـ اال ػادة أيضػا مػا ي ػدث فػي أعمػاليـ ال اصػ  أو منظمػ لما يعرؼ
الت طػػيط  تطين ال ػػادةمعػػرفتيـ لمػػا تػػدور  ػػوليـ  يسػػبمعمومػػات مػػف االسػػتماع إلػػ  النػػاس. و تمػػؾ ال

 .بشل  أفض فرةو العم   وت فتز و   المشاك 
معمومػػات ال جمػػن فػػ االسػػتماع الجتػػد لم يػػادة.  تػػث يسػػاعدؾ ميػػارات اليامػػ  أ ػػد الاالسػػتماع  يعػػد

وأف تكػػوف    وفػػي صػػنن ال ػػرارات و ػػ  النزاعػػاتياوتوضػػي  التعػػرؼ عمػػ  ال ضػػايا ويسػػاعدؾ فػػ 
مستوػ االقتناع لدػ ف تت س  يوظفيؾ  تستطين أف تتعمـ ليف. فعدما تستمن إل  عمبلئؾ وممبدع
التكػالت  ومػف المملػف أف ت ػـو  وت فػيضال ػدرة اإلنتاجيػ  و  زةػادة المبيعػاتمنتجؾ  وتعزةز العمت 

 .بابتكار أفلار جدتدة لبعض المنتجات
أف يلونػوا  في بناا الفرةو.  تث تتعتف عمػ  ال ػادة دورا فعاؿوتمعب ميارات االستماع لدػ ال ائد 

ظيػارعم  الترابط من فرةػو عمميػـ  لدتيـ الم درة ىػذا التػرابط  وةت  ػو. وبععمػاليـ بيػـىتمػاـ اال واا
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 إذاوأفلػػارىـ.  االسػػتماع إلػػ  مػػا يفلػػر فيػػو أعضػػاا الفرةػػو  إلػػ   ططيػػـ –مػػف  ػػبلؿ االسػػتماع 
  يوال ماسػػاإلبداعيػػ   قػػدراتيـ سػػتن فضاعت ػػد أعضػػاا فرةػػو العمػػ  بعنػػؾ ال تصػػتي السػػمن أل ػػد  

. ولكف عندما تؤمنوا بعنؾ تصتي ليـ السمن   فسيشعروف باألىمي  واال تراـ.  ومف ثـ واإلنتاجي 
 يـ عم  أتـ وجو.اتتجد منيـ ال ب والث   والت دتر وي وموا بعداا واجب

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل أنت مستمع جيد؟ه
المعػػػػدؿ اإلجابػػػػ  عمػػػػ  األسػػػئم  التاليػػػػ . ضػػػػن دائػػػػرة  ػػػػوؿ بؾ يميػػػػارات االسػػػػتماع لػػػػد قػػػيـ

 ثانيػػ الت تػػيـ مػػرة  أعػػدىػػذا المشػػروع   إتمػػاـ. وبعػػد المناسػػب لكػػ  جممػػ  مػػف الجمػػ  التاليػػ 
 لترػ الت دـ الذؼ أ رزتو.

 

 أبدا أحيانا  دائما 
أفلػػػر فػػػي أؼ إننػػػي اصػػػب ترلتػػػزؼ عمػػػ  المت ػػػدث وال  -* 

 شيا آ ر.
3 2 1 

 1 2 3 ال أتوقن ما سي ولو المت دث قب  ما ي ولو بالفع .  -*
أنتظػػػر  تػػػ  تنتيػػػي المت ػػػدث مػػػف لبلمػػػو  تػػػ  أصػػػي   -*

 ردؼ.
3 2 1 

أثناا االستماع؛ أنظر إل  عتف المت دث   وأومػ  برأسػي -*
 وأبتسـ ألبتف لممت دث أنني أعتره االىتماـ. 

3 2 1 

 1 2 3 بعؼ عم  آ ر عند ت دث أ د األش اص إل .ال أقـو -*
ف لنت غتػر متفػو معػو -* أستمن جتدا إل  المت دث  ت  واا

 فيما ي وؿ.
3 2 1 

عنػػػػدما تنتيػػػػي المت ػػػػدث   أقػػػػـو بتم ػػػػيص مػػػػا قالو/قالتػػػػو -*
 لمتعكد مف ص   فيم  لما قالو. 

3 2 1 

أقػػـو بتوجيػػػو بعػػض األسػػػئم  لممت ػػدث عنػػػدما أكػػوف غتػػػر -*
  صوص ما ي ولو.متعكد ب

3 2 1 

 

 24-22: قـ بجمن األرقاـ التي وضعت دائرة  وليا. إذا سجمت مف النقاط تسجيل
ذا أ رزت مف  ن ط   فإف مياراتؾ  21-17ن ط   فتيانتنا لؾ! فعنت مستمن جتد. واا

ذا أ رزت  عم  بعض   أو أق   ف د  اف الوقت لن ط 16ت تاج إل  بعض االىتماـ. واا
 الت ستنات!
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 أيكار مفيدة لالستماع الجيد
ع مػػؾ؟ ربمػػا لنػػت جائعػػا وتفلػػر فيمػػا سػػتتناولو فػػي  وتػػاه ػػوار مػػن شػػ ص مػػا  بعمػػ لػػـ مػػرة قمػػت 

. أو ربمػا أنػؾ ال ت ػب بعػد الظيتػرة بعدائياصا ب العم   قد لمفؾ ميم . أو تذلرت فجعة العشاا
ف تنتيػػي الشػػ ص مػػا ي ولػػو الشػػ ص اآل ػػر  لػػذلؾ تبػػدأ عمػػ  الفػػور فػػي التفلتػػر فػػي ردؾ قبػػ  أ

لػذلؾ فلػرت فػي أنػؾ  ولو الشػ ص اآل ػر  بالفعػ  مػا سػي قػد  منػتأنػؾ ربمػا اآل ر مف الكػبلـ. و 
 أفلارؾ.  لتت دث عفع مؾ أو قاطعت المت دث  تاهما ي ولو.  لسماعلست ب اج  

 واجز لبلستماع.  تث أنيا تمنعؾ مف سماع وفيـ ما ي ولو والسموليات تعد  مث  ىذه االليااات
 الناس. 

فعػ    تػث أنػو تتطمػب فػي بعػض فاالستماع تبدوا أنو شيا سي  ال ياـ بو. ولكنو أمػر صػعب بال
جيدا ذىنيا أكثر مف المجيود الذىني الذؼ تتطمبػو الكػبلـ. ويملنػؾ تعمػـ االسػتماع الجتػد  األ ياف
 لم تر ات التالي : باتباع ا

 

 .لبلموتجنب عم  ت متنات وأ لاـ قب  أف تنتيي المت دث مف . كف متفتح العقل .1

 بالكام .اىتمامؾ مت دث بتف لم. حايظ عمى اتصاؿ العيف .2

عصػابعؾ بن ػر وتجنػب الاألرجػ   وأال ت ػ  ملتػوؼ األتػدؼ و  ؛ لف ىادئػاراقب لغة جسدؾ .3
أو عمػػػ  أؼ إيمػػػااات مزعجػػػ . ولكػػػف بػػػدال مػػػف ذلػػػؾ  ان نػػػي ن ػػػو المت ػػػدث وىػػػز رأسػػػؾ 

 وابتسـ عندما يلوف ذلؾ مناسبا.

ا  ؛ اسػػت رج وتػػذلر األفلػػار والن ػػاسػػتمع إلػػي األيكػػار الرئيسػػية واحصػػل عمػػى يهػػـ تػػاـ .4
ثػػ . عمػػ  سػػبت  المثػػاؿ  إذا لػػاف ىنػػاؾ شػػ ص الرئيسػػي  التػػي تناوليػػا المت ػػدث فػػي  دت

 لك  سبب. ب رصع استمتجب عميؾ اال  المشروع ـمعظ أسباب تع رتوضح 

سػػمح لػػو فيمػػت مػػا قالػػو وي؛ فيػػذا تبػػتف لممت ػػدث أنػػؾ أعػػد صػػيااة مػػا يقولػػث المتحػػدث .5
شػػتئا مػػا مثػػ ؛ "إذا فيمػػُت بشػػل   عمػػ  سػػبت  المثػػاؿ  قػػ اليػػدؼ.  أ طػػعتإذا ح يوضػػبالت

 ص يح  فإف السبب الرئيسي لمتع تر ىو تتتتر التصميـ."

ال صػػػوؿ عمػػػ   فػػػ تؤلػػػد األسػػػئم  فيمػػػؾ لمموضػػػوع وتسػػػاعدؾ بعػػػض األسػػػئمة؛  اسػػػ ؿ .6
تتتتػر   تكمفتكوف . مث ؛ "لماذا لاف التصميـ السابو غتر مناسب؟" "لـ سأكثر معمومات
 التصميـ؟"

 قب  أف تجتب قالتو  فلر جتدا فيما تنتي  المت دث  مف لبلمياندما عقـ بعممية التقييـ؛  .7
 .عمتيا
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  ناديؾيي  العممية الممارسة
فرصػػ  لػػتعمـ وممارسػػ  ميػػارات االسػػتماع. وذلػػؾ ف ػػط مػػف التػػابن لػػو  زالتوستماسػػتر يػػؾ نػػادؼ يعط

معظػـ فػرص  توفر بلؿ ممارس  االستماع في ل  دور مف أدوار االجتماع  ولكف األدوار التالي  
 تنمي  ميارات االستماع لديؾ:
.تستمن ف  ىذا الدور لك  ش ص تت دث أثناا االجتماع وتتبػن أعػداد عداد أصوات ملء الفراغ

" المسػػػػت دم  مثػػػ  "آه" و "مػػػـ" و"انػػػػت عػػػارؼ" ومػػػػا شػػػابو ذلػػػػؾ مػػػف تمػػػػؾ الحشػػػػووأنػػػواع لممػػػات "
  داا المت دث.الكممات. فيذه الكممات مف المملف أف تميي المستمعتف وتضع  أ

 اقترا ػات ي ػدـ  ثػـ   طػاب ملتػوب تم ػ ؛ يستمن الم يـ بشل  جتد لممت دث الػذؼ مقيـ الخطبة
 بشل  جتد.لت ستف ال طاب لما يعمو عم  ما أداه المت دث 

ن تػػدوةف األ طػػاا مػػ المت ػػدثإلػػي ال واعػػد المتويػػ  ولتػػ   المػػدقو المتػػوؼ ؛ يسػػتمن المػػدقق المغػػوي 
السػػػت داـ األمثػػػ  لػػػػبعض الكممػػػات ويعػػػرض بعػػػض الم تر ػػػات لت سػػػػتف أمثمػػػ  االن ويػػػ  ولػػػذلؾ 

 .ابال ط
جتػػدا إلػػ  األسػػئم  التػػي  السػػا  ؛ يسػػتمن المت ػػدث عػػف موضػػوعات السػػاحةموضػػوعات  مقػػدـ
   ثـ تجتب عنيا. السا  موضوعات ت ص 

 
 واجبؾ/يرضؾ

األربعػ  المػذلورة وممارس  ميارات االستماع مف  بلؿ العم  في أؼ ثبلث  أدوار مػف  قـ بتطوةر 
عالي   بلؿ االجتماعات العدتدة لمنادؼ. وستجد في المم و الكثتػر مػف المعمومػات  ػوؿ اإلعػداد 

 . والعم  فيو ك  دور مف تمؾ األدوارلالبلـز 
 

طمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لؾ في ل  دور مػف األدوار التػي ت ػوـ أ
وي ػػدـ ىػػذه ميػػارات ال يػػادة المسػػت دم   ظتػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػات عمػػ  ي ـو الم ػػيـ بمبلسػػبيػػا. 

الت تػػيـ فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف المملػػف أف  دلتػػ /نموذجفػػي  التعمي ػػات الملتوبػػ  المبل ظػات فػػ 
نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعمػيـ  اسعؿ أيضات تم  الم ّيـ ال اص بؾ في ل  دور مف األدوار. 

ال يعطيػؾ ت تيمػا شػفييا أثنػاا االجتمػاع أـ ال.  تػث أف بعػض النػوادؼ عما إذا لاف الم ّيـ سػوؼ 
 ناديػػؾ؛أثنػػاا اجتماعاتيػػا. فػػإذا لػػاف ىػػذا ىػػو الوضػػن فػػي لمشػػارةن ال يػػادة الت تيمػػات الشػػفيي   ت ػػدـ

م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد االجتمػاع ليعطيػؾ  م يمػؾولنت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمػب مػف 
 ت تيما شفييا. 
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:إذا قمت بدورةف أو أكثػر مػف تمػؾ األدوار أثنػاا اجتمػاع وا ػد  مثػ  أف ت ػوـ بػدور عػداد ةمالحظ
أصػوات مػ ا الفػػراغ ودور الم ػيـ  فإنػػو تػتـ اسػت داـ دورا وا ػػدا لتمبيػ  متطمبػػات ىػذا المشػػروع. وال 
يملػػػف اسػػػػت داـ الػػػػدور)األدوار( األ ػػػػرػ لتمبيػػػػ  متطمبػػػات أؼ مشػػػػروع )مشػػػػارةن( أ ػػػػرػ فػػػػي ىػػػػذا 

ب. ولتجنب إث اؿ العبا عم  النادؼ وأعضائو  فف  أثناا االجتماع الوا د ستتـ ت تيمػؾ فػي الكتا
  دور وا د مف أدوار ال يادة.

متطمبػات العدتػد مػف المشػروعات الم تمفػ . عمػ  سػبت  المثػاؿ   بعض أدوار االجتماع أيضا تمب 
. والعمػ  مسػب ا ُمعػد ثلمت ػدال يػار ألف تعمػ  لم ػيـ  8و  3و  2و  1تعطيؾ المشػروعات رقػـ 

شػيادة . ولكػي ت صػ  عمػ  األربع  مشارةنالمبي متطمبات مشروع وا د وليس تلم يـ لمرة وا دة 
 . أربع  مرات م تم   ـ  تتعتف عميؾ العم  لم يلممشارةن األربع 

 المشروع في المم و. إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ الثبلث  دواراألعم  في بعد أف ت
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 ـ دلت  ت تي

 االستماع والقيادة
يعم  في أؼ ثبلث  أدوار  بتنما اع الجتدممارس  ميارات االستمتجب عم  ال ائد : ـيمالحظة لممق
جتماع األربع  المذلورة فيما تمي. مف فضمؾ اقػرأ المشػروع بعنايػ  قبػ  االجتمػاع  ثػـ مف أدوار اال

ئػػد أثنػػاا ىػػذا االجتمػػاع وقػػـ بعػػرض أجػػب عمػػ  األسػػئم  التاليػػ  التػػي تتعمػػو بالػػدور الػػذؼ أداه ال ا
 المبل ظات أو التوصيات ال اص  عندما يسمح لؾ بذلؾ.

 
 مقيـ الخطبة

 ..............................................التارةخ:. ............................................................................................: ـاسـ الم ي
ال ائد تدؿ عمػ  اىتمامػو بمػا ي ولػو  /جمس ؟ ى  وقف تدؿ عم  اىتماموى  لانت طرة   ال ائد  -*

 ال طتب؟ 
 
 ؟ وفيمو م توػ ال طب  إل استمن قد  /أنياى  تدؿ الت تيـ الشفيي لم ائد عم  أنو -*
 
يػػ  وج واف لػػـ تتفػػو مػػنيمتمػػؾ ع ػػبل متفت ػػًا عنػػد ت تيمػػو لمعػػرض   تػػ  أنػػو ال ائػػد  أظيػػرىػػ   -*

 نظر المت دث؟
 
 ليستمن بشل  أفض ؟ىو الشيا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائد ما  -* 
 
 ما ىي ميارات االستماع ال اص  التي أظيرىا ال ائد؟ -*
 
 

 الساحةموضوعات  مقدـ
 ..............................................التارةخ:. ............................................................................................ـ: ياسـ الم 

 ؟جدوؿ األعماؿفلرة موضوع أظيرىا ال ائد في استيعاب السرع  التي  ما ى  -*
 
 أظيرت أنو فيـ السؤاؿ؟ السا  موضوعات ى  إجاب  ال ائد ألسئم   -*
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 ليستمن بشل  أفض ؟ىو الشيا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائد ما  -*
 
 ما ىي ميارات االستماع ال اص  التي أظيرىا ال ائد؟ -*
 

 عداد أصوات ملء الفراغ
 ..............................................التارةخ:. ............................................................................................ـ: ياسـ الم 

 /جمسػػ عنػػد اسػػتماعو لمعدتػػد مػػف ال طبػػاا؟ ىػػ  وقف  تػػو   باىتمامػػو ائػػد ىػػ  لانػػت طرة ػػ  ال -*
 ال ائد تدؿ عم  اىتمامو بما ي ولو ال طتب؟ 

 
 ى  أظير ال ائد انو ترلز عم  مبل ظ  الدعامات/األ طاا الشفيي  لممت دث؟ -*
 
 ليستمن بشل  أفض ؟ىو الشيا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائد ما  -* 
 
 االستماع ال اص  التي أظيرىا ال ائد؟ ما ىي ميارات -*
 
 

 المدقق المغوي 
 ..............................................التارةخ:. ............................................................................................ـ: ياسـ الم 

 /جمسػػ اسػػتماعو لمعدتػػد مػػف ال طبػػاا؟ ىػػ  وقف  عنػػد تػػو   باىتمامػػوىػػ  لانػػت طرة ػػ  ال ائػػد  -*
 ال ائد تدؿ عم  اىتمامو بما ي ولو ال طتب؟ 

 
باإلضػاف  إلػ  مبل ظػ  ى  أظير ال ائد أنو ترلز عمػ  مبل ظػ  األ طػاا الن ويػ  لم طبػاا  -* 

 لم واعد الن وي  والكممات؟  رائناستعماؿ  أػ
 
 تمن بشل  أفض ؟ليسىو الشيا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائد ما  -*
 
 ما ىي ميارات االستماع ال اص  التي أظيرىا ال ائد؟ -*
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 2المشروع 
      النقدي/التحميمىالتفكير 

  
 خالصة التنفيذية

المفلػرةف الن ػدتتف  العمػ . يسػئ ت متميا وتفسترىا وفيميػا قبػ  ب ي وموف  جمن ال ادة المعمومات ثـت
ب المنط يػػػ  لموصػػػوؿ إلػػػ    المعمومػػػ  ويسػػػت دموا األسػػػبامػػػا يسػػػمعوه وي ػػػراوه  ثػػػـ ي ػػػددوا نوعيػػػع

مف  الن دػ. ويملنؾ أنت أف تتعمـ التفلتر جتدةالمفلروف الن دتتف ال رارات النتائج. دائما ما تت ذ 
 تباع االقترا ات البسيط  التالي . بلؿ إ

 
   األهداؼ

 ال الي . الن دي ت دتد مياراتؾ  -*
 في العدتد مف أدوار النادؼ. دػالن ممارس  ميارات التفلتر  -*
 

عمػػ   اأو إشػػاع  أو بنػػاا ا عمػػ  نػػزواتىػػ  قابمػػت ش صػػا مػػا تتصػػرؼ بانػػدفاع وةت ػػذ قراراتػػو بنػػاا
يلػػوف قائػػدا جتػػدًا. فال ائػػد النػػاجح ي ػػوـ بجمػػن المعمومػػات ثػػـ  غالبػػا لػػفىػػذا الشػػ ص  مثػػ الت تػػز؟ 

. الن ػدػ. وتسػم  ىػذه العمميػ  بػالتفلتر ال ياـ باػ عمػ ي وـ بت متميا وتفسترىا وفيميا بعناي  قب  
  وؿ ليفي  معالجتؾ لممشلبلت واألسئم  وال ضايا.  الن دػوةدور التفلتر 
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 النقدامواصفات المفكر 
متػػػزات وأ طػػػاا الفلػػػػرة أو مو  يسػػػئ  المفلػػػرةف الت متمتػػػتف عمػػػا ي ػػػراوه ويسػػػمعوه   وي ػػػددوا جػػػودة

وعبلوة عم  ذلؾ ي وموا باست داـ عم  التمتتز بتف ال  ي   والرأؼ   لدتيـ ال درة أفلما المعموم   
قػػػرارات أفضػػػ  مػػػف وةت ػػػذ الع ػػػبلا مػػػف النػػػاس إلػػػ  النتػػػائج.  والت متػػػ  المنط ػػػ  ليصػػػموا باألسػػػبا
 غترىـ. 
 المعمومات بطرؽ م تمف . فيـ قادروف عم  أف... التفلتر ف  الن دتوف المفلروف يستطين 

 
والمواقػػػ  والبيانػػػات  الن ػػػدتوف قػػػادروف عمػػػ  ترجمػػػ  معػػػاني ال بػػػرات: إف المفلػػػروف يرالتفسػػػ -*

أو إعػػػادة صػػػياغ  فلػػػرة شػػػ ص آ ػػػر بلممػػػاتيـ ال اصػػػ    يملػػػنيـواأل لػػػاـ. عمػػػ  سػػػبت  المثػػػاؿ؛ 

 ؟تفكر كيف
ؾ مػف  ػبلؿ اإلجابػ  عمػ  األسػئم  التاليػ . قػـ بوضػن دائػرة يلػد التفلتر الن ػدػميارات  قيـ

الت تػيـ مػرة أ ػرػ لتػرػ  أعػدىػذا المشػروع   إتمػاـ. وبعػد المعدؿ المناسب لك  جممػ  وؿ  
 الت دـ الذؼ أ رزتو.

 

 أبدا أحيانا  دائما 
مػػات عنػػد مواجيػػ  مشػػلم   أقضػػي وقتػػا فػػي جمػػن المعمو  -* 

  وليا مف مصادر م تمف .
3 2 1 

 1 2 3 أطرح األسئم  أل ص  عم  مزةد مف المعمومات.  -*
 1 2 3 أف ص المعت دات واالفتراضات واآلراا وأزنيا بال  ائو. -*
أمتنن عف ات اذ أ لاـ أو قرارات إذا لػـ أتملػف مػف دراسػ  -*

 جمين ال  ائو. 
3 2 1 

ف ا تمفػت أ اوؿ النظر إل  ممتزات آراا -* اآل رةف  تػ  واا
 من رأت .

3 2 1 

 1 2 3 لممشاك . أستمتن بإتجاد  موال-*
 

ن طػػػ    18-17. إذا سػػػجمت مػػػف دا ػػػ  الػػػدوائر: قػػػـ بجمػػػن األرقػػػاـ التػػػي النقػػػاط تسػػػجيل
ذا أ ػػرزت مػػففػػإف ميػػارات التفلتػػر الن ػػدػ لػػديؾ ممتػػازةفتيانتنػػا لػػؾ!  ن طػػ    16-12 . واا

ذا أ ػرزت فإف مياراتؾ ت تاج إل  بعػض ا ن طػ  أو أقػ   ف ػد  ػاف الوقػت  11الىتمػاـ. واا
 بعض الت ستنات!ـ لم يا
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ني الموجػودة مػثبل فػي االمعػ توضػيحنظر إل  وجوىيـ أو عور األش اص بمجرد الم  شالتعرؼ ع
 رسـ بياني أو جدوؿ.

 
والمفػػػػاىيـ  والروايػػػػاتالعبلقػػػػ  بػػػػتف األ ػػػػداث  الن ػػػػدتوف ت دتػػػػد: يسػػػػتطين المفلػػػػروف التحميػػػػل -*

ص يفتتف  بتف ت ارةر أوجو اال تبلؼ والتشابوعم   يملنيـ التعرؼوالمواق . عم  سبت  المثاؿ؛ 
 .ف   دث وا د م تمفتتف

 
ي  لبياف أو وص  أو تفستر قادر عم  ت تيـ ال وة المنط  الن دػ: إف المفلر مصداقية التقييـ -*

أف  /تسػطين. عمػ  سػبت  المثػاؿ؛ يستطينال اصػم لاف الػدلت  تػدعـ النتتجػ  ما ال لـ إذا  ومف ثـ
 ما لانت معموم  ليا عبلق  بالموق  أـ ال. ي دد إذا

 
أو يسػػتنتجوا عواقػػب البيانػػات أو األ ػػداث.  االفتراضػػات الن ػػدتوف المفلػػروف  يضػػن: التخمػػيف -*

 أ د األش اص.   ي تر ولت دتد عواقب  دث ما  يملنيـ است داـ ع وليـمثاؿ؛ عم  سبت  ال
 

الوصػػوؿ إلػػ  النتتجػػ   يملػػنيـفػػي ت تػػيـ الموقػػ  أو المشػػلم    الن ػػدتوف بمجػػرد أف تػػنجح المفلػػروف 
 .إلتياوتوضيح ليفي  الوصوؿ 

 
  النقداأيكار مفيدة لمتفكير 

 االقترا ات:  اتباع ىذه بلؿ مف  منط ي بشل  أكثر  التفلتريملنؾ أف تتعمـ 
م تمفػػ . فالكتػػب والمجػػبلت والصػػ   اجمػػن المعمومػػات مػػف مصػػادر : كػػف عمػػى درايػػة -1

مصػػادر جتػػدة  ؛ لػػ  ذلػػؾ يعػػدواإلنترنػػتت تالكاسػػ واالسػػطوانات وشػػرائطوالجرائػػد والفتػػدتو 
 . ومف المفتد أيضا التشاور من الزمبلا والموظفتف. لم صوؿ عم  المعموم 

بػػػبعض . تعكػػػد مػػف أنػػػؾ تمتمػػػؾ جميػػػن ال  ػػػائو  واسػػػمح لنفسػػػؾ ارات مبكػػػراالقػػػر  ال تتخػػػذ  -2
 تودؼ بؾ إل  الندـ. ربمار فتيا وت مميا. فال رارات السرةع  تتفلالوقت لم

 معمومات تجعمؾ تتتر وجي  نظرؾ تجاه المشلم .ربما تجد . كف متفتح العقل -3

أ بػػػ "لمػػاذا"  أو "لتػػػ " التػػػي تبػػد األسػػئم  الت  ي يػػ . تضػػػن افتراضػػات. ال اطػػرح األسػػئمة -4
ال صػػوؿ عمػػ  المزةػػد مػػف المعمومػػات. "لمػػاذا تعت ػػد أف ىػػذا ىػػو السػػبب؟"  فػػ تسػػاعدؾ س

 "لت  يعم  ىذا النظاـ؟" 

 ؤثر فيؾ.متولؾ وال تدعو ت. تعرؼ عم  كف صادقا مع نفسؾ -5
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ت بػػػرؾ  فربمػػػااآلراا أكثػػػر مػػػف ال  ػػػائو. بػػػ مػػػف االىتمػػػاـ ا ػػػذر. الحقػػػائق مػػػعزف اآلراء  -6
ش صي    مبني  عم  متوؿ ليذا التعتد  ولكف مبرراتو تاالقترا اأنو تؤةد أ د ش ص ما 

 وليست مبني  عم    ائو ىذا الموق  المعتف.

 .تستسمـتواجو ع بات  فبل ربما   و وقت إل العممي  بعثرىا  ت تاج.  كف مفابًرا -7

ا  الن ػػػ دوف/سػػػج معػػػاتتر لت تيميػػػا.  وضػػػنـ المعمومػػػات التػػػي تجمعيػػػا سػػػ. قكػػػف منظمػػػا -8
 . فيما بعداليام  أو األشياا التي ترةد أف تت  و منيا 

يملنػػؾ ال .  تػػث الن ػػدػالتفلتػػر  أجػػزاا. ىػػذا ىػػو أىػػـ قػػـ بدراسػػة وتحميػػل جميػػع اآلراء -9
 .جميعا بعد ت متمياإال اآلراا  أفض  ت دتد

 
     الممارسة العممية يى ناديؾ

. الن ػػػدػ  وممارسػػػ  ميػػػارات التفلتػػػر التػػػابن لػػػو الفرصػػػ  لتطػػػوةر وتنميػػػ زالتوستماسػػػتر نػػػادؼ  تػػػوفر
 :ن ديافاألدوار التالي  تتطمب تفلترًا 

 

بعػػػض  ي ػػػدـ طبػػػ  ملتوبػػػ    ثػػػـ  تم ػػػ لممت ػػػدث الػػػذؼ  ب ػػػرص؛ يسػػػتمن الم ػػػيـ مقػػػيـ الخطبػػػة
 ال طتب بشل  جتد. أداىاالتي  ويعمو عم  األدوارت ستف ال طب  ل االقترا ات

 

األ طاا الن ويػ   مدونا المت دثي ال واعد المتوي  ولت  إل المدقو المتوؼ ؛ يستمن المدقق المغوي 
مت سػػػتف ل االقترا ػػػاتلػػػبعض الكممػػػات ويعػػػرض بعػػػض  الجتػػػداألمثمػػػ  عمػػػ  االسػػػت داـ  باإلضػػػاف 

 .ابال ط
 

عمػ  المنػاطو التػي  معم ػااجتمػاع النػادؼ   أثنػاا؛ ي ػيـ الم ػيـ العػاـ أؼ شػيا ي ػدث المقيـ العاـ
 است داميا فػ  يملفاا التي  دثت بشل  جتد  والت ستنات التي األشيعم  ت تاج إل  ت ستف  و 

 االجتماع التالي.
 

 يرضؾ/واجبؾ
دوار األفي أؼ دورةف مػف  االشتراؾمف  بلؿ  الن دػتنمي  وممارس  ميارات التفلتر اعم  عم   

االجتماعػػات العدتػػدة لمنػػادؼ. وسػػتجد فػػي المم ػػو الكثتػػر مػػف  أعمػػاؿالمدرجػػ  فػػ  جػػدوؿ الثبلثػػ  
 لمعمومات  وؿ اإلعداد والعم  في ل  دور مف تمؾ األدوار. ا

طمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لػؾ فػي لػ  دور مػف األدوار التػي ت ػوـ 
وي ػػدـ ىػػذه ميػػارات ال يػػادة المسػػت دم   ظتػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػات عمػػ  ي ـو الم ػػيـ بمبلسػػبيػػا. 
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الت تػػيـ فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف المملػػف أف  دلتػػ /نموذجي فػػ التعمي ػػات الملتوبػػ  المبل ظػات فػػ 
نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعمػيـ  اسعؿ أيضات تم  الم ّيـ ال اص بؾ في ل  دور مف األدوار. 

ال عما إذا لاف الم ّيـ سػوؼ يعطيػؾ ت تيمػا شػفييا أثنػاا االجتمػاع أـ ال.  تػث أف بعػض النػوادؼ 
 ناديػػؾ؛أثنػػاا اجتماعاتيػػا. فػػإذا لػػاف ىػػذا ىػػو الوضػػن فػػي ال يػػادة  لمشػػارةنالت تيمػػات الشػػفيي   ت ػػدـ

االجتمػاع ليعطيػؾ  م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد م يمػؾولنت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمػب مػف 
 ت تيما شفييا. 

 
المػدقو مف تمؾ األدوار أثناا اجتماع وا د  مث  أف ت ـو بدور أو أكثر  ةف:إذا قمت بدور مالحظة
. وال يملف اسػت داـ المشروع  فإنو تتـ است داـ دورا وا دا لتمبي  متطمبات ىذا ـم يالر ودو المتوػ 

مشػػػارةن( أ ػػػرػ فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب. ولتجنػػػب الػػػدور)األدوار( األ ػػػرػ لتمبيػػػ  متطمبػػػات أؼ مشػػػروع )
مػػف  تتـ ت تيمػػؾ فػي دور وا ػػدسػػ ففػ  أثنػػاا االجتمػػاع الوا ػدعمػ  النػػادؼ وأعضػػائو  العػػبا إث ػاؿ 
 . ال يادةأدوار 

الم تمفػػ . عمػػ  سػػبت  المثػػاؿ   المشػػارةنمتطمبػػات العدتػػد مػػف  بعػػض أدوار االجتمػػاع أيضػػا تمبػػ 
. والعمػ  مسػب ا ُمعػد لمت ػدثال يػار ألف تعمػ  لم ػيـ  8و  3و  2و  1تعطيؾ المشػروعات رقػـ 

دة شػيا. ولكػي ت صػ  عمػ  األربع  مشارةنالمبي متطمبات مشروع وا د وليس تلم يـ لمرة وا دة 
 . أربع  مرات م تم   ـ  تتعتف عميؾ العم  لم يلممشارةن األربع 

 المشروع في المم و. إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ الثبلث  دواراألعم  في بعد أف ت

 

 

 

 

 

 

 

 تقييـ دليل
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 النقدالتفكير ا

 
مػػف  ةػػفدور يعمػػ  فػػي أؼ  بتنمػػا الجتػػد التفلتػػر الن ػػدػممارسػػ  تجػػب عمػػ  ال ائػػد : ـيمالحظػػة لممقػػ

المذلورة فيما تمي. مف فضمؾ اقرأ المشروع بعناي  قب  االجتماع  ثـ أجػب  الثبلث جتماع أدوار اال
عمػػػػػ  األسػػػػػئم  التاليػػػػػ  التػػػػػي تتعمػػػػػو بالػػػػػدور الػػػػػذؼ أداه ال ائػػػػػد أثنػػػػػاا ىػػػػػذا االجتمػػػػػاع وقػػػػػـ بعػػػػػرض 

 المبل ظات أو التوصيات ال اص  عندما يسمح لؾ بذلؾ.

 

 مقيـ الخطبة

 ........................التارةخ  ........................................اسـ الم يـ 

 ى  تبدو أف ال ائد يعطي االىتماـ المناسب لم دتث في عممي  الت تيـ؟  

   في الت تيـ الشفيي؟ الن دػال ائد ميارات التفلتر  يظيرلت  

  في عممي  الت تيـ؟ موضوع  وغتر مت تزى  لاف ال ائد  

  ت تيـ أكثر ع بلني  وفائدة؟ لت ديـ ش ا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائدما ىو ال  

  ؟ةجتدً بطرة   ال ائد  أداىاأؼ جزا )أجزاا( مف عممي  الت تيـ  
 
 

 المدقق المغوي 

 ..............................التارةخ  .................................اسـ الم يـ 

 

   ظ  أ طاا المت دثتف في است داـ ال واعد الن وي  لاف ال ائد فعااًل في مبل لت 
 ؟لمكمم  االست داـ الجتد مواطف إل  باإلضاف والكممات 
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  " بالتعثتر عم  ت متمو لم واعد الن وي  والكمماتالمدلمتف لديو لؤلش اصى  سمح ال ائد " 
  ؟الت  است دميا المت دث

  جتًدا؟ ن دياًرا ليلوف مفل ىو الش ا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائدما 

 التي أبداىا ال ائد؟ الن دػميارات التفلتر  ى  ما 

 

 المقّيـ العاـ

  التارةخ  ...............................اسـ الم يـ........................ 

 اجتماع النادؼ؟ فعاال ف  ت مت ال ائد  لت  لاف 

   لبلجتماع؟ وت متمو لت تزات الش صي  مف التعثتر عم  مبل ظاتواال ائد  مننى 

  ؟اىتماـالتي ت تاج إل  و االجتماع  الن د ف  مواطفى   دد ال ائد 

 ؟االجتماع بلؿ  جوانب التي ُنفذت جتًداال   دد ال ائد ى  

  أكثر فائدة؟و  أفض  لت ديـ ت تيـ ىو الش ا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائدما  

  ال ائد عم  أكم  وجو؟أداىا ما المياـ التي  
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 3شروع الم

 التعقيباتالمالحظات/ إعطاء  

 ممخص تنفيذي

عمػ  الوجػو  ال تؤدونػوعم  الوجو األكم   وما  تؤدونوف أعضاا الفرةو في  اج  إل  معرف  ما إ
 الضػرورة . ياديػ  ال ائ وظأ د الت ديـ التع تبات  وؿ األداا  تعد عممي . هاألكم   وليفي  تطوةر 

ذا وت ػػث المتبادلػػ   الش صػػي  مػػف الضػػتو  وت سػػف مػػف العبلقػػات لتع تبػػاتا ت مػػ   جتػػًدا نفػػذت واا
  تراـ ال ادة وأعضاا الفرةو.واف  الث    عم 

 
 األهداؼ

  التع تبات إعطاات دتد مياراتؾ ال الي  في. 

 متع تباتالفعاؿ للت ديـ ا طوات عم   تعرؼ. 

  ؟الم تمف  اععدوار االجتمب أثناا ال ياـت ديـ التع تبات ل الممارس  العممي  عم ا رص 

 
عمػػػ  الوجػػػو  تؤدونػػػوتنبتػػػي ألعضػػػاا الفرةػػػو تنفتػػػذ مػػػا بوسػػػعيـ ال يػػػاـ بػػػو  فتنبتػػػي معرفػػػ  مػػػا 

ت ػديـ التع تبػات  ػوؿ  تعػد عمميػ . هعم  الوجو األكم   وليفيػ  تطػوةر  ال تؤدونواألكم   وما 
مػػػػف أعضػػػػاا الفرةػػػػو  لمعضػػػػو التتػػػػر فعػػػػاؿالسػػػػماح ف  ال اسػػػػم ميػػػػارات ال يػػػػادة  أ ػػػػد األداا

 إل وربما تؤدػ   ربما يمنن الفرةو مف ت  تو أىدافو المرجوة  االستمرار في سمولو وتصرفوب
 أفلمػػا  .الػػذتف ي ومػػوف بػػعدوارىـ عمػػ  الوجػػو األكمػػ  األعضػػاا ومجفػػراتمعنويػػات  إضػػعاؼ

عم  الوجو األمث  مف شعنو ت فتز العضو عم  االستمرار بػ   ت دتر العضو الذػ تؤدػ دوره
  ا بعداا الفرةو لل .ولربما االرت ا

العدتػد مػف ال ػادة را ػتيـ فػي ت تػيـ أداا اآل ػرةف   تػث ترونػو لن ػد ال تجػد  ؛ذلؾمف رغـ عم  الو 
وىـ يعممػوف تمػاـ العمػـ أف معظػـ النػاس ػ عمػ  المسػتوةتف المػانح والمتم ػي ػ يعتبػروف الن ػد تجربػ  
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ػ بعنيـ ترتكبوف أ طػاا  ش صيا بارهبإ وبعد ل  ىذا  ال يستمتن أ د بإ بار اآل رةف ػ أو  سمبي .
  .أنيـ ال ي وموف بعدوارىـ عم  الوجو المرض 

 التع تبػات عمػ  الن ػو المناسػب  يملػف اعتبػاره تجربػ  إتجابيػ   إعطػاا اف  فػوعم  الرغـ مف ذلؾ

بو عم  الن و األمث  وتعمـ ليفي  تنفتذ المياـ بطرة    ما ي وـ لت تيـيلوف فرص  لممستممتف  فربما
ت مػػ  عمميػػ   .بشػػل  أكثػػر فعاليػػ  أداا ميامػػوفضػػ   بػػ  ويعػػد فرصػػ  لم ائػػد لمسػػاعدة الفرةػػو فػػي أ

فػػ  الث ػػ   وت ػػث عمػػ المتبادلػػ   الش صػػي  لتع تبػػات مػػف الضػػتو  وت سػػف مػػف العبلقػػاتا إعطػػاا
   تراـ ال ادة وأعضاا الفرةو.وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟بطريقة يعالة التعقيبات كيف تقدـ

ؾ مف  بلؿ اإلجاب  عم  األسئم  التالي . قـ بوضن دائػرة يلد إعطاا التع تباتميارات  قيـ
رة أ ػرػ لتػرػ الت تػيـ مػ أعػدىػذا المشػروع   إتمػاـ. وبعػد المعدؿ المناسب لك  جممػ  وؿ  

 الت دـ الذؼ أ رزتو.
 

 أبدا أحيانا  دائما 
إلػػػػ  أ ػػػد أعضػػػػاا الفرةػػػو  ػػػػوؿ مسػػػػتوػ  بلػػػػ  ىػػػدوا ت ػػػدثأ -*

 .أدائو
3 2 1 

عمػػػػػػ  ولػػػػػػيس ف ػػػػػػط أعمػػػػػػاؿ العضػػػػػػو  عمػػػػػػ أقػػػػػػدـ التع تبػػػػػػات  -* 
 .ش صتتو او  صوصياتو

3 2 1 

أصػػ  السػػموؾ أو الفعػػ  الػػذؼ تتسػػبب فػػي المشػػلم  مػػن ذلػػر  -*
 . لؾأمثم  عم  ذ

3 2 1 

 1 2 3 .عم  الفرةوىذا السموؾ تعثتر  أوضح -*
 1 2 3 . أطمب مف أعضاا الفرةو ت ديـ التعمي ات والتفسترات -*
 1 2 3 .أقدـ اقترا ات معتن  لمت ستف -*
 1 2 3 .أقدـ أمثم  لما قاـ بو العضو عم  الوجو األكم -*
 1 2 3 أنيي الت تيـ بتشجين العضو -*

ن طػ   فتيانتنػا  24-22. إذا سػجمت مػف دا ػ  الػدوائرجمن األرقاـ التي ا: اطالنق تسجيل
ذا أ ػػػرزت مػػػففػػػإف ميػػػارات التفلتػػػر الن ػػػدػ لػػػديؾ ممتػػػازةلػػػؾ!  ن طػػػ   فػػػإف  22-16 . واا

ذا أ رزت  ـ ن ط  أو أق   ف د  اف الوقػت لم يػا 15مياراتؾ ت تاج إل  بعض االىتماـ. واا
 بعض الت ستنات!
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 لماذا نتردد

قػػط أػ ألننػػا لػػـ ن بػػر المبل ظػػات  إبػػداافػػ   أ يانػػاد نتػػرد ت ػػديـ التع تبػػات؟ ىػػ  تتضػػاتو عنػػد
نفتػرض ف ػط أف الشػ ص اآل ػر قػد اسػتوعب األمػر جتػًدا  وعنػدما عنػو  فش ص آ ر بما نتوقػن 

نعمػ  ألننػا أو  نمػـو أنفسػنا ون ػرر عػدـ قػوؿ أؼ شػيا يفيػـ األمػر   لػـتتضح أف الشػ ص اآل ػر 
 هترةػػد مػػابنفسػػو  سػػيفيـعف عضػػو الفرةػػو تعت ػػد بػػ  تػػث الموقػػ  نفسػػو فػػي نيايػػ  األمػػر  ي ػػ أف 

إلػػػ  العػػػزوؼ عػػػف  باألعضػػػااىػػػذا سػػػتؤدػ ت شػػػ  أف  ألنػػػؾأو  .المواجيػػػ  وبػػذلؾ تجنػػػب نفسػػػؾ
بتنما تشعر أنػؾ لسػت األفضػ  تشعر أيًضا بالذنب النت اد اآل رةف  وربماالت دث بصوت مسموع.

  .بتنيـ

 التعقيب تعطى كيفي

البػد أف تت مػ   . تبات عم  الفور بعد  دوث التصػرؼالتع  ال بد مف ت ديـ إفادةلك  تكوف أكثر 
تساعد االقترا ات التالي  . سمبلئًما ألعضاا الفرةوأف يلوف باال تراـ واليدوا والتشجين و  التع تب
  ت ديـ التع تبات بشل  أكثر فعالي : عم 

زةػػ  لمػػدة "إلػػوةز  تػػع رت الشػػ ن  األسػػبوعي  إلػػ  فرعنػػا بالبرا .صػػف السػػموؾ الػػذي يضػػايقؾ. 1
تومتف  وىذه المرة الثانيػ  التػي تتػع ر فتيػا الشػ ن  ىػذا الشػير. وفػي لمتػا ال ػالتتف لانػت الشػ ن  

 قولػػؾ بعػػدال ت ػػاوؿ ت متػػ  السػػبب  ولكنيػػا ال تتػػادر مػػف ىنػػا فػػي التػػـو الم ػػرر". تعبػػع فػػي وقتيػػا 
التصػػرؼ أو  ف ػػط صػػ وبػػداًل مػػف ذلػػؾ   )إلػػوةز  أعمػػـ أنػػؾ قمػػو ألنػػؾ لػػـ ت صػػ  عمػػ  الترقيػػ "(.

 السموؾ.

لشػػ نات ا بسػػبب  مبيعػػات " سػػر فرعنػػا بالبرازةػػ  ثبلثػػ .اشػػرح تػػ فير التصػػرؼ أو السػػموؾ. 2
الشرل  آالؼ الدوالرات ولـ تتملف أعضػاا فرة نػا بالبرازةػ  التع تر ف  تكمف  ىذا  . تتسببالمتع رة

  مف ت  تو أىداؼ المبيعات".

 ىػػذا  ػػبلؿمػػف أعضػػاا الفرةػػو  مػػرض اثنػػتف" عضػػو بعػػض التفسػػترات:الي ػػدـ  اربمػػ .اسػػتمع. 3
"األسب   ولكػف ا ػتفع بترلتػزؾ عمػ  التصػرؼ اقبػ  ىػذا العػذر .وع"  "لنت فػي اجتمػاع طػواؿ التػـو

 المسبب لممشلم .

 "ال بد أف تتادر الش ف مف ىنا في الموعد الم رر". .اطمب تغيير التصرؼ أو السموؾ .4
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بشػػرل  الشػػ ف فػػي وقػػت مبلػػر   اتصػػمت إذا" .أكػػد عمػػى قػػدرة الشػػخص عمػػى إحػػداث التغييػػر. 5
  تضمف متادرة الش ن  في وقتيا الم دد".س

عمػػ  الشػػ ف لمػػدة  مػػس  عممػػت لمشػػرؼل ػػد "إلػػوةز   .بمالحظػػة إيجابيػػة اختػػتـ التعقيػػب. 6
 شرلتنا. تنمي في  مساىماتؾسنوات  وأقدر 

 رص عم  اإلطراا عم    ات سفً   دثفإذا  . ع األداا البل و ألعضاا الفرةوال .لمتابعةا. 7
 .مف ميعاد الوصػوؿ توـ قب  وصبل قد ش نتتف آ ر أف البرازة  فرع أ برن  "إلوةزعضو الفرةو.

 لؾ" شلرا

  

 تت بػػػ  أف الفرةػػػو عضػػػو مػػػف ترةػػػد إنػػػؾ عضػػػو.ال فعػػػ  رد فػػػي تػػػؤثر شػػػتئا ت ػػػوؿ لتػػػ  ليسػػػًا. لػػػف
لػػػ   يعت ػػػد " ت ػػػ  وال  نظػػػرؾ وجيػػػ  مػػػف أو  براتػػػؾ  ػػػبلؿ مػػػفتعمي ػػػات ال أعػػػرض ىػػػذه تعمي اتػػػؾ.
 ميػتـ "إننػي أو أرػ" "إننػي ق  نفسؾ. عف تكمـ ذلؾ مف فبدال ..."."ي وؿ الناس أو أف..." ش ص

 ..".بػ

 البيانػػات عمػ  أ صػػ  لػـ إذا" ؛ قػ :المثػػاؿ سػبت  عمػ  .فػ  موقػ  دفػػاع  العضػػو جعػ  وتجنػب 
 مػػفف  عممػػؾ بػػعدااـ ف ػػط لنػػت ت ػػو  "إذا ت ػػ   وال لمػػرئيس." الت رةػػر إنجػػاز أسػػتطين لػػف الموعػػد  فػػي
 ."مرة ثاني  المعمومات طمب منؾأ

  

  الجيد األداء قدر

 أعضػاا  ػث أردت إذا جتػدة. بطرة ػ  عمميػـ يمارسوف  الذتف ت دتر التعرؼ أيضا التع تبات تشم 
 التع تبػات  تػث أف .أف ت ػدرىـ وف ػا لمػا    ػوه مػف انجػازات عميؾ  عم  الت سف المستمر الفرةو

 مػا تػذلر إتجابيػ   تع تبات تعط  عندما أفض . بشل  األداا عم  الناس نيا ت فتزيمل اإلتجابي 
 تمي:

  اإلطراا. يست و  ت  عضوبو ال قاـ ما أذلر م ددا. لف .0

 إنجػػػاح فػػي سػػاىمت ولتػػ  فعالػػ  العضػػو جيػػػود لانػػت لمػػاذا وضػػح امتنانػػؾ. عػػف عبػػر .2
  الفرةو.

  ذلؾ. مف الكثتر بعم  ي وموا أف شجعيـ .3
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  ناديؾيى  الممارسة

. التع تبػػات إعطػػااالتػػابن لػػو الفرصػػ  لتطػػوةر وتنميػػ  وممارسػػ  ميػػارات  زالتوستماسػػتر نػػادؼ  تػػوفر
 :لمتع تبات اإعطاافاألدوار التالي  تتطمب 

 
بعػػػض  ي ػػػدـ طبػػػ  ملتوبػػػ    ثػػػـ  تم ػػػ لممت ػػػدث الػػػذؼ  ب ػػػرص؛ يسػػػتمن الم ػػػيـ مقػػػيـ الخطبػػػة

 ت تيما الم ّيـ ي دـ ال طتب بشل  جتد. أداىاي الت ويعمو عم  األدوارت ستف ال طب  ل االقترا ات
 مػػن تمت ػػي وربمػا   االجتمػػاع بعػد لم طتػػب يسػمـ لتابيػػا ت تيمػػا ويعػد  االجتمػػاع أثنػاا قصػػترا شػفييا

 مفتػػدا الت تػيـ يلػػوف  أف وةجػب .بالتفصػػت  ال طبػ  لمناقشػػ  ال طتػب( رغبػػ   سػب )عمػػ  ال طتػب
 ومشجعًا.

 

األ طاا الن ويػ   مدونا المت دثإلي ال واعد المتوي  ولت   توؼ المدقو الم؛ يستمن المدقق المغوي 
مت سػػػتف ل االقترا ػػػاتلػػػبعض الكممػػػات ويعػػػرض بعػػػض  الجتػػػداألمثمػػػ  عمػػػ  االسػػػت داـ  باإلضػػػاف 

 .ابال ط
 

عمػ  المنػاطو التػي  معم ػااجتمػاع النػادؼ   أثنػاا؛ ي ػيـ الم ػيـ العػاـ أؼ شػيا ي ػدث المقيـ العاـ
 است داميا فػ  يملفاألشياا التي  دثت بشل  جتد  والت ستنات التي  عم ت تاج إل  ت ستف  و 

 االجتماع التالي.
 

 يرضؾ/واجبؾ
دوار الثبلثػػػ  األفػػػي  االشػػػتراؾمػػػف  ػػػبلؿ  التع تبػػػات إعطػػػااتنميػػػ  وممارسػػػ  ميػػػارات اعمػػػ  عمػػػ   

ف االجتماعػػات العدتػػدة لمنػػادؼ. وسػػتجد فػػي المم ػػو الكثتػػر مػػ أعمػػاؿالسػػاب   المدرجػػ  فػػ  جػػدوؿ 
 المعمومات  وؿ اإلعداد والعم  في ل  دور مف تمؾ األدوار. 

طمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لؾ في ل  دور مػف األدوار التػي ت ػوـ أ
وي ػػدـ ىػػذه ميػػارات ال يػػادة المسػػت دم   ظتػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػات عمػػ  ي ـو الم ػػيـ بمبلسػػبيػػا. 

الت تػػيـ فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف المملػػف أف  دلتػػ /نموذجفػػي  بػػ التعمي ػػات الملتو  المبل ظػات فػػ 
نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعمػيـ  اسعؿ أيضات تم  الم ّيـ ال اص بؾ في ل  دور مف األدوار. 

ال  األنديػػ عمػا إذا لػاف الم ػّيـ سػػوؼ يعطيػؾ ت تيمػا شػفييا أثنػػاا االجتمػاع أـ ال.  تػث أف بعػض 
 ناديػػؾ؛أثنػػاا اجتماعاتيػػا. فػػإذا لػػاف ىػػذا ىػػو الوضػػن فػػي ارةن ال يػػادة لمشػػالت تيمػػات الشػػفيي   ت ػػدـ

االجتمػاع ليعطيػؾ  م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد م يمػؾولنت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمػب مػف 
 ت تيما شفييا. 
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المػدقو مف تمؾ األدوار أثناا اجتماع وا د  مث  أف ت ـو بدور أو أكثر  ةف:إذا قمت بدور مالحظة
. وال يملف اسػت داـ المشروع  فإنو تتـ است داـ دورا وا دا لتمبي  متطمبات ىذا ـم يالودور المتوػ 

مشػػػارةن( أ ػػػرػ فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب. ولتجنػػػب الػػػدور)األدوار( األ ػػػرػ لتمبيػػػ  متطمبػػػات أؼ مشػػػروع )
مػػف  تتـ ت تيمػػؾ فػي دور وا ػػدسػػ ففػ  أثنػػاا االجتمػػاع الوا ػدعمػ  النػػادؼ وأعضػػائو  العػػبا إث ػاؿ 
 . ار ال يادةأدو 

الم تمفػػ . عمػػ  سػػبت  المثػػاؿ   المشػػارةنمتطمبػػات العدتػػد مػػف  بعػػض أدوار االجتمػػاع أيضػػا تمبػػ 
. والعمػ  مسػب ا ُمعػد لمت ػدثال يػار ألف تعمػ  لم ػيـ  8و  3و  2و  1تعطيؾ المشػروعات رقػـ 

شػيادة . ولكػي ت صػ  عمػ  األربع  مشارةنالمبي متطمبات مشروع وا د وليس تلم يـ لمرة وا دة 
 . أربع  مرات م تم   ـ  تتعتف عميؾ العم  لم يلممشارةن األربع 

 المشروع في المم و. إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ الثبلث  دواراألعم  في بعد أف ت
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 تقييـ /دليلنموذج

 التعقيبات إعطاء 

فػػػ  أدوار يعمػػػ   تنمػػػاالتع تبػػػات ب إعطػػػااممارسػػػ  ميػػػارات تجػػػب عمػػػ  ال ائػػػد : ـيمالحظػػػة لممقػػػ
المذلورة فيما تمي. مف فضمؾ اقرأ المشروع بعناي  قب  االجتمػاع  ثػـ أجػب عمػ   الثبلث جتماع اال

األسئم  التالي  التي تتعمو بالدور الػذؼ أداه ال ائػد أثنػاا ىػذا االجتمػاع وقػـ بعػرض المبل ظػات أو 
 التوصيات ال اص  عندما يسمح لؾ بذلؾ.

 

 مقيـ الخطبة. 

   ........................التارةخ ........................................الم يـ اسـ

  ؟ صوصياتو أو وتش صت عم  وليس ال طتب  أداا عم  ترلز ال ائد ت تيـ ترلز ى  

  أثنػػاا جتػػد بشػػل  ال طتػػب أداه مػػا عمػػ  بػػبعض األمثمػػ  فعالػػ  بصػػورة ال ائػػد أسػػتيد لتػػ 
 العرض؟

   بضػػػربىػػػ  قػػػاـ و  م طتػػػب ؟ل الت سػػػتفاقترا ػػػات  بعػػػضفعػػػاؿ ل ائػػػد بشػػػل  ا قػػػدـلتػػػ 
 األمثم ؟

 

 ت تيـ أكثر فائدة؟ لت ديـ ما ىو الش ا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائد  

  ؟ةجتدً بطرة   ال ائد  أداىاأؼ جزا )أجزاا( مف عممي  الت تيـ  

 

 المدقق الُمغوي 

   ........................رةخالتا ........................................المقيـ اسـ
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  الن ويػػ  م واعػػدلجتػػد لا االسػػت داـ عمػػ  بػػبعض األمثمػػ  فعالػػ  بصػػورة ال ائػػد أسػػتيد لتػػ 
 العرض؟ أثناا الكمماتو 

  

  ال واعػػد المػػواطف التػػ  ا تػػاج فتيػػا المت ػػدث الػػ  ت سػػتف فعالػػ  بصػػورة ال ائػػد  ػػدد لتػػ 
ألمثم  عم  ذلؾ وبعػض االقترا ػات وى  قدـ لممت دث ا الكممات؟ ليفي  است داـ الن وي 

 لت ستنيا. 

 

 واعػدال ب صػوص إفػادة أكثػر تع تبػات لت ػديـ ما ىو الشػ ا الم تمػ  الػذػ قػاـ بػو ال ائػد  
  الكممات؟ واستعماؿ ي الن و 

 

  ؟ةجتدً بطرة   ال ائد  أداىاأؼ جزا )أجزاا( مف عممي  الت تيـ  

 

   المقّيـ العاـ

   ........................التارةخ ........................................المقيـ اسـ

  صوصػػيات  أو ش صػي  عمػػ  ولػيس  االجتمػاع نفسػػو عمػ  ترلػػز ال ائػد ت تػػيـ ترلػز ىػ 
  ؟ش ص أؼ

 

  أثنػػاا جتػػد بشػػل  ال طتػػب أداه مػػا عمػػ  بػػبعض األمثمػػ  فعالػػ  بصػػورة ال ائػػد أسػػتيد لتػػ 
 ؟االجتماع

 

  وىػ  قػدـ ال ائػد  ؟االجتماع الت  ت تػاج الػ  ت سػتفمواطف  فعال  بصورة ال ائد  دد لت
 بعض االقترا ات واألمثم  الت  تؤلد مبل ظاتو. 
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 ت تيـ أكثر فائدة؟ لت ديـ ما ىو الش ا الم تم  الذػ قاـ بو ال ائد  

  ؟ةجتدً بطرة   ال ائد  أداىاأؼ جزا )أجزاا( مف عممي  الت تيـ  
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 4مشروع 

 إدارة الوقت
 

  ذيةالتنفي الخالصة

يملنػػؾ ال فػػاظ عمػػ    المتػػوفر لػػدتيـ الوقػػت معظػػـ مػػف االسػػتفادة عمػػ  ال ػػادة الوقػػت إدارة تسػػاعد
نجازو  الوقت وال صػترة  الطوةم  المدػ األىداؼ ت دتد  بلؿ مف فّعاؿ بشل  والمياـ المشروعات اا
 عمػػ   ا أولوةتيػػا  سػػب عمػػ  رتػػب االعمػػاؿ فػػ  ال ائمػػ  اعمػػ  قائمػػ  باالعمػػاؿ التوميػػ     المػػدػ
 المتوقعػ  غتػر انتدب بعض االعماؿ عند السماح بذلؾ  اد ر بعض الوقػت لمميػاـ  أعماؿ جدوؿ

 .ومعالج  المعوقات

 

 :األهداؼ

 .دد مياراتؾ ال الي  الدارة الوقت  

  فعال . بصورة الوقت إلدارة البلزم  ال طوات تعرؼ عم 

 النادؼ. أدوار مف العدتد في الوقت إدارة ميارات مارس 

 

  واألزمػػػات الكتابيػػػ  واألعمػػػاؿ فاالجتماعػػػات لم ػػػادة. أ ػػػد األمػػػور ال يمػػػ  الوقػػػت إدارة يػػػاراتم تعػػد
 الت طػيط وىػو :لم ياـ بما ىو مفػروض عمػتيـ ال ادة أماـ منو ال مت  وتترؾ الوقت تستيمؾ جميعيا
  ساع . ل  مف نستفتد أف ونرةد  التوـ في ساع  24 ف ط نمتمؾ . ن فلممست ب 

 

 



 

 انًتًكن انقائد
 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقت إلدارة مفيدة أيكار

عم  تنظػيـ الوقػت  لديؾ ال درة. تجب أف تكوف تواجيناأ د الت ديات الت  عممي  إدارة الوقت  تعد
  :ت تاج أف فعنتولذلؾ  لت  تو أىدافؾ. وت طيط لت  ستست دموالمتاح لؾ 

 بالفع  ف  الوقت المتاح لديؾ إنجازه تستطين الذؼ ما تفيـ. 

 لديؾ المتاح لموقت األمث  لبلستتبلؿ ت طط.  

 .الوقت لديؾ تقييـ مهارات إدارة

؟  تنجػػز لػػ  مػػا ترةػػد انجػػازهىػػ   اإلجابػػ  عمػػ  األسػػئم  التاليػػ  تسػػتطين أف ت ػػدد بعمػػ  مػػدار التػػـو
بعػػػد إتمػػػاـ ىػػػذا المشػػػروع  أعػػػد الت تػػػيـ مػػػرة أ ػػػرػ لتػػػرػ الت ػػػدـ الػػػذؼ . لتػػػ  تػػػدتر وقتػػػؾ بفاعميػػػ 

 أ رزتو.

 أبدا   أحيانا دائما 

 1 2 3 .وميابيا ت أقـو التي باألشياا قائم  بعم  أقـو - *

 1 2 3 .العم  النجاز أ ترا موعدا لنفسي أضن - *

 1 2 3  .األولوي   سب إنجازىا في أرغب التي األشياا أرتب - *

 1 2 3 .مملنا ذلؾ يلوف  عندما األعماؿ أنتدب - *

 األعمػاؿ أو اإلبداعيػ  لممشػروعات الوقػت مف الكثترأضن   - *
  .اليام 

3 2 1 

 1 2 3 .لئلدارة قابم و  صتترة مياـ إل  الكبترة تالمشروعا أقسـ - *

 لػدؼ يلػوف   تػث أنجػز العمػ  االبػداع  فػ  وقػت مػف التػـو -*
 .العالي ا الطاق 

3 2 1 

 غتػر والميػاـ المشػاك  مػن لمتعامػ  تػـو لػ  فػي وقتػا أ ػدد -*
 .المتوقع 

3 2 1 

 1 2 3 .ف ط وا دة مرة ملتبي عم  ورق  ل  من أتعام  -*

 1 2 3 .أوال البتيض  األعماؿ بإنجاز أقـو -*

 
ن طػ   فتيانتنػا  31-27. إذا سػجمت مػف دا ػ  الػدوائرجمػن األرقػاـ التػي ا :النقػاط تسجيل
ذا أ ػػػرزت مػػػففػػػإف ميػػػارات التفلتػػػر الن ػػػدػ لػػػديؾ ممتػػػازةلػػػؾ!  ن طػػػ   فػػػإف  26-21 . واا

ذا أ رزت  ـ الوقػت لم يػان ط  أو أق   ف د  اف  19مياراتؾ ت تاج إل  بعض االىتماـ. واا
 بعض الت ستنات!
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  الت  تجب عميؾ ال ياـ بيا لؤلشيااتترؾ الوقت الكاؼ. 

  التتر متوقع  األمورت دد بعض الوقت لمتعام  من.  

  بااللتزامات المفرط  وباآل رةف نفسؾ تكمت  تجنب  بلؿ مف الضتط ت م.  

 إنجػػازسػػتطيعوف فػػانيـ ي طػػواؿ  ولسػػاعات السػػرةن العمػػ   ػػبلؿ مػػف أنػػو النػػاس بعػػض يعت ػػد
 تػػث ي ػػن   مشػػاك الكثتػػر مػػف ال إلػػ  السػػرةن العمػػ  تػػؤدػ مػػا غالبػػا ولكػػف .الكثتػػر مػػف العمػػ 

 اآلرااقيمػػػ   مػػػف ي مػػػ  لمػػػا أنػػػو متعػػػب  أمػػػر طوةمػػػ  لفتػػػرات والعمػػػ  أكثػػػر. أ طػػػاا فػػػ  النػػػاس
  المشاك . بعض أيضا  موةو 

 عمػػػ  لبتػػػر أثػػػر لػػػو اف التسػػػوة  ؟ البتيضػػػ  الميػػػاـ أو المشػػػروعات عػػػف تؤجػػػ /تتممص ىػػػبل
 مػف لومػ  أو لبتػرا مشػروعا لتعػالج ل ظػ  آ ػر  تػ  تنتظػر فعنػدما الوقػت. إدارة فػي جيودؾ
 العمػػػ  إنجػػػاز أو أ طػػػاا بعمػػػ  وت ػػػاطر لاىمػػػؾ عمػػػ  إضػػػافياضػػػتطا  تضػػػن فإنػػػؾ الت ػػػارةر 
 ضعيف . بجودة

نجاز وقتؾ إدارة تساعدؾ ف  فأ التالي  م طواتل يملف   عمي :بفا والمياـ المشروعات واا

 ترغػب التػي األىػداؼ ىػي المػدػ طوةمػ  األىػداؼ .الطويمة والقصيرة المداحدد أهدايؾ  .0
 التػػي األىػػداؼ ىػػي المػػدػ قصػػترة األىػػداؼ اآلف. مػػف سػػنتف أو شػػيور بعػػد إنجازىػػا فػػي

 ن.يأساب أو أياـ في إنجازىا في ترغب

ة وال صػػتر   الطوةمػػ باألىػػداؼعمػػ  أسػػاس   ائمػػ ال ضػػن .اعمػػل قائمػػة باألعمػػاؿ اليوميػػة  .2
 المثػاؿ  سػبت  عمػ  .ذه األىداؼى إنجاز عم  تساعدؾ التي المياـ عمتيا وأد    المدػ
 فػي ت ػدـال لتنػاقش فرة ػؾ بععضاا تمت ي أف ىي ال صتر المدػ عم  أىدافؾ أ د لاف إذا
  االجتمػاع وسػبب باالجتمػاع الفرةػو ت بػر أف ىػي لػؾ ميمػ  أوؿ فإف معتن   مشلم    
 اإلعػػػػداد فػػػػي يسػػػػاعدؾ ب ػػػػدر مػػػػا المشػػػػلم   ػػػػوؿ لػػػػديؾ التػػػػي عمومػػػػاتالم تسػػػػتعرض وأف

 لبلجتماع.

 ىامػػ  -(2 ؛ وعاجمػػ  ىامػػ  -(1 ىػػي: التػػي البنػػود  ػػدد .رتػػب القائمػػة حسػػب األولويػػة .3
  وقت. لاف ىناؾ إذا بيا ال ياـ الجتد مف —3 ؛عاجم  وليست

 التػػػي بنػػػودال تمػػػؾ أو  والعاجمػػػ  اليامػػػ  البنػػػود عمػػػ  الوقػػػت  صػػػر :زمنػػػي جػػػدوؿ عمػػػلا .4
 ـسػق المتب ػي. الوقت في األ رػ  البنود بجدول  وقـ إلنجازىا. الوقت مف الكثتر ستستيمؾ
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 الصػػػعب  بالميػػػاـ م يػػػاـل  طػػػط .منيػػػا لػػػ  إدارة تسػػػتطين أصػػػتر ميػػػاـ إلػػػ  الكبتػػػرة الميػػػاـ
 بتنمػػا الصػػباح  فػػي أفضػػ  بشػػل  يعمػػ  النػػاس فػػبعض .افضػػ   االتػػؾ فػػي تكػػوف  عنػػدما
  المساا. في أو الظير بعد أفض  بشل  اآل روف  يعم 

 المملف مف بعشياا ال ياـ في النفيس وقتؾ تضين ال .ذلؾ أمكف كمما انتدب بعض المهاـ .5
  آ ر. ش ص بيا ي وـ أف

 متوقعػػاً  غتػػر شػػتئا مػػف  ػػدوث البػػد بعنايػػ    ططػػت ميمػػا .الطارئػػة لمحػػاالت وقتػػا اتػػرؾ .6
 تمػػػؾ مػػػن لمتعامػػػ  التػػػومي أعمالػػػؾ جػػػدوؿ فػػػي وقتػػػا  ػػػدد .اىتمامػػػؾ الفػػػورػ  إلػػػ  ي تػػػاج
  الطارئ . ال االت

أ ػػػػد  فػػػػي العمػػػػ  أثنػػػػاا تتعطػػػػ  فعنػػػػدما قيمػػػػا. وقتػػػػا تسػػػػتيمؾ المعوقػػػػات .المعوقػػػػات إدارة .7
 تسػتعن  عنػدما الت ػا   بػ  تفلتػرؾ مػرة ثانيػ  فػي صػعوب  تجػد فربما   اإلبداعين ةر امشال

 نفسػػؾ بعػػزؿ ـقػػ أو أملػػف إف ملتبػػؾ بػػاب بتمػػو قػػـ ىامػػ   ميمػػ  فػػي تعمػػ  عنػػدما عممػؾ.
  اآل رةف. عف

 أو عاجمػػػ " وغتػػػر اليامػػػ  "األعمػػػاؿ تنفتػػػذ فػػػي لتسػػػت دمو  الفػػػائض الوقػػػت بعػػػض تجػػػد أف تجػػػب
 أوتسػبو التػداا     لالػدقائو العشػرة التػوقػت " لػاف ىنػاؾ إذا بيػا ال يػاـ الجتػد مػف األعماؿ التػ "

منتبيػا  الب ػاا عم  تساعدؾ الدورة  فاالسترا ات أيضا. لنفسؾ وقتا ت دد أنؾ مف تعكد .االجتماع
  .ومرلزا

 بشػل  تسػتطين ال أو فػ  الضػتط عميػؾ الجدوؿ ىذا تسبب إذا الزمني. جدولؾ عم  واقعي   افع
  .أو عدلو أعمالؾ جدوؿ في التفلتر فععد التومي   أعمالؾ قائم  تنفتذ ثابت

 

  يى ناديؾ الممارسة

. فاألدوار الوقت إدارةتنمي  وممارس  ميارات التابن لو الفرص  لتطوةر و  زالتوستماستر نادؼ  توفر
 :الوقت إدارةميارات التالي  تتطمب 

 جػػدوؿ وتوزةػػن ااعػػدادو  االجتمػػاع تنسػػتو  ىػػ الميمػػ  الرئيسػػي  لمػػدتر االجتمػػاع .مػػدير االجتمػػاع 
 الم صص. الوقت إطار في بعكممو االجتماع برنامج وي ود لمضت  العم   األعماؿ
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 الوقػػػت فػػػي المشػػػروع أىػػػداؼ مػػػن تتفػػػو التػػػي ػ يعػػػد وةم ػػػ  ال طبػػػ ىػػػو الػػػذ ال طتػػػب .الخطيػػػب
 لذلؾ. الم صص

 

 السا  موضوعات لالوقت المتاح  بتف الجدوؿموضوعات  مدتر توازف  .الجدوؿموضوعات  مدير
  منيـ لمرد عم  األسئم .  ي تاجيا لالت  عدد مف المدع  عمتيـ والمدة و 

األ طػاا الن ويػ   مػدونا المت ػدثال واعد المتويػ  ولتػ   إلي المدقو المتوؼ يستمن  .المدقق الُمغوي 
مت سػتف ل االقترا ػاتلػبعض الكممػات ويعػرض بعػض  الجتػداألمثم  عم  االست داـ  باإلضاف  إل 

  . بلؿ فترة زمني  م ددة ذلؾ ل اب  ال ط

 مػف جػزا لػ  أف مؤلدا  االجتماع اانأث الوقت تتبن عف المسئوؿ ىو مراقب الوقت .مراقب الوقت
  .الموضوع الزمني الجدوؿ  سب تنتي  االجتماع أجزاا

 

 يرضؾ/واجبؾ
دور مراقػب الوقػت وأ ػد فػي  االشػتراؾمػف  ػبلؿ  الوقػت إدارةتنمي  وممارس  ميارات اعم  عم   
االجتماعات العدتدة لمنادؼ. وستجد فػي  أعماؿالساب   الباقي  والمدرج  ف  جدوؿ  األربع دوار األ

 المعمومات  وؿ اإلعداد والعم  في ل  دور مف تمؾ األدوار. المم و الكثتر مف 
طمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لؾ في لػ  دور مػف األدوار أ          

ميػػػارات ال يػػادة المسػػػت دم   ظتػػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػػات عمػػ  ي وـ الم ػػيـ بمبلسػػػالتػػي ت ػػػـو بيػػا. 
الت تػػيـ فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف  دلتػػ /نموذجفػػي  ت الملتوبػػ التعمي ػػا وي ػػدـ ىػػذه المبل ظػػات فػػ 

نائػػب رئػػيس النػػادؼ  اسػػعؿ أيضػػاالمملػػف أف ت تمػػ  الم ػػّيـ ال ػػاص بػػؾ فػػي لػػ  دور مػػف األدوار. 
لشػػؤوف التعمػػيـ عمػػا إذا لػػاف الم ػػّيـ سػػوؼ يعطيػػؾ ت تيمػػا شػػفييا أثنػػاا االجتمػػاع أـ ال.  تػػث أف 

أثنػػػاا اجتماعاتيػػػا. فػػػإذا لػػػاف ىػػػذا ىػػػو لمشػػػارةن ال يػػػادة فيي  الت تيمػػػات الشػػػ ال ت ػػػدـ األنديػػػ بعػػػض 
 م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد م يمػؾولنت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمب مف  ناديؾ؛الوضن في 

 االجتماع ليعطيؾ ت تيما شفييا. 
 

و المػدقمف تمؾ األدوار أثناا اجتماع وا د  مث  أف ت ـو بدور أو أكثر  ةف:إذا قمت بدور مالحظة
. وال يملف اسػت داـ المشروع  فإنو تتـ است داـ دورا وا دا لتمبي  متطمبات ىذا ـم يالودور المتوػ 

مشػػػارةن( أ ػػػرػ فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب. ولتجنػػػب الػػػدور)األدوار( األ ػػػرػ لتمبيػػػ  متطمبػػػات أؼ مشػػػروع )
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مػػف   ػػدتتـ ت تيمػػؾ فػي دور واسػػ ففػ  أثنػػاا االجتمػػاع الوا ػدعمػ  النػػادؼ وأعضػػائو  العػػبا إث ػاؿ 
 . أدوار ال يادة
الم تمفػ . عمػ  سػبت   المشػارةنمتطمبػات العدتػد مػف  بعػض أدوار االجتمػاع أيضا تمبػ           

لمدقو . والعم  لمدقو لتوػ ال يار ألف تعم   4و  3و  2و  1المثاؿ  تعطيؾ المشروعات رقـ 
شػيادة ي ت صػ  عمػ  . ولكػاألربعػ  مشػارةنالمبي متطمبات مشروع وا د وليس تلمرة وا دة  لتوػ 

 . أربع  مرات م تم   لمدقو لتوػ   تتعتف عميؾ العم  لممشارةن األربع 
 المشروع في المم و. إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ لبل الدورةفعم  في بعد أف ت          
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  نموذج تقييـ

 

 إدارة الوقت

لمراقػب لموقػت وفػ  يعمػ   ت بتنمػاالوقػ إدارةممارسػ  ميػارات تجب عم  ال ائػد  لممقّيـ  مالحظات
المػػػذلورة فيمػػػا تمػػػي. مػػػف فضػػػمؾ اقػػػرأ المشػػػروع بعنايػػػ  قبػػػ   األربعػػػ  الباقيػػػ جتمػػػاع أ ػػػد  أدوار اال

االجتماع  ثـ أجب عم  األسئم  التالي  التي تتعمو بالدور الذؼ أداه ال ائد أثناا ىذا االجتماع وقـ 
 لؾ بذلؾ. بعرض المبل ظات أو التوصيات ال اص  عندما يسمح

  

 .مراقب الوقت

 .................................التارةخ: ........................................الم يـ اسـ

  لم طبػػػاا الوقػػػت متطمبػػػات عمػػػ  تعكػػػدلم االجتمػػػاع فبػػػ  وقتػػػا قضػػػ  ال ائػػػد أف تتضػػػح ىػػػ 
 مسب ا؟ المعدتف

 

  واي ومػ بتنمػا ـإلػتي واإلشػارة بدقػ  قػتالو  وت دتد ال طباا إل  االستماع استطاع ال ائد ى 
 بذلؾ؟

 

  فػيالوقػت  مراقػب ت رةػر ولت  عرض  الوقت إدارة قواعد بصورة فعال   ال ائد شرح لت 
 ؟الزمني  الم ددة الفترة

 

 وقػػػت االجتمػػػاع  ين ال ائػػػد ال يػػػاـ بػػػو  لت سػػػتف إدارةىػػػو الشػػػ ا الم تمػػػ  الػػػذػ يسػػػتط مػػػا
  والمشارلتف فيو؟
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 ادارة وقػػػػت فػػػػي المسػػػػاعدة أو لت سػػػػتف جتػػػػد بشػػػػل  ال ائػػػػد اـ بػػػػوىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ قػػػػ مػػػػا 
 فيو؟ والمشارلتف االجتماع

 

 .مدير االجتماع

 ............................ التارةخ: ........................................الم يـ اسـ 

  مسب ا؟ لبلجتماع أعد ال ائد أف تتضح ى 

 

  والت تيمػػات السػػا  موضػػوعات و  مسػػب ا لمعػػدةا لم طػػب الكػػاؼ الوقػػت تػػـ ت صػػيص ىػػ 
 األ رػ؟ االجتماع وأقساـ

 

  الم دد؟ الموعد في وانتي  االجتماع بدأ ى  

 

  وموضػػوعات والت تيمػػات المعػػدة لم طػػب الم صصػػ  األوقػػات لتعػػدت  ال ائػػد اضػػطر ىػػ 
 لماذا؟ لذلؾ  لاف إذا نفسو؟ االجتماع أثناا األ رػ  االجتماع وأقساـ جدوا األعماؿ

 

 ؟أكثر يسرا االجتماع لتجع  ىو الش ا الذػ يستطين ال ائد ال ياـ بو ما  

 

 أسي ؟ بشل  االجتماع ستر عم  ساعدو  جتد بشل  ال ائد فعمو ىو الش ا ما 

 
 الخطيب.

 ............................ التارةخ: ........................................الم يـ سـا
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  مسب ا؟ د ال طب  وتدرب عمتياأع ال ائد أف تتضح ى  

 

  ؟الم دد الوقت في ال طب  أىداؼ ت  تو ال ائد استطاع ى  

 

 ال طبػ  لتجع  الم دد الوقت في م تم  بشل ال ياـ بو  م ائدل ىو الش ا الذػ يملف ما 
  فاعمي ؟ أكثر

 

 ال طب ؟ فّعالي  في وساىـ ال ائد بو ىو الش ا الذػ قاـ ما  

 

 المدقق الُمغوي 

   ............................ التارةخ: ........................................الم يـ ـاس

  المتوؼ؟ المدقو ت رةر قدـ ولت  المتوؼ  المدقو دور ال ائد شرح لت 

 

  لم واعػػػد الن ويػػػػ   لم طتػػػب اسػػػت داـ توجيػػػو عمػػػ بن ػػػو لػػػاؼ  قػػػادرا ال ائػػػد لػػػاف ىػػػ
 الكممات؟و 

  

 المتػوؼ  المػدقو ت رةػر لت ػديـ م تمػ  بشػل ال يػاـ بػو  م ائػدل ىو الش ا الذػ يملف ما 
  فاعمي ؟ أكثر بصورة

 

  ؟ةجتدً بطرة   ال ائد  أداىاأؼ جزا )أجزاا( مف عممي  الت تيـ  
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 مقدـ موضوعات الساحة

 ............................ التارةخ: ........................................الم يـ اسـ

  فػ  الوقػت  فػي الجمسػ  وت ػديـ السػا  موضػوعات  عرض اليدؼ مػف  ال ائد استطاع ى
  ؟الم دد لذلؾ

 

  أكبػػػػر قػػػػدر مػػػػف  فتيػػػػا شػػػػارؾي لكػػػػ  السػػػػا  موضػػػػوعات ل الت طػػػػيط ال ائػػػػد اسػػػػتطاع ىػػػػ
  الزمني؟ الجدوؿ في الم دد الوقت  بلؿ األش اص

 

 الوقػػت دة مػػفاالسػػتفا لت سػػتف م تمػػ  بشػػل ال يػػاـ بػػو  م ائػػدل ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف مػػا 
 ؟ السا  موضوعات ل الم دد

 

 جتد؟ بشل  الم دد الوقت بعػ طرة   است دـ ال ائد 
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 5مشروع 

 والتنفيذالتخطيط 
 التنفيذية الخالصة

 وااعػػداد األىػداؼ وضػػن عمػ  الت طػػيط عمميػ  وت تػػوؼ  ولمفرةػو. لم ائػػد الػبلـز التوجيػػو ال طػ  ت ػدـ
 التوميػ  أنشػطتيـ ال  مػا وراا النظر عم  ال ادة ال طط وتجبر لتنفتذىا. الزمني  والجداوؿ ال طط
الفرةػو فػ  ىػذه العمميػ  سيسػاعدىـ  أعضػاااشػتراؾ  المسػت ب . في عممو في ترغبوف  فيما والتفلتر

 عم  الوفاا بالتزاماتيـ.

 األهداؼ 

 الحالية. والتطبيق التخطيط مهارات تحديد 

 والتطبيق. التخطيط لعممية الالزمة الخطوات تحديد 

  المختمفة. النادي أدوار خالؿ مف والتطبيق التخطيط مهاراتالعممية ل ممارسةال 

 . رةطػػ  ترشػػػدؾ عمػػ  الطرةػػػو غالبػػػا سػػيلوف معػػػؾ بالسػػيارة  دولتػػػؾ دا ػػ  اضػػطررت لمسػػػفر إذا
    ػػرائط إلػػ  أيضػػا ال ػػادةي تػػاج  ؽ.طػػر ال عسػػرعب وجيتػػؾ إلػػ  الوصػػوؿ ال رةطػػ  فػػ  تسػػاعدؾس

  فاعمي .أكثر  ؽ طر ب أىدافيـ ت  تو ليضمنوا

 عمميػػػػ  وت تػػػػوؼ  ولمفرةػػػػو. لم ائػػػػد الػػػبلـز التوجيػػػػو ال طػػػػ  ت ػػػػدـ تػػػث   طتػػػػو. ىػػػػي ال ائػػػػد  رةطػػػ 
 التفلتػػر ىػػو فػػالت طيط لتنفتػػذىا. الزمنيػػ  والجػػداوؿ ال طػػط وااعػػداد األىػػداؼ وضػػن عمػػ  الت طػػيط

  العم . يسبو الذؼ
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  التخطيط مف الغرض

 أسباب: عدةل ميم  الت طيط عممي  إف

 التوميػ  أنشػطتيـ ورااا مػ إلػ  النظػر عمػ  تجبػرىـ لممسػتقبل. توجهػاتجعل القائػد أكفػر  .0
  المست ب . في  دوثو ترةدوف  مافي والتفلتر

 فػي تعثتراتيػا االعتبػار فػي تضػن أف تجػبتت ػذ  قػرارات أؼ .القرارات تنسيق مف تمكنهـ .2
 بالنسػب  األثػاث عمػ  دوالر 25111ىذا الشػير  أنف ت إذا المثاؿ  سبت  عم  المست ب .
 سػػػت   ػػػبلؿ الشػػػرل  بػػػرامج لت ػػػدتث الماليػػػ  االعتمػػػادات تجػػػد فربمػػػا ال الصػػػتتر  لعممػػػؾ
 أشير.

 ت ػػػاوؿ مػػػا ال ػػػادة دائمػػػا تػػػدعـ الم دمػػػ . فػػػي األىػػػداؼ الت طػػػيط يضػػػن األهػػػداؼ. تػػػدعـ .3
 ىػوتؾ شػرل ىدؼ لاف فإذا .ف  ال طط البداي  ن ا  ىي األىداؼ ألف  ت  ي و المنظم 

 .مهارات التخطيط لديؾ قيـ

 ػبلؿ اإلجابػ  عمػ  األسػئم  التاليػ . قػـ  مػف ما مدػ جودة ميارات الت طػيط لػديؾ؟ اكتشػ  ذلػؾ
بوضن دائرة  وؿ  المعدؿ المناسب لك  جممػ . وبعػد إتمػاـ ىػذا المشػروع  أعػد الت تػيـ مػرة أ ػرػ 

 لترػ الت دـ الذؼ أ رزتو.

 أبدا   حياناأ دائما 

 1 2 3  .لمنظمتي واض   أىداؼ أضن - *

 1 2 3 .الت طيط عممي  في اآل رةف ُأشرؾ - *

 1 2 3 .األىداؼ لت  تو بعناي  ال طط أطور -*

 1 2 3 .لآل رةف األىداؼ أبم  -*

النيػاا الميػاـ  األ تػرة والمواعتػد الزمنيػ  الجػداوؿ بوضػن أقػـو -*
 .ش ص لك  وأبمتيا

3 2 1 

 1 2 3 .التع تبات وت ديـ الجيود لتنستو اتصاؿ نظاـ أضن -*

ن طػ   فتيانتنػا لػؾ!  18-17اجمن األرقاـ التي دا   الدوائر. إذا سجمت مػف  :النقاط تسجيل
ذا أ ػرزت مػػف  ن طػػ   فػإف مياراتػػؾ ت تػػاج  16-12فػإف ميػػارات التفلتػػر الن ػدػ لػػديؾ ممتػػازة. واا

ذا أ رزت     أو أق   ف د  اف الوقت لم ياـ بعض الت ستنات!ن ط 11إل  بعض االىتماـ. واا
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 الشػػرل  قػػراراتمعظػػـ  فػػإف   المتا ػػ  الماليػػ  البيانػػات وأدؽ ع ػػدثتوميػػا ب تزوةػػد العمػػبلا
  اليدؼ. ىذا االعتبار فيستت ذ من الوضن 

 

  والتنفيذ التخطيط عممية

   طوات: ست  إل  والتنفتذ الت طيط عممي  ت سيـيملف 

 فػػي ترغػػب التػػي النتػػائج إلػػ تشػػتر  واضػػ   ملتوبػػ  جممػػ  ىػػو اليػػدؼ :األهػػداؼ تحديػػد .0
 لتاب . األىداؼ دوف  "الكيفي ". أو "السبب" ت دد وال "الموعد" و "الترض" وت دد ت  ي يا.

 صػبا ا السادسػ  تمػاـ في الم مي  األسواؽ إل  الطازج ال بز توصت  ىو نام بز  ىدؼ "
 ب مػػوؿ الكنيسػػ  لملتبػػ  دوالر 10111 جمػػن ىػػو لجنتنػػا " ىػػدؼ سػػبوع."فػػ  جميػػن أيػػاـ األ

  توبر."أك 31

 الميػاـ أو ال طواتبػ ضن قائمػ  يداؼ.ال ت  تو تعرؼ عم  ليفي  .اإلستراتيجياتوضع  .2
 بالعمػ  ي ػوـ شػ ص اسػتئجار عم  الم بز استراتتجيات ربما تشتم  .ات اذىا تجب التي
 إقامػ  عمػ  الكنيسػ  لجنػ  اسػتراتتجياتربمػا تشػتم  و  ثانيػ . توصت  شا ن  وشراا  المتم 
 رعايػػػا مػػػف المػػػاؿ تمػػػتمس أو  الػػػدعـ المػػػادػ لتػػػوفتر سػػػيارات متسػػػم  أو ال بػػػز بيػػػنل منفػػػذ

  الكنيس .

 ف  عمميػ  مف األمور اليام   األعماؿووضن جداوؿ  األولوياتتعد  زمني. جدوؿ وضع .3
 عمػ  منيػا  لػ  نجػازالنيائ  إل موعدال و دد ألولوةتيا وف ا بالمياـ قائم  ضن لت طيط.ا

 أوؿ ب مػوؿ  بػازةف ثبلثػ  اسػتئجار عمػ  الم بػز أعمػاؿ جػدوؿربما يشتم   المثاؿ  سبت 
  ديسمبر. مف عشر الثاني فيتفتح منفذ لبين ال بز  أف الكنيس  لجن  وت رر أبرة .

 مػف ترةػده مػا ت دتػد فػي واضػ ا ولػف فرة ػؾ.عضػاا أل المياـ انتدب المسئوليات. تحديد .4
 مػػػػف التػػػػي  ػػػػرػ األ المسػػػػاىمات أو الم تمفػػػػ  الميػػػػارات اعتبػػػػارؾ فػػػػي ضػػػػن .لػػػػ  شػػػػ ص

  سػػػػب عمػػػػ  األشػػػػ اص ميػػػػاـ بت دتػػػػد وقػػػػـ لممشػػػػروع  شػػػػ ص لػػػػ  ي ػػػػدميا أف المملػػػػف
 شػػػرل  مالػػػؾ يعػػػرؼ الكنيسػػػ  لجنػػػ  أعضػػػااأ ػػػد  لػػػاف إذا المثػػػاؿ  سػػػبت  عمػػػ  ميػػػاراتيـ.
 .لمجنػػ  عمػػ  سػػبت  اليبػػ  الطباعػػ   ػػدماتب ي ػػوـ بػػعف المالػػؾ إقنػػاعفربمػػا يملنػػو  طباعػػ  
  .االنتداب  وؿ المعمومات مف المزةد وؿ عم المشروع السادس لم ص إل ارجن 
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 دائمػػػا مػػػا ت فػػػز .إملانيػػػات إلػػػ  وي ولوىػػػا الع بػػػات وجػػػود ال ػػػادة تتوقػػػن العقبػػػات. توقػػػع .5
 الجاد. العم  وعم  إبداعا أكثر بصورة التفلتر عم  الفرةو الع بات

دة مػػا عػػاف فرة ػػؾ. أعضػػااالتزامػػات  تطػػور أف جاىػػدا  ػػاوؿ العمميػػ   ت  تػػو فػػي ت ػػدمت ولممػػا
 وال اجػػ  بعىمتتػو يشػعروف  تجعميػـ فاالشػتراؾ .عنػد اشػتراكيـ فػػ  تكوةنػو باليػدؼ النػاستمتػـز 
لػدتيـ رىػاف  ألنيػـ المشػارل  فػي ترغبػوف  إنيػـ النتائج. عف بالمسئولي  يشعروف  وةجعميـ  إليو

  بذلؾ. ال ياـ ش ص  عم 

 

 التواصل أهمية

 فػػ  ل ائػػد مسػػئولتتؾ تتمثػػ  .ودعمػػو تػػوفيػػـ اليػػدؼ وأىمت شػػ ص لػػ  عمػػ  تجػػب  النجػػاح فرة ػػؾ
 اليػدؼ مػن عمميػـ تػتبلاـلتػ   ليػـ اشػرح .وت فػزىـ ت ػثيـ بطرة ػ  الفرةػو ألعضاا ذلؾ توصت 

 سػػؤاليـ  ػػبلؿ مػػف إشػػراكيـا ػػرص عمػػ   اليػػدؼ. ت  تػػو عنػػد عمػػتيـ تعػػود التػػي ومػػا ىػػ  المنفعػػ 
  ومبل ظاتيـ. أفلارىـ عف

  سػػب تت ػػدـ العمػػ  أف مػػف لتتعكػػد مناسػػب نظػػاـ إلػػ  ت تاجسػػ  العمػػ  فػػي الفرةػػو تبػػدأ أف بمجػػرد
 تمػػػػؾ تػػػوفتر فػػػي ىامػػػا دورا االتصػػػاؿ شػػػبل  وتمعػػػب التع تبػػػات  إلػػػ  ت تػػػاج الموضػػػوع . ال طػػػ 

 جمػػن أجػػ  مػف واضػػ ا نظامػا وجػػود فمػػف الضػرورػ   األمػاـ إلػػ  الت ػدـ الفرةػػو أراد إذا التع تبػات.
  وال ائد. الفرةو بتف المعمومات ون   معالج و 

 البرةػػػػػدرسػػػػػائ  بو  تميفونيػػػػػ  اتصػػػػػاالتو  منتظمػػػػػ  اجتماعػػػػػات عمػػػػػ  التواصػػػػػ  نظػػػػػاـ مػػػػػا يشػػػػػتم رب
ذاو  جتػد بشػل  الفرةػوقػاـ بػو  مػا يملنػؾ معرفػ   الفرةػو ت ػدـ مراقب ب كتروني.اإلل  مػا لانػت ىنػاؾ اا

  الفرةو. تواجو مشاك 

 

 العممية يى ناديؾ الممارسة

 ميػػػارات وممارسػػػ  تعمػػػـ يملنػػػؾ وستماسػػػترز الت نػػػادؼ فػػػي التاليػػػ  األدوار فػػػي العمػػػ   ػػػبلؿ مػػػف
 والتنظيـ. الت طيط

 الوقػػػت فػػػي المشػػػروع أىػػػداؼ مػػػن تتفػػػو التػػػي ىػػػو الػػػذػ يعػػػد وةم ػػػ  ال طبػػػ  ال طتػػػب .الخطيػػػب
 يطبػو ثػـ  تؤدتيػا أف ترةػد التػي والن ا  ال طب  ألىداؼ بعناي  ال طتب ت طط لذلؾ. الم صص

  ال ط . تمؾ
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اـ أقساـ الت تيـ ال اصػ  باجتمػاع النػادؼ وةت  ػو مػف ميػاـ م ّيمػي الم يـ الع ت طط المقّيـ العاـ.
وةتعكػػد الم ػػّيـ العػػاـ أيضػػا أف  والمػػدقو المتػػوؼ وعػػداد أصػػوات مػػ ا الفػػراغ. ومراقػػب الوقػػتال طبػػ  

ىـ فػػي ت طػػػيط و يعرفػػوف مػػا ىػػو المتوقػػػن مػػنيـ ويسػػاعد الػػذتف يشػػتموف ىػػذه المناصػػػباألعضػػاا 
 مسػاعدةالعاـ األ داث التي ت ن ويفلر في ليفي  ت سػتنيا مػف أجػ   الم ّيـ يبل ع وتنفتذ أدوارىـ.

باألىػػػػػداؼ المناسػػػػػب  لمنػػػػػادؼ أف تناقشػػػػػيا فػػػػػي  ثػػػػػـ توص /توصػػػػػ  النػػػػػادؼ فػػػػػي ت  تػػػػػو ميمتػػػػػو.
 االجتماعات التالي .

  

دارة تنسػػتوب مػػدتر االجتمػػاع ي ػػوـ .مػػدير االجتمػػاع   لػػرةـ لمضػػت  وةتصػػرؼ بعكممػػو االجتمػػاع واا
 .لل  الجتماعا نتم  يضبط فمدتر االجتماع ىو الذػ المشارلتف. ت ديـ عم  أيضا عممو تنطوؼ 
 عدواربػػ الملمفػػتف ؛األعضػػاا جميػػن أف ليضػػمف والتنفتػػذ الت طػػيط ميػػارات مػػدتر االجتمػػاع يسػػت دـ
  .ـمسئولياتي يفيموف و  يعرفوف   االجتماع

  

 فػػػػي  السػػػػا موضػػػػوعات  قسػػػػـ السػػػػا  موضػػػػوعات  م ػػػػدـ ت طػػػػط .مقػػػػدـ موضػػػػوعات السػػػػاحة
/ت ػػوـ  تػػث االجتمػػاع.  أعضػػاا باكتشػػاؼ التعميميػػ  لمشػػؤوف  النػػادؼ رئػػيس نائػػب عػػف طرةػػو ي ـو

 م ػدـ ي ػوـ مػنيـ. لكػ  سػؤاؿ بوضػن ي ػوـ ثػـ االجتماع  في  طابي  مياـ ـلدتي ليسالذتف  النادؼ
الت   والمدة عمتيـ المدع  عدد من السا  موضوعات ل المتاح الوقت بموازن  السا  موضوعات 

  .السؤاؿ عم  لمرد منيـ لك   تاجياي

  

 يرضؾ/واجبؾ
دوار ثبلثػػ  مػػف األفػػي  االشػػتراؾمػػف  ػػبلؿ  الت طػػيط والتنفتػػذتنميػػ  وممارسػػ  ميػػارات اعمػػ  عمػػ  

االجتماعات العدتدة لمنادؼ. وستجد في المم و الكثتػر  أعماؿالساب   والمدرج  ف  جدوؿ  األربع 
   دور مف تمؾ األدوار. مف المعمومات  وؿ اإلعداد والعم  في ل

طمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لؾ في لػ  دور مػف األدوار أ          
ميػػػارات ال يػػادة المسػػػت دم   ظتػػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػػات عمػػ  ي وـ الم ػػيـ بمبلسػػػالتػػي ت ػػػـو بيػػا. 

فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف الت تػػيـ  دلتػػ /نموذجفػػي  التعمي ػػات الملتوبػػ  وي ػػدـ ىػػذه المبل ظػػات فػػ 
نائػػب رئػػيس النػػادؼ  اسػػعؿ أيضػػاالمملػػف أف ت تمػػ  الم ػػّيـ ال ػػاص بػػؾ فػػي لػػ  دور مػػف األدوار. 

لشػػؤوف التعمػػيـ عمػػا إذا لػػاف الم ػػّيـ سػػوؼ يعطيػػؾ ت تيمػػا شػػفييا أثنػػاا االجتمػػاع أـ ال.  تػػث أف 
اتيػػػا. فػػػإذا لػػػاف ىػػػذا ىػػػو أثنػػػاا اجتماعلمشػػػارةن ال يػػػادة الت تيمػػػات الشػػػفيي   ال ت ػػػدـ األنديػػػ بعػػػض 
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 م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد م يمػؾولنت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمب مف  ناديؾ؛الوضن في 
 االجتماع ليعطيؾ ت تيما شفييا. 

 
مػػػف تمػػػؾ األدوار أثنػػػاا اجتمػػػاع وا ػػػد  مثػػػ  أف ت ػػػوـ بػػػدور أو أكثػػػر  ةف:إذا قمػػػت بػػػدور مالحظػػػة
. المشػروعاسػت داـ دورا وا ػدا لتمبيػ  متطمبػات ىػذا    فإنػو تػتـ السا  موضوعات  وم دـال طتب 

مشػػارةن( أ ػػرػ فػػي ىػػذا وال يملػػف اسػػت داـ الػػدور)األدوار( األ ػػرػ لتمبيػػ  متطمبػػات أؼ مشػػروع )
تتـ ت تيمػؾ فػي س فف  أثناا االجتماع الوا دعم  النادؼ وأعضائو  العبا إث اؿ الكتاب. ولتجنب 

 . مف أدوار ال يادة دور وا د
الم تمفػ . عمػ  سػبت   المشػارةنمتطمبػات العدتػد مػف  بعػض أدوار االجتمػاع أيضا تمبػ           

لم ػيـ . والعمػ  لم ػيـ عػاـال يػار ألف تعمػ   11و8و7و5و3و2المثاؿ  تعطيؾ المشروعات رقـ 
شػيادة . ولكػي ت صػ  عمػ  األربعػ  مشػارةنالمبػي متطمبػات مشػروع وا ػد ولػيس تلمرة وا ػدة  عاـ

 . أربع  مرات م تم   لم يـ عاـ  تتعتف عميؾ العم  لممشارةن األربع 
 المشروع في المم و. إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ لبل الدورةفعم  في بعد أف ت          
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 نموذج تقييـ

  والتنفيذالتخطيط 

 

ف  ف  أػ ثبلثػ  مػيعم   الت طيط والتنفتذ بتنماممارس  ميارات تجب عم  ال ائد  لممقّيـ  ممحوظة
  ثػـ أجػب عمػ  األسػئم  التاليػ  مي. مف فضػمؾ اقػرأ المشػروع بعنايػ المذلورة فيما تاألدوار األربع  

التػي تتعمػػو بالػدور الػػذؼ أداه ال ائػد وقػػـ بعػرض المبل ظػػات أو التوصػيات ال اصػػ  عنػدما يسػػمح 
 لؾ بذلؾ.

 فإنػو  ظيػا تبل أف لػؾ يملػف ال  تػث النػادؼ  اجتمػاع  ػارج ت دث ال ائد أنشط  بعض أف  تث
 بعػػض عمػػ  لئلجابػػ  ت تاجيػػا التػػي المعمومػػات عمػػ  لت صػػ  عضػػوال ت ابػػ  أف عميػػؾ تتعػػتف قػػد

 األسئم .

 الخطيب.

 

 ............................... التارةخ: ........................................الم يـ اسـ

  واض ا؟ ال طب  ىدؼ لاف ى  

 

  ؟فّعاؿ بشل  ال طب  دؼى الرئيسي  األفلار ساندت لت  

 

  دقي ا؟ ت طيطا ال طب  علست ى  

 

 ىػػدؼ ت  تػػو فػػي يسػػاعد قػػدو  م تمػػ  بشػػل  يفعمػػو أف ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد مػػا 
  ال طب ؟
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 ال طبػػػػػػ ؟ ىػػػػػػدؼ ت  تػػػػػػو فػػػػػػي سػػػػػػاعدو  جتػػػػػػد بشػػػػػػل  ال ائػػػػػػدأداه  ىػػػػػػو الشػػػػػػ ا الػػػػػػذػ مػػػػػػا  

 

 المقيّـ العاـ

 ............................ التارةخ: ................................... الم يـ: اسـ

  جتمػػاعاال عدواربػػ الملمفػػتف مػػن عمػػ  ىػػ  ؟التػػابن لبلجتمػػاع الت تػػيـ ل سػػـ ال ائػػد  طػػط ىػػ 
 يعرفػوف  أنيػـ تعكػد ىػ  بمسػئولياتيـ؟ ذلػرىـ ى  لبلجتماع؟أىدافو  بشرح قاـ ى   رػ؟األ

 بمسئولياتيـ؟ ال ياـ ليفي 

 

  لمنادؼ المناسب  باألىداؼوص   ى  ؟ت ستف ت تاج التي جتماعاال أقساـ ال ائد  دد ى 
 ؟التالي  االجتماعات في مناقشتيال

 

 أدااعمػ   الت تػيـ فرةػو يسػاعدو  م تمػ  بشػل  ىو الش ا الػذػ يملػف لم ائػد ت طيطػو ما 
  ؟فّعالي  أكثر بصورةوظيفتو 

 

 بصػورةوظيفتػو  أدااعمػ   الت تػيـ فرةػو سػاعدو  جتػد بشػل  ال ائػد ىػو الشػ ا الػذػ أداه ما 
 فّعالي ؟ أكثر

 

 .مدير االجتماع

 ...............................التارةخ ........................................الم يـ اسـ

  جتمػػػاعاال عدواربػػػ الملمفػػػتف مػػػن عمػػػ ال لبلجتمػػػاع بعنايػػػ ؛ عػػػف طرةػػػو ال ائػػػد  طػػػط ىػػػ 
 ال يػاـ ليفيػ  يعرفوف  أنيـ تعكدوال  لياتيـبمسئو  رىـتذلوت  أىدافو لبلجتماع شرحو    رػ األ

 بمسئولياتيـ؟
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 الملمفػػػػتف بػػػػعدوار  يسػػػػاعدو  م تمػػػػ  بشػػػػل  ىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ يملػػػػف لم ائػػػػد ت طيطػػػػو مػػػػا
  ؟فّعالي  أكثر بصورةوظائفيـ  أدااعم   االجتماع

 

 عمػػ  اداا  الملمفػػتف بػػعدوار االجتمػػاع سػػاعدو  جتػػد بشػػل  ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ أداه مػػا
 فّعالي ؟ أكثر بصورةـ وظائفي

 

 جدوا األعماؿمنسق موضوعات 

 ................................. التارةخ: ........................................الم يـ اسـ

  الي ع؟ التفلتر الموضوع أسئم  تعلس ى 

 

  أكبػػػػر قػػػػدر مػػػػف  فتيػػػػا شػػػػارؾي لكػػػػ  السػػػػا  موضػػػػوعات ل الت طػػػػيط ال ائػػػػد اسػػػػتطاع ىػػػػ
 الزمني الجدوؿ في الم دد الوقت  بلؿ صاألش ا

 

 السػا  موضوعات قسـ  يساعدو  م تم  بشل  ىو الش ا الذػ يملف لم ائد ت طيطو ما 
  ؟فّعالي  أكثر عم  أف يلوف 

 

 عمػ  أف يلػوف  السػا  موضػوعات قسػـ  ساعدو  جتد بشل  ال ائد ىو الش ا الذػ أداه ما 
 فّعالي ؟ أكثر
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 6مشروع 

  بالتنظيـ واالنتدا
 التنفيذية  الخالصة

 لمػػا تجػػب عمػػتيـ ت ػػديـ األىػػداؼ  ت  تػػو عمػػ  وقػػادر مػػنظـ الفرةػػو أف التعكػػد ال ػػادة عمػػ  تجػػب
 ال ائػد  ػػػعم وةجػب ىامػا. دورا أيضا االنتداب وةمعب الفرةو.  بللو مف يعم  سوؼ الذؼ الييل 

 عضػػػػااأل األ ػػػػرػ  ألعمػػػػاؿا دبوةنػػػ  ألدائيػػػػا يمتمػػػؾ المعرفػػػػ  والسػػػػمط التػػػػي  الوظػػػػائ  تػػػؤدػ أف
  الفرةو.

 :األهداؼ

 الحالية. واالنتداب التنظيـ مهارات تحديد 

 واالنتداب. التنظيـ عممية خطوات عمى التعرؼ 

 لمنادي. المختمفة األدوار خالؿ مف واالنتداب التنظيـ مهارات ممارسة 

 أف التعكػد ال ػادة عمػ  تجػب واالنتػداب. التنظػيـ تتضػح أىميػ  عمميػ  الت طػيط  في الشروع بمجرد
 يسػػتطين  تػػ  امػػاـ الفرةػػو الطرةػػو يميػػدوا ثػػـ ومػػف  األىػػداؼ ت  تػػو عمػػ  وقػػادر مػػنظـ الفرةػػو
 أىدافو. ت  تو
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 لتنظيـ  ا تويير

 الػػ  العمػػ ي تػػاج أعضػػاا الفرةػػو  درة عمػػ  اإلنتػػاج فػػي بتئػػ  مشوشػػ . ػػالنػػاس صػػعوب  فػػي ال تجػػد
ـ الفرةو مف أج  أف تنظر ىذه البني  الييلمي    ت  تتوف ىوأ د أدوارؾ ل ائد  ي .دا   بني  ىيلم
  ويشتم  التنظيـ عم  ما تمي: فّعالي .و  بلفااةي ـو بعممو 

 . او وجود فجواتوىذا يمنن تدا   المياـ  ت سيـ العم  إل  مياـ ومجموعات منط ي. 

 .مهارات التنظيـ واالنتداب لديؾ ايحص

ضػػن دائػػرة  .مسػػتوػ  برتػػؾ فػػي التنظػػيـ واالنتػػداب مػػف  ػػبلؿ اإلجابػػ  عمػػ  األسػػئم  التاليػػ   ػػدد
 وؿ  المعدؿ المناسػب لكػ  جممػ . وبعػد إتمػاـ ىػذا المشػروع  أعػد الت تػيـ مػرة أ ػرػ لتػرػ الت ػدـ 

 ؼ أ رزتو.الذ

 أبدا   أحيانا دائما 

 1 2 3  .توافرىا مف وأتعكد األىداؼ لت  تو البلزم  المصادر أ دد - *

 فػي مشػارل مل تفالبلزمػ األشػ اص عػدد ت دتػد أسػتطين - *
 .العم 

3 2 1 

 1 2 3  .ومجموعات مياـ إل  العم  ت سيـ أستطين -*

 1 2 3 .ـعممي  الت د لف ص ون ا  الزمني  الجداوؿ أضن -*

 1 2 3 .لميتئ  واض    طو أضن   -*

 عمػ  ولػيس  المرجػوة النتػائج عمػ  أرلػز عم   انتدب عندما -*
 .ت  ي يا ليفي 

3 2 1 

 العمػ ب المنػو  لمشػ ص أل ػص  المنتػدب العم  ت دتد عند - *
  .أعرفيا التي التفاصت 

3 2 1 

 1 2 3 .ي بعنا الم دد الولت  أ تار  المنتب العم  ت دتد عند -*

 أتوقعو مال ش ص ل  معرف  مف أتعكد مشروع  أندب عندما - *
 .منو

3 2 1 

 1 2 3 .آ روف  بيا ي ـو أف المملف مف التي األعماؿب ال أقـو -*

ن طػ   فتيانتنػا لػؾ!  31-27اجمن األرقاـ التي دا   الدوائر. إذا سجمت مػف  :النقاط تسجيل
ذا أ ػػرزت مػف فػإف ميػػارات التفلتػر الن ػػدػ لػديؾ ممتػػ ن طػػ   فػإف مياراتػػؾ ت تػػاج  26-21ازة. واا

ذا أ رزت   ن ط  أو أق   ف د  اف الوقت لم ياـ بعض الت ستنات! 19إل  بعض االىتماـ. واا
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 بػػو الفرةػػو  لػػافإذا  تػػي ي تاجيػػا الفرةػػو... الػػخ( الوالت نيػػ .المصػػادر )المػػواد ال ػػاـ  تػػوفتر
إ دػ المعدات الضرورة   فإنو  يفت دأو أنو ال يممؾ الماؿ الكافي أو  وظفتفمعجز ف  ال

 سوؼ تجد صعوب  في تنفتذ العم . 

 .مػف ي ػػوـ بصػػنن أؼ نػػوع مػػف  مػػف؟لمػف ترفػػن الت ػػارةر  ت دتػد  طػػو  المسػػئوليات والنفػػوذ
 ال رارات؟

 التع تبات. وت ديـنستو الجيود تعسيس شبل  اتصاالت لت 

  

  أىدافػػػػػو. ت  تػػػػػوسػػػػػاعده فػػػػػي يو الفرةػػػػػو  تػػػػػدعـ جيػػػػػود ومنػػػػػاخفػػػػػالتنظيـ الجتػػػػػد ت مػػػػػو ىيلػػػػػ  

 

 ؟األعماؿ دبا تنلماذ

ال ائػد عمػ  جيػود الفرةػو يعتمد  إال بعم  ش ص وا د. يستطين ال ياـال ائد ش ص وا د وال 
  لتنفتذ األىداؼ والمياـ.

ال ائػػد  فػػاف   5ولمػػا ناقشػػنا بشػػل  م تصػػر فػػي المشػػروع  ال ائػػد.يػػ  فاعممفتػػاح ىػػو االنتػػداب 
االنتػداب  البػد أف تػتـولكػف  مسئوليات أعضاا الفرةو ويعتمد عم  الفرةػو فػي تنفتػذىا.  ي دد

  ألدائيػا يمتمػؾ المعرفػ  والسػمط ال ائػد تنفتػذ الميػاـ والعمميػات التػي تجب عم   بدق  و رص.
  لفرةو.ندب باقي األعماؿ ألعضاا اةو 

  لماذا ال نندب األعماؿ؟

  بعض األعماؿ لؤلسباب التالي : ف  ندبتتردد بعض ال ادة 

  ة افوف مػف ارتكػاب اآل ػرةف لػبعض و  يملنيـ عمميا بعنفسيـ بصورة أفض يعت دوف أنيـ
 األ طاا.

  قػػد الكثتر مػػف العمػػ  بػػ تكمتػػ  شػػ ص مػػا .سػػيلرىونيـ لػػذلؾيعت ػػدوف أف أعضػػاا الفرةػػو
 ُبتض.الستياا و اال تولد عنده

   أدااالشػػ ص  تجػػاوز  فػػإذا أفضػػ  منػػوت ػػافوف مػػف أف ي ػػوـ ىػػذا الشػػ ص بػػعداا العمػػ 
  أماـ اآل رةف. ستئاال ائد  ال ائد  ستبدو
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 .أنيػػػا تسػػػتطين ال يػػػاـ ال ائػػػدةتبػػػرر  يعت ػػػدوف أنيػػػـ يملػػػنيـ عمميػػػا بعنفسػػػيـ بصػػػورة أسػػػرع 
   ص آ ػػػػػػػػػػر.لشػػػػػػػػػػرح الميمػػػػػػػػػػ  لشػػػػػػػػػػ ت تاجػػػػػػػػػػوبالعمػػػػػػػػػػ  بنفسػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػذؼ 

 

 فّعالتتػػػػػػػػػػػػػؾ ل ائػػػػػػػػػػػػػد بشػػػػػػػػػػػػػل  درامػػػػػػػػػػػػػاتيلي.  صمسػػػػػػػػػػػػػتت إذا استسػػػػػػػػػػػػػممت لتمػػػػػػػػػػػػػؾ األسػػػػػػػػػػػػػباب  

  فتتعتف عميؾ أف تندب ما تمي.

  بشل  روتتن ال رارات الصتترة التي تتـ. 

 .المياـ التي تمتمؾ فتيا ال د األدن  مف المؤىبلت  

  فرةو العم .ل سي دـ ال برةالعم  الذؼ  

  يا.تعمم يملنيـميارات وقدرات لعمميا  أو التي المياـ التي يمتمؾ اآل رةف  

 .تندب األعماؿكيف 

 بفّعالي : االنتدابإف األفلار التالي  سوؼ تساعدؾ عم  ال ياـ بعممي  

وروح المبػادرة. إذا  النيػ ا تار الش ص ال ادر والذؼ لديو  اختار الشخص المناسب. .0
عمػ  سػبت  المثػاؿ   لمجػاؿ. بػرة فػي ىػذا اال ذوػ ألشػ اص ا إلػ الميػاـ  اسندأملف  

 الت ارةر.عم  مسئوال عف و إذا لاف ش ص ما ماىر في الكتاب   اجعم

المشروع أو الميم  التي ترغب في إنجازىا والنتػائج  ص  .واضحة توقعاتقـ بعمل  .2
 المتوقع  والجدوؿ الزمني.

ىػ  تفضػ  الت ػارةر  .عمػى التقػدـ يػى العمػلتعقيبػات  إعطػاءحدد كيف ومتػى تريػد  .3
  كتروني  األسبوعي ؟أـ ى  تفض  الرسائ  اإلل تومي ؟ال

عضو الفرةو أكثر مف أنو ُتتوقن منو ل بط مشيا  توجد ال .السمطة المناسبة أعطى .4
مف غتر المجدؼ أف انو عم  سبت  المثاؿ   عم  شيا لكنو ال يمتمؾ السمط  لفعمو.

الفرةػو اآل ػرةف تتوقن مف عضو الفرةو أف يعد ت رةر عػف سػتر العمػ  بتنمػا أعضػاا 
 غتر مسموح ليـ أف تتشارلوا معو البيانات. 
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تنفتػػذ ىػػذا لالشػػ ص وتكػػوف لديػػو إرادة  تمتػػـزالبػػد أف  احصػػل عمػػى موايقػػة الشػػخص. .5
   العم .

 

 العممية يى ناديؾالممارسة 

ميػارات التنظػػيـ  وممارسػ تعمـ لػػتمن ػؾ الفرصػ   زالتوستماسػػتر دؼ إف األدوار التاليػ  دا ػ  نػا
 واالنتداب:

 لم طابػػ مسػػاب ات  ناديػػؾ عػػدةتجػػرؼ  ربمػػا النػػادي. الخطابػػة يػػىيػػي تنظػػيـ مسػػابقة  سػػاعد
في أ د المساب ات في بعض الوظائ  )ولكف ليس رئيس الجمسػ   فيػذا مطمػب  العم  سنويا.

 توجتيػػاتت ػػت و  ال طػػط. وتنفتػػذعمميػػ  فػػي تنظػػيـ الممارسػػ  المشػػروع آ ػػر( سػػوؼ يعطيػػؾ 
بتػر الم لمػتف  وىػو أف ت ػـو با تيػار الم لمػتف والعمػ  معيػـ تعمػ  لل ربما ؛رئيس المساب  

تكوف مسئوال  ربماأو  ممساب  .ل لمراقب نظاـأو مف المملف أف تعم   ومراقب  عممي  الت ليـ.
 عف تسميـ اليدايا التذلارة  والشيادات لممشارلتف. 

عمػ   مػا ب ػدث ناديػؾ فػ  بعػض األ يػافي ػـو  ربمػا بالنػادي. خػاص حػدثيي تنظيـ  ساعد
بمثابػػ  فػػرص لممارسػػ   األ ػػداثىػػذه تعػػد  معدبػػ  ا تفػػاال بػػذلراه السػػنوي . لعمػػ غتػػر المعتػػاد  

وظػائ  بعػض فػي  لالمشارل   األ داثفي الت طيط أل د  ساعد ميارات التنظيـ واالنتداب.
"اجتمػاع  ؾناديػربمػا يستضػت   )ولكف ليس رئيس الجمس   فيذا مطمب مشػروع آ ػر(.المجن  

فمف المملف أف تعمػ  لمسػت ب    .من عائبلتيـ تث ي ضر األعضاا إلي االجتماععائمي"  
وبالنسػب  ل فمػ  الػذلرػ  تتعكد مف أف الضتوؼ لدتيـ بطاقات أسماا ووقعوا في سػج  الػزوار.

لم ضػور  أو  ودعػوتيـتكػوف مسػئوال عػف االتصػاؿ باألعضػاا السػالفتف  ربماالسنوي  لمنادؼ  
 ال اص . المعدب أف تجدوا  جرة  مف المملف أف تساعدىـ في

العدتػد مػف  مػبلت  ناديػؾ لػ  عػاـتػدتر  يي تنظيـ حممة أو مسابقة عضوية النادي. ساعد
المسػاب ات تعػد تمػؾ    ت ت قيػادة نائػب رئػيس النػادؼ لشػئوف العضػوي .أو مساب ات العضوي 

 ػد المسػاب ات  فػي الت طػيط أل سػاعد بمثاب  فرص جتدة لممارس  ميارات التنظيـ واالنتداب.
 )ولكف ليس رئيس الجمس   فيػذا مطمػب مشػروع آ ػر(.المجن  في بعض الوظائ   لالمشارل 

تكػػػوف مسػػػئوال عػػػف تتبػػػن ورفػػػن ت ػػػارةر عػػػف عػػػدد األعضػػػاا الجػػػدد  ربمػػػاعمػػػ  سػػػبت  المثػػػاؿ  
 الممت  تف بالنادؼ ومف المسئوؿ عف الت اقيـ.



 

 انًتًكن انقائد
 

58 

مػا مػا تب ػث النػادؼ عػف تعزةػز ملانتػو دائ يي تنظػيـ حممػة العالقػات العامػة بالنػادي. ساعد
عم  سبت  المثاؿ  عندما تظير م ػاالت  في المجتمن مف  بلؿ العبلقات العام . شيرةوبناا 

في الص   والمجبلت الم مي   وؿ النادؼ وأنشطتو  فإف العام  يعرفوف الكثتػر عػف النػادؼ 
ُمثمػػػػ  لػػػػتعمـ   طرة ػػػػ العبلقػػػػات العامػػػػ  تعػػػػد بمثابػػػػ فعنشػػػػط   ومػػػػا ي دمػػػػو مػػػػف  ػػػػدمات لمنػػػػاس.

 مػػبلت العبلقػػػات الوظػػػائ  ال اصػػ  بفػػي أ ػػد  سػػاعد وممارسػػ  ميػػارات التنظػػيـ واالنتػػػداب.
تسػػاعد نائػػب رئػػيس النػػادؼ لشػػئوف العبلقػػات العامػػ   ربمػػاعمػػ  سػػبت  المثػػاؿ   العامػػ  بالنػػادؼ.

 في االتصاؿ بوسائ  اإلعبلـ الم مي .

 )صػ يف ( إ بارةػ  رسػال  لدتيـتد مف النوادؼ العد .لمنادا يي عمل الرسالة اإلخبارية ساعد
المسػػػػاعدة فػػػػي عمػػػػ  الرسػػػػائ  تعػػػػد  .عامػػػػ  النػػػػاسلتػػػػوفر المعمومػػػػات ألعضػػػػاا النػػػػادؼ و/أو 

فػػي عمػػ  الرسػػال   سػػاعد اإل بارةػػ  بمثابػػ  فرصػػ  مواتيػػ  لممارسػػ  ميػػارات التنظػػيـ واالنتػػداب.
ت طػط ل ضػي   ربمػا الػرئيس.ب بلؼ المجن  في بعض الوظائ   لالمشارل   اإل بارة  لمنادؼ

 معتن  لمرسال  اإل بارة  أو تطمب الم االت مف األعضاا.

ُيعتبػر موقػن الوةػب ال ػاص بالنػادؼ طرة ػا أ ػرػ بالنادي.  ةالخاص شبكة الويب مدير ساعد
إنشػاا  بعض وظػائ  والمساعدة في .الجميورلتوفتر المعمومات  وؿ النادؼ ألعضائو و/أو 

بمثابػػػػ  فرصػػػػ  لممارسػػػػ  ميػػػػارات التنظػػػػيـ    يعػػػػدب ػػػػبلؼ الػػػػرئيس ؛أو صػػػػيان  موقػػػػن الوةػػػػب
  واالنتداب.

 

 يرضؾ/واجبؾ
. السػاب  دوار أ ػد األفي  االشتراؾمف  بلؿ  الت طيط والتنفتذتنمي  وممارس  ميارات اعم  عم  

 وستجد في المم و الكثتر مف المعمومات  وؿ اإلعداد والعم  في ل  دور مف تمؾ األدوار. 
نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لؾ في ل  دور مػف األدوار التػي ت ػوـ طمب مف أ

وي ػػدـ ىػػذه ميػػارات ال يػػادة المسػػت دم   ظتػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػات عمػػ  ي ـو الم ػػيـ بمبلسػػبيػػا. 
الت تػػيـ فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف المملػػف أف  دلتػػ /نموذجفػػي  التعمي ػػات الملتوبػػ  المبل ظػات فػػ 

نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعمػيـ  اسعؿ أيضا ّيـ ال اص بؾ في ل  دور مف األدوار. ت تم  الم
ال  األنديػػ عمػا إذا لػاف الم ػّيـ سػػوؼ يعطيػؾ ت تيمػا شػفييا أثنػػاا االجتمػاع أـ ال.  تػث أف بعػض 

 ناديػػؾ؛أثنػػاا اجتماعاتيػػا. فػػإذا لػػاف ىػػذا ىػػو الوضػػن فػػي لمشػػارةن ال يػػادة الت تيمػػات الشػػفيي   ت ػػدـ
االجتمػاع ليعطيػؾ  م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد م يمػؾت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمػب مػف ولن
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 ففػػ  أثنػػاا االجتمػػاع الوا ػػدعمػػ  النػػادؼ وأعضػػائو  العػػبا إث ػػاؿ ت تيمػػا شػػفييا. تػػذلر أف تتجنػػب 
 .مف أدوار ال يادة تتـ ت تيمؾ في دور وا دس

 المشروع في المم و. إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ لبل الدورةفعم  في بعد أف ت
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فػ  أػ ثبلثػػ  يعمػ   الت طػيط والتنفتػذ بتنمػػاممارسػػ  ميػارات تجػػب عمػ  ال ائػد  مالحظػات لممقػّيـ 
  ثػػـ أجػػب عمػػ  األسػػئم  مػػي. مػػف فضػػمؾ اقػػرأ المشػػروع بعنايػػ المػػذلورة فيمػػا تمػػف  األدوار األربعػػ  
لػدور الػذؼ أداه ال ائػػد وقػـ بعػرض المبل ظػػات أو التوصػيات ال اصػ  عنػػدما التاليػ  التػي تتعمػػو با

 يسمح لؾ بذلؾ.

 فإنػو تبل ظيػا  أف لػؾ يملػف ال  تػث النػادؼ  اجتمػاع  ػارج ت دث ال ائد أنشط  بعض أف  تث
 بعػػض عمػػ  لئلجابػػ  ت تاجيػػا التػػي المعمومػػات عمػػ  لت صػػ  عضػػوال ت ابػػ  أف عميػػؾ تتعػػتف قػػد

 .األسئم 

 النادي. الخطابة يىيي تنظيـ مسابقة  المساعدة

 اسـ الم يـ ........................................ التارةخ ........................

  لمساب  .ا ال ائد في با تصار الدور والدور الذؼ تواله ص  

 

   ال ائد بفّعالي  ميارات التنظيـ واالنتداب لم ياـ بدوره؟ است دـلت  

 

 فػي  بشػل  م تمػ تنظيمػو أو انتدابػو ال ائػد ىو الش ا الذػ لػاف تجػب عمػ   لت  أو ما
 ساعد في إظيار المساب   بصورة أفض ؟ليدوره/دورىا 

 

  فػػي بالفعػػ  سػػاعد و بشػل  جتػػد فػػي دوره/دورىػػا  نظمػػو او ندبػػو ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ مػا
 إنجاح المساب  ؟

 

 نموذج ت تيـ

   التنظيـ واالنتداب



 

 انًتًكن انقائد
 

60 

 خاص بالنادي. حدثالمساعدة يي تنظيـ 

 ........................................ التارةخ ........................اسـ الم يـ 

  ال ائد فيو والدور الذؼ تواله ال اص ال دثبا تصار  ص.  

 

   ؟دوريذا البفّعالي  لم ياـ بال دث ال ائد  ونظـ أدارلت  

 

  فػػػػي  بشػػػػل  م تمػػػػ تنظيمػػػػو أو انتدابػػػػو ال ائػػػػد ىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ لػػػػاف تجػػػػب عمػػػػ  مػػػػا
 بصورة أفض ؟ ال دث ظيورساعد في ليره/دورىا دو 

 

  فػػي بالفعػػ  سػػاعد و بشػل  جتػػد فػػي دوره/دورىػػا  ندبػػو ال ائػػد أونظمػػو  ىػػو الشػػ ا الػػذػ مػا
 ؟ال دثإنجاح 

 

 المساعدة يي تنظيـ حممة أو مسابقة عضوية النادي.

 ...........  اسـ الم يـ ............................... التارةخ:.......................

  با تصار  مم  العضوي  والدور الذؼ تواله ال ائد فتيا. ص  

 

   ؟دوريذا البفّعالي  لم ياـ بال مم  ال ائد  ونظـ أدارلت  

 

  فػػػػي  بشػػػػل  م تمػػػػ تنظيمػػػػو أو انتدابػػػػو ال ائػػػػد ىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ لػػػػاف تجػػػػب عمػػػػ  مػػػػا
 بصورة أفض ؟  مم  العضوي  ظيورساعد في ليدوره/دورىا 
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  فػػي بالفعػػ  سػػاعد و بشػل  جتػػد فػػي دوره/دورىػػا  ندبػػو ال ائػػد أونظمػػو  شػػ ا الػػذػ ىػػو المػا
 ؟ مم  العضوي إنجاح 

 

 المساعدة يي تنظيـ حممة العالقات العامة بالنادي.

 اسـ الم يـ ........................................ التارةخ ........................

  لذؼ تواله ال ائد فتيا.با تصار  مم  العضوي  والدور ا ص  

 

   ؟دوريذا البفّعالي  لم ياـ بال مم  ال ائد  ونظـ أدارلت  

 

  فػػػػي  بشػػػػل  م تمػػػػ تنظيمػػػػو أو انتدابػػػػو ال ائػػػػد ىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ لػػػػاف تجػػػػب عمػػػػ  مػػػػا
 بصورة أفض ؟  مم  العبلقات العام  ظيورساعد في ليدوره/دورىا 

 

  فػػي بالفعػػ  سػػاعد و د فػػي دوره/دورىػػا بشػل  جتػػ ندبػػو ال ائػػد أونظمػػو  ىػػو الشػػ ا الػػذػ مػا
 ؟ مم  العبلقات العام إنجاح 

 

 منادي كالصحيفة( لالمساعدة يي عمل الرسالة اإلخبارية

 اسـ الم يـ ................................. التارةخ:........................................ 

  ال ائد. قاـ بوبا تصار الدور الذؼ  ص  

 

   ؟دوريذا البفّعالي  لم ياـ بالعم  ال ائد  ونظـ أدارلت  
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  فػػػػي  بشػػػػل  م تمػػػػ تنظيمػػػػو أو انتدابػػػػو ال ائػػػػد ىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ لػػػػاف تجػػػػب عمػػػػ  مػػػػا
 ؟ت ستف الص يف ساعد في ليدوره/دورىا 

 

  فػػي بالفعػػ  سػػاعد و بشػل  جتػػد فػػي دوره/دورىػػا  ندبػػو ال ائػػد أونظمػػو  ىػػو الشػػ ا الػػذػ مػا
 ؟ت ستف الص يف 

 

 الويب الخاص بالنادي.  ير موقعمدلمساعدة 

 اسـ الم ّيـ:....................................... التارةخ:.............................

  ال ائد. قاـ بوبا تصار الدور الذؼ  ص  

 

   ؟دوريذا البفّعالي  لم ياـ بالعم  ال ائد  ادار ونظـلت  

 

  فػػػػي  بشػػػػل  م تمػػػػ يمػػػػو أو انتدابػػػػو تنظال ائػػػػد ىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ لػػػػاف تجػػػػب عمػػػػ  مػػػػا
 ؟ت ستف موقن الوةبساعد في ليدوره/دورىا 

 

  فػػي بالفعػػ  سػػاعد و بشػل  جتػػد فػػي دوره/دورىػػا  نظمػػو او ندبػػو ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ مػا
 ؟ت ستف موقن الوةب
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 7مشروع 

 لديؾ /التيسيرتنمية مهارات التبسيط

 الخالصة التنفيذية

الييلػػػ  وةزةػػػ   عمػػػ  ىػػػذا   ويضػػػمف بفاعميػػػ جػػػو الفرةػػػو لم يػػػاـ الييلػػػ  الػػػذؼ ي تا يضػػػن الميسػػػر
بػتف  وقوعيػا الت  تت تـأيضا ب   النزاعات  الميسري ـو  الت دـ. ربما تعترض سبت الع بات التي 

 التيسػػتروقػػد تسػػاعد ميػػارات  .الػػذتف يعممػػوف مػػن بعضػػيـ الػػبعضاثنػػتف أو أكثػػر مػػف األشػػ اص 
 إل  ال موؿ.الفرةو وصوؿ في الجتدة 

 األهداؼ.

 الحالية لديؾ. التيسيرتحديد قدرات  -*

 التيسير. كأساليب(التعرؼ عمى استراتيجيات -*

 يي األدوار المتعددة يي االجتماع التيسيرممارسة مهارات  -*

جمػػن النػػاس ببسػػاط   لػػيس بػػاألمر الكػػافي .دور الميسػػر/المي اال ائػػد  ي ػػـو بيػػامػػف األدوار التػػي 
ي ػـو بوضػن الييلػ  الػذؼ  فالميسػر .مشػترؾسويا ن ػو ىػدؼ  عمميـ وتوقنبجمن الناس في فرةو 

ربما تعتػرض الييل  وةزة  الع بات التي  عم  ىذا ويضمف  بفاعمي  ألداا وظائفوي تاجو الفرةو 
  .الت دـ سبت 

فػػدورؾ  أ ػػد مػػا ىػػو السػػبب. وال يعػػرؼ ىػػاـأف فرة ػػؾ لػػـ يفػػي بموعػػد  افتػػرضعمػػ  سػػبت  المثػػاؿ  
مػن ب يػادة ال ػوار   قػـ من الفرةو معا لمناقش  الموق  والوصوؿ إل  نتتجػ .تتطمب أف تج لميسر
ىػ  لػاف  فيـ بػتف األعضػاا؟سوا لى  لاف ذلؾ نتتج   لك  ش ص أف يلوف لو مدا مو. السماح

مػػف  ػػبلؿ تمػػؾ األسػػئم  التػػي  ىػػ  فشػػ  المػػورد فػػي تسػػميـ المنػػتج؟ لف ػػد بعػػض المعمومػػات اليامػػ ؟
تجاد    ليا؟و المشلم   عم  اكتشاؼالفرةو  تساعدتستطين أف المناقش    وتيدئ توجييا    اا
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 الميسرمسئوليات 

 مػف أجػ   عمػ  السػيطرة عمػ  وتػولي المسػئولي مفرةو   ويشجعول ىو الذػ يمنح السمطات رالميس
  مساعدة الفرةو:باآلتي الميسر بي ـو  عممو.بالت دـ 

 المياـ توضح 

 رةوفأدوار أعضاا ال ي دد  

 ممشروعاتل ت طط  

 ال رارات تت ذ 

 لديؾ؟ التيسيرمهارات  ما هى جودة

بعػد إتمػاـ  .مستوػ  برتؾ في التنظيـ واالنتػداب مػف  ػبلؿ اإلجابػ  عمػ  األسػئم  التاليػ   دد
   وع  أعد الت تيـ مرة أ رػ لترػ الت دـ الذؼ أ رزتو.ىذا المشر 

 أبدا  أحيانا دائما 

 ولتػػػ  تجػػػب عمػػػتيـ فعمػػػو بمػػػا الفرةػػػو إ بػػػار عػػػف امتنػػػن - *
 .يفعمونو

3 2 1 

 1 2 3 .عم  االتصاؿ ببعضيـ البعض الفرةو أعضاا أشجن - *

 1 2 3 .عم  االتصاؿ ب  الفرةو أعضاا أشجن - *

 1 2 3 . المعمومات لتوضيح ئم األس أطرح بعض - *

 1 2 3 .أىدافو عم  الترلتز في الفرةو أساعد - *

 1 2 3 .ال اص  مشاكمو    عم  الفرةوأشجن - *

 1 2 3 .المجموع  جيودب تعثرأ أف أ اوؿ وال ا يادي أظ  -* 

 األطػػػػراؼ مػػػػف طػػػػرؼ لكػػػػ  أضػػػػمف  بلفػػػػات  نشػػػػوب عنػػػػد - * 
 .اىتماماتو لمناقش  الفرص 

3 2 1 

ن طػػ   فتيانتنػػا  24-22اجمػن األرقػػاـ التػػي دا ػ  الػػدوائر. إذا سػػجمت مػف  :النقػػاط تسػػجيل
ذا أ ػرزت مػف  ن طػ   فػإف مياراتػؾ  21-17لؾ! فإف ميارات التفلتر الن دػ لديؾ ممتازة. واا

ذا أ ػػرزت  ن طػػ  أو أقػػ   ف ػػد  ػػاف الوقػػت لم يػػاـ بعػػض  16ت تػػاج إلػػ  بعػػض االىتمػػاـ. واا
 الت ستنات!
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 لبلجتماعات ت طط 

 ـ ليفي  العم  الجماعي بشل  أفض تعم  

 العمميات ي دد 

 النزاعات يفض  

 المعمومات يفسر  

الفرةو فػي ت دتػد ليفيػ  صػنن ال ػرارات   الميسروف  يساعد ت دتد العمميات أمرا ىاما.عممي  تعتبر 
 ا الفرةو من ش ص آ ر ومعؾ ل ائد.أعضا تتواص فض النزاعات  ولت  ليفي  و 

فتجػػب عمػػ   عنػػد العمػػ  مػػن المجموعػػ . أف يلونػػوا م اتػػدتف الميسػػروف ىػػوالت ػػدؼ الػػذؼ تواجػػو 
التعثتر في  م اول وال تنبتي عمتيـ  يظيروا ت تزىـ أال يعبروا عف آرائيـ الش صي  أو  الميسروف 

ؽ التػػػي يسػػػت دميا الفرةػػػو فػػػي والطػػػر  العمػػػ عمػػػ   الترلتػػػزعمػػػتيـ ببسػػػاط  فتجػػػب  جيػػػود الفرةػػػو.
ومت  يفعمو  فػإف الفرةػو لػف تػتعمـ لتػ  يعمػ  ولت  يفعمو  فإذا أ بروا الفرةو بما يفعمو   .تعدتتو

  مف تم اا نفسو.

 وتشػتم  . الجماعػ ودتناميليػ يمتمؾ ال برة في التعام  مػن النػاس ويفيػـ الطبيعػ  البشػرة   الميسر
  عم  ما تمي: التيسترعممي  

لممشػاك   مػفلػف  ػذرا  .راقب ليفي  عم  أعضاا الفرةػو مػن بعضػيـ الػبعض :ةالمالحظ .0
ال يلوف الفرةو نفسو عم  دراي  بيا  ت  اآلف. ولتػ  تتعامػ  الفرةػو مػن و ت ن  ربماالتي 

 ال بلفات؟

ىػػ   أيضػػا. مػػن بعضػػيـ الػػبعض ومعػػؾالفرةػػو  أعضػػاامن لكيفيػػ  ت ػػدث تاسػػ .االسػػتماع .2
   بلفاتيـ؟ عف  دثوف تتى   تتشارلوف األفلار ب رة ؟

 يسػػػاعدموعػػده الصػػ يح فػػػ  سػػؤاؿ لم ؾفػػػي بعػػض األ يػػاف يلػػػوف طر ػػ .طػػرح األسػػئمة  .3
  فيـ ال ضي  ال  ي ي  وليفي   ميا. عم الفرةو 

 فػي بعػض األوقػات يسػمؾ الفرةػو طرة ػا جانبيػا.   الفريق عمػى أهدايػث حايظ عمى تركيز .4
 مبلامتػووي ػدد مػدػ ال ػالي  الموق ما وراا  إل  النظر عم الفرةو  الميسريساعد  ربما

 لبلتجاه الذؼ تتعتف عم  الفرةو بعكممو أف تت ذه 
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   .الخاليات حل

ئػؾ الػذتف تتعػتف عمػتيـ بػتف اثنػتف أو أكثػر مػف أول فػي أؼ وقػت أف تنشػع  ػبلؼ الم تمػ مػف 
ي ػود غالبػا مػا و مػو     ال ػبلؼمناقشػ فعنػد .ةبالضػرور  فال بلؼ ليس شتئا سػتئا العم  سويا.

 االبتكػار وااللتػزاـ.الػ  و   قػرارات أفضػ   وات ػاذ  اإلنتاجيػ ال ػدرة وزةػادةل  تتتتػرات إتجابيػ   إ
ي ػػود إلػػ  ضػػع  ال ػػدرة اإلنتاجيػػ  وتػػدني األ ػػبلؽ وعػػدـ فانػػو   اذا لػػـ تػػتـ  ػػ  ال ػػبلؼولكػػف 

إذا بػػػدا فرة ػػػؾ غتػػػر قػػػادر عمػػػ   ػػػ  ال بلفػػػات فيمػػػا بتػػػنيـ  اسػػػت دـ ميػػػارات  الث ػػػ  والفشػػػ .
 لديؾ لتساعده في الوصوؿ إل  ال  . رالتيست

دوره فػي عػرض  الفرةػويع ػذ لػ  عضػو مػف أعضػاا  .بالحػديث اسمح لكػل األطػراؼ .0
النػزاع عمػ  أداا  تػؤثر لتػ أعطي نفسؾ الفرص  لمناقشػ   وجي  نظره  وؿ الموق .

تعكػػد مػػف وضػػن ال واعػػد  أعضػػاا الفرةػػو ويمنػػن الفرةػػو مػػف ت  تػػو أىدافػػو المنشػػودة.
ال ت ػػػاطن المت ػػػدث  ال ترفػػػن صػػػوتؾ  ال تمجػػػع إلػػػ  مثػػػ :  –  أف تبػػػدأ األساسػػػي  قبػػػ

 األش اص بعسمائيـ. مناداة

الن ػا  التػي تتف ػوف عمتيػا  مثػ  األىػداؼ  األطػراؼنػاقش جميػن ت .االتفاؽ نقاطحدد  .2
  .العام  واالىتمامات وال يـ

 الرئيسػػي  لػػدػ لػػ  طػػرؼ وناقشػػيا لتجػػد ال ػػبلؼ ن طػػ   ػػدد .االخػػتالؼ نقػػاطحػػدد  .3
 ال ضي  أو المشلم  ال  ي  . 

  إتجاد قائم  مف ال موؿ المملن . عم جمين األطراؼ معا يعم  . ابحث عف الحموؿ .4

 وي ومػػوا سػػتعرض جميػػن األطػػراؼ قائمػػ  ال مػػوؿ المملنػػ   ي الوصػػوؿ إلػػى اإلجمػػاع. .5
 بت تيـ ل  منيا وتوص  إل  إجماع عم  أفض  تمؾ ال موؿ. 

بالنسب  ألؼ جيود ل   أؼ  بلؼ. اسمح لك  أعضاا الفرةو  التواص  المفتوح يعد أمرا ىاما
تجػػػاه لػػػ   ػ يػػػادالو  والعػػػاطف  الم تػػػـرموقػػػ  ال  ػػػافع عمػػػ بػػػالتعبتر عػػػف وجيػػػات نظػػػرىـ. 

 نػوتعػرؼ عمػ  مػا ي ولو ش ص. لف مستمعا جتدا. دع اآل رةف تت دثوف بػدوف أف ت ػاطعيـ. 
ولتؤلػػد ليػػـ أنػػؾ لّمػػؾ آذاف صػػاغي . ـ يػػسػػوا الف ن ػػا  الرئيسػػي  التػػي تػػذلرونيا لتمنػػولػػرر الن

اطػػرح بعػػض األسػػئم  إذا لػػـز األمػػر. ال تػػػدع الن ػػاش بػػدوف أف تتوصػػ  ل ػػ  وتم ػػي باالتيػػػاـ 
ال بلفػػػات والتصػػػرفات  وضػػػنمػػػف عمػػػ  الصػػػواب ومػػػف عمػػػ  ال طػػػع. تجػػػب  تجػػػادؿوالمػػػـو أو 
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رد ت دتػد الن اش عم  ال  ائو وما ي دث اآلف في الموق  ال ػالي. بمجػ أقصرالساب   جنبا. 
 الترلتز عم  ال موؿ.عم  المجموع  ساعد تمؾ ال ضايا  

  

   اإلجماع

. فالمشػارلوف دائمػػا ليػـ اىتمامػات وآراا م تمفػػ . بعػض الت ػديات قػرار المجموعػػ  ربمػا تواجػو
تتمثػ  الت ػدػ الػذػ تواجػو معظػـ مناقشػات  ػ  ال ػبلؼ فػ  التعكتػد عمػ  أ  يػ  لػ  شػ ص 

.  ت  تتـ التوص  الػ  قػرار توافػو عميػو المجموعػ  بعسػرىارااه  ر عف اىتماماتو وآتعبفم  الت
. ىػذه الطرة ػ  ليػا الكثتػر ال يػاراتأفضػ  ىػ  صػنن ال ػرار باإلجمػاع  يعتبر الكثتر أف عمميػ 

 مف الفوائد:

  يعنػي أف  ممػاجميػن أعضػاا المجموعػ    أفلػار هاعتبػار  تث يضن ف   أيضل قرارات
 . الجودة عالي  تكوف ال رارات سوؼ 

  سويا. تجب عم  المشارلتف العم  أيضل يريق العمل 

  تث أف المشارلوف يمتمكوف الفرصػ  لمتعبتػر عػف آرائيػـ وأنيػـ عمػ   أيضل مساندة 
ث ػػػ  مػػػف أف اآل ػػػرةف تتفيمػػػوف آرائيػػػـ  فػػػإنيـ يلونػػػوف أكثػػػر ا تمػػػاال ل بػػػوؿ ومسػػػاندة 

  اإلجماع.

ع   عم  الرغـ مف أنو ال يعني أنػو مف  بلؿ اإلجما تؤ ذالذؼ ي ب  جمين المشارلتف ال رار 
والػذؼ ال   إليػو توصػ  المجموعػ يملف  إنو أفض  قرار ؛الرأؼ المفض  لك  ش ص. ببساط 

 بشعنو أؼ اعتراض قوؼ مف أؼ ش ص.  توجد

وةتطمػػػب صػػػنن ال ػػػرار باإلجمػػػاع الكثتػػػر مػػػف الوقػػػت أكثػػػر مػػػف أؼ عمميػػػ  صػػػنن قػػػرار أ ػػػرػ. 
 يح جتدة ويستطين إدارة ال بلفات.وتوضوتيستر ماع لديو ميارات است ميسراوةتطمب أيضا 

 

   .تكويف اإلجماع

 عممي  اإلجماع باآلتي: الميسرتبدأ 
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المجموعػػ    عمػ المشػلم  أو االقتػػراح أو ال ضػي   الميسػر يعػرض .ةيالتعػرؼ عمػى القضػػ .0
لنػػا وةتعػػتف  تتسػػنلػػـ يعػػد  نػػانادت اتاجتماعػػ م ػػر" األسػػئم   وليػػا. ف طػػرحتممشػػارلل وي ػػو
فػ  وفر تػلدتنا العدتد مف األماكف األ ػرػ المتا ػ   ولكػف ال ت أف نجد ملانا جدتدا. عمتنا
  ياراتنػػاإننػػا ىنػػا لنتنػػاقش  الملػػاف ال ػػالي.ب التػػ  تجعمنػػا نسػػتمتن يػػا نفػػس الترتتبػػاتأؼ من

 أؼ أسئم ؟" توجدى   ون رر أؼ منيا األفض  لمنادؼ.

إننػػػي سعسػػػرد " ى اإلجمػػػاع.اسػػػتعراض العمميػػػة التػػػي سػػػتتبعها المجموعػػػة لموصػػػوؿ إلػػػ .2
 .أفض " يابعدئذ  سن رر أت ك  منيا.لالستئ  و   ثـ سنناقش الجوانب الجتدة ال يارات

 المشارلتف إل  المشارل  بآرائيـ وأفلارىـ واقترا اتيـ. الميسرتدعوا  الحوار المفتوح. .3

 تجػب .المناقش  عددا مف الن ا   قد يلف بعضيا غتػر ىػاـ ربما تشم  تحديد األولويات. .4
المرلػػز يتمػػو " .ال عمػػ  أكثرىػػا أىميػػ و أ وترلػػز لػػ  ن طػػ  تاأولويػػ ت دتػػدعمػػ  المجموعػػ  

اذا  السػػابع  مسػػااا  واجتماعنػػا تنتيػػي فػػي السػػابع  والنصػػ . ابوابػػو فػػ  تمػػاـاالجتمػػاعي 
مػا أىميػ  موعػد  تتعػتف عمتنػا تتتتػر موعػد االجتمػاع. لنا نرةد االجتماع ف  المرلػز  ربمػا

 سب  ألعضائنا؟"االجتماع بالن

" تػػ  اآلف نتفػػو  . ػػدد األمػػور التػػ  تبػػدوا مواف ػػ  الجميػػن عمتيػػا .االتفػػاؽ نقػػاطتحديػػد   .5
  جميعا عم  أف الموقن المبلئـ أمرا ىاما."

قم ػػ  بشػػعف ن ػػص  التزابتػػث"إف  يـ.اتف اعتراضػػعػػالمشػػارلتف  اسػػعؿ .القمػػق نقػػاطتحديػػد  .6
 أماكف االنتظار بال رب مف مبن  ملتب ليم ."

"ىػػ  أؼ شػػ ص لديػػ  أيػػ  أفلػػار أو اقترا ػػات أ ػػرػ  .تػػراحالقلبػػدائل أو تعػػديالت طمػػب  .7
 تتعمو بملاف لبلجتماع؟"

لػػرر ىػػذه  مػػرة أخػػرا. والقمػػقمناقشػػة البػػدائل أو التعػػديالت، تحديػػد منػػاطق االتفػػاؽ  .8
أف الملتبػ  العامػ  فػي الشػارع الرئيسػي بيػا  جػرة ‘لتنو ىو’"ذلر  ال طوة لمما لـز األمر.

  ؟"رأيلـ جميعا ف  ىذاما  اجتماع.

ذا لػػـ تبػػدؼ أؼ شػػ ص أؼ  .اإلجمػػاع إلػػىمعظػػـ المخػػاوؼ، ادعػػوا  حػػلعنػػدما يتبػػيف  .9 واا
أننػا اتف نػا عمػ  أف  تبػدوالمجموعػ  قػد توصػمت إلػ  إجمػاع. " اعتراض أو قم ػا آ ػر  فػإف

 المرلز االجتماعي ىو أفض  ملاف تمبي ا تياجاتنا البلزم  في ملاف االجتماع."
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 المناقش   تنبتي عم  أعضاا المجموع  بل  صدؽ أف يلونوا قادرةف عم  قوؿ: في نياي 

 .أنيـ وجدوا الفرص  لمتعبتر عف آرائيـ 

 أنيـ تؤمنوف أف المجموع  تفيمت آرائيـ  

 . أنيـ يستطيعوف تعزةز قرارات المجموع  

  العممية يى ناديؾالممارسة 

. فػػاألدوار التيسػػتروتنميػػ  وممارسػػ  ميػػارات  التػػابن لػػو الفرصػػ  لتطػػوةر زالتوستماسػػتر نػػادؼ  تػػوفر
 :ميارات التيسترالتالي  تتطمب 

الجتمػػاع  وتنسػػتو ي تيتئػػ  برنػػامج افػػ لمػػدتر االجتمػػاعالواجبػػات الرئيسػػي   تتمثػػ  .مػػدير االجتمػػاع
دارة االجتماع  لُمضت .   والعم واا

عمػ  المنػاطو التػي  معم ػا اجتمػاع النػادؼ   ػبلؿي ّيـ الم ّيـ العػاـ لػ  شػيا ي ػدث  .المقّيـ العاـ
ت تاج إل  ت ستف  واألشياا التي  دثت بشل  جتد  والت سػتنات التػي مػف المملػف إد اليػا عمػ  

فرةػػو الت تػػيـ  بمػػا فػػي ذلػػؾ م يمػػي ال طبػػ   ل بتيسػػتر العمػػ ي ػػوـ الم ػػّيـ العػػاـ  االجتمػػاع التػػالي.
  والمدقو المتوؼ وعداد أصوات م ا الفراغ. ومراقب الوقت

 السػا  موضػوعات قسػـ  بتيسػتر عمػ  السػا  موضػوعات  م ػدـي ػوـ  .وضوعات السػاحةمقدـ م
عدد و  السا  موضوعات ل الوقت المتاح بتف وةوازف رؾ تمش عم  ل األسئم   طار افي البرنامج  

 الوقت الذؼ يستترقو ل  منيـ لمرد عم  األسئم .و المجتبتف 

تتـ بيا معامم  الضػت  ىػي التػي ت ػدد فػي إف الطرة   التي  ساعد الضيوؼ يي اجتماع النادي.
 ممتػػازةفرصػػ  إف مسػػاعدة الضػػت  ىػػي  التالػػب مػػا إذا لػػاف ىػػذا الضػػت  ستنضػػـ لمنػػادؼ أـ ال.

    تث أنؾ تعرض لت  يعم  النادؼ وتشرح لو أدوار األعضاا. التيسترلممارس  ميارات 

 يرضؾ/واجبؾ
 األربعػػ دوار دورةػػف مػػف األفػػي  راؾاالشػػتمػػف  ػػبلؿ  التيسػػترتنميػػ  وممارسػػ  ميػػارات اعمػػ  عمػػ  

االجتماعػػات العدتػػدة لمنػػادؼ. وسػػتجد فػػي المم ػػو الكثتػػر مػػف  أعمػػاؿالسػػاب   والمدرجػػ  فػػ  جػػدوؿ 
 المعمومات  وؿ اإلعداد والعم  في ل  دور مف تمؾ األدوار. 
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ـو طمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لؾ في ل  دور مػف األدوار التػي ت ػأ
وي ػػدـ ىػػذه ميػػارات ال يػػادة المسػػت دم   ظتػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػات عمػػ  ي ـو الم ػػيـ بمبلسػػبيػػا. 

الت تػػيـ فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف المملػػف أف  دلتػػ /نموذجفػػي  التعمي ػػات الملتوبػػ  المبل ظػات فػػ 
 نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعمػيـ اسعؿ أيضات تم  الم ّيـ ال اص بؾ في ل  دور مف األدوار. 

ال  األنديػػ عمػا إذا لػاف الم ػّيـ سػػوؼ يعطيػؾ ت تيمػا شػفييا أثنػػاا االجتمػاع أـ ال.  تػث أف بعػض 
 ناديػػؾ؛أثنػػاا اجتماعاتيػػا. فػػإذا لػػاف ىػػذا ىػػو الوضػػن فػػي لمشػػارةن ال يػػادة الت تيمػػات الشػػفيي   ت ػػدـ

طيػؾ االجتمػاع ليع م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد م يمػؾولنت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمػب مػف 
 ت تيما شفييا. 

 
 م ػدـمػف تمػؾ األدوار أثنػاا اجتمػاع وا ػد  مثػ  أف ت ػوـ بػدور أو أكثػر  ةف:إذا قمت بػدور مالحظة

  فإنػػػو تػػػتـ اسػػػت داـ دورا وا ػػػدا لتمبيػػػ  متطمبػػػات ىػػػذا أو مسػػػاعدة الضػػػتوؼ السػػػا  موضػػػوعات 
ةن أ ػػرػ فػػي ىػػذا مشػػار . وال يملػػف اسػػت داـ الػػدور)األدوار( األ ػػرػ لتمبيػػ  متطمبػػات أؼ المشػػروع

تتـ ت تيمػؾ فػي س فف  أثناا االجتماع الوا دعم  النادؼ وأعضائو  العبا إث اؿ الكتاب. ولتجنب 
 . مف أدوار ال يادة دور وا د
الم تمفػػ . عمػػ  سػػبت  المثػػاؿ   المشػػارةنمتطمبػػات العدتػػد مػػف  بعػػض أدوار االجتمػػاع أيضػػا تمبػػ 

لمرة  لم يـ عاـ. والعم  لم يـ عاـف تعم  ال يار أل 11و8و7و5و3و2تعطيؾ المشروعات رقـ 
شػيادة لممشػارةن . ولكػي ت صػ  عمػ  األربعػ  مشػارةنالمبػي متطمبػات مشػروع وا ػد ولػيس توا دة 
 . أربع  مرات م تم   لم يـ عاـ  تتعتف عميؾ العم  األربع 
 المشروع في المم و. إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ لبل الدورةفعم  في بعد أف ت

  

 

 

 

  نموذج ت تيـ

  لديؾ التيسيرتنمية مهارات 
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فػ  أػ ثبلثػػ  يعمػ   الت طػيط والتنفتػذ بتنمػػاممارسػػ  ميػارات تجػػب عمػ  ال ائػد  مالحظػات لممقػّيـ 
  ثػػـ أجػػب عمػػ  األسػػئم  مػػي. مػػف فضػػمؾ اقػػرأ المشػػروع بعنايػػ المػػذلورة فيمػػا تمػػف  األدوار األربعػػ  

ئػػد وقػـ بعػرض المبل ظػػات أو التوصػيات ال اصػ  عنػػدما التاليػ  التػي تتعمػػو بالػدور الػذؼ أداه ال ا
 يسمح لؾ بذلؾ.

 فإنػو تبل ظيػا  أف لػؾ يملػف ال  تػث النػادؼ  اجتمػاع  ػارج ت دث ال ائد أنشط  بعض أف  تث
 بعػػض عمػػ  لئلجابػػ  ت تاجيػػا التػػي المعمومػػات عمػػ  لت صػػ  عضػػوال ت ابػػ  أف عميػػؾ تتعػػتف قػػد

 .األسئم 

 

 .مدير االجتماع

 التارةخ: ............................ .-........................................  اسـ الم يـ

   المسار الص يح؟ ف االجتماع  بفاعمي  عم  ال ائد  افعلت  

 

   أسػػػئم  ولػػػرر الن ػػػا   طػػػرحوعنػػػد الضػػػرورة  ىػػػ    الم اطعات/التػػػد بلتال ائػػػد  أعػػػاؽىػػػ
 الرئيسي  ليسي  عممي  الفيـ؟ 

 

   ؟علتيستر االجتماال ياـ بن بطرة   أفض  م ائد ل الذػ يملف ىو الش اما  

 

  ساعد عم  ستر االجتماع بشل  أسي ؟و الذؼ فعمو ال ائد بشل  جتد  ىو الش اما  

 

 

   المقّيـ العاـ



 

 انًتًكن انقائد
 

73 

 اسـ الم يـ ........................................ التارةخ ........................

   نيػات ومنػافن الت تػيـ ت شرح ىػدؼ و ل لافيا أثناا االجتماع م تصرال دتث ال ائد لاف ى
  الضتوؼ؟ عم  فيـاللتسيت  بشل  مناسب 

 

   ومراقػب الوقػتب ات ارةر فرةو الت تػيـ  بمػا فػي ذلػؾ م ّيمػي ال طػ ويسرال ائد  نسولت 
  والمدقو المتوؼ وعداد أصوات م ا الفراغ؟

 

 بصػورةعم  تيسػتر العمػ   هيساعدو  م تم   بشل ىو الش ا الذػ يملف لم ائد تعدتتو ما 
  ؟فّعالي  أكثر

 

 ؟لميسر جتد بشل  ال ائد ىو الش ا الذػ أداه ما 

 

 منسق موضوعات الساحة.

 التارةخ ........................اسـ الم يـ ........................................ 

   نيػات ومنػافن الت تػيـ ت شرح ىػدؼ و ل لافيا أثناا االجتماع الم تصر دتث ال ائد لاف ى
  الضتوؼ؟ عم  فيـاللتسيت  بشل  مناسب 

 

   ؟ السا  موضوعات  جمس  ي فعالبال ائد  يسرلت 

 

 أكبر قدر مف النػاس  يشارؾ ت   السا  موضوعات ى  لاف ال ائد قادرا عم  الت طيط ل
  ؟الم ددالوقت   بلؿ
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 بشػل   السػا  موضػوعات لتيسػتر   م تمػ بشػل  ىو الش ا الػذػ يملػف لم ائػد تعدتتػو ما
 أفض ؟

  ؟ السا  موضوعات لتسيت   جتد بشل  العضو ىو الش ا الذػ أداهما 

 ساعد الضيوؼ يي اجتماع النادي.

 اسـ الم يـ ........................................ التارةخ ........................

 نفسػػػيا  وت ػػػديـ الضػػػت  لؤلعضػػػاا لتػػػ  قػػػاـ ال ائػػػد بالتر تػػػب بالضػػػتوؼ  وت ػػػديـ نفسو/
  اآل رةف؟

 

   ال ائػػد بشػػل  مناسػػب األقسػػاـ الم تمفػػ  فػػي االجتمػػاع وأدوار االجتمػػاع المتعػػددة  شػػرحىػػ
  ؟عم  فيـ الضت وأىداؼ ل  منيـ لممساعدة الت  تتوالىا األعضاا 

 

   لجعػػ  الضػػت  يشػػعر بالتر تػػب  م تمػػ  بشػػل  ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
 ؟بصورة أفض برنامج التوستماستر  يفيـأو و/

 

  سػػػػي  عمػػػػ  الضػػػػت  فيػػػػـ برنػػػػامج والػػػػذػ  جتػػػػد بشػػػػل  ال ائػػػػد ىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ أداهمػػػػا
 جع  الضت  يشعر بالتر تب؟أو التوستماسترز و/

 

 

 

  تحفيز الناس

 8مشروع 
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 الخالصة التنفيذية

وي ػػافع  فال ائػػد ت مػػو .ووي  ػػو أىدافػػعمػػ  الع بػػات بجميػػن أنواعيػػا  الفرةػػو الم فػػزسػػوؼ تتتمػػب 
ال ادة ما ي فػر أعضػاا الفرةػو ثػـ ي ومػوف بتطػوةر يلتش   أعضاا الفرةو. ت فزالبتئ  التي  عم 
تب ثػوف أيضػا عػف طػرؽ لملافػعة أعضػاا الفرةػو  أعضػاا الفرةػو. لتتبلاـ مػن قيمػ  تملافعالنظاـ 

 عم  عم  أشياا ص ي  .

 األهداؼ.

 تحديد مهاراتؾ التحفيزية الحالية. 

 الناستحفز  التي التعرؼ عمى األحواؿ. 

 ممارسة مهارات التحفيز عند العمل يي أدوار النادي. 

  ح.جانػػػػػػػػػػػػػػػػػالفرةػػػػػػػػػػػػػػػػو المواصػػػػػػػػػػػػػػػػفات  ىػػػػػػػػػػػػػػػػو أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػدمسػػػػػػػػػػػػػػػػتوػ عػػػػػػػػػػػػػػػػالي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الت فتػػػػػػػػػػػػػػػػز اف ال

ىػػ  مػػف أىػػـ الميػػارات التػػي مػػف  –أسػػم   بطرة ػػ جعميػػـ تتصػػرفوف  –فال ػػدرة عمػػ  ت فتػػز النػػاس 
وي  ػػػو عمػػػ  الع بػػػات بجميػػػن أنواعيػػػا  الفرةػػػو الم فػػػزتمػػػب سػػػوؼ تت المملػػػف أف تتمتػػػن بيػػػا قائػػػد.

 .أىدافو

ذا و تكوف سيم  إذا لاف الناس لميـ متشابيوف  سوعممي  ت فتز الناس  ذا لنا  وافزىـ تشابيتاا   واا
تتعػرؼ  لما نعرؼ جميعا  ليس ىذا ىػو ال ػاؿ.و  نمتمؾ نفس االىتمامات واال تياجات والرغبات.

ومػػػن أنػػػؾ ال تسػػػتطين أف  عضػػػاا الفرةػػػو وي ػػػاوؿ أف تمبتيػػػا.أل تمفػػػ  الم  تياجػػػاتاالال ائػػػد عمػػػ  
  .أعضاا الفرةو ت فزالتي أف ت مو وت افع عم  بتئ  يملنؾ تجبرىـ عم  الت فتز  

 

 

 

 

 

 

 راتؾ التحفيزيةقيـ مها

بعػد اتمػاـ ىػذا  .مستوػ  برتؾ في التنظيـ واالنتداب مف  ػبلؿ اإلجابػ  عمػ  األسػئم  التاليػ   دد
   المشروع  أعد الت تيـ مرة أ رػ لترػ الت دـ الذؼ أ رزتو.

 أبدا أ يانا  دائما 

 1 2 3 أتعام  من اآل رةف با تراـ. -  *

 1 2 3 .الفرةو يادةق عند التوجيو واليدؼ الواضح اقدـ - *
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 رئيسية  مبادئ

 :مبادغتعتمد عممي  الت فتز عم  عدة 
 الناس أنيـ ي وموف بعم  يعت د  عندما. يحب الناس القياـ باألعماؿ التى لها هدؼ 

 ىاـ  فانيـ يشعروف بشعور جتد تجاه ىذا العم  وي رصوف عم  أدائو.

 .يعرؼ أعضاا الفرةو انؾ تعن  ما ت ولو  أفالبد  البد أف يجد الناس قائدهـ صادقا 

 وتف  بما تعد بو واف أفعالؾ تتفو من لمماتؾ.

 .بالملافعة ببل مف التيدتد  عزز تعميماتؾ بوعد يفضل الناس المكاي ت عف العقوبات 

 بالع وب .

  أومػف اسػت داـ الثنػػاا  أكثػػرت إذا لممكايئػػة يهػبط مػػف عزيمػة النػاس. السػي االسػتخداـ 
 الش ص ال طع  سيف د أعضاا الفرةو ا تراميـ لؾ وسيفت دوا الت فتز لمعم   لافعت

 جتدا.
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 .وأال تتراجػػن ت ػػدـ توجتيػػات وأىػػداؼ واضػػ    أفترةػػدوؾ  يحػػب النػػاس أف تعمػػل كقائػػد
 معوقات. أوت صعب  اعندما تواجو قرار 

 
يملػػف ت فتػػز األشػػ اص باسػػت داـ طػػرؽ م تمفػػ . اكتشػػ  الشػػ ا الػػذػ ي فػػز أعضػػاا فرة ػػؾ ثـ 

 طور أنظم  الملافعت لك  تتماش  من قيمتيـ.
 فيما تم  نذلر بعض األشياا الت  ت فز الناس:

 .بعىمتتيـ. اإل ساسوف ي ب الناس أف يعامموا با تراـ. فيـ ي ب االحتراـ 

 .ال يفض  الكثتر مف الناس العم  الروتتن  أو الملرر. العمل الشيق 

 .مف فيـ أعضاا الفرةو أنيـ  تعكدليا أىداؼ.  أعماليـي ب الناس أف تكوف  الهدؼ 

 ي وموف بعم  يساعد ف  ت  تو ىدؼ أو غرض لبتر.

 .رةو وشلرىـ  ثـ اتبن ذلؾ ي ب الناس الت دتر.  دد ملاف لم ابم  أعضاا الف الفناء 

 ملتوب.  إعجاببت دتر/

 .اإل بارة ف  الص يف   أوالتعبتر عف الشلر لؤلعضاا ف  االجتماع  التقدير العاـ   

 ربما يساعد ف  الياب عزةم  بعض األعضاا.

 .يستمتن بعض أعضاا الفرةو ب   المشاك  وت دتد الطرؽ لم ياـ بالعم   التحدا 

 بشل  أفض .

 الفرةو سمط  أكبر ف  عمميـ ربما تزةد مف ارتيا يـ  أعضاا إعطاا ئولية.زيادة المس 

 . بشل  أفضويعطيـ الرغب  ف  تعدي  عمميـ 

 .وتطوةر منظمتيـ. فرص  الت  تتيح ليـ ت  تو أىدافيـي ب الناس دائما ال التقدـ 

 .ـ.ي ب الناس تعمـ الميارات الجدتدة وت وي  الميارات الت  لدتي تطوير المهارات 

 .مف  لجزايستمتن الناس عادة بالتواجد  وؿ أ رةف والتواجد  الصداقة الحميمة 

 العم  من بعضيـ البعض. أعضااهفرةو ي سف 

 .الت دتر أو غتر ذلؾ. أوبالماؿ  أعماليـيفض  الناس أف يلافئوا عف  الماؿ 
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 كايئهـ كما ينبغى

توقعاتػػػػػؾ وتعمػػػػػ  عمػػػػػ  سػػػػػيعم  أعضػػػػػاا الفرةػػػػػو عمػػػػػ  تعديػػػػػ  مػػػػػا تطمبػػػػػو مػػػػػنيـ عنػػػػػدما توضػػػػػح 
تعزةزىا.غالبا ما تب ث ال ادة عف طرؽ لملافئ  أعضاا الفرةػو لي ومػوا بالعمػ  الصػ يح.لما ذلػر 
سػػػاب ا؛ ربمػػػا تع ػػػذ ىػػػذه الملافئػػػ  أشػػػلاؿ متعػػػددة  ولكػػػف ميمػػػا لػػػاف الشػػػل  الػػػذػ ا تارتػػػو  ف دمػػػو 

 بطرةو م تمف :
 

 .مػ  عمػ  أداه فػ  تونيػو. شػ ص ع لتكػاف شػير ديسػمبر   ال تنتظر  ت التقدير الفورا
 الش ص ب د المستطاع بعد ت  ي و اليدؼ مباشرة. ىذا األسموب يشجن الش ص  لاف 

 (. لف واض ا عند تفستر سبب الملافعة.اإلنجازعم  تكرار نفس السموؾ)

  عاـ مف العم   أتـتتساوػ ملافئ  الش ص الذػ  أففبل تنبت   .لإلنجازمالئمة المكاي ة
  اإلضافي لمع دة من الش ص الذػ عم  ف ط لبعض الساعات ف  أ د المشارةن ا

 ف  استعراض بعض الوثائو.

 .إالف ط السموؾ الذػ ترةده  وال تعط  ملافعة  لاف  مكايئة السموؾ الذا ترابث يقط  

 الفرةو بتعدي  العم  افض  مف المعاتتر ال ياسي . أوقاـ الش ص  إذا

 .عام  من األش اص الػذتف تػؤدوف عمميػـ لمػا لـ تت إذا صحح السموؾ الغير مراوب ييث
 تتوقن وأعطتتيـ رسال  بعف عمميـ م بوؿ  فيذا سيسمح بتكرار السموؾ مرة ثاني  

 األعضاا الذتف تؤدوف عمميـ بطرة   جتدة. لما انو ستيبط مف عزةم  باق 

 ةػو. فر غالبػا مػا تتسػبب عوامػ  البتئػ  فػ  المشػاك  وتثبػيط عزةمػ  ال عوامل التفبػيط. إزالة
تمـ عضػػػو الفرةػػػو المعػػػدات البلزمػػػ  لتعديػػػ  بعػػػض الميػػػاـ  عمػػػ  سػػػبت  المثػػػاؿ؛ إذا لػػػـ يسػػػ
مث  ىذه المشلبلت يساعد ف   إزال عممو بشل  فعاؿ.  تعدي ستجد بعض المصاعب ف  

 ألعضاا الفرةو. إتجابي تكوةف بتئ  

 
 

 الممارسة العممية يى ناديؾ 

لتطػػوةر وتنميػػ  وممارسػػ  ميػػارات الت فتػػز. فػػاألدوار  التػػابن لػػو الفرصػػ  زتػػوفر نػػادؼ التوستماسػػتر 
 التالي  تتطمب ميارات الت فتز:
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ي ػيـ ناديػؾ لػ  عػاـ العدتػد مػف مسػاب ات و مػبلت العضػوي .  حممة العضوية. أورئيس مسابقة 
دارةبمواف   نائب رئيس النادػ لشئوف العضوي   يملنؾ ال ياـ بتنظيـ و   مسابو العضوي   اا

 م  المشارل  ومساعدا ف  تنمي  النادػ.م فزا األعضاا ع

فػػي  سػػمع  جتػػدةوبنػػاا  ترقيػػ  نفسػػودائمػػا مػػا تب ػػث النػػادؼ عػػف  رئػػيس حممػػة العالقػػات العامػػة.
النػادؼ وأنشػطتو  عػف م ػاالت عند ظيورالمجتمن مف  بلؿ العبلقات العام . عم  سبت  المثاؿ  

  فػػإف التميفزةػػوف أو الرادتػػو أو ظيػػور أ ػػد األعضػػاا فػػ  بػػرامجفػػي الصػػ   والمجػػبلت الم ميػػ  
وليفيػػ  االسػػتفادة مػػف برنػػامج التوستماسػػترز.ونتتج  لػػذلؾ ربمػػا  العامػػ  يعرفػػوف الكثتػػر عػػف النػػادؼ

تجذب النادػ بعػض األعضػاا الجػدد. وبمواف ػ  مػف نائػب رئػيس النػادػ لمعبلقػات العامػ   يملنػؾ 
 اإلعػػػبلـاعدة  وم فػػػزا وسػػػائ  تنظػػػيـ وادارة  ممػػػ  العبلقػػػات العامػػػ ؛ م فػػػزا األعضػػػاا عمػػػ  المسػػػ

والعامػػ  والمنظمػػات األ ػػرػ عمػػ  تف ػػد ناديػػؾ. لم صػػوؿ عمػػ  المزةػػد مػػف المعمومػػات عمػػ  ليفيػػ  
( أو اقرأ  لتاب  www.toastmasters.orgالدول ) زالتوستماستر موقن نادػ  ازورو  ال ياـ بذلؾ

(let the world know ) 
 .1141لتالوج رقـ 

واجبػػات الرئيسػػي  لمػػدتر االجتمػػاع فػػ  العمػػ  لمضػػت  وتنسػػتو وادارة تتمثػػ  ال مػػدير االجتمػػاع.
 برنامج االجتماع. فعنت ترغب ف  ت فتز األش اص المسئولتف عف بعض األدوار ف  النادػ 

 لممساعدة ف  ظيور االجتماع لوا د مف أفض  اجتماعات النادػ.

    ثػػػػـ ي ػػػدـ بعػػػػض يسػػػتمن الم ػػػػيـ ب ػػػرص لممت ػػػػدث الػػػذؼ تم ػػػ   طبػػػػ  ملتوبػػػ مقػػػيـ الخطبػػػػة.
االقترا ػػػات لت سػػػتف ال طبػػػ  ويعمػػػو عمػػػ  األدوار التػػػي أداىػػػا ال طتػػػب بشػػػل  جتػػػد  وذلػػػؾ ع ػػػب 

تجابينموذج ت تيـ المشروع. الم يـ ىو ش ص مت مس     يشجن المت دث وي فزه عم  واا
 مواصم  التعمـ وال اا المزةد مف ال طب.

عمػ  المنػاطو التػي  معم ػااجتمػاع النػادؼ   بلؿ ػي ّيـ الم ّيـ العػاـ لػ  شػيا ي ػدث  المقيـ العاـ.
ت تاج إل  ت ستف  واألشياا التي  دثت بشل  جتد  والت سػتنات التػي مػف المملػف إد اليػا عمػ  

النػػادػ عمػػ   أعضػػاايعبػػر الم ػػيـ العػػاـ عػػف ىػػذا الت تػػيـ بلممػػات وطرة ػػ  ت فػػز  االجتمػػاع التػػالي.
 الت ستف.

 
 يرضؾ/واجبؾ
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مياراتػػؾ الت فتزةػػ  مػػف  ػػبلؿ االشػػتراؾ فػػي ثبلثػػ  مػػف األدوار األربعػػ  اعمػػ  عمػػ  تنميػػ  وممارسػػ  
 ممػػػ  العضػػػػوي  أو رئػػػػيس  ممػػػػ   أوالسػػػاب    البػػػػد أف تكػػػػوف أ ػػػػدىا عمػػػ  األقػػػػ  رئػػػػيس مسػػػػاب   

االجتماعػػػات  أعمػػػاؿمػػػف بػػػتف األدوار المدرجػػػ  فػػػ  جػػػدوؿ  اآل ػػػرةفالعبلقػػػات العامػػػ . والػػػدورةف 
الكثتػر مػف المعمومػات  ػوؿ اإلعػداد والعمػ  فػي لػ  دور مػف العدتدة لمنادؼ. وستجد فػي المم ػو 

 تمؾ األدوار. 
أطمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لؾ في ل  دور مػف األدوار التػي ت ػوـ 
بيػػا. سػػي ـو الم ػػيـ بمبل ظتػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػات عمػػ  ميػػارات ال يػػادة المسػػت دم  وي ػػدـ ىػػذه 

ت الملتوبػػ  فػػي دلتػػ /نموذج الت تػػيـ فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف المملػػف أف المبل ظػات فػػ  التعمي ػػا
ت تم  الم ّيـ ال اص بؾ في ل  دور مف األدوار. اسعؿ أيضا نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعمػيـ 
عمػا إذا لػاف الم ػّيـ سػػوؼ يعطيػؾ ت تيمػا شػفييا أثنػػاا االجتمػاع أـ ال.  تػث أف بعػض األنديػػ  ال 

فيي  لمشػػارةن ال يػػادة أثنػػاا اجتماعاتيػػا. فػػإذا لػػاف ىػػذا ىػػو الوضػػن فػػي ناديػػؾ؛ ت ػػدـ الت تيمػػات الشػػ
ولنت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمػب مػف م يمػؾ م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد االجتمػاع ليعطيػؾ 

 ت تيما شفييا. 
 

ـ :إذا قمت بدورةف أو أكثر مف تمؾ األدوار أثناا اجتمػاع وا ػد  مثػ  أف ت ػوـ بػدور الم ػيمالحظة
العػػاـ ودور م ػػيـ ال طبػػ   فإنػػو تػػتـ اسػػت داـ دورا وا ػػدا لتمبيػػ  متطمبػػات ىػػذا المشػػروع. وال يملػػف 
است داـ الدور)األدوار( األ رػ لتمبي  متطمبات أؼ مشارةن أ رػ في ىذا الكتػاب. ولتجنػب إث ػاؿ 

ف أدوار العػبا عمػػ  النػػادؼ وأعضػائو  ففػػ  أثنػػاا االجتمػاع الوا ػػد سػػتتـ ت تيمػؾ فػػي دور وا ػػد مػػ
 ال يادة. 

أيضػػا تمبػػ  بعػػض أدوار االجتمػػاع متطمبػػات العدتػػد مػػف المشػػارةن الم تمفػػ . عمػػ  سػػبت  المثػػاؿ  
ال يار ألف تعم  لم يـ عاـ. والعم  لم يـ عاـ لمرة  11و8و7و5و3و2تعطيؾ المشروعات رقـ 

لممشػارةن وا دة تمبػي متطمبػات مشػروع وا ػد ولػيس المشػارةن األربعػ . ولكػي ت صػ  عمػ  شػيادة 
 . األربع   تتعتف عميؾ العم  لم يـ عاـ أربع  مرات م تم  

 بعد أف تعم  في األدوار الثبلث   تعكد مف أنؾ أكممت سج  إتماـ المشروع في المم و.
 
 

 نموذج تقييـ 
 تحفيز الناس  
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ف  فػػػ  أػ ثبلثػػػ  مػػػيعمػػػ   الت فتزةػػػ  بتنمػػػاميػػػارات الممارسػػػ  تجػػػب عمػػػ  ال ائػػػد : ـمالحظػػػة لممقػػػيّ 
البػػػد أف تكػػػوف أ ػػػدىا عمػػػ  األقػػػ  رئػػػيس مسػػػاب   او  ممػػػ   مػػػي المػػػذلورة فيمػػػا تاألدوار األربعػػػ  

  ثـ أجػب عمػ  األسػئم  . مف فضمؾ اقرأ المشروع بعناي العضوي  أو رئيس  مم  العبلقات العام 
دما التاليػ  التػي تتعمػػو بالػدور الػذؼ أداه ال ائػػد وقػـ بعػرض المبل ظػػات أو التوصػيات ال اصػ  عنػػ

 أف لػؾ يملػف ال  تػث النػادؼ  اجتمػاع  ارج ت دث ال ائد أنشط  بعض أف  تثيسمح لؾ بذلؾ.
 لئلجابػ  ت تاجيػا التػي المعمومػات عمػ  لت صػ  عضػوال ت ابػ  أف عميػؾ تتعتف قد فإنو تبل ظيا 

 .األسئم  بعض عم 

 
           النادي مسابقة عضوية  أورئيس حممة  

 ..................................التاريخ. ................  ....................ـ.اسـ المقيّ 

  غرض وأىمي  مساب   النادؼ؟  بشل  لاؼى  شرح ال ائد 

 

 ال ائد لت فتز اآل رةف لممشارل  في المساب  ؟ ما مدػ الفاعمي  الت  است دميا 

 

  ؟لمت فتزالعاـ لعداة الثناا والت دتر ى  است دـ ال ائد  

 

  لتزةػػد مػػف ت فتػػز أعضػػاا النػػادػ  م تمػػ  بشػػل  الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػو ىػػومػػا
  عم  المشارل ؟

 

  وساعد ت فتز أعضاا النادػ عم  المشارل ؟ بشل  جتد ال ائد ىو الش ا الذػ أداهما   

 

 رئيس حممة العالقات العامة بالنادي  
 ..................................اريخ.الت ................. ....................اسـ المقيـ.
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  غرض وأىمي  مساب   النادؼ؟  بشل  لاؼى  شرح ال ائد 

 

 ال ائد لت فتز اآل رةف لممشارل  في المساب  ؟ ما مدػ الفاعمي  الت  است دميا 

 

  ؟لمت فتزالعاـ لعداة الثناا والت دتر ى  است دـ ال ائد  

 

  لتزةػػد مػػف ت فتػػز أعضػػاا النػػادػ  م تمػػ  بشػػل  وىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػمػػا
  عم  المشارل ؟

 

  ت فتػػػػز أعضػػػػاا النػػػػادػ عمػػػػ  فػػػػ  وسػػػػاعد  بشػػػػل  جتػػػػد ال ائػػػػد ىػػػػو الشػػػػ ا الػػػػذػ أداهمػػػػا
   المشارل ؟

 
   مدير االجتماع
 ......................................التاريخ. ..................................اسـ المقيـ.

 وجػود اجتمػاع ممتػن غػرض وأىميػ  النػادػ  أدوارلمػف تػؤدوف  بشل  لػاؼال ائد  ى  شرح
 النادؼ؟  ف 

 

 لممشػػارل  فػػي النػػادػ  أدوارلمػػف تػػؤدوف ال ائػػد لت فتػػز  مػػا مػػدػ الفاعميػػ  التػػ  اسػػت دميا
 ؟نجاح االجتماع

 

  ؟لمت فتزالعاـ لعداة الثناا والت دتر ى  است دـ ال ائد  
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  لتزةػػد مػػف ت فتػػز المشػػارلتف فػػ   م تمػػ  بشػػل   ائػػد تعدتتػػوىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لممػػا
  نجاح االجتماع ؟في  االجتماع عم  المشارل 

 

  ت فتز المشارلتف ف  االجتماع عم   ف  وساعد بشل  جتد ال ائد ىو الش ا الذػ أداهما
  نجاح االجتماع؟في  المشارل 

 

 مقيـ الخطبة  
 ......................................التاريخ.  .................................اسـ المقيـ.

  ىػ  قػّدـو   ال طبػ  ت تاج إل  إد اؿ بعض الت ستنات في مناطو التي الح ال ائد ى  وّض 
 والت فتز؟ التشجين عم  تدؿبطرة   ال اص  الت ستف اقترا ات 

 
  

   بشل  جتد؟  قاـ بعم  شيا ماعندما  ال طتبى  عمو ال ائد وأثني عم 

 
 

  لتزةػػد مػػف ت فتػػز ال طتػػب عمػػ   م تمػػ  بشػػل  ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
  ت ستف األداا ف  المرة التالي  ؟

 

  ت سػتف األداا  ت فتػز ال طتػب عمػ  ف  وساعد بشل  جتد ال ائد ىو الش ا الذػ أداهما
  ف  المرة التالي ؟

 
 

 ـ العاـ  المقيّ 
 ........................................التاريخ. ................................اسـ المقيـ.
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  أدوارىـ  غرض وأىمي  النادػ  أدوارلمف تؤدوف  بشل  لاؼقب  االجتماع  ى  شرح ال ائد
 النادؼ ؟ ولت  يساىموف ف  تنستو اجتماع سمس وممتن ف 

 
 

 نجػػػاح لمشػػػارل  فػػػي افرةػػػو الت تػػػيـ عمػػػ  ال ائػػػد لت فتػػػز  مػػػا مػػػدػ الفاعميػػػ  التػػػ  اسػػػت دميا
 ؟االجتماع

 
 

  ىػ  و   م فػز بعسػموب ت سػتفت تػاج إلػ  منػاطو التػي الح ال ائػد وّضػ في الت تيـ العػاـ  ىػ
 ؟ليذه الت ستناتاقترا ات ال اص   قّدـ

 
  

  جتػدة أو عنػدما  جػرت بطرة ػ االجتمػاع التػي معتنػ  مػف ى  عمو ال ائد وأثني عم  جوانب
 شيا ممتاز؟  بعم االجتماع  لوف فيمشار قاـ ال
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 9مشػػروع 

 كالنصح بإخالص(اإلرشاد
 التنفيذيالممخص 
 ويسػػػاعده عمػػػ الكامنػػػ   وومواىبػػػ وةرعػػػ  إملانياتػػػو متمػػػ  ال بػػػرة ال ذوالفػػػرد عمػػػ  المرشػػػد  تتعػػػرؼ
فػػرص أف تكػػوف مرشػػدا مػػف  ػػبلؿ عػػرض بعػػض  يملنػػؾ. ويعمػػ  ال ػػادة أيضػػا لمرشػػدتفالنجػػاح. 

وتػوفتر   العمػ التػي ت تػاج إلػ  منػاطو التعػرؼ عمػ  ال تو فػيومسػاعد شػ ص مػا   التطوةر عم
 نفسيا. لنفسو/ لوتشجين الش ص ليفلر  المفتدة النصائح 

 
 األهداؼ

  ي  ال الي . شادت دتد مياراتؾ اإلر 
  اجتد امرشد التي تجعمؾالتعرؼ عم  ال طوات . 

   النادؼ الم تمف . أدوار مف  بلؿ اإلرشادممارس 
 
 

 لمساعدتيـ اتىب و بر ا مو  إل  أش اص ذوؼ ال ادة ي تاج ا. مع د عالما وـعالـ التجارة الت أصبح
الميػػػارات ب تتمتػػػنشػػػ ص فػػػي مػػػ  ال ائػػػد ببسػػػاط  فػػػي بعػػػض األ يػػػاف يع   الت ػػػديات.اجيػػػفػػػي مو 

عػػف فتب ثػػوف  عنفسػػيـباألشػػ اص ىػػؤالا ي ػػاولوف تطػػوةر  الجتػػدتفلكػػف معظػػـ ال ػػادة و الضػػرورة . 
 . تطوةر مياراتو عم  ستساعدهلم برات التي  عرضونوثـ ي الش ص الذػ لديو اإلملانيات
 وومواىبػ وةرعػ  إملانياتػو متم  ال برة ال ذوالفرد عم  المرشد  تتعرؼ. تسم  تمؾ العبلق  باإلرشاد

 النجاح. ويساعده عم الكامن  
  

 منيا:  جّم ؛فوائد  عممي  اإلرشاد ليا
 النػاس وظػائفيـ بسػبب أنيػا غتػر  معظػـ يتػادر. (ترؾ العمػلاالنقالبػاتكساعد عمى تقميل ت

مسػػػػاعدة ىػػػػؤالا لػػػػو دور مػػػػؤثر فػػػػي  يملػػػػف أف يلػػػػوف  المرشػػػػديػػػػعمموف. لػػػػانوا متطػػػػورة لمػػػػا 
قنػػػاعيالب ػػػاا فػػػي األشػػ اص فػػػي  ي ػػػدث فػػػي نػػػادؼ  وىػػػذا بالضػػبط مػػػابالب ػػػاا.  ـوظيفػػتيـ واا

المشػارل   غالبػا مػا يفضػموف ف ت تث أف األعضاا الجدد الػذتف لػدتيـ مرشػد .رزتالتوستماس
 والب اا في النادؼ. 

 

 المواهبتطوير  عمى تساعد  
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أف ي ػوـ بػدور ممرشػد ل. وىنػا يملػف المػؤىمتفاألشػ اص  فػيتواجػو المنظمػ  عجػز غالبا ما 
 إتجاد األش اص وتدرةبيـ لم ا الفراغ. فعاؿ ف  

 

  القادة   تنمية عمىتساعد 

  في نادؼ التوستماسترزفمراكز قيادي .  لتتولوااآل رةف يص موا قدرات  أفال ادة  عم تجب 
ال ػادرةف عمػ   األكفاايعني امتبلؾ عدد ض ـ مف األش اص عدد لبتر مف ال ادة امتبلؾ 

 المساىم  في مسئوليات إدارة النادؼ. 
 
   اإلرشاديةيـ مهاراتؾ يتق

ار اال تبػػ قػػـ بػػإجراا. لتػػ  تكػػوف مياراتػػؾ اإلرشػػادي ؟ لتطػػوةر الشػػ صت ػػدؼ وفرصػػ   بمثابػػ مرشػػد ل يعػػد العمػػ 
   بعد اتماـ ىذا المشروع  أعد اال تبار مرة أ رػ لترػ الت دـ الذؼ أ رزتو. .التالي

  
 أبًدا بعض األحياف دائما 
 1 2 3 . إملانياتيـ لمتعرؼ عم الناس  أراقب 
 1 2 3  .مستمن جتد إنني 
  أشػػػجعيـ فػػػي التفلتػػػر فػػػ  مشػػػلم  مػػػا إلػػػ النػػػاس  تمجػػػععنػػػدما  

 ال موؿ المملن .   ساودر 
3 2 1 

 1 2 3  ـتطوةر ميارتيعم  ص اش أممؾ الوقت البلـز لمساعدة األ 
   1 2 3 وظائفيـ.  وتطوةرأ ب مساعدة اآل رةف لتنمي 
 1 2 3 وأتمتن بالمباق .  ساس تجاه ا تياجاتي وا تياجات اآل رةف 

لػػؾ! فػػإف ميػػارات ن طػػ   فتيانتنػػا  18-17اجمػػن األرقػػاـ التػػي دا ػػ  الػػدوائر. إذا سػػجمت مػػف  :النقػػاط تسػػجيل
ذا أ ػػػرزت مػػػف  ذا  16-12التفلتػػػر الن ػػػدػ لػػػديؾ ممتػػػازة. واا ن طػػػ   فػػػإف مياراتػػػؾ ت تػػػاج إلػػػ  بعػػػض االىتمػػػاـ. واا

 ن ط  أو أق   ف د  اف الوقت لم ياـ بعض الت ستنات! 11أ رزت 

 
 

   المرشدوف  خصائص
   يكوف . يالمرشد الجيد خاصةمواصفات  الجيدوف يمتمؾ المرشدوف 

 سماعو ب ػرصو  ما  ش ص ف  مراقب  ولت ضي لاف أف يلوف لديؾ الوقت تجب   متاح  
 . لو ت ديـ التوجيوو 

 فمػػف اآل ػػرةف تػػاج توجتيػػا أكثػػر مػػف يبعض متفاوتػػ   والػػسػػرعات بتػػتعمـ النػػاس   صػػبور .
 . لت ديـ المساعدة ميما لانت تكمفتياالميـ أف تكوف مستعد 
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 تتمثػ  فػ  فػدورؾ لمرشػدرورؼ لممرشػد  باق  والدبموماسي  شيا  تػوؼ وضػالمتعد : حساس 
 ن. يشجالتز و ت فالت

 اال تبلفات أف ي تـر المرشد فتتعتف عم  ل  ش ص عف اآل ر  ت تم    متسـ باالحتراـ
 بتنو وبتف اآل رةف. 

  ىػـف مػمو  وُي تػـر مػف قبػ  النػببلاالمرشػد  ُي ػّدر ؛واقػ الم معظػـ فػ   اآلخػريفمحتـر مف 
  ارج المنظم . اس الن   ت  مف  مرتب منو أعم 

  تكتتػػ  وتعػػدت  لػػ  شػػيا طب ػػا لم طػػ   فتجػػب عميػػؾ   ػػدوثلػػيس مػػف الضػػرورؼ  مػػرف
 عمتيا. أنت ال توافو و "طالب"  قرارات قد تت ذىاالمواق  العصتب  وقبوؿ 

  معرف واسن الذو  برة و أف تكوف  ما  ال بدقب  مساعدة ش ص  المعرية واسع . 

 ش صي  ودودة.ذو مف نفسؾ و واثو أنت في  اج  ألف تكوف : وافق 

  لمجرد السماع  المرشد ستمن يما  فتالباسمن ب رص.تعتف عم  المرشد أف يت مستمع جيد
فػػػي مشػػػاك  اآل ػػػرةف الش صػػػي   تسػػػتطين أف تكػػػوف مسػػػاعد عظػػػيـ  ألنػػػؾ  التػػػد  بػػػدوف 
 لمشاك  وتصنت  األشياا. تفصت  ا  معاآل رةف  تساعد

  بإ بلص. مساعدتيـ اآل رةف و  صباألش اتجب أف تيتـ  مهتـ باآلخريف 

 

 
   اجيد اكيف تكوف مرشد

 : ما تميىذه البتئ  ب توفترتستطين و تفتد اآل رةف.  الت  اإلتجابي بتئ  الالمرشد  توفر
 الفرص لتطوير المهارات   تقديـ (1

الشػ ص وجػو ميػارات الجدتػدة. أو  تساعد عم  بنػااالتي و ال اص   والمياـالمشرعات  قدـ
 بتمؾ الميارات. الت  تيتـ  االتالملمكتب أو 

 
 العمل   التي تحتاج إلى مناطق ال لمتعرؼ عمىمساعدة الشخص  (2

المشروع أو الت دـ في  تماـإلتوجد فجوة بتف ميارات الش ص والميارات المطموب   ماغالًبا 
 لسػديذه الفجوة  ثـ دع الش ص يلتش  ما يسػتطين ىػو أو ىػي فعمػو ب اىتـ جتداالوظيف . 
 فجوة.تمؾ ال

  

مػػف الشػػ ص التػػ  تملػػف األفلػػار أو المعمومػػات  عنػػد الطمػػب؛ قػػدـ: المفيػػدةنصػػائح  تقػػديـ (3
 بيانات السن  الماضي ". إل  لنظر ا ربما تستفتد مفإتجاد ال  : "
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 مػػـعا شػػ اص الػػذتف ن تػػرميـ ونعجػػب بيػػـ. لؤل جميعنػػا نصػػتي  كالقػػدوة(كػػف المفػػل األعمى (4
 المواق  والت ديات الصعب .  تتعام  منلتروا لت   ستراقبونؾأف الناس  جتدا

 

لنػػت مسػػئوال عػػف شػػ ص مػػا؛ فػػبل ت ػػـ بنفسػػؾ ب ػػ   إذا نفسػػهـ أل تشػػجيع النػػاس لمتفكيػػر  (5
 يػػػافعتعدتػػػدة. ا تيػػػارات "لػػػديؾ ال ػػػ  بنفسػػػو.  إتجػػػادوبػػػدال لػػػف ذلػػػؾ شػػػجعو عمػػػ  . مشػػػاكمو
 ؟".إليؾبالنسب   أفض 

 
  يي ناديؾ  العممية الممارسة

. فػػاألدوار اإلرشػػادالتػػابن لػػو الفرصػػ  لتطػػوةر وتنميػػ  وممارسػػ  ميػػارات  زتر التوستماسػػنػػادؼ  تػػوفر
 :اإلرشادميارات  تشتم  عم التالي  
مشػػارةن يسػػاعد ىػػذا العضػػو فػػي أوؿ ثػػبلث والػػذػ مرشػػد لعضػػو جدتػػد ىػػو   جديػػدلعضػػو مرشػػد 

ر صػبح أكثػ  ولتػ  يال ائػد المػتملفمشػروعات لتػاب  وفػ   المػتملففي لتاب التواصػ    با طلم
 ؤدؼ مياـ االجتماع المتعددة.  ولت  توعممياتو  النادؼ أعضاا ألف  من

  
عمػ  تطػوةر ميػارات جدتػدة أو تعزةػز  هيسػاعدو مرشػد لعضػو أكثػر  بػرة ىػو  حالي مرشد لعضو 

ـ ليفيػػػ  لػػػتعممسػػػاعدة ال ال ػػػدام موجػػػودة. فعمػػػ  سػػػبت  المثػػػاؿ قػػػد ي تػػػاج أعضػػػاا النػػػادؼ ميػػػارات 
 . است داـ الدعاب  في العرض

 
 عضو لجنة اإلرشاد لشخص يعمل يي أحد مشاريع برنامج القيادة العالية األداء 

 دا   أو  ارجا تيارىا عالي  األداا عضوا يعم  ل ائد لمشروع مف ا تياره/تتطمب برنامج ال يادة 
مػن  المشػروع ألعضػاا الػذتف يعممػوف فػي لجنػ  توجيػو افػي  يملنػؾ المشػارل . توستماسػترزبتئ  ال
 .  الذػ يعم  بالمشروعمعضو التع تبات ل إعطاا

 
 يرضؾ/واجبؾ
. وسػتجد السػاب  دوار أ ػد األفػي  االشػتراؾمػف  ػبلؿ  اإلرشػادتنمي  وممارس  ميػارات اعم  عم  

 في المم و الكثتر مف المعمومات  وؿ اإلعداد والعم  في ل  دور مف تمؾ األدوار. 
عضو جدتد يعم  ف  مشارةن  إرشاد يؾ ميم تولطمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف أ

.   أو مراقب  عضو  بتر يعم  ف  برنامج التواص  المتطورالمتملفتواص  مال أو ال ائد المتملف
بتنمػػا ت ػػـو بتعديػػ  ميامػػؾ؛ سػػوؼ تراقبػػؾ المرشػػد وي ػػدـ لػػؾ التع تبػػات عمػػ  ميػػارات ال يػػادة لػػديؾ 

نائػػػب رئػػػيس النػػػادؼ  المشػػػروع. اسػػػعؿ أيضػػػا يـ فػػػ  نيايػػػ تػػػفػػػ  نمػػػوذج الت  تالتعمي ػػػاويلتػػػب ىػػػذه 
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لشػػؤوف التعمػػيـ عمػػا إذا لػػاف الم ػػّيـ سػػوؼ يعطيػػؾ ت تيمػػا شػػفييا أثنػػاا االجتمػػاع أـ ال.  تػػث أف 
أثنػػػاا اجتماعاتيػػػا. فػػػإذا لػػػاف ىػػػذا ىػػػو لمشػػػارةن ال يػػػادة الت تيمػػػات الشػػػفيي   ال ت ػػػدـ األنديػػػ بعػػػض 

م ػدما أف تت ابػػ   م يمؾ/مرشػدؾاطمػب مػف ولنػت ترغػب فػي الت تػيـ الشػفيي   ناديػؾ؛الوضػن فػي 
عمػ  النػادؼ وأعضػائو  العػبا إث ػاؿ االجتمػاع ليعطيػؾ ت تيمػا شػفييا. تػذلر أف تتجنػب  معؾ بعد

 .مف أدوار ال يادة تتـ ت تيمؾ في دور وا دس فف  أثناا االجتماع الوا د
 لمم و.المشروع في ا إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ لبل الدورةفعم  في بعد أف ت
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 نموذج تقييـ  

 اإلرشاد
 

بع ػد األدوار الثبلثػ  عمػ  مػف  ػبلؿ ال اإلرشػادممارس  ميارات تجب عم  ال ائد : ممقيـمالحظة ل
لعضػو  اإلرشػادعضػو ذو  بػرة  أو عضػو فػ  لجنػ  مرشد لعضػو جدتػد  أو مرشػد ل التالي  

  ثػػػـ أجػػب عمػػػ  بعنايػػ  . مػػف فضػػػمؾ اقػػرأ المشػػػروعيعمػػ  فػػ  برنػػػامج ال يػػادة العػػػال  األداا
األسػػئم  التاليػػ  التػػي تتعمػػو بالػػدور الػػذؼ أداه ال ائػػد وقػػـ بعػػرض المبل ظػػات أو التوصػػيات 

 ال اص  عندما يسمح لؾ بذلؾ.
 

 مرشد لعضو جديد 
 ................................التاريخ. ................................المرشد/المقيـ اسـ 
   ميامػػؾ فػػي عنػػدما ت ػػـو باإلعػػداد لنصػػائح مفتػػدة  وي ػػدـ لػػؾ تماماتػػؾباىمرشػػدؾ  تيػػتـىػػ

 ؟ النادؼ ف  األ رػ وأدوار  ال ائد المتملفو/أو لتاب  المتملفلتاب التواص  

 
 

  وي ػدـى  يساعدؾ مرشدؾ فػي التعػرؼ عمػ  الميػارات التػي ت تػاج إلػ  بعػض الت سػتنات 
 ارات؟في بناا تمؾ المي الت  تساعدؾ االقترا ات لؾ بعض

 
 

  ومرف ومستمن جتد؟  وواسن المعرف وصبور و ساس  متاح دائماى  مرشدؾ 

 

  ليصبح مرشد أفض ؟ م تم  بشل  ىو الش ا الذػ يملف لم ائد تعدتتوما  

 

  ؟بشل  جتد ال ائد ىو الش ا الذػ أداهما 

 

   لعضو حالىمرشد 
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 ................................التاريخ ..................................المقيـالمرشد/اسـ 

   ليساعدؾ ف  تطوةر النصػائح التػ  ت تػاج نصائح ال وي دـ لؾ باىتماماتؾمرشدؾ  تيتـى
 ؟ ت ستف إل 

 
  وي ػدـى  يساعدؾ مرشدؾ فػي التعػرؼ عمػ  الميػارات التػي ت تػاج إلػ  بعػض الت سػتنات 

 ؟في بناا تمؾ الميارات الت  تساعدؾ العممي  االقترا ات لؾ بعض

 
  ومرف ومستمن جتد؟  وواسن المعرف وصبور و ساس  متاح دائماى  مرشدؾ 

 

  ليصبح مرشد أفض ؟ م تم  بشل  ىو الش ا الذػ يملف لم ائد تعدتتوما 

  

  ؟بشل  جتد ال ائد ىو الش ا الذػ أداهما 

 
 عضو هيئة اإلرشاد لشخص يعمل يي مشروع برنامج القيادة الرييعة 

 
 ................................التاريخ. .................................المرشد/المقيـاسـ 
   ؟ مفتدةالنصائح ال وي دـ لؾ باىتماماتؾمرشدؾ  تيتـى 

 
  وي ػدـى  يساعدؾ مرشدؾ فػي التعػرؼ عمػ  الميػارات التػي ت تػاج إلػ  بعػض الت سػتنات 

 ت؟في بناا تمؾ الميارا الت  تساعدؾ العممي  االقترا ات لؾ بعض

 
  ومرف ومستمن جتد؟  وواسن المعرف وصبور و ساس  متاح دائماى  مرشدؾ 

 

  لؾ؟ إفادةليصبح أكثر  م تم  بشل  ىو الش ا الذػ يملف لم ائد تعدتتوما  

 

  ؟بشل  جتد ال ائد ىو الش ا الذػ أداهما 
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 (10مشروع ك

 فريق تكويف ال
 . 

 الممخص التنفيذي 
  مما قدر لبتر مف المعرف  والمياراتأعضاا الفرةو ث يمتمؾ  ت .طائم  العم  ملاسبفرؽ  ت دـ

الملػػاف الفرةػػو الجتػد فػػي  توضػػناإلنتاجيػػ . عنػدما  فػ  ال ػػدرة تػؤدؼ إلػػ  المزةػػد مػف اإلبػػداع وزةػػادة
أعضػػاا ا تيػػار وتػػدرةب ادة. تجػػب يػػقضػػايا ال  لمتابعػػ   يلػػوف لػػدؼ ال ائػػد الوقػػت الكػػافي المناسػػب

 . بعضيـ البعض ومنمعؾ  بع   متفتحمناقش  ال ضايا  عيـ عم لما تجب تشجيالفرةو بعناي  
 

 األهداؼ
 لديؾال الي   الفرةو بنااميارات  ت دتد . 
  الفرةو. عممي  بناا طوات  التعرؼ عم 

   أدوار النادؼ ال دم  في م تم مف  بلؿ بناا الفرةو  لميارات العممي الممارس 

 
 واف فػرؽ العمػ ت  تػو ميمػ  المنظمػ  وأىػدافيا:  ويملنػأف ش ص وا د ف ػط ال جتدا تدرؾ ال ادة 

ىػدؼ  إلنجازمعا  ف يعممو  األش اصىو مجموع  مف  الفرةوإلنجاز األشياا.  ى  أفض  الطرؽ 
 بعضػػػيـ الػػػبعضعمػػػ   وف مسػػػئولي  ميػػػاـ الفرةػػػو ويعتمػػػد الوا ػػػدأعضػػػاا الفرةػػػو تت اسػػػـ  .مشػػػترؾ

 لت  ي يا. 

قػػدر لبتػػر مػػف المعرفػػ  والميػػارات اا الفرةػػو أعضػػ تػػث يمتمػػؾ  .طائمػػ  العمػػ  ملاسػػبفػػرؽ  ت ػػدـ
فػػ   إلػػ  المزةػػد مػػف اإلبػػداع وزةػػادة فرةػػو العمػػ  تػػؤدؼ غالبػػا مػػا المفتػػدة لت  تػػو أىػػداؼ المنظمػػ .

الفرةػػو الجتػػد فػػي  تضػػنعنػػدما  االسػػتفادة التػػ  تعػػود عميػػؾ ل ائػػد. إلػػ  باإلضػػاف  اإلنتاجيػػ . ال ػػدرة
؛  تث أنؾ ت ض  وقت أق  ف  ادةيقضايا ال  لمتابع الوقت الكافي  تتوفر لديؾ  الملاف المناسب

 .المراقب  واألنشط  التومي 
 
 
 
 
 

 قيـ مهاراتؾ يى بناء يريق العمل
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ضػػن دائػػرة  ػػوؿ  المعػػدؿ المناسػػب لكػػ   .مػػف  ػػبلؿ اإلجابػػ  عمػػ  األسػػئم  التاليػػ  قػػيـ مياراتػػؾ ػ بنػػاا فرةػػو العمػػ 
 أ رػ لترػ الت دـ الذؼ أ رزتو.ىذا المشروع  أعد الت تيـ مرة  إتماـجمم . وبعد 

 أبًدا بعض األحياف دائما 
 متطمبػػات الوظيفػػ  تف تتػػوافر فػػتيـ ا تػػار أعضػػاا الفرةػػو الػػذ

 من اآل رةف. بصورة جتدة العم  يملنيـ و 
3 2 1 

 1 2 3 و   المشلم .  عممي  الت طيطأعضاا الفرةو في  أشرؾ 
  .1 2 3 أشجن الناس لمعم  سوًيا 
 والصدؽ مع   عم  الت م  بالصرا  رةو أشجن أعضاا الف

 . ومن األ رةف
3 2 1 

  .1 2 3 أكوف صرةح وصادؽ من أعضاا الفرةو 
  التػدرةب الكػافي لتعديػ   قػد تم ػواأتعكد مف أف أعضاا الفرةػو

 وظائفيـ. 
3 2 1 

  1 2 3 طبيعي. ال بلؼ أمر أتفيـ أف 
    1 2 3 بسرع .  ال بلؼأساعد الفرةو ل 

 
ن ط   فتيانتنا لؾ! فػإف ميػارات التفلتػر  24-22اجمن األرقاـ التي دا   الدوائر. إذا سجمت مف  :طالنقا تسجيل

ذا أ ػػرزت مػػف  ذا أ ػػرزت  21-16الن ػػدػ لػػديؾ ممتػػازة. واا  15ن طػػ   فػػإف مياراتػػؾ ت تػػاج إلػػ  بعػػض االىتمػػاـ. واا
 ن ط  أو أق   ف د  اف الوقت لم ياـ بعض الت ستنات!

 
 
 
   ةقيادال ؾ يىدور 

 ت م  مػفأف عميؾ  ائد تجب لالعم  من الفرؽ يعني أنؾ ف. /فرة يافرة وعم   عم ال ائد  ي اسب
يعتمػػد عمػػ  لتػػ  يملنػػؾ تفػػوض اآل ػػرةف. ز تػػترلتزةػػد الإنجػػازه بنفسػػؾ و  يملنػػؾعمػػ  مػػا  ؾز تػػلر ت

ت اسػػػـ  عميػػػؾمسػػػت ب . ثػػػـ تجػػػب ال ت تػػػ  عمػػػ  نجا ػػػؾ عمػػػ  قػػػدرتؾ فػػػي مسػػػاعدة أعضػػػاا الفرةػػػو
مباشرة أعماليـ ال اصػ . سػتكوف أكثػر نجا ػا عنػدما تػدع بعضاا الفرةو وتسمح ليـ من أ  السمط 

 تتولػواأف ح ألعضػاا الفرةػو اسػمالو  تتمث  ف  الت فتػزفدورؾ . استطاعتول  ش ص يساىـ ب در 
 . أكثر وسمط  واست بلؿ  مسئولي
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 تنظيـ يريقؾ  

بعنايػ   أعضػاا الفرةػو وتػدرةب  تيػارا  البػد مػف. ت ػدػ لبتػر ألع قائػدفرةػو ال تعتبر عممي  بنػاا
فرةػػػو التنظػػيـ فػػي تسػػػاعدؾ ال طػػوات السػػت التاليػػػ  سمػػواقفيـ وسػػموليـ.  تتتتػػػرتجػػب  وغالبػػا مػػا

 بعقص  سرع  مملن   ت  يستطين األعضاا بدا العم .
  
معرفػػ  الو ميػػارات بالفعػػ  اليممكػػوف  أعضػػاا فرةػػوإنػػؾ ترةػػد  يريػػق العمػػل  أعضػػاء اختػػار  (1

والػذؼ يملػف االعتمػاد  األكفػاااألشػ اص  ا تيػار  اوؿ. بشل  مثالي المياـ  لتعدي البلزم 
ف واألذليػاا توالمت مستف والمجتيد فالمت فزةاألش اص عف تب ث أيًضا  أف. تجب عمتيـ

عم  سبت  المثػاؿ  إذا لنػت تػرأس  ممػ  العبلقػات فوالذتف يعمموف بشل  جتد من اآل رةف. 
ميػارة المباقػ  فػي الت ػدث  ـلػدتي تفأعضػاا فرةػو مبػدع    ػاوؿ أف ت تػارفي النػادؼالعام  
ومت مسػػػوف لممشػػػارل  ويمتمكػػػوف الوقػػػت  مػػػن األعػػػبلـمػػػ  فػػػي الع بػػػرة ويمتمكػػػوف  والكتابػػػ  

 النادؼ. ف  ت دـممساعدة ل

  

 يػ وليف  مػف أجميػاالتػي سػيعمموف نػاقش مػن الفرةػو األىػداؼ الرئيسػي   ض األهداؼ استعر  (2
ال اصػ . مػف  ػبلؿ أىدافػو    نالفرةػو يضػ أتػرؾالمنظمػ . ثػـ  ىػداؼألاألىػداؼ ىذه مبلئم  

ىػػػػداؼ األ ىػػػػذهعمػػػػ  ت  تػػػػو ستسػػػػاعد جيػػػػود الفرةػػػػو  ولتػػػػ  أفتوضػػػػيح أىػػػػداؼ المنظمػػػػ  
شػػعورا أعضػاا الفرةػػو أكثػر سػػيلوف أىدافػو ال اصػ    وضػػنفػي بالمشػػارل  فرةػو لمح اسػمالو 

 عمميـ.  تجاهستف ومت م ممتزمتفسيصب وف و . المراد إنجازىالمياـ ا ىذه بامتبلؾ

 
 ستتواصػ فرةػو العمػ . لتػ  التػ  سػتتبعيا جػرااات اإل ػوانتف و ال: وافو عمػ  المعايير ضع (3

أو   عمػػػ  سػػػبت  المثػػاؿ  ىػػػ  لػػديؾ اجتماعػػػات توميػػػفومعػػؾ؟  ةف ػػػر اآلأعضػػاا الفرةػػػو مػػن 
 المسػػئوؿ عػػفالمشػػلم ؟ مػػف ىػػو  سػػتتـ  ػػ ؟ لتػػ   أو ملتوبػػ  رةر شػػفييات ػػأو ؟  أسػػبوعي

  صنن ال رار؟

 
   تػػث أنيػػا ستسػػاعدىـ فػػي واقعيػػ  لمعمػػ أعمػػ  مػػن الفرةػػو لتطػػوةر  طػػ   الخطػػة  طػػّور (4

معرفػػػػػ  فرةػػػػػو العمػػػػػ  عمػػػػػ  ةجػػػػػب عميػػػػػؾ و و والمسػػػػػئوليات.  األدوار.  ػػػػػدد ت  تػػػػػو أىػػػػػدافيـ
لػػ  المسػػئوليات وأف أعضػػاا الفرةػػو يفيمػػوف االىتمػػاـ بأف مػػف تعكػػد . عضػػولػػ  مسػػئوليات 

 ىداؼ الفرةو. أ من و  من بعضيا البعضمسئولياتيـ  ترابط
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أداا الفرةػو ولتػ  سػتفع  ذلػؾ. عمػ  سػبت   مراقبػ عمػ  ليفيػ  وافػو   ضع أنظمة الرقابػة  (5
ش صػػػي ؟ ال ؾعمػػ  مبل ظاتػػػ أـعضػػػاا األم تمػػ   تعتمد عمػػػ  ت ػػارةر مػػػفىػػػ  سػػالمثػػاؿ  
بالوقػت الػذػ سػت دـ  واضػ ا فيمػا تتعمػولػف التػي تتوقػن أف ي   يػا الفرةػو. المعػاتتر ناقش 
لكػػ   التع تبػػاتالفرةػػو وأفػػرداه تمػػؾ المعػػاتتر. ىػػ  سػػتعطي  عػػف لتػػ  أنجػػز تع تبػػاتال فيػػو

 ف ط؟  لمشرفتيـعضو في الفرةو أو 

 
 

مػن معػؾ و أعضػاا الفرةػو عمػ  الت ػدث بصػرا    ي ػدرتجػب أف   فريػقداخل ال فقةالبناء  (6
  . تتطػور الث ػالث ػ يعتمػد عمػ   التواص  المتفتحوىذا . فتساوةلععضاا م أ رأؼ ش ص 

فػي لػ  ن ػا  الضػع  وال ػوة  وااكتشػفولممػا العمػ    عػففي  براتيـ عضاا األشارؾ لمما ت
تنمو وتتطور عنػدما فالث   إنجاز مسئولياتيـ.  يملف االعتماد عمتيـ ف  أنو وأظيروا  منيـ
أعضػػاا الفرةػػو  تبػػدؼ. تجػػب أف بالث ػػ  والصػػرا   وال ػػدرة عمػػ  االسػػتماعا األعضػػا تت مػػ 

 وااللتػزاـ بػالوالا يات ػي ىػذه السػمولت. تر تكامػ و  بانسػجاـعم  الو  البعض لبعضيـا تراميـ 
 ت  تو أىداؼ المنظم .ب

 
  

  الفريق تدريب 

. ربمػا بطرة ػ  جتػدة و العمػ  معػا مباشػرة ستبداوف أنيـ يضمف ال ب رص أعضاا فرة ؾ ا تيار  
ؾ فشػػمت فػػ  ؾ أنػػذلػػ ال يعنػػ ىػػذا ال يعنػػي أنػػؾ فشػػمت  و يلػػوف لػػدتيـ صػػعاب فػػي بدايػػ  األمػػر. 

لػيس لػدتيـ ال بػرة الكافيػ  لػديؾ أعضػاا  لػاف إذاقد ي تاج لمتدرةب.  يعن  أنو إنما  الفرةو ا تيار
مثػػ  تيـ  اميػػار  لممارسػػ   عمػػ  وأعطيػػـ فرصػػالدربيػػـ عمػػ  مفػػاىيـ ورشػػ    عػػف العمػػ  الجمػػاع 

أو مشػػلبلت متػػدرةب عمػػ   ػػ  الل ي تػػاج ىػػؤالا األعضػػااربمػػا  .و ػػ  النزاعػػات التواصػػ ميػػارات 
تسػاعد سبلـز  فإنػؾ الػتػدرةب الومػف  ػبلؿ تػوفتر أو إدارة المشػروعات. الفعال   االجتماعات  إقام

 نجاح.صورة أكثر فاعمي  و ب وعممتعدي  الفرةو عم  
  

 التواصل دعـ/تعزيز

فرةو. تجػب أف يشػعر أعضػاا الفرةػو ال عم  ي ـو بوألؼ بالنسب  ص  ميـ واذلر ساب ا  الت امل 
قائمػ  بتئػ   يسػاعد فػ  تكػوةفىػذا ألف   ألسػئم وطػرح امناقشػ  ال ضػايا  عنػدصرا   ياح وبالاالرتب

أعضػػػاا الفرةػػػو  ولػػػذلؾ بػػػتفبتنػػػؾ وبػػػتف أعضػػػاا الفرةػػػو  التواصػػػ  المفتػػػوح .عمػػػ  التعػػػاوف والث ػػػ 
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 لمواجيػػػ  الم ػػػاطرسػػػتعداد االف ػػػر و الو  األ ػػػبلؽ العاليػػػ  ترسػػػتخ تؤدؼ إلػػػ سػػػ  بعضوبعضػػػيـ الػػػ
 . عم     ال بلفات فيما بتنيـ الفرةويساعد سولذلؾ تتتر. ستعداد لماالو 

تسػػمح س والتػػ   اجتماعيػػ  وأنشػػط   مػػف  ػػبلؿ ع ػػد اجتماعػػات منتظمػػ  يملنػػؾ تعزةػػز التواصػػ 
 ألعضاا. ا واندماجتفاع  ب
 

   دورؾ المتغير

 تشػػلت فػػي  ستنشػػت  لثتػػرا فػػي البدايػػ أيضػػا. دورؾ ل ائػػد  لممػػا تتتػػرالفرةػػو ونضػػج   تطػػورمػػا مل
لتمعػػب وظيفتػػؾ  سػػتتتتر. فػػي أدوارىػػـأعضػػاا الفرةػػو وباسػػت رار . ومتابعػػ  عممػػ  عػػف لثػػبالفرةػػو 

 وت ػدرأداا الفرةػو  سػت وـ بػدور المراقػب   تػث تتػابن. وأ تًرا  المدربثـ  المصمح دور الميسر أو
 إنجازاتو.
  

 الممارسة العممية يى ناديؾ

. بنػػػاا الفرةػػػوةر وتنميػػػ  وممارسػػػ  ميػػػارات التػػػابن لػػػو الفرصػػػ  لتطػػػو  زالتوستماسػػػتر نػػػادؼ  تػػػوفر 
 :بناا الفرةوميارات  تشتم  عم فاألدوار التالي  

 
تتمثػػ  الواجبػػات الرئيسػػي  لمػػدتر االجتمػػاع فػػ  العمػػ  لمضػػت  وتنسػػتو وادارة   مػػدير االجتمػػاع

اسػػػػت داـ ميػػػػارات بنػػػػاا الفرةػػػػو لمسػػػػاعدة األشػػػػ اص  إلػػػػ برنػػػػامج االجتمػػػػاع. فعنػػػػت فػػػػ   اجػػػػ  
عف بعض األدوار ف  النادػ عم  العم  معا  مما يساعد  ف  ظيور االجتماع لوا د المسئولتف 

 مف أفض  اجتماعات النادػ.
  

عمػ  المنػاطو التػي  معم ػااجتمػاع النػادؼ    ػبلؿي ّيـ الم ّيـ العػاـ لػ  شػيا ي ػدث  المقيـ العاـ 
لمملػف إد اليػا عمػ  ت تاج إل  ت ستف  واألشياا التي  دثت بشل  جتد  والت سػتنات التػي مػف ا

مػدقو وال ومراقػب الوقػتم يمي ال طب  يشم ا مف الناس  ي ود الم يـ العاـ فرة  االجتماع التالي.
 بنػػااالسػػت داـ ميػػارات  فعنػػت فػػ   اجػػ النػػادؼ.  ىـ مػػف قبػػ ت دتػػد تػػتـوأشػػ اص آ ػػرةف  وؼ المتػػ

 لعم  سوًيا. ا عم  األدواريذه ب المطالبتفمساعدة األعضاا لالفرةو 

 
ي يـ ناديػؾ لػ  عػاـ العدتػد مػف مسػاب ات و مػبلت  .يى النادا حممة العضوية أوس مسابقة رئي

بنػػػاا الفرةػػػو  تالعضػػػوي . بمواف ػػػ  نائػػػب رئػػػيس النػػػادػ لشػػػئوف العضػػػوي   يملنػػػؾ اسػػػت داـ ميػػػارا
 زةادة العضوي  ف  النادػ. إل ال تيار وادارة لجن  تيدؼ 
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فػػي  سػػمع  جتػػدةوبنػػاا  ترقيػػ  نفسػػوث النػػادؼ عػػف دائمػػا مػػا تب ػػ رئػػيس حممػػة العالقػػات العامػػة.

النػادؼ وأنشػطتو  عػف م ػاالت عند ظيورالمجتمن مف  بلؿ العبلقات العام . عم  سبت  المثاؿ  
  فػػإف أو ظيػػور أ ػػد األعضػػاا فػػ  بػػرامج التميفزةػػوف أو الرادتػػوفػػي الصػػ   والمجػػبلت الم ميػػ  
مػػف برنػػامج التوستماسػػترز.ونتتج  لػػذلؾ ربمػػا وليفيػػ  االسػػتفادة  العامػػ  يعرفػػوف الكثتػػر عػػف النػػادؼ

تجذب النادػ بعػض األعضػاا الجػدد. وبمواف ػ  مػف نائػب رئػيس النػادػ لمعبلقػات العامػ   يملنػؾ 
وقيػػادة  لتسػػاعدؾ فػػ  ا تيػػارالفرةػػو  بنػػااميػػارات  مسػػت دماتنظػػيـ وادارة  ممػػ  العبلقػػات العامػػ ؛ 

  . المجن 
 

وبمواف ػ  مػف   سػنويا لم طابػ مسػاب ات  ناديػؾ عػدةجػرؼ ت ربمػا  بالنػادي ابػةالخط ةرئيس مسابق
الفرةػو  بنػااميػارات  مسػت دما؛ المسػاب  يملنػؾ تنظػيـ وادارة  لمشئوف التعميميػ  نائب رئيس النادػ
  . المجن وقيادة  لتساعدؾ ف  ا تيار

 
 عمػ  غتػر المعتػاد  ب ػدث مػا ناديؾ ف  بعض األ يافي ـو  ربماالنادي  الحدث الخاص برئيس 
أو  التوستماسػترز الفتتاح فرع جدتػد لنػادػ اجتماع تظاىرػ  أو معدب  ا تفاال بذلراه السنوي  لعم 
 التنفتذي  ف  النادػ يملنؾ تنظيـ ال دث؛اليتئ  مواف   وبأو برامج قيادة الشباب.  اب مج ال طنابر 

 .المجن وقيادة  لتساعدؾ ف  ا تيارالفرةو  بنااميارات  مست دما
 

وبمواف ػ  مػف  .إ بارةػ  مػؾ لػ  نػادؼ جرةػدةتأف يم البػد اإلخباريػة  النشرة/الصػحيفةرئيس تحرير 
ميػػارات  مسػػت دما لمصػػ يف ؛ رئيس ت رةػػرلػػ العمػػ نائػػب رئػػيس النػػادػ لمعبلقػػات العامػػ   يملنػػؾ 

 الص يف . إلصدار المجن وقيادة  لتساعدؾ ف  ا تيارالفرةو  بناا
 

وبمواف ػ  مػف نائػب  .. مػؾ لػ  نػادؼ موقػن إلكترونػيتيم أف البػد منادي اإللكتروني ل الموقع مدير
الفرةػػػو  بنػػػااميػػػارات  مسػػػت دما لمػػػدتر لمموقػػػن؛ العمػػػ رئػػػيس النػػػادػ لمعبلقػػػات العامػػػ   يملنػػػؾ 

 الموقن وصيانتو. إلنشاا المجن وقيادة  لتساعدؾ ف  ا تيار
 
 

 يرضؾ/واجبؾ
دورػ مػػدتر االجتمػػاع فػػي  ؾاالشػػترامػػف  ػػبلؿ  بنػػاا الفرةػػوتنميػػ  وممارسػػ  ميػػارات اعمػػ  عمػػ  

  أو مػف  ػبلؿ االشػتراؾ فػ  أ ػد األدوار االجتماعات العدتدة لمنػادؼ والم يـ العاـ  بلؿ مجموع 
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المتب يػػػ )رئيس  ممػػػ  العضػػػوي  ورئػػػيس  ممػػػ  العبلقػػػات العامػػػ  ورئػػػيس مسػػػاب   ال طابػػػ  ورئػػػيس 
. وستجد فػي المم ػو (ن اإللكترو ومدتر الموقن  اإل بارة ال دث ال اص ورئيس ت رةر الص يف  

 الكثتر مف المعمومات  وؿ اإلعداد والعم  في ل  دور مف تمؾ األدوار. 
طمب مف نائب رئيس النادؼ لشؤوف التعميـ أف ي دد م ّيـ لؾ في لػ  دور مػف األدوار أ          

ميػػػارات ال يػػادة المسػػػت دم   ظتػػػؾ و إعطػػاا مبل ظػػػات عمػػ  ي وـ الم ػػيـ بمبلسػػػالتػػي ت ػػػـو بيػػا. 
الت تػػيـ فػػي نيايػػ  المشػػروع. ومػػف  دلتػػ /نموذجفػػي  التعمي ػػات الملتوبػػ  وي ػػدـ ىػػذه المبل ظػػات فػػ 

نائػػب رئػػيس النػػادؼ  اسػػعؿ أيضػػاالمملػػف أف ت تمػػ  الم ػػّيـ ال ػػاص بػػؾ فػػي لػػ  دور مػػف األدوار. 
لشػػؤوف التعمػػيـ عمػػا إذا لػػاف الم ػػّيـ سػػوؼ يعطيػػؾ ت تيمػػا شػػفييا أثنػػاا االجتمػػاع أـ ال.  تػػث أف 

أثنػػػاا اجتماعاتيػػػا. فػػػإذا لػػػاف ىػػػذا ىػػػو لمشػػػارةن ال يػػػادة الت تيمػػػات الشػػػفيي   ال ت ػػػدـ األنديػػػ ض بعػػػ
 م ػدما أف تت ابػ  معػؾ بعػد م يمػؾولنت ترغب في الت تيـ الشفيي  اطمب مف  ناديؾ؛الوضن في 

 ػد  أثنػاا اجتمػاع وابدورػ مدتر االجتماع والم يـ العػاـ إذا قمت االجتماع ليعطيؾ ت تيما شفييا. 
األ ػػػرػ  األدوار. وال يملػػف اسػػػت داـ المشػػػروعفإنػػو تػػػتـ اسػػت داـ دورا وا ػػػدا لتمبيػػ  متطمبػػػات ىػػذا 

عمػ  النػادؼ وأعضػائو  العػبا إث ػاؿ مشارةن أ رػ فػي ىػذا الكتػاب. ولتجنػب لتمبي  متطمبات أؼ 
 . مف أدوار ال يادة تتـ ت تيمؾ في دور وا دس فف  أثناا االجتماع الوا د

الم تمفػ . عمػ  سػبت   المشػارةنمتطمبػات العدتػد مػف  بعػض أدوار االجتمػاع يضا تمبػ أ          
لم ػيـ . والعمػ  لم ػيـ عػاـال يػار ألف تعمػ   11و8و7و5و3و2المثاؿ  تعطيؾ المشروعات رقـ 

شػيادة . ولكػي ت صػ  عمػ  األربعػ  مشػارةنالمبػي متطمبػات مشػروع وا ػد ولػيس تلمرة وا ػدة  عاـ
 . مرات م تم   ست لم يـ عاـف عميؾ العم    تتعتلممشارةن الست

 المشروع في المم و. إتماـ  أكممت سج  تعكد مف أنؾ بعد ت  تو متطمبات المشروع          
 

 
 
 
 
 
 

 نموذج تقييـ  

 الفريق تكويف 
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فػػػ  دورػ مػػػدتر يعمػػػ   بنػػػاا الفرةػػػو بتنمػػػاممارسػػػ  ميػػػارات تجػػػب عمػػػ  ال ائػػػد  مالحظػػػة لممقػػػيـ 
رئيس  مم  العضوي  ورئيس  ف  أ د ىذه األدوار: لم يـ العاـ  أو مف  بلؿ العم االجتماع أو ا

 ممػػ  العبلقػػات العامػػ  ورئػػيس مسػػاب   ال طابػػ  ورئػػيس ال ػػدث ال ػػاص ورئػػيس ت رةػػر الصػػ يف  
  ثػػـ أجػػب عمػػ  األسػػئم  . مػػف فضػػمؾ اقػػرأ المشػػروع بعنايػػ (اإللكترونػػ ومػػدتر الموقػػن  اإل بارةػػ 

بالػدور الػذؼ أداه ال ائػد وقػـ بعػرض المبل ظػات أو التوصػيات ال اصػ  عنػدما  التالي  التػي تتعمػو
 اإللكترونػ رئيس المجنػ  وم ػرر الصػ يف  ومػدتر الموقػن  أنشط  بعض أف  تثيسمح لؾ بذلؾ.

 ت ابػػػ  أف عميػػؾ تتعػػتف قػػد فإنػػػو تبل ظيػػا  أف لػػؾ يملػػف ال  تػػػث النػػادؼ  اجتمػػاع  ػػارج ت ػػدث
 .األسئم  بعض عم  لئلجاب  ت تاجيا لتيا المعمومات عم  لت ص  عضوال
 

   مدير االجتماع
 ......................................التاريخ. ...................................المقيـاسـ 

 

   أىدافػو  بشػرح قػاـ ىػ   ػرػ؟األ جتماعاال عدوارب الملمفتف من قب  االجتماع ال ائد عم ى
 بمسئولياتيـ؟ ال ياـ ليفي  يعرفوف  أنيـ تعكد ى  ياتيـ؟بمسئول ذلرىـ ى  لبلجتماع؟

 
   األدوار الم تمفػػ   تػػؤدوف مػػن ىػػؤالا الػػذتف  قائمػػ  عمػػ  التعػػاوف والث ػػ ىػػ  أرسػػ  ال ائػػد بتئػػ

 بالنادؼ؟
 
 ؟ ي أدوار النادؼ عم  طرح األسئم ال ائمتف عمال ائد  ى  شجن 

 

  يػػ  وظائفػػو داعد الفرةػػو عمػػ  تعليسػػ م تمػػ  بشػػل  ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
  بشل  أفض .؟

 

  وسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تعديػػ  وظائفػػو بصػػورة اكثػػر  بشػػل  جتػػد ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ أداهمػػا
 فاعمي ؟

 

 المقيـ العاـ 
 ......................................التاريخ. ...................................المقيـاسـ 
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   أىدافػو  بشػرح قػاـ ىػ   ػرػ؟األ جتماعاال عدوارب الملمفتف من اع ال ائدقب  االجتم عم ى
 بمسئولياتيـ؟ ال ياـ ليفي  يعرفوف  أنيـ تعكد ى  بمسئولياتيـ؟ ذلرىـ ى  لبلجتماع؟

 
   األدوار الم تمفػػ   تػػؤدوف مػػن ىػػؤالا الػػذتف  قائمػػ  عمػػ  التعػػاوف والث ػػ ىػػ  أرسػػ  ال ائػػد بتئػػ

 بالنادؼ؟
 
 ؟ ي أدوار النادؼ عم  طرح األسئم متف عمال ائال ائد  ى  شجن 

 

  يػػ  وظائفػػو دليسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تع م تمػػ  بشػػل  ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
  بشل  أفض .؟

 

  وسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تعديػػ  وظائفػػو بصػػورة اكثػػر  بشػػل  جتػػد ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ أداهمػػا
 فاعمي ؟

 

 العضوية  أو مسابقة  حممةرئيس 

 ......................................التاريخ. ...................................لمقيـااسـ 
 

   الػذتف تت مػوف بال ماسػ   األشػ اصا تار ال ائػد لمعمػ  فػ   ممػ  أو مسػاب   العضػوي  ى
 والت فتز والمعرف  لتتملنوا مف ت  تو أىداؼ المجن ؟ والميارات

 
   ف  عممي  الت طيط و   المشلبلت؟ ؤلعضاالال ائد  إشراؾما مدػ فاعمي 
 
   األدوار الم تمفػػ   تػػؤدوف مػػن ىػػؤالا الػػذتف  قائمػػ  عمػػ  التعػػاوف والث ػػ ىػػ  أرسػػ  ال ائػػد بتئػػ

 بالنادؼ؟
 

  يػػ  وظائفػػو دليسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تع م تمػػ  بشػػل  ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
  بشل  أفض .؟
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  وسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تعديػػ  وظائفػػو بصػػورة اكثػػر    جتػػدبشػػل ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ أداهمػػا
 فاعمي ؟

 

 العالقات العامة   حممةرئيس 
 ......................................التاريخ. ...................................المقيـاسـ 

 

   الػػػذتف تت مػػػوف بال ماسػػػ   األشػػػ اصا تػػػار ال ائػػػد لمعمػػػ  فػػػ   ممػػػ  العبلقػػػات العامػػػ  ىػػػ
 والت فتز والمعرف  لتتملنوا مف ت  تو أىداؼ المجن ؟ المياراتو 

 
   ف  عممي  الت طيط و   المشلبلت؟ لؤلعضااال ائد  إشراؾما مدػ فاعمي 
 
   األدوار الم تمفػػ   تػػؤدوف مػػن ىػػؤالا الػػذتف  قائمػػ  عمػػ  التعػػاوف والث ػػ ىػػ  أرسػػ  ال ائػػد بتئػػ

 بالنادؼ؟
 

  يػػ  وظائفػػو دليسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تع م تمػػ  بشػػل  ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
  بشل  أفض .؟

 

  وسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تعديػػ  وظائفػػو بصػػورة اكثػػر  بشػػل  جتػػد ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ أداهمػػا
 فاعمي ؟

 
 

   بالنادي بةارئيس مسابقة الخط
 ......................................التاريخ. ...................................المقيـاسـ 

 

   الػػػذتف تت مػػػوف بال ماسػػػ   األشػػػ اصا تػػػار ال ائػػػد لمعمػػػ  فػػػ  لجنػػػ  مسػػػاب   ال طابػػػ  ىػػػ
 والت فتز والمعرف  لتتملنوا مف ت  تو أىداؼ المجن ؟ والميارات
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   ف  عممي  الت طيط و   المشلبلت؟ لؤلعضااال ائد  إشراؾما مدػ فاعمي 
 
   األدوار الم تمفػػ   تػػؤدوف مػػن ىػػؤالا الػػذتف  الث ػػ قائمػػ  عمػػ  التعػػاوف و ىػػ  أرسػػ  ال ائػػد بتئػػ

 بالنادؼ؟
 

  يػػ  وظائفػػو دليسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تع م تمػػ  بشػػل  ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
  بشل  أفض .؟

 

  وسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تعديػػ  وظائفػػو بصػػورة اكثػػر  بشػػل  جتػػد ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ أداهمػػا
 فاعمي ؟

 
 ديرئيس الحدث الخاص بالنا

 ......................................التاريخ. ...................................المقيـاسـ 
 .............................................................................وصف الحدث  

 

   ميػػاراتالػػذتف تت مػػوف بال ماسػػ  وال األشػػ اصا تػػار ال ائػػد لمعمػػ  فػػ  لجنػػ  ال ػػدث ىػػ 
 والت فتز والمعرف  لتتملنوا مف ت  تو أىداؼ المجن ؟

 
   ف  عممي  الت طيط و   المشلبلت؟ لؤلعضااال ائد  إشراؾما مدػ فاعمي 
 
   األدوار الم تمفػػ   تػػؤدوف مػػن ىػػؤالا الػػذتف  قائمػػ  عمػػ  التعػػاوف والث ػػ ىػػ  أرسػػ  ال ائػػد بتئػػ

 بالنادؼ؟
 

  يػػ  وظائفػػو دليسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تع م تمػػ  ل بشػػ ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
  بشل  أفض .؟
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  وسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تعديػػ  وظائفػػو بصػػورة اكثػػر  بشػػل  جتػػد ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ أداهمػػا
 فاعمي ؟

 
 ( المنصبأو الموقع كضع دائرة حوؿ  الصحيفة اإلخباريةرئيس تحرير 

 ......................................يخ.التار  ...................................المقيـاسـ 
 

   الذتف  األش اص اإللكترونيأو الموقن  اإل بارة ا تار ال ائد لمعم  ف  لجن  الص يف  ى
 والت فتز والمعرف  لتتملنوا مف ت  تو أىداؼ المجن ؟ تت موف بال ماس  والميارات

 
   المشلبلت؟ف  عممي  الت طيط و  لؤلعضااال ائد  إشراؾما مدػ فاعمي    
 
   األدوار الم تمفػػ   تػػؤدوف مػػن ىػػؤالا الػػذتف  قائمػػ  عمػػ  التعػػاوف والث ػػ ىػػ  أرسػػ  ال ائػػد بتئػػ

 بالنادؼ؟
 

  يػػ  وظائفػػو دليسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تع م تمػػ  بشػػل  ىػػو الشػػ ا الػػذػ يملػػف لم ائػػد تعدتتػػومػػا
  بشل  أفض .؟

 

  ديػػ  وظائفػػو بصػػورة اكثػػر وسػػاعد الفرةػػو عمػػ  تع بشػػل  جتػػد ال ائػػد ىػػو الشػػ ا الػػذػ أداهمػػا
 فاعمي ؟

 

 
 
 

 
النػػادؼ  وفيمػػا و  االجتمػػاع فػػ  الم تمفػػ  دواراأل فػي أف تعمػػ فػػي ىػػذا الكتػػاب  اتالمشػػروع تتطمػب

 :ل  منيا إلنجازأفلار مفتدة دور ولذلؾ  ال اص  بل تمي المعمومات 
  

 الخطيب  

 الممحق
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 تعػػػد.  تػػػث الجػػػزا األساسػػػي مػػػف لػػػ  اجتمػػػاع تترلػػػز  ػػػوؿ ثبلثػػػ  أو أكثػػػر مػػػف ال طبػػػاا
 ولتاب التواص  المت دـ. المتملفالتواص   لتب المذلورة ف عم  أىداؼ المشروع  بناا طبيـ 
  
. وتتمثػػ  فرصػػ  عظيمػػ  لممارسػػ  ميػػارات ال يػػادة والت طػػيط بمثابػػ  طتػػب العمػػ  ليعػػد و 

دارة الوقػت والتنظػيـعػداد اإلو  الميارات الرئيسػي  البلزمػ  لنجػاح ال طتػب فػ  الت طػيط ـ  داسػت .واا
 تتملف مف شرح وجي  نظػرؾ ت   الت ديـ ـونظموضوع ال طب   ا تيارؾ عند الميارات ل  ىذه 
ترةد ت ديـ أفض   طب  مملن   تجب أف تع ذ الوقت الكافي   تث أنؾالوقت المسموح بو.   بلؿ

 . في عممي  اإلعداد
 
. أبػػدا   طبػػم ي التمتػػ  سػػ لتػػرػ جػػدوؿ أعمػػاؿ االجتمػػاع  قػػـ بإل ػػاا نظػػرة عمػػ   االجتمػػاعمػػا قبػػل 
تكرسػو للػديؾ الوقػت الكػافي   تػ  يلػوف  االجتمػاعقبػ  ال طب  لمػدة أسػبوع عمػ  األقػ   فيالعم  

 . والمراجع مب ث والتنظيـ ل
لػؾ وا ػدة  أعد مدتر االجتماعتعكد أف   فعميؾ أف تإذا لـ تكتب م دم   طبتؾ ال اص           

 . جتدة
 التػػػ   بػػػال ط عػػػف موضػػػوع ولممػػػوت ػػػدث معػػػو ـ م يمػػػؾ. م ػػػيـ العػػػاـ عػػػف اسػػػأسػػػاؿ ال          
عمػػ  األجػػزاا التػػي تشػػعر  رلػػز .ال اصػػ  واىتماماتػػؾ. نػػاقش مػػن الم ػػيـ أىػػداؼ  طبتػػؾ سػػتم تيا
 الجتماع. ف  تذلر أف ت ضر الكتاب معؾ و .  طابؾ ي تاج ت وي  أف عندىا

 
ااة وما  بلؼ ذلؾ قب  الميلروفوف واإلض جرب. لبلجتماع ص  مبلًراعميؾ أف ت االجتماع  عند

 . الت  مف شعنيا تدمتر  طابؾمشاك  ال ل ش ص آ ر. ا مي نفسؾ مف  وصوؿ أػ
 اجمس بال رب مف واجي  ال اع  لسرع  وسيول  الوصوؿ إل  المنضدة.           
 ال طب .  افتتاح ليفي  اقترابؾ مف المنص  وليفي بعناي    طط          
 لمم يـ قب  بدا االجتماع.  لكتاباأعطتت  ؾأن تعكد          

 
. تجنػػػػب دراسػػػػ  عمػػػػ  المنصػػػػ ل طبػػػػاا الموجػػػػودتف لمػػػػو عمػػػػ  ااىتمامػػػػؾ  رلػػػػز: أفنػػػػاء االجتمػػػػاع

 ش ص آ ر.  عند ت دثمبل ظات  طبتؾ 
 اإلل اا. منص  ن و وسرث   و  بيدوام عدؾ  غادر  ما ي دمؾ مدتر الجمس عند          
  ثػػػـ أرجػػػن إلػػػ  المنصػػػ إلػػػ   مػػػدتر الجمسػػػ  تػػػ  يعػػػود عنػػػدما تنيػػػي  طابػػػؾ  انتظػػػر           
 م عدؾ. 
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 طػػب فػػي بنػػاا  ؾمن بإمعػػاف لمتممي ػػات المفتػدة التػػي ستسػػاعدتأثنػاا ت تػػيـ  طبتػػؾ  اسػػ          
 قترا ات األعضاا اآل رةف. اعتني با. ف  المست ب  أفض 

 
بت تيمػػؾ  اوف متعم ػػم ػػيـ. فػػي ىػػذا الوقػػت نػػاقش أؼ سػػؤاؿ قػػد يلػػاللتابػػؾ مػػف   ػػذ بعػػد االجتمػػاع 

 لتوضيح وتجنب أؼ سوا لمفيـ. 
 لتابؾ. مؤ رة المشروع في  إتماـ تبدأ سج مشئوف التعميمي  النادؼ ل نائب رئيس اجع           

 
 المصادر  

  الجدتػػد العضػػو أوراؽ عػػ فػػي مجمو  موجػػود(  225رقػػـ  لتػػالوج) المػػتملف التواصػػ لتػػاب 
 . ال اص  بؾ

 ال اص   الجدتد العضو أوراؽ ع في مجمو  موجود( 199رقـ  لتالوج) لتتب نتم   دتثؾ
 . بؾ

  العضػػػو أوراؽ عػػػ فػػػي مجمو  موجػػػود( 211رقػػػـ  لتػػػالوج) لتػػػ  جسػػػدؾيمػػػااات: اإللتتػػػب 
 . ال اص  بؾ الجدتد

  (.1616رقـ  لتالوججميعيـ  ولنا )لتتب 

 
 المقيـ  

يسػػتمـ ال طتػػب    بػػبعػػد لػػ   ط ال طػػب. المػػتملفالتواصػػ   برنػػامجاألعضػػاا العػػاممتف فػػي  م ػػيت
 ؛ طبػػاا االجتمػػاع. باإلضػػاف  لت يمػػؾ الشػػفييوت ػػيـ أ ػػد   م ػػيـل العمػػ  يطمػػب منػػؾالت تػػيـ. ربمػػا 

  يلػػوف فػػي الكتػػاب. عنػػد ت تػػيـ ال ائػػد النمػػوذج المبػػتفباسػػت داـ  املتوبػػ اتعطي ال طتػػب ت تيمػػسػػ
ة عمػ  قيػادة الفرةػو قػدر أكثػر يصبح واثو مف نفسو وأكثر فعاليػ  و في أف مساعدة ال ائد  ىدفؾ ىو

 لت  تو األىداؼ. 
 والتع تػبفرص  لممارس  ميػارات ال يػادة لاالسػتماع والتفلتػر الن ػدؼ  بمثاب ت تيمؾ يعد           
أف يصػبح أقػ  ارتباكػا و فػي أف ال طتػب   يلوف ىدفؾ ىو مساعدة  يـ ال طتبتفعندما   والت فتز
ادة يػػػال  برنػػػامجشػػػ ص يعمػػػ  فػػػي ل ػػػيـ مل أف تعمػػػ يطمػػػب منػػػؾ أيضػػػا  ربمػػػا. أداا أفضػػػ يلػػػوف 
 منػؾ ىػذا تتطمػبو . اشػفوي امملػف أف تعطيػو ت تيمػمػف الأو  املتوبػ اتعطي ال ائػد ت تيمػس. المتملف
. ت دمػو مػن الوقػت إلػ  باإلضػاف   وسػمولياتو  وعاداتػو  العضػومسػتوؼ ميػارة بتاـ  اطبلعأف تكوف 

 لتطوةر. عم  او ال ائد ز ال طتب أت فتن و يشجت النيائ  عم ت تيمؾ تجب أف يعم  
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 جدتد. العضو ال في مجموع لتاب الت تيـ الفعاؿ الذؼ استممتو  بعناي راجن  قبل االجتماع 
. راجػن أيضػا /ت دمػو دمويأؼ مشروع لتػاب سػوؼ  لمعرف ت دث من ال طتب أو ال ائد           

 ت  ي و. في أىداؼ المشروع وما الذؼ يعم  ال طتب أو ال ائد 
. ادرس أىػػػػػداؼ ال طتػػػػػب االسػػػػػتفادة ائػػػػػد أو ال أراد إذا الػػػػػدقتوتتطمػػػػػب الت تػػػػػيـ اإلعػػػػػداد           
مسػاعدة النػاس اليػدؼ مػف الت تػيـ ىػو  أف الكتاب. تػذلرب الموجودلذلؾ نموذج الت تيـ و الموضوع 

 لت ػػػػديـ. اسػػػػتمن بفاعميػػػػ  وبمطػػػػ  الم تمفػػػػ مواقػػػػ  الأو ميػػػػارات ال ػػػػادة فػػػػي  ال طػػػػبتطػػػػوةر فػػػػي 
 ف ػػد  فتػػدة   فػػز األعضػػاا لمعمػػ  ب ػػوة وت سػػف. عنػػدما تعػػرض الطرة ػػ  لكػػي تتطػػورالنصػػائح الم

 الباب لت وي  قدراتيـ.  تفت 
 

 . وعندما تد    جرة االجتماع اب ث عف ال طتب أو ال ائد وا ص  عم  لتاب يي االجتماع 
ر من ال طتب أو تعكد مف نموذج ت تيـ الدورة. ثـ تشاو تل لم ظات الم يـ العاـ ت اب  من          

 .  اص ترةو لؾلديو أؼ شيا لاف إذا  ما لترؼ األ ترة مرة لمال ائد 
 

أسػػئم  الت تػػيـ. لػػف موضػػوعي عمػػ   إجاباتػػؾ بجانػػبفػػي الكتػػاب  انطباعػػؾسػػج   أفنػػاء االجتمػػاع 
والت تػػػيـ   لشػػػ ص فاقػػػد األمػػػ  ػػدر اإلملػػػاف. تػػػذلر أف الت تيمػػػات الجتػػػدة قػػػد تعطػػي  يػػػاة جدتػػػدة ب

ل طتػب أو ا دؿؤلعضػاا الػذتف تبػذلوف قصػارػ جيػدىـ. دائمػا لث ػ  البب فػي ف ػداف قد تتسػ الست 
 . لمت ستفطرؽ  اص   عم ال ائد 

 بمم ػ ت تيمػؾ  افتػتح وا تػتـت تيمػؾ.  يوأعطػق    شفوؼ ت تيـ  إذا أعطتتعند الت ديـ؛           
  ال ت ػػػرأ ت تػػيـ النمػػوذج ئم  قػػػد تكتػػب إجابػػات مطولػػ  ألسػػ عمػػ  الػػرغـ مػػف أنػػؾ. ثنػػااأو  تشػػجين

أكثر مف الػبلـز فػي  تتطي  ن ا م دود. فبل ت اوؿ  الشفييوقت ت تيمؾ فإف األسئم  أو إجابتؾ. 
  دتثؾ. 
. ال تسػػػمح اشػػػرح سػػبب نجا يػػاالنػػاجح و ال يػػادة ال طػػاب النػػػاجح أو فػػرض  اثنػػي عمػػ           

الدعابػػ . ال  روحأو   مثػػ  االبتسػػام أف يظػػ  غػػافبل عػػف بعػػض األشػػياا ال يمػػ لم طتػػب أو ال ائػػد 
 اكتبيػا  ش صػي  األ طػاا إذا لانػت :ال طتػرةأل طػاا با جػاىبل يظ أف تسمح لم طتب أو ال ائد 

واالقترا ػػات  الػػذػ يسػػت  وال طتػػب أو ال ائػػد الثنػػاا   . أعطػػفػػ  نمػػوذج الت تػػيـ وال تت ػػدث عنيػػا
 . الت  ت ب أف تتم اىا بياطرة   نفس الالبارع  ب

 
 

 ىاذلر لػـ تػػالتػػ   تشػجيعي ال بعػض الكممػػاتأعػػد الكتػاب لم طتػػب أو ال ائػد وأضػػ   االجتمػػاع بعػد 
 . الشفوػ في الت تيـ 
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 المصادر  

  الجدتد. العضو أوراؽ  في مجموع موجود( 212رقـ  لتالوجالت تيـ الفعاؿ )لتتب 

 
 

   مراقب الوقت

 ػػبلؿ التػػي تمػػت ممارسػػتيا  أ ػػد الػػدروسو الوقػػت.  قواعػػد لتشػػرحاالجتمػػاع  مػػدتر سػػتنادػ عميػػؾ
ىػو العضػو المسػئوؿ عػف  فمراقػب الوقػتتعبتر عف التفلتر في إطار زمني م دد. ال البرنامج ى 

 ػبلؿ تمػؾ الفتػرة ةجػب عميػؾ و  لػو وقػت م ػدد. ف رة ف  االجتمػاعل  ف. الوقتال فاظ عم  مسار 
  ممتػػػازة لممارسػػػ  فرصػػػ يعػػػد ىػػػذا التمػػػرةف لمنػػػادؼ بوضػػػوح ودقػػػ . ؾت رةػػػر  وت ػػػديـتفسػػػتر واجباتػػػؾ 

 إعطاا التعميمات وتنظيـ الوقت وىذا ما نفعمو ل  توـ. 
 

 جػػػدوؿ فػػػي المػػػدرجتف المشػػػارلتف والم ػػػيـ العػػػاـ مػػػدتر االجتمػػػاعمػػػن راجػػػن  مػػػا قبػػػل االجتمػػػاع 
 الوقت المطموب لك   طب . من ال طباا راجن. االجتماع
د مػػػػف كػػػػ   تعم   الضػػػػتوؼولررىػػػػا. ولمصػػػػ ب ػػػػدر المسػػػػتطاع بوضػػػػوحدوف تفسػػػػتراتؾ            
 . لم طباا قوانتف التوقتت ولت  ستعطي إشارات التوقتت الترلتز عم 

 
 تسػػتطينأنػػؾ النػػادؼ. تعكػػد مػػف  النظػػاـ فػػ  أمػػتفت مػػف تػػوقتال آلػػ  أ صػػ  عمػػ  يػػي االجتمػػاع 

 فػػ  ملػاف يسػػي  فيػػوت. أجمػس وقػػآلػ  ال عمػػ   والتعكػػد مػف اإلي ػاؼ وجيػػاز اإلشػارة   سػػاع تتشػت
 . مجمينل اإلشارة جيازرؤي  

 
 أداة اإلشارة. وأظير   اشرح قوانتف الوقت ما تم   الم دم عند أفناء االجتماع 

 أعطيػػـ اإلشػػارة لمػػافػػي البرنػػامج و  تفمشػػارلالاسػتمن ب ػػرص طػػواؿ فتػػرة االجتمػػاع لكػػ            
  ػػػدـوم ومػػػدتر االجتمػػػاع النػػػادؼرئيس أعػػػط إشػػػارة  مػػػراا لػػػ  باإلضػػػاف  إلػػػ  ذلػػػؾىػػػو مبػػػتف أدنػػػا. 

 الوقت المسموح بو أو المتفو عميو. نياي  صموا إل  و  إذا السا  موضوعات 
 السػا  موضػوعات  م ػدـيطمػب منػؾ والوقػت المسػت دـ. عنػدما  مشػارؾ لػ  سـاسج            

كرسػػػي وأعمػػػف عػػػف اسػػػـ المػػػف عمػػػ   إنيػػػض  ت رةػػػر ت ػػػدـ أفو/أو الم ػػػيـ العػػػاـ  ومػػػدتر االجتمػػػاع
 إذا لػػاف النػػادؼ ي ػػدـ المشػػارلتف الػػذتف يسػػت  وا الملافػػعةذلػػر أسػػماا أ. المػػع وذال طتػػب والوقػػت 

ثانيػ  أقػ   15 تتـ عرض موضوع ال طب  فػ  الوقػت الم ػدد مػن بصف  عام  تجب أف و جوائز. 
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 تػػتـ عػػرض موضػػوع ال طبػػ  فػػ  الوقػػت الم ػػدد مػػن تجػػب أف  المعػػدتف مسػػب ا وال طػػب  أو أكثػػر
 .آل رت تم  مف نادؼ  قدتمؾ التوقتتات  لؾ؛ فافذعم  الرغـ مف . أو أكثرثاني  أق   31
  

 . النادػ النظاـ ف ساع  التوقتت وأداة إشارة الوقت إل  أمتف  قـ بإعادة االجتماع بعد 
 دث  إذادقائو )باللتسجت  وقت ال طب   ألمتف سر النادػأعطي ت رةر الوقت النيائي           

 ىذا في ناديؾ(. 
 

   موضوعات الساحةمنسق 

جمسػػ    تت ػػدثالبػػد أف   ػ وىػػو أف لػػ  عضػػو فػػي االجتمػػاع ت متػػدايممػػؾ برنػػامج التوستماسػػترز 
ىذا النشا   مف فاليدؼمتد. الت  تنفتذ ىذا يضمفىي جزا مف االجتماع الذؼ  السا  موضوعات 
منسػػػو  ي ػػػوـ   أو مػػػا إلػػػ  ذلػػػؾ. ػػػيدقوةت ػػػدثوف لمػػػدة فػػػي أقػػػداميـ"  يفلػػػروف عضػػػاا "أف تجعػػػ  األ
صػػدار الموضػػوعات  واإلبػػداع سػػا   موضػػوعات ال مرغػػوب فيػػو إلػػ  أقصػػ   ػػد مملػػف. بإعػػداد واا

والتػي يملػف أو ت تار الموضوعات التي ست دـ  ا وا دا طتب موضوعل  منح ومف المملف أف يُ 
 عشوائي .  بصورةعضاا أف ي وـ بيا األ

واإلعػػػداد الت طيط لػػػ ميػػػارات ال يػػػادة العمميػػػ  لػػػبعضممارسػػػ  ال السػػػا  موضػػػوعات  م ػػػدـ تػػػوفر
دارةوالتنظيـ   ال اضرةفعدد  وبتف السا  موضوعات الوقت المتاح ل وازف بتف. والتيسترالوقت  واا

 لمرد عم  األسئم . و ل  منيـالوقت الذؼ يست دمو 
 

إذا  جتمػاع.اال إذا مػا تػـ إدراج الموضػوع فػ  جػدوؿ مدتر االجتماعمن  أف صما قبل االجتماع  
ذا زمػػ  البلالمواضػػين  أعػػد  إدراجػػوتػػـ  ا تػػار مجموعػػ    الموضػػوع لػػـ تػػدرجلتنفػػذ ىػػذا الموضػػوع. واا

مػف  لم صػوؿ عمػ  مزةػد ػرػ األمنشػورات ال. راجن مجم  التوستماسػترز و الموضوعاتواسع  مف 
 ألفلار. ال تكرر أفلار أو عناصر مواضين األسبوع السابو.ا

 تنػػادػيملنػػؾ أف  تػػ   ومػػدترالعػػاـ والم ػػّيـ مػػتف ال طبػػاا الميتئػػتف والم يّ  عمػػ تعػػرؼ 
ذا سػمح . أوال  ػرةفاآلعضاا األ المشػارلتف  منػاداةالوقػت فػي نيايػ  دورة المواضػين تجػب عميػؾ واا

 رنامج )قائم  ال طباا(. في الب
 عم  االستطال  ف  ال دتثال طباا  ي فز مامنيا عند ا تيار األسئم  الم ددة: انت ي 

تجعػ  طرة ػ  التػي بال عميػؾ صػياغتيامع ػدة.  وطوةم  جػدا أ آرائيـ. ال تجع  األسئم  وةبتف عنيـ
 . عنولت دث ا رةدما تبوضوح يعرؼ ال طتب 
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أف ال   ثت ػػدفرصػػ  لمالتعطػػي اآل ػػرةف  أفىػػ  فوظيفتػػؾ  .مبل ظاتػػؾ قصػػترةاجعػػ  
 . ةال صتر  األ ادتثسمسم  مف  لنفسؾ تعطي

تعطػػػػي أؼ شػػػػ ص فػػػػي  أف  األوؿ: مػػػػزدوج ىػػػػدؼموضػػػػوعات السػػػػا   لػػػػدتيا  :تػػػػذلر
تعمػػـ فػػ  النػػاس  مسػػاعدةفػػي البرنػػامج ػ والثػػاني  غتػػر المشػػترلتف اصػػ   لم ػػدتثة الفرصػػ  ال جػر 

 ". وال دتث عف  ططيـ"التفلتر 
 

 با تصار.  السا  موضوعات جمس  مف انع اد   دد اليدؼ  ت ديمؾ عند أفناء االجتماع 
بل ظاتػػػؾ مػػػوجزة م ولكػػػف  ػػػافع عمػػػ  أف تكػػػوف   اتموضػػػوعمل ؾبرنامجػػػمر مػػػ   ػػػدد 

" شػػجن ال طبػػاا  يشػػجن فلػػرةالنػػادؼ  إذا لػػاف. سػػي و ما الكممػػ  فػػي  ىػػذهاسػػت دـ  عمػػ "لممػػ  التػػـو
  .ردودىـ

المتػاح ال ػد األقصػ  لموقػت  يعمػـأف لػ  شػ ص  وتعكد مف   افع عم  ستر البرنامج
 مراقػػب الوقػػت إذا لػػـ يفعػػ ) الضػػوئ التوقتػػت  جيػػاز عمػػ يػػ  ليفيعػػرؼ و  لمػػرد عمػػ  األسػػئم   لػػو
 (.  ذلؾ

 ػػدـ ىػػذه الطرة ػػ  ت. الشػػ ص الموجػػو لػػو السػػؤاؿسػػئم  با تصػػار ثػػـ اسػػتدعي األ  ػػدد
ىػ  سػيطمب و  اإلجابػ   لػ  شػ ص فػي يفلػر   تث األش اصجمين انتباه  جذب  األوؿ: ىدفتف

مػف  ػبلؿ إعطػاا لػ  شػ ص  عنصر االرتجػاؿإل  قيم   ضت أنيا ت :الثاني .منو الت دث أـ ال
 "التفلتر واالستماع الجتد".  م   بػالمتع فرص  لت ستف ميارتو/ مياراتيا

تجنػػب التجػػوؿ بػػتف األشػػ اص فػػ  الترفػػ  عمػػ  ال طبػػاا بطرة ػػ  عشػػوائي .  نػػادػ عمػػ 
 السػػؤاؿوال تسػػعؿ ش صػػتف نفػػس   مشػػارؾلػػ   اطػػرح سػػؤاؿ م تمػػ  عمػ .  سػب ترتتػػب م اعػػدىـ

 ."con"" أو  pro"جانب لتعطي بطرة   م تمف  منيـ  إال إذا سعلت ل 
 لمتعػػرؼ عمػػ المطبػػوع  جػػدوؿ األعمػػاؿ راجػػن! أمامػػؾالمتػػاح  الوقػػت مػػاليإج إلػػ انتبػػو 

 فػ  ف رتػؾاألسػئم  إلنيػاا  ثـ عدؿ عدد جدوؿ األعماؿ مواضين ف رة إجمالي الوقت المسموح بو ل
لتجنػػػب الم ػػدد فػػي الوقػػت  أيضػػا إنيااىػػاف ػػػاوؿ   متػػع را ت ف رتػػؾإذا بػػدأ.  تػػ  الم ػػدد الوقػػت

 جمالي. إلا االجتماعوقت  التع تر ف 
أف  مراقػب الوقػت  أسػاؿ  السػا  موضوعات لأفض   طباا  جائزةإذا لاف ناديؾ ي دـ 

األعضاا  اطمب مفثـ   السا  موضوعات  جمس في نياي   جائزةالمف يست و  ا عفت رةر  يعطي
أصػواتيـ إلػ  أمػتف سػر المسػاب   أو  وأرسػ  السػا  موضػوعات ليصوتوا عمػ  أفضػ   طتػب أف 

 أعػدعػف الت رةػر ثػـ  فاسػعلو   السػا  موضػوعات لم ػيـ  لديػولػاف ناديػؾ  إذاات. إل  عػداد األصػو 
 .مدتر االجتماع إل  االجتماعقيادة 

 



 

 انًتًكن انقائد
 

001 

 المصادر  
 (.1314رقـ  لتالوج) أنما  تنظيـ البرامج 

  ( لتتب في موضوعات السا  . 1315رقـ  لتالوجسرةن: )الالتفلتر 

  (1316قـ )دلت  ر  جدوؿ األعماؿمواضين  ق  وت دث! لعب 

  (1317)دلت  رقـ  جدوؿ األعماؿمواضين  ق  وت دث! "الجزا الثان " لعب 

   (.1318)دلت  رقـ ال دتث عم  المنص 

 
 المقيـ العاـ 

طػػواؿ االجتمػػاع.  ي ػػدثكػػ  شػػيا أو أؼ شػػيا لم ػػيـ فيػػو ػػػ  الم ػػيـ العػػاـ االسػػـ عمػػ  ماىيػػ تػػدؿ 
ميػارات لالم يـ العاـ الممارس  الممتػازة  نصبتوفر مملافعة. ال ىلذا تكوف  لبترة  ولكف وفمسئوليات
دارة الوقت والت فتز مث  ال يادة                الفرةو.  وبنااالتفلتر الن دؼ والت طيط التنظيـ واا

 سػتعتد لػػو/ليا وىػو الػذػ سػػي دمؾ الػذؼ  مػدتر االجتمػاعالم ػيـ العػاـ ىػو المسػئوؿ عػػف           
مراقػب جتماع . أنػت مسػئوؿ عػف فرةػو الت تػيـ  الػذؼ تتػعل  مػف الف  ات تيـ ال ف رةفي  تاـ  الدف 
السػا     موضػوعاتوم ػيـ  وم يمػي ال طػبمػ ا الفػراغ  أصػوات عداد و المدقو المتوؼ  و   الوقت

م ػيـ وا ػد لكػ   طتػب رئيسػي  ىنػاؾ . اإلجراا المعتاد ىو أف يلػوف أؼ منياإذا لاف ناديؾ لديو 
 لػػػ  ت تػػػيـ لػػػوف يعؼ إجػػػراا ترةػػػده  ولكػػػف تجػػػب أف بػػػ اـال يػػػ. فعنػػػت  ػػػر اضػػػرورة لػػػيسولكػػػف ىػػػذا 
راجػػػن ت تػػػيـ. ال ادارة جمسػػػ  أسػػػالتب  ىنػػػاؾ عػػػدد غتػػػر م ػػػدود مػػػف واعمػػػـ أف.    تػػػ  تػػػتـام تصػػػر 
 . عم  األفلار الفعاؿ" لمتعرؼ الت تيـ لتاب"

 
ذا  ستتـ إدارةلت   مدتر االجتماعمن  راجن قبل االجتماع   راتتتتتىناؾ أؼ ما لانت البرنامج واا
 دائما أف تكوف جاىًزا عندما تبدأ االجتماع. ؛ تجب. تذلربلجتماعل المعتاد الشل  ال تتفو من
 عػف الشػ ص الػذػ برىـ أ  و أدوارىـ با تصارمتف إلطبلعيـ عم  جمين الم يّ ب  اتص          

 . وستست دمنموذج الت تيـ الذؼ ىو وما  وت تيمب وف سي وم
 ت تػيـالال طبػاا لمناقشػ  متطمبػات  وعمػ  دعػوة ألدوارىػـالكام   الستعدادعم  اشجعيـ           

 م تر   في لتاب ال طب.ال
مف  واعي لعضوالعم   عم  ساعد ويأف يلوف الت تيـ إتجابي  عم   تم يص األدوار؛ أكد بلؿ 

عمػ  يلوف ىدفو "الم يـ العاـ" ىو مساعدة أعضاا ناديػو تجب أف  ؛أعضاا منظم  التوستماسترز
 . ال طتب لذاتوت دتر  عم يعزز أو عم  األق  أف أف الت تيـ تجب عم  . أكد يـمياراتر ةتطو 
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شػػام   ولكػػف مػػوجز ت رةػػر عػػدا   فرةػػو الت تػػيـ لتػػذلرىـ بميػػاميـ. أعضػػاابػػاق  اسػػتدعي           
 ت صػمم إتجابيػ ىػو تجربػ  الضػتوؼ(. الت تػيـ  إلفػادةالت تػيـ ) وفوائػد وأسالتب ؼاىدلم دتث عف أ 

ضاف العادات الضعيف  عم  التتمب  عم   ة الناسلمساعد  . ةالجتد لمعادات قوة واا
 

 يفيمػػػوف ب ال طبػػاا أو ال ػػػادة  وأنيػػـ لتػػػ قػػػد  صػػموا عمػػ أف الم يمػػتف مػػػف تعكػػد  يػػي االجتمػػػاع 
 أىداؼ المشروع ولت  تتـ ت تيميـ. 

مشػئوف التعميميػ  لالنػادؼ مػن نائػب رئػيس  تشاور  الم يـ فإذا غابر ب بل  الم يمتف.           
 بدت . ال وأعد

. اجمػػس بػػال رب مػػف مػػؤ رة لمراقػػب الوقػػت وتػػوبمّ  بتػػ طكػػ  متػػاح لالوقػػت الت  ػػو مػػف           
 رؤي  لام  االجتماع والمشارلتف بو. بال اع  لتسمح لنفسؾ 

 
(. عمػ  ضػرورؼ لػاف ولكنػو  أو لػـ ي ػدثلػ  مػا ي ػدث ) دوف مبل ظاتػؾ عمػ   أفناء االجتماع 

منػػادؼ )لالمتػػداليات  الشػػعار والمػػواد التعميميػػ ( بشػػل  ل تعػػرض الممكيػػ  ال اصػػ اؿ ىػػ  سػػتب  المثػػ
ضػػرورة  التػػي يملػػف تجنبيػػا؟ التتػػر الممييػػات الوجػػد ت؟ أتػػف ذالمػػا  معروضػػ إذا لػػـ تكػػف مناسػػب؟ 

منو بدأ وانتيي في  جزايملنؾ مف  بلليا متابع  االجتماع. ى  االجتماع ول   ف صقائم   أعد
  دد؟ الوقت الم

وأسػػوأ األمثمػػ   أفضػػ تف فػػي البرنػػامج. اب ػػث عػػف مػػف المشػػارل لػػ  مشػػارؾقػػـ بتتطيػػ  
لػف مواجبػات. تػذلر  أنػؾ لالعػاـ  دااً األو  والمراقب  والت مس ل اااإلو تنظيـ  العداد و اإل عم  ميارات

ف لنت ترغب   يـ ال طبااتت  تعتد  يـ. ف ده الم ّ قد في إضاف  شيا  ت  واا
 عػػػف بإتجػػػاز وتطمػػػن الجميػػػور ت ػػػ أف  سػػػيطمب منػػػؾ  األعمػػػاؿجػػػدوؿ قبػػػ  مواضػػػين 

  مت تيـ.لفرة ؾ  ي  معالج . ص  طرة   وليفالت  يست دميا فرة ؾ ت تيـال وطرةووسائ  
ىػػؤالا  اجعػػ . ومراقػػب الوقػػتمػػ ا الفػػراغ أصػػوات المػػدقو المتػػوؼ وعػػداد  تعػػرؼ عمػػ 

 يـ با تصار. فائوظىداؼ أ  يعرضوف عضاا األ
" عف وؼ المتالمدقو  سعؿا   يعد ىذه الف رة.ناديؾ لاف  إذا"لمم  التـو

 لػ  وقػدـ م ػيـ المنصػ الت تػيـ فػي االجتمػاع  اذىػب إلػ   ف ػرة دارةتتـ ت ػديمؾ إلعندما 
 ل   طب  اشلر الم يـ لمجيوده.  إل اابعد  . طب 
 أصػػػ  تػػػرح أعػػػبله. ىػػػو م امػػػالمبل ظػػػات التػػػي أ ػػػذتيا لمسػػػت دما   العػػػاـ لبلجتمػػػاع ؾت تيمػػػقػػػدـ 
تؤدػ االقترا ات التي قد  تنفتذعم   فز أعضاا النادؼ يلك    شجنمو  ب تث يلوف مفتد ؾت تيم
 باإلتجابيػ  اتسػموا. ى  اتالتعمتو عم  جودة الت تيمربما ترغب ف  االجتماع التالي.  ت ستف إل 
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    ت تػيـلػ. بعػد دئػقا لػ  م ػيـقػدـ ثػـ  .وسػتم  لمتطػور؟ال  ػددوا؟ ىػ  اإلفػادةوال درة عمػ   والتفاؤؿ
 ./مجيودىامجيودهشلر الم يـ عم  ا
 

 مدير االجتماع

دارة االجتمػاع بالكامػ  والعمػ  لمضػت  ىػي  االجتمػاعلمػدتر المياـ الرئيسي   تنسػتو واا
. كامػػ بالجتمػػاع اال اتجػػاهيضػػبط  فمػػدتر االجتمػػاعلطتػػ   ويشػػم  دوره أيضػػا ت ػػديـ المشػػارلتف. 

مػػا لػـ يلػػف عمػ  اطػػبلع ألعضػاا مػػ  لتػ  أ ػػد اال تم ػ  ع  مػػلميىػذه ا واضػ   نجػػد أفألسػباب 
جراااتػوالنػادؼ ب لام  ر وت فػزىـ اىتبطرة ػ  تثتػر الجمػ برنػامجفػ  ال المشػارلتف البػد مػف ت ػديـ. واا

  والتفتح. االىتماـ والتشوةومف مناخ  مدتر االجتماعت مو عم  السماع. 
طػػػيط واإلعػػػداد لممارسػػػ  ميػػػارات الت  الممتػػػازة الطػػػرؽ  أ ػػػد لمػػػدتر اجتمػػػاعالعمػػػ  يعػػػد 

دارة الوقت  الفرةو   تث أنؾ تكػافح مػف أجػ  أف ت ػرج  بنااوالت فتز وميارات  والتيسترالتنظيـ واا
 لنادؼ. ات اأفض  اجتماعوا د مف االجتماع ل

 
شػػتي ب الملمفػػوف ت ػػدث مػػن نائػػب رئػػيس النػػادؼ لمشػػئوف التعميميػػ  لتعػػرؼ مػػف ىػػـ  قبػػل االجتمػػاع 

 برنامج.ال عم  اتتتتتر  طرأتوضوع  اص لبلجتماع وى  أدوار االجتماع  وى  تـ ت دتد م
موضػوعات  م ػدـأيضػا  مػد. /مياميالمناقشػ  ميامػو السػا  موضػوعات  م دـاستدعي 

 تػػػػ  يعػػػػرؼ / تعػػػػرؼ مػػػػف لديػػػػو دورا تت ػػػػدث فيػػػػو فػػػػي البرنػػػػامج  فػػػػ ممشػػػػارلتف ب ائمػػػػ  ل السػػػػا  
 االجتماع. 

معيػػـ لتتعػػرؼ  ت ػػدث ػػدثوف. عنيـ سػػوؼ تتبػػاسػتدعي ال طبػػاا قبػػ  االجتمػػاع لتػػذلرىـ 
ب وأؼ شػيا مشروع واليدؼ المراد ت  ي ػو والوقػت المطمػو ال رقـ لتابعم  عنواف  طبتيـ وعم  
ىػػذا ي ػػدـ ميـ )مثػػ  الوظيفػػ   والعائمػػ   واليوايػػات والتعمػػيـ  ولمػػاذا يت ػػد مشػػوؽ لػػؾ لتسػػت دمو عنػػد

 مجميور(. لالموضوع 
أعضػػاا ف الم ػػيـ العػػاـ أف يسػػتدعي بػػاق  طمػػب مػػد الميػػاـ. اتػػكعػػاـ لتعاسػػتدعي الم ػػيـ ال

 ومراقػػػب الوقػػػت جػػػدوؿ األعمػػػاؿوم ّيمػػػي ال ػػػادة ومنسػػػو مواضػػػين  ال طػػػب)م ّيمػػػي  الت تػػػيـ فرةػػػو
 ذلرىـ بمسئولياتيـ.ةوالمدقو المتوؼ وعداد أصوات م ا الفراغ( و 

لك   طتب. الم دم  المناسب  ى  أ د أىـ عوام  نجاح ال طتب ف  ت ديـ  م دم أعد 
  و. طبت

ال  ربمػػػابػػػتف أجػػػزاا البرنػػػامج.  اتلسػػػد الفراغػػػاسػػػت داميا أعػػػد المبل ظػػػات التػػػي يملػػػف 
 . المربل تست دميا أبدا  ولكف تجب عميؾ إعدادىا لتجنب فترات السلوت 
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العم  في ناديؾ.   بلؿ قيم ىو أ د أكثر التجارب  دور مدتر االجتماع أدااتذلر أف 
 بمرون  وسبلس .االجتماع  ليمرا إعدادا متعنيفروض ىذا الدور تتطمب و 

 
 نياا أؼ تفاصت  في الم ظات األ ترة. اذىب إل  ملاف االجتماع مبلًرا إل يي االجتماع 

 م دمػ بػال رب مػف األ تػرة. اجمػس  الم ظػاتفي  دثت راجن من ال طتب أؼ تتتترات 
سػػيول  مػػف أجػػ  الػػد وؿ إلػػ  منصػػ  اإلل ػػاا ب  الشػػيا واطمػػب مػػف  طبائػػؾ عمػػ  نفػػسالترفػػ   
 وسرع . 

 
ر م  ممتع   فيجميورؾ ب اذىببصدؽ وب وة وب ماس  وب سـ. ترأس االجتماع  أفناء االجتماع 

 . ل  شيا يستر عم  ما تراـاجعميـ يشعروف بعف و 
تضػطر  ربمػاجاىدا أف تبدأ وتنيي االجتماع في الوقت الم ػدد. جتدا   انتبو إل  الوقت          

جتمػػاع أف لػػ  أجػػزاا االتعكػػد إلنجػػازه. االجتمػػاع األعمػػاؿ أثنػػاا ؿ إلػػ  إد ػػاؿ تعػػديبلت عمػػ  جػػدو 
 ممتزم  بالجدوؿ الزمني. 

أو  طتػب لكػ     السػا  موضػوعات جمسػ  قب  وبعػد  ت دـ االست سافعميؾ دائما أف           
 عاـ. م يـ 

ول  تػػةو بعػػد الت ػػديـ  تػػ  يسػػمـ ال طتػػب عمػػيلـ  ال طبػػ  منصػػ اب ػػي واقفػػا بػػال رب مػػف           
 اجمس. بعد ذلؾ  قيادة االجتماع 

فرةػػو الت تػػيـ أعضػػاا  وبعػػد ذلػػؾ ي ػػدـ الم ػػيـ العػػاـ  أ ػػر عؼ  طتػػبلػػقػػدـ الم ػػيـ العػػاـ           
 . األ رةف

 قدـ ل  مت دث بدوره.  قدـ منسو مواضين السا   ثـ          

قػػػـ بالتصػػػوةت عمػػػ  و  مراقػػػب الوقػػػتبرنػػػامج ال طابػػػ   اطمػػػب ت رةػػػر عنػػد االنتيػػػاا مػػػف           
 .الجائزة أفض   طتب  إذا لاف ناديؾ ي يـ تمؾ

 أعد ت ديـ الم يـ العاـ با تصار.           

 تعكتػػػد)مثػػػ  مػػػف الضػػػتوؼ  ومبل ظػػػات طمػػػب تعمي ػػػاتاألصػػػوات  اتجػػػرؼ فػػػرز  عنػػػدما          
 برنامج األسبوع التالي(. 

إذا لػػاف ناديػػؾ "  فلػػر فػػي ىػػذا التػػوـمػػب "طايفعػػ  ذلػػؾ. إذا لػػاف ناديػػؾ  المتػػداليات وّزع          
 االجتماع  أو إذا لاف مناسبا  اترؾ ال يادة لمرئيس.  اني . ىذه الف رةلديو 

 المصادر  
 ( 111رقـ  لتالوجت ديـ ال طتب ) 
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 ( 211رقـ  لتالوجالرئيس) 
 (.1317رقـ  لتالوج) أنما  تنظيـ البرامج 

 
 المدقق المغوي  

 تػػث ي ػػن عمػػ  توسػػين ميػػارات االسػػتماع لػػديؾ. رةب فعمػػ  عمػػ  لمػػدقو لتػػوؼ يعتبػػر تػػد العمػػ 
اسػػت داـ المتػػ   التعمتػػو عمػػ ـ لممػػات جدتػػدة لؤلعضػػاا  يت ػػد مثػػ العدتػػد مػػف المسػػئوليات:  عات ػػؾ

 والكممات.  عم  االست داـ الجتد لم واعد الن وي أمثم  وااعطاا اإلنجمتزة  أثناا االجتماع 
 

" ا تػػار "لممػػ  التػػ أفنػػاء االجتمػػاع  أف  تجػػب  ناديػػؾاجتماعػػات فػػي جػػرؼ ت ىػػذه الف ػػرة تإذا لانػػـو
 فػػػ بسػػيول   تنػػدمجكممػػػ  التػػ  اال -اتيـ المتويػػ  دزةػػادة مفػػر  عمػػػ الكممػػ  األعضػػاا ىػػذه تسػػاعد 

عػادة األشػ اص الت  يسػت دميا طرة   ال بطرة   م تمف  عف يا است دمتلكن  التومي م ادثات ال
أكثػػر تكيفػػا مػػف    تػػث أنيػػا ؼظػػر  وأ  صػػف وف ىػػذه الكممػػ ي تػػرح اف تكػػأنفسػػيـ.  فػػي التعبتػػر عػػف

 لممتؾ ال اص . لف  را في ا تيار االسـ أو الفع  ولكف 
)صػف   ظػرؼ  اسػـ   نوعيالممتؾ و  كتباب روؼ لبترة يملف رؤةتيا مف أ ر الترف ؛           

 . جمم  لتبتف لت  يملف است داـ الكمم أعد . وتعرة  م تصر ليافع ( 
 لمضتوؼ.  إلفادةمياـ المدقو المتوؼ و  م تصر لواجبات أعد شرح          

 
لمجميػن  ملػفيال جػرة  تػث  ال اص  بؾ فػي م دمػ المرئي  المساعدة  وسائ  ضن يي االجتماع  

المبل ظػػات  أو ا صػػ  عمػػ  نسػػ   مػػف  أل ػػذ اسػػتعدادابيضػػاا وقمػػـ ورقػػ  ا صػػ  عمػػ   رؤةتيػػا.
 . جتماعالمدقو المتوػ مف أمتف نظاـ االالسج  

 
لممػػ  التػػوـ  عػػف ف اعمػػ جػػدوؿ األعمػػاؿ  مواضػػين  تػػتـ ت ػػديمؾ قبػػ  ف ػػرةعنػػدما  أفنػػاء االجتمػػاع 

أثناا أؼ جزا مف  يست دمياأف أؼ ش ص  واطمبميا في الجم  ااست دليفي  و  وتعرةفيا ونوعيا
 . المتوػ المدقو  با تصار وظيف  اشرحاالجتماع. 
أو  سػت أؼ اسػت داـ  سػج . كممػ لم لػ  شػ ص  داـاست يإل  بلؿ االجتماعاستمن             
  فػػي المنتصػػ  اتجاىيػػا)الجمػػ  الناقصػػ   الجممػػ  التػػي تتتػػر  شػػ صمػػف أػ  لمتػػ  غتػػر مبلئػػـ

. عمػ  سػبت  المثػاؿ   ػدد معرفػ  الم طػ إسااة استعماؿ األلفاظ( من  و ال واعد الن وي  ال اطئ 
" one in five children wear glasses" ما است دـ فع  مفػرد مػن فاعػ  جمػن اش صأف لو 

مضػمتر ل سػت السػتعماؿ اال ال ػع ."one in five children wear glasses"تجػب أف تكػوف 
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تجػب أف  الصػ يحاالسػتعماؿ ولكػف " No one in the choir sings better than herمثػ  "
 . "No one in the choir sings better than she"لوف ي

" )أو مشػػت اتيا( وال ػػع ا دوف مػػف            اوبشػػل  صػػ يح  أسػػت دميامػػف سػػت دـ "لممػػ  التػػـو
 غتر ص يح. 

.  ػاوؿ أف ؾت رةػر  وسػمـالم ػيـ العػاـ أثنػاا الت تػيـ  قػ  مػف م عػدؾ  تنادػ عميػؾعندما           
شػرح مػا  إضػاع  الوقػت فػ  سػتعماؿ بػدال مػفاالسػوا  عمػ  مثػ االست داـ الص يح في ل   تبتف
"  الػػذؼ اسػػت دـ بػػاإلعبلف عمػفوقػػـ لمتػػ  المبػػدع سػت داـ االت رةػػر عػػف  قػػدـ طػػع.  ىػو "لممػػ  التػػـو

 .  اطئ ومف است دميا بصورة )أو مشت اتيا( بطرة   ص ي   
 

 . يفع  ذلؾناديؾ  إذا لافالترامات  لجمنأعطي ت رةرؾ الكام  ألمتف الصندوؽ  بعد االجتماع 
 

 المصادر  
 (1415رقـ  لتالوجلمم  التوـ ) 
 (1416رقـ  لتالوج) 2مم  التـو ل
 

 عداد أصوات ملء الفراغ  

 لػػػ  ت المسػػت دماصػػو مػػ ا الفػػراغ ىػػو مبل ظػػ  الكممػػات واألأصػػوات التػػرض مػػف عػػداد 
عبػػارة عػػف شػػ ص تت ػػدث أثنػػاا االجتمػػاع. قػػد تكػػوف الكممػػات أػ " مػػف  ػػبلؿ  شػػو"دعامػػ " أو "

ربمػػا تشػػم  ىػػذه . (تعػػرؼ"ىػػ   " و "" و "لكػػف" و "لػػذلؾ سػػنا" ‘و)’؛ غتػػر مناسػػب   مثػػ  تعجبػػات
 ال طتػب ىايعتػد التػ  ظالفأو األ اتتجب أف تبل ع أيضا الكمم ."ار  أمـ    هأ " التال األصوات 

مػػ ا الفػػراغ ىػػي فرصػػ  ممتػػازة أصػػوات فوظيفػػ  عػػداد  ." أو "ىػػذا يعنػػي  ىػػذا يعنػػي"نػػاأ أنػػا  مثػػ  "
 . سماع لديؾال تلممارس  ميارا
 

مػػ ا الفػػراغ أصػػوات شػػرً ا مػػوجزا عػػف ميػػاـ وواجبػػات وظيفػػ  عػػداد  عػػدادقػػـ بإ مػػا قبػػل االجتمػػاع 
 الضتوؼ.  إلفادة
 

لمبل ظػات  أو ا صػ  عمػ  نسػ   بيضػاا مػف تدوةف اوورق  بيضاا ل اقمم أ ضر يي االجتماع 
 نس   منيا. لديو ناديؾ إذا لاف مف أمتف مراسـ النادؼ  م ا الفراغأصوات عداد  نموذج
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مػ ا الفػػراغ. فػػي بعػػض النػػوادؼ أصػػوات   اشػػرح وظيفػػ  عػػداد ؾمي ػدت ما تػػتـدعنػػ أفنػػاء االجتمػػاع 
تفػػرض غرامػػات صػػتترة عمػػ  األعضػػاا الػػذتف يعممػػوف أو ال يعممػػوف أشػػياا م ػػددة. )عمػػ  سػػبت  

ترتػػػػػػػدوف دبػػػػػػػوس ال دعامػػػػػػػ " أو الالمثػػػػػػػاؿ  األعضػػػػػػػاا المترمػػػػػػػوف الػػػػػػػذتف يسػػػػػػػت دموف الكممػػػػػػػات "
   اشرح بياف الترام . اتتراميفرض الناديؾ  لاففإذا التوستماسترز في االجتماع(. 

 الوقفػات الطوةمػ  أو"  مػادعال"لممػات يسػت دـ االجتماع  استمن إل  ل  شػ ص   بلؿ          
" اتدعامالػ" عدد لممات أو أصػوات سج جزا ضرورؼ مف ترلتب الجمم .  وليست ل شو لمكبلـ

 االجتماع.  ف راتل  ش ص أثناا مف قب   تست دما الت 
 .ؾت رةر  وسمـالت تيـ  ق  مف م عدؾ ف رة الم يـ العاـ أثناا  تنادػ عميؾعندما           

يفعػػ  ناديػػؾ  إذا لػػافالترامػػات  لجمػػنأعطػػي ت رةػػرؾ النيػػائي إلػػ  أمػػتف الصػػندوؽ  بعػػد االجتمػػاع 
 .  ذلؾ
 

 المساعدة يي تنظيـ مسابقة الخطابة بالنادي  

 فرصػػػ  جتػػػدة لممارسػػػ  تعػػػد المسػػػاب ات .ياسػػػنو  لم طابػػػ مسػػػاب ات  ناديػػػؾ عػػػدةتجػػػرؼ  ربمػػػا
فػي أ ػد المسػاب ات فػي بعػض الوظػائ  )ولكػف لػيس . ساعد و التنظيـالت طيط واإلعداد  ميارات

أعضػػاا الفرةػػو أف تسػػعوا  بػػاق  تجػػب عميػػؾ وعمػػ   .رئػػيس الجمسػػ   فيػػذا مطمػػب مشػػروع آ ػػر(
جرااات ع د المساب ات.  تتبن قوانتفوالت  جاىدتف وبشل  مستمر لع د مساب ات جتدة وممتع    واا

 
 المصادر  

   (. 1171رقـ  لتالوجالعالمي  )التوستماسترز لتاب قواعد مساب   ال طاب  لمنظم 
   (.1173رقـ  لتالوجالعالمي  )التوستماسترز لتاب مساب   ال طاب  لمنظم 

 (. 1191رقـ  لتالوجمساب   ال طاب  )ف  ت ليـ لتاب التدرةب عم  ال 

   (. 1169رقـ  لتالوجمساب   ال طاب  العالمي  )أوراؽ مجموع 

   أوراؽ مجموع(  1169رقـ  لتالوجمساب   ال طاب  الفلاىي H) 

   المساب   أوراؽ ت تيـ مجموع(  1169رقـ  لتالوج طاب E.) 

   الرواي  الطوةم مساب   أوراؽ مجموع ( 1169لتالوج T T .) 

   السا  موضوعات مساب   أوراؽ مجموع ( 1169قـ ر لتالوج TBL.) 

 

 

 رئيس مسابقة الخطابة بالنادي  
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 فرصػػػ  جتػػػدة لممارسػػػ  تعػػػد المسػػػاب ات .سػػػنويا لم طابػػػ مسػػػاب ات  ناديػػػؾ عػػػدةتجػػػرؼ  ربمػػػا
أعضػػػاا الفرةػػػو لع ػػػد  مػػػن بػػػاق  وبشػػػل  مسػػػتمر أنػػػؾ تسػػػع  جاىػػػدا    تػػػثبنػػػاا الفرةػػػو ميػػػارات

جػػرااات ع ػػد المسػػػاب والتػػ  مسػػاب ات جتػػدة وممتعػػ   بمواف ػػ  مػػف نائػػب رئػػػيس  ات.تتبػػػن قػػوانتف واا
لتساعدؾ فػ  الفرةو  بنااميارات  مست دما؛ المساب  يملنؾ تنظيـ وادارة  لمشئوف التعميمي  النادػ
 .المجن وقيادة  ا تيار
 

 المصادر  
   (. 1171رقـ  لتالوجالعالمي  )التوستماسترز لتاب قواعد مساب   ال طاب  لمنظم 
   (.1173رقـ  لتالوجالعالمي  )تماسترز التوسلتاب مساب   ال طاب  لمنظم 

 (. 1191رقـ  لتالوجمساب   ال طاب  )ف  ت ليـ لتاب التدرةب عم  ال 

   (. 1169رقـ  لتالوجمساب   ال طاب  العالمي  )أوراؽ مجموع 

   أوراؽ مجموع(  1169رقـ  لتالوجمساب   ال طاب  الفلاىي H) 

   المساب   أوراؽ ت تيـ مجموع(  1169قـ ر  لتالوج طاب E.) 

   الرواي  الطوةم مساب   أوراؽ مجموع ( 1169لتالوج T T .) 

   السا  موضوعات مساب   أوراؽ مجموع ( 1169رقـ لتالوج TBL.) 

 

 

 المساعدة يي تنظيـ المناسبات الخاصة بالنادي  

 تعػد معدبػ  ا تفػاال بػذلراه السػنوي . لعمػ   ب ػدث  ػاص بتف الفتن  والفتن ناديؾ ي وـ  ربما
فػػػي أ ػػػػد . سػػػاعد و التنظػػػيـالت طػػػيط واإلعػػػػداد  ميػػػارات فرصػػػ  جتػػػػدة لممارسػػػ  ىػػػذه المناسػػػبات

تجػػب   .المسػػاب ات فػػي بعػػض الوظػػائ  )ولكػػف لػػيس رئػػيس الجمسػػ   فيػػذا مطمػػب مشػػروع آ ػػر(
 أعضاا الفرةو أف تسعوا جاىدتف وبشل  مستمر لع د مساب ات جتدة وممتع .  باق  عميؾ وعم 
 
  اصة بالنادي الخ المناسبةرئيس 

أو   معدبػ  ا تفػػاال بػذلراه السػػنوي  لعمػ   ب ػدث  ػػاص بػتف الفتنػ  والفتنػػ ناديػػؾ ي ػـو  ربمػا
أو بػرامج قيػادة  اب ال ط رف  مج ناأو بر  اجتماع تظاىرػ الفتتاح فرع جدتد لنادػ التوستماسترز 

 بنػػػااميػػارات  مسػػت دما؛ المناسػػب يملنػػؾ تنظػػيـ وادارة المجنػػ  التنفتذيػػ  بالنػػادػ بمواف ػػ   .الشػػباب
جاىد مف أج  إ ػراج ال ػدث فػي أفضػ  صػورة مملنػ   .المجن وقيادة  لتساعدؾ ف  ا تيارالفرةو 

 لو.
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 المصادر  

  (221رقـ:  لتالوجأفض  عرض ) ضن ف 
 (121رقـ  لتالوج) توستماسترزلت  تنش  نادؼ ال 
  (811رقـ  لتالوج)  رف  ال طاب 
 (.811رقـ  لتالوج) الشبابي  ةال ياد 

 
 

 المساعدة يي تنظيـ حممة العالقات العامة بالنادي  

فػي المجتمػن مػف  ػبلؿ العبلقػات  شػيرة لػودائما ما تب ث النػادؼ عػف تعزةػز ملانتػو وبنػاا 
عمػػ  سػػبت  المثػػاؿ  عنػػدما تظيػػر م ػػاالت فػػي الصػػ   والمجػػبلت الم ميػػ   ػػوؿ النػػادؼ  العامػػ .

فػػػإف العامػػػ  يعرفػػػوف  اإلذاعػػػ  والتميفزةػػػوف؛ أو يظيػػػر بعػػػض أعضػػػاا النػػػادػ فػػػ  بػػػرامج وأنشػػػطتو 
جتػدة   العبلقات العام  تعد بمثاب  طرة ػفعنشط   الكثتر عف النادؼ وما ي دمو مف  دمات لمناس.

األ ػداث ال اصػ  فػي أ ػد  لممارس  بعض ميارات ال يادة مث  الت طيط واإلعداد والتنظيـ. ساعد
ةجػب و  (.آ ػر فيػذا الػدور تتطمبػو مشػروع  لػرئيس )ولكػف لػيس عف طرةو العمػ  فػ  أ ػد المجػاف

ناديػػؾ فػػي  لت سػػتف سػػمع أعضػػاا الفرةػػو أف تسػػعوا جاىػػدتف وبشػػل  مسػػتمر  بػػاق  وعمػػ عميػػؾ 
 المجتمن. 
 

 المصادر  
 (  1151رقـ  لتالوجعندما تكوف نائبا لرئيس النادؼ لمعبلقات العام .) 

   (. 1151ـ رق لتالوجالعبلقات العام  واإلعبلنات )أوراؽ لجن  مجموع 

 (. 1141رقـ  لتالوجالعالـ يعرؼ ) اترؾ 

 
 

 رئيس حممة العالقات العامة بالنادي  

فػي المجتمػن مػف  ػبلؿ العبلقػات  شػيرة لػودائما ما تب ث النػادؼ عػف تعزةػز ملانتػو وبنػاا 
عمػػ  سػػبت  المثػػاؿ  عنػػدما تظيػػر م ػػاالت فػػي الصػػ   والمجػػبلت الم ميػػ   ػػوؿ النػػادؼ  العامػػ .

فػػػإف العامػػػ  يعرفػػػوف  يظيػػػر بعػػػض أعضػػػاا النػػػادػ فػػػ  بػػػرامج اإلذاعػػػ  والتميفزةػػػوف؛أو  وأنشػػػطتو 
جتػدة   فعنشط  العبلقات العام  تعد بمثاب  طرة ػ الكثتر عف النادؼ وما ي دمو مف  دمات لمناس.
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بمواف ػ   .. والت فتػز وبنػاا الفرةػو لممارس  بعض ميارات ال يػادة مثػ  الت طػيط واإلعػداد والتنظػيـ
 مسػػت دمارئػػيس النػػادػ لمشػػئوف التعميميػػ  يملنػػؾ تنظػػيـ وادارة  ممػػ  العبلقػػات العامػػ ؛ مػػف نائػػب 
 .المجن وقيادة  لتساعدؾ ف  ا تيارالفرةو  بنااميارات 
 

 المصادر  
 (  1151رقـ  لتالوجعندما تكوف نائبا لرئيس النادؼ لمعبلقات العام .) 

   (. 1151رقـ  لوجلتاالعبلقات العام  واإلعبلنات )أوراؽ لجن  مجموع 

 (. 1141رقـ  لتالوجالعالـ يعرؼ ) اترؾ 

  
 

 المساعدة يي تنظيـ حممة العضوية أو المسابقات بالنادي  

  ت ػػت قيػػادة نائػػب رئػػيس النػػادؼ أو مسػػاب ات العضػػوي العدتػػد مػػف  مػػبلت  ناديػػؾ لػػ  عػػاـتػػدتر 
. والتنظػػيـاإلعػػداد الت طػػيط و  ميػػاراتفرصػػ  جتػػدة لممارسػػ  ال مػػبلت تعػػد تمػػؾ  لشػػئوف العضػػوي .

  لػرئيس )ولكػف لػيس  مػبلت العضػوي  بالنػادػ عػف طرةػو العمػ  فػ  أ ػد المجػاففي أ د  ساعد
 (.آ ر فيذا الدور تتطمبو مشروع

 
 المصادر  

  (1159رقـ لتالوج ر العضوي  )ةلتاب تطو 
 (  1621رقـ لتالوج ال ائـ ببرامج العضوي .) 

 (  1621 رقـلتالوج برنامج بناا العضوي  البسيط.) 

   (1622)لتالوج رقـ  111بناا العضوي 
  (354عضوةتؾ توفر )لتالوج رقـ 
 
 

 رئيس حممة العضوية أو المسابقات بالنادي  

 ممػ  بنػػاا العضػػوي  يملنػؾ تنظػػيـ وادارة  لمشػػئوف التعميميػػ  بمواف ػ  مػػف نائػب رئػػيس النػادػ
 .المجن ة وقياد لتساعدؾ ف  ا تيارالفرةو  بنااميارات  مست دما؛ بالنادػ

 المصادر  
  (1159رقـ لتالوج ر العضوي  )ةلتاب تطو 
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 (  1621رقـ لتالوج ال ائـ ببرامج العضوي .) 

 (  1621رقـ لتالوج برنامج بناا العضوي  البسيط.) 

  (1622)لتالوج رقـ  111 بناا العضوي 
  (354عضوةتؾ توفر )لتالوج رقـ 
  
 

 ة لمنادي اإلخباري كالصحيفة( النشرةيي إصدار  ةالمساعد

عامػػ  لتػػوفر المعمومػػات ألعضػػاا النػػادؼ و/أو  إ بارةػػ  صػػ يف  عمػػ  لػػ  نػػادػ أف يمتمػػؾ تجػػب
مواتيػ  لممارسػ  ميػارات الت طػيط  المساعدة في عم  الرسائ  اإل بارة  بمثاب  فرص تعد  .الناس

 المجػافعػف طرةػو العمػ  فػ  أ ػد  إنتاج الص يف  اإل بارة  بالنػادػفي  ساعدواإلعداد والتنظيـ. 
أفضػػ  صػػػ يف  صػػػدار إل ػػػاوؿ جاىػػدا  (.آ ػػر فيػػذا الػػػدور تتطمبػػو مشػػػروع  لػػػرئيس )ولكػػف لػػيس

 .إ بارة  مملن 
  

 المصادر  
  (.1156)دلت  رقـ  لناديؾاإل بارة   الص يف 

  دلت  رقـ( 1311عندما تكوف نائبا لرئيس العبلقات العام  بالنادؼ D .) 

 
 

 لمنادي  كتروني إدارة الموقع اإللالمساعد يي 

لتػوفر المعمومػات ألعضػاا النػادؼ و/أو  إ بارةػ  صػ يف تجب عمػ  لػ  نػادؼ أف يمتمػؾ 
مواتيػػ   بمثابػػ  فرصػػ  إنشػػاا وصػػيان  الموقػػن اإللكترونػػ  لمنػػادػالمسػػاعدة فػػي تعػػد  .عامػػ  النػػاس
عػف . ساعد عمػ  إنشػاا وصػيان  الموقػن اإلليلترونػي يارات الت طيط واإلعداد والتنظيـلممارس  م

 الوظائ  ولكف ليس لرئيس. ةو العم  ف  أ د طر 
 

 رئيس تحرير الجريدة اإلخبارية أو الموقع اإللكتروني  

ر المعمومػػات تلتػػوفو/أو موقػػن إلكترونػػ   إ بارةػػ  صػػ يف تجػػب عمػػ  لػػ  نػػادؼ أف يمتمػػؾ 
أو مػػػدترا لمموقػػػن  اإل بارةػػػ  لم ػػػرر لمصػػػ يف عمػػ  يعػػػد ال . .عامػػػ  النػػػاسألعضػػاا النػػػادؼ و/أو 

 وبنػػػاامواتيػػػ  لممارسػػػ  ميػػػارات الت طػػػيط واإلعػػػداد والتنظػػػيـ  بمثابػػػ  فرصػػػ  بالنػػػادػ  كترونػػػاإلل
؛ مواف   مف نائب رئيس العبلقات العام   قـ بالعم  لرئيس ت رةر الص يف  أو الموقن  بالفرةو. 
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البلزمػػػ   المجنػػػ وقيػػػادة  لتسػػػاعدؾ فػػػ  ا تيػػػارالفرةػػػو  وبنػػػاا اإلعػػػداد والتنظػػػيـ ميػػػارات مسػػػت دما
 .   ما يلوف صدار الص يف  اإل بارة  والموقن إلكتروني عم  أفضإل

 
 المصادر  

  (.1156)دلت  رقـ  لناديؾاإل بارة   الص يف 

  دلت  رقـ( 1311عندما تكوف نائبا لرئيس العبلقات العام  بالنادؼ D .) 

 
  
 

 مصاحبة الضيف يي اجتماع النادي  

التػػػي ت ػػػدد فػػػي التالػػػب مػػػا إذا لػػػاف ىػػػذا إف الطرة ػػػ  التػػػي تػػػتـ بيػػػا معاممػػػ  الضػػػت  ىػػػي 
قبػػ  بػػدا  بػػوالتر تػػب اجعػػ  الضػػت  يشػػعر بالتر ػػاب مػػف  ػػبلؿ . الضػػت  ستنضػػـ لمنػػادؼ أـ ال

اشػرح لػو و  ف. اجمػس مػن الضػت  أثنػاا االجتمػاعاالجتماع  قدـ لو نفسؾ وقدمػو لؤلعضػاا اآل ػرة
  أتي ػت لػؾ الفرصػ  . إذا بلجتماع وأجب عم  أؼ أسئم  قد تكػوف لػدؼ الضػتالف رات الم تمف  ل

شػرح لػو أىػداؼ اوأؼ مواد أ رػ و  ال ائد المتملف و المتملفتواص  مأعرض عم  الضت  لتب ال
   تػث أنػؾ تعػرض  التيسػترلممارس  ميػارات  ممتازةفرص  إف مساعدة الضت  ىي تمؾ الكتب. 

  لت  يعم  النادؼ وتشرح لو أدوار األعضاا.
 
 المصادر  

  زستر التوستماعضو ترتدؼ ( 1167رقـ  لتالوجالعدتد مف ال بعات D .) 

 (. 225رقـ  لتالوج) المتملفتواص  ملتاب ال 

 ملتاب ال( 226رقـ  لتالوجتواص  المت دـ O .) 

  (.265رقـ  لتالوج) ال ائد المتملفلتاب 

  (.124رقـ  لتالوج) زالتوستماستر ل  ما ت ص 

 
 

 مرشد لعضو جديد  

فػػي   بػػا طمشػػارةن لمىػػذا العضػػو فػػي أوؿ ثػػبلث  يسػػاعدوالػػذػ مرشػػد لعضػػو جدتػػد ىػػو 
 صػػبح أكثػػر ألفػػ  مػػن  ولتػػ  يال ائػػد المػػتملفمشػػروعات لتػػاب  وفػػ   المػػتملفتواصػػ  ملتػػاب ال
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 لعضػو جدتػد العم  لمرشديعد و  ؤدؼ مياـ االجتماع المتعددة.  ولت  توعممياتو  النادؼ أعضاا
 . لممارس  ميارات الت فتز واإلرشادجتدة فرص  

 
 ر  المصاد

  زالتوستماستر عضو ترتدؼ ( 1167رقـ  لتالوجالعدتد مف ال بعات D .) 

  (. 1163رقـ  لتالوجامج المرشد بالنادؼ )نبر  أوراؽ مجموع 

 ( 1312رقـ  لتالوجقيادة اجتماعاتؾ .) 

 (. 225رقـ  لتالوج) المتملفتواص  ملتاب ال 

  (.265رقـ  لتالوج) ال ائد المتملفلتاب 

 يف  مرشد األعضاء الحالي

ميػػػارات عمػػػ  تطػػػوةر ميػػػارات جدتػػػدة أو تعزةػػػز  هيسػػػاعدو مرشػػػد لعضػػػو أكثػػػر  بػػػرة ىػػػو 
ـ ليفيػػػ  اسػػػت داـ لػػتعممسػػػاعدة ال ال ػػدام موجػػودة. فعمػػػ  سػػبت  المثػػػاؿ قػػد ي تػػػاج أعضػػاا النػػػادؼ 

جتػػدة لممارسػػػ  ميػػارات الت فتػػػز فرصػػػ   لعضػػػو  ػػال  العمػػػ  لمرشػػديعػػد و  الدعابػػ  فػػي العػػػرض.
 . واإلرشاد
 
 
  العالية األداءعضو الهيئة اإلدارية لشخص يعمل يي مشروع برنامج القيادة توجيث 

دا ػ  ا تيارىػا عاليػ  األداا عضػوا يعمػ  ل ائػد لمشػروع مػف ا تياره/تتطمب برنػامج ال يػادة 
ألعضػػػاا الػػػذتف يعممػػػوف فػػػي لجنػػػ  توجيػػػو افػػػي  يملنػػػؾ المشػػػارل . توستماسػػػترزبتئػػػ  ال أو  ػػػارج
عد ىػذا تسػا  تػث انػؾ  اإلرشػادميػارات بمثابػ  فرصػ  ممتػازة لممارسػ  الػدور ذلؾ يعد و  المشروع 

 ة. العضو عم  تعمـ وممارس  ميارات ال ياد
 

 المصادر  
  ( 262رقـ  لتالوج) العالي  األداابرنامج ال يادة 
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 مخطط المشروع

ال ائػػد يعػػرض الجػػدوؿ التػػالي أدوار النػػادؼ أو االجتمػػاع التػػي تمبػػي متطمبػػات المشػػروع فػػي لتػػاب 
 .المتملف

مشػػػػػػػػػػروع   الدور
1 

 مشػػػػػروع
2 

مشػػػػػػػػػػػػروع 
3 

مشػػػػػػػػػػػػروع 
4 

مشػػػػػػػػػػػػروع 
5 

مشػػػػػػػػػػػػروع 
6 

مشػػػػػػػػروع 
7 

مشػػػػػروع 
8 

  مشػػػػػػػػػػروع
9 

مشػػػػػػػػػػػروع 
11 

       X  X     ال طتب.

    X  X  X      X  م يـ ال طب .

        X    مراقب الوقت

        X  X  X  X  المدقو الُمتوؼ 

عػػػػػػػداد أصػػػػػػػوات مػػػػػػػ ا 
 الفراغ

X           

موضػػػػػػػػػوعات  طتػػػػػػػػػب 
  السا  

X           

موضػػػػػػػػػػػػوعات  دترمػػػػػػػػػػػػ 
  .السا  

   X  X   X     

  X  X   X   X  X   X   الم ّيـ العاـ
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  X  X   X  X   X     .مدتر االجتماع

فػػػػػػػي تنظػػػػػػػيـ  مسػػػػػػػاعدال
  .ال طاب مساب   

     X      

  X           ال طاب رئيس مساب   
فػػػػػػػي تنظػػػػػػػيـ  المسػػػػػػػاعد

 . اص  دث
     X     

 X           ال اص ال دثرئيس 
فػػػػػػػي تنظػػػػػػػيـ  المسػػػػػػػاعد

   مم  العبلقات العام .
     X     

رئػػػيس  ممػػػ  العبلقػػػات 
 العام  

       X  X 

فػػػػػػػي تنظػػػػػػػيـ  المسػػػػػػػاعد
 ممػػػػػػػػػػػػػػػػ  أو مسػػػػػػػػػػػػػػػػاب   

  عضوي .ال

     X     

رئيس  ممػ  أو مسػاب   
 عضوي  ال

       X  X 

فػػػػػػػػي عمػػػػػػػػ   المسػػػػػػػػاعد
 الرسال  اإل بارة  

     X     

     X      رئيس الوةب  مساعد

م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  
اإل بارةػػػػػػػػػػ  أو رئػػػػػػػػػػيس 

 وةب ال

         X 

مسػػػػاعد الضػػػػتوؼ فػػػػي 
  اجتماع النادؼ.

      X    
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  X          مرشد العضو الجدتد

شػػد العضػػو الموجػػود مر 
 بالفع 

        X  

  X          اإلرشادلجن  عضو 

 

 

 

 
 مسارات القيادة واالتصاؿ لمنظمة التوستماسترز العالمية

 
اؿ و مسػػػار قيػػػادة. مسػػػار اتصػػػ –مػػػف مسػػػارةف  زلمنظمػػػ  التوستماسػػػتر برنػػػامج التعميمػػػي تتكػػػوف ال
العمػ  عمػ   ؾ  و يملنػغتػر مشػترلاف بشػل  لمػيف فالمسػارا معػا لمشػارل  فػي المسػارةف يملنؾ ا

 م ددة.  إلنجازاتاالثنتف معا في نفس الوقت. لما أنيما ي دماف ت دتر 
فػي لػ   الملافػآت ترقيػ الرسـ البياني التػالي  يعرض متطمباتيا.و  الملافعت الصف   التالي  توضح
 ر.مسا
 

 مسػػػػػػار التواصل
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 مسػػػػار القيادة

 
 

انًتواصم انًتقدو 

 انًستوى انفضٌ 

 

 انقائد انًتقدو 

 انًستوى انفضٌ 

 انقائد انًتقدو  

 انًستوى انثسونصً 

انًتًكنانقائد   

 انعضو انجدٍد

انًتواصم انًتقدو 

 انًستوى انرهثي 

 

 انًتواصم انًتقدو

 انًستوى انثسونصً 

 

يدٍس االجتًاع 

 انًًَص

انًتواصم 

 انكفء

 ه
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 متطمبات الجائزة
  يملنػػؾ ال صػػوؿ عمػػ  جػػوائز االتصػػاؿ و ال يػػادة التاليػػ . لتفاصػػت   2116تولتػػو  1بدايػػ  مػػف 

   شاىد طمبات الجوائز بذاتيا .  عف المتطمباتملتمم
 

 مسار االتصاؿ
     

 المتمكفالمتواصل 
 المتطمبات 
 أكم  لتتب ال طتب المتملف   -

 

نائػب رئػيس النػادؼ لمشػئوف التعميميػ   إلػ  المتملفالمتواص  ارس  استمارة عند إتماـ المتطمبات  
بعد استكماليا وتوقيعيا من نموذج مف الكتاب  المتملفاستمارة المتواص  أو أرس   اإلنترنتعم  

 لمرلز الرئيسي.ا إل سج  إتماـ المشروع 
 

 سوؼ تحصل عمى  
 تصدتو شيادة

 العم رسال  إل  صا ب 
 لتابتف مت دمتف

 

  "المستوا البرونزا"  المتقدـ المتواصل
 المتطمبات 

 (المتملفمدتر االجتماع أو  اص  عم  جائزة ) المتملفالمتواص  عم  جائزة  ال صوؿ -
 التواص  المت دـ  لتب برنامجتف مف برامج إتماـ -

 

نائػػػب رئػػػيس  إلػػػ  المتواصػػػ  المت ػػػدـ "المسػػػتوػ البرونػػػزػ"ارسػػػ  اسػػػتمارة عنػػػد إتمػػػاـ المتطمبػػػات  
 المتواصػػ  المت ػػدـ "المسػػتوػ البرونػػزػ"اسػػتمارة النػػادؼ لمشػػئوف التعميميػػ  عمػػ  اإلنترنػػت أو أرسػػ  

 لمرلز الرئيسي.بعد استكماليا وتوقيعيا من نموذج سج  إتماـ المشروع إل  امف الكتاب 
 

 سوؼ تحصل عمى 
  وتتصد شيادة

 العم رسال  إل  صا ب 
 المتواصل المتقدـ "المستوا الفضى"  
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 المتطمبات 
مػدتر أو  اص  عمػ  جػائزة ) المتواص  المت دـ "المستوػ البرونزػ"جائزة عم  ال صوؿ  -

 ( "المستوػ البرونزػ"مدتر االجتماع المت دـ أو  اص  عم  جائزة  المتملفاالجتماع 

 لجوائز الساب  (يلوف تـ إتماميما ف  اعم  أال ف )إضافتت إتماـ لتابتف -
 مف سمسم  المت دث األفض  أو سمسم  النادؼ الناجح المشارل  ف  برنامجتف -

 

نائػب رئػيس النػادؼ  إلػ  "الفضػ المتواص  المت دـ "المستوػ ارس  استمارة عند إتماـ المتطمبات  
مػف الكتػاب  "الفض "المستوػ  المتواص  المت دـاستمارة لمشئوف التعميمي  عم  اإلنترنت أو أرس  

 لمرلز الرئيسي.بعد استكماليا وتوقيعيا من نموذج سج  إتماـ المشروع إل  ا
 

 سوؼ تحصل عمى  
  وتصدت شيادة

 العم رسال  إل  صا ب 
 

 المتواصل المتقدـ "المستوا الذهبى"  
 المتطمبات 

مػدتر   جػائزة )أو  اصػ  عمػ "الفضػ المتواصػ  المت ػدـ "المسػتوػ جػائزة عمػ   ال صوؿ -
مػػدتر االجتمػػاع المت ػػدـ ( أو  اصػػ  عمػػ  جػػائزة "المسػػتوػ البرونػػزػ" المػػتملفاالجتمػػاع 
 ( "الفض "المستوػ 

 لجوائز الساب  (عم  أال يلوف تـ إتماميما ف  اف )إضافتت إتماـ لتابتف -
التواصػػػػ  أو برنػػػػامج ال يػػػػادة النجػػػػاح و ال يػػػػادة أو برنػػػػامج النجػػػػاح و  المشػػػػارل  فػػػػ  برنػػػػامج -

 شاب .ال

 ف  ال طب الثبلث  األول .عضو جدتد  /إرشادتدرةب -

 

نائػب رئػيس النػادؼ  إلػ  "الػذىب المتواص  المت دـ "المسػتوػ ارس  استمارة عند إتماـ المتطمبات  
مػف الكتػاب  "الػذىب المتواص  المت دـ "المستوػ استمارة لمشئوف التعميمي  عم  اإلنترنت أو أرس  

 لمرلز الرئيسين نموذج سج  إتماـ المشروع إل  ابعد استكماليا وتوقيعيا م

 سوؼ تحصل عمى 
  وتصدت شيادة

 العم رسال  إل  صا ب 
 مسار القيادة
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 المتمكفالقائد 
 المتطمبات 

  .المتملفلتاب ال ائد  إتماـ -
 

نائب رئيس النادؼ لمشئوف التعميميػ  عمػ   إل  المتملفارس  استمارة ال ائد عند إتماـ المتطمبات  
بعػػد اسػػتكماليا وتوقيعيػػا مػػن نمػػوذج سػػج  مػػف الكتػػاب  المػػتملفاسػػتمارة ال ائػػد نترنػػت أو أرسػػ  اإل

 لمرلز الرئيسيإتماـ المشروع إل  ا
 

 سوؼ تحصل عمى 
  وتصدت شيادة

 العم رسال  إل  صا ب 
 

 "المستوا البرونزا" لقائد المتقدـ ا
 المتطمبات 

  .المتملفعم  جائزة ال ائد  ال صوؿ -
   (.المتملفمدتر االجتماع أو جائزة ) المتملف المتواص جائزة  عم  ال صوؿ -

  نائػػب رئػػيس  النػػادػ نػػادؼ ) رئػػيسال فػػ  لمػػدة سػػت  شػػيور لموظػػ  العمػػ  عمػػ  األقػػ  -
  نائب رئيس النادؼ لشؤوف العضوي لشؤوف وف التعميمي   نائب رئيس النادؼ النادؼ لمشئ

  طػػػ  نجػػػاحالمشػػػارل  فػػػي نظػػػاـ( و  ضػػػابط  أمػػػتف  زةنػػػ  أو سػػػلرتترالعبلقػػػات العامػػػ    
 النادؼ أثناا ال دم  في ىذه الوظائ .

تدرةب موظف  النادػ ت ػت رعايػ  في الوظائ  الساب   في برنامج  العم ثناا المشارل  أ -
  الم اطع .

 النادػ الناجح أو/و سمسم  ال يادة الممتازة. مف سمسم  المشارل  ف  برنامجتف -

 

نائػػب رئػػيس النػػادؼ  إلػػ  المت ػػدـ "المسػػتوػ البرونػػزػ" سػػتمارة ال ائػػدارسػػ  اعنػػد إتمػػاـ المتطمبػػات  
مػػف الكتػػاب  المت ػػدـ "المسػػتوػ البرونػػزػ" اسػػتمارة ال ائػػدلمشػػئوف التعميميػػ  عمػػ  اإلنترنػػت أو أرسػػ  

 لمرلز الرئيسي.بعد استكماليا وتوقيعيا من نموذج سج  إتماـ المشروع إل  ا
 

 سوؼ تحصل عمى 
  وتصدت شيادة
 العم إل  صا ب رسال  

 

 " الفضىالقائد المتقدـ "المستوا 
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 المتطمبات 
  (.ال ديم  المتملفأو جائزة ال ائد ) "المستوػ البرونزػ"المت دـ  ال ائدعم  جائزة  ال صوؿ -
ب  ػػاكـ الم اطعػػ      نائػػم اطعػػ  )  ػػاكـ م اطعػػ  ال فػػ  لموظػػ  العمػػ  فػػ  دورة لاممػػ  -

 أمتف  زةن    اكـ قسـ   اكـ منظم (  النادػ موظ  عبلقات عام    أمتف سر

  ال يادة العالي  األداا.إكماؿ برنامج  -

 أو مدرب  لمرشد لمنادؼ أوبنجاح لراعي  العم  -

 

نائػػب رئػػيس النػػػادؼ  إلػػ  "الفضػػ المت ػػدـ "المسػػتوػ  ارسػػ  اسػػتمارة ال ائػػدعنػػد إتمػػاـ المتطمبػػات  
بعػد مػف الكتػاب  "الفضػ لمت دـ "المستوػ ا استمارة ال ائدلمشئوف التعميمي  عم  اإلنترنت أو أرس  

 لمرلز الرئيسي.استكماليا وتوقيعيا من نموذج سج  إتماـ المشروع إل  ا
 

 سوؼ تحصل عمى 
  وتصدت شيادة

 العم رسال  إل  صا ب 
 

 مدير االجتماع المميز جائزة 
 المتطمبات 

قائػػد جػائزة  ال صػوؿ عمػ )أو "المسػتوػ الػذىب" المت ػدـ  ال صػوؿ عمػ  جػائزة المتواصػ  -
 (االجتماع المت دـ "المستوػ الذىب"

 ال ائػػػدعمػػ  جػػػائزة  ال صػػػوؿ)أو "المسػػػتوػ الفضػػ " المت ػػدـ ال صػػوؿ عمػػػ  جػػائزة ال ائػػػد  -
 المت دـ(

عنػد إتمػاـ المتطمبػات   .جائزة قائد االجتماع الممتز تعد أعم  ت دتر يملف لمعضو ال صػوؿ عميػو
نائػػب رئػػيس النػػادؼ لمشػػئوف التعميميػػ  عمػػ  اإلنترنػػت أو  ارسػػ  اسػػتمارة قائػػد االجتمػػاع الممتػػز إلػػ 

بعػػد اسػػتكماليا وتوقيعيػػا مػػن نمػػوذج سػػج  إتمػػاـ مػػف الكتػػاب اسػػتمارة قائػػد االجتمػػاع الممتػػز أرسػػ  
 لمرلز الرئيسي.المشروع إل  ا

 

 سوؼ تحصل عمى 
 شرؼ لو  

 العم رسال  إل  صا ب 
 التواصل والقيادة أخرا يى مسارا يرص 
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خبػرات الوييما يمي بعػض  التوستماسترز. منظمة زادت استفادتؾ مف كمما كمما زادت مشاركتؾ،
  .األخرا المتاحة لؾ كعضو مف أعضاء نادي التوستماسترز ةميالتعمي

 داقيادة النا

 النػادؼ رئػيس نائػب أو ل زةنػ  hأمػتف أو بالنػادؼ ضػابط النظػاـيػ : فػ  أ ػد الوظػائ  التال بالعمػ 

 لمشػئوف  النػادؼ رئػيس نائػب أو العضػوي  لشػئوف  النػادؼ رئػيس نائػب أو العامػ  العبلقػات لشػئوف 

سػت دميا فػي جوانػب يملنؾ اال يادة التي  ميارات مف مزةًدا ستتعمـ النادؼ  رئيس  ت  أو التعميمي 
  ال يادة.  مسارفي  البرونزؼ  المستوؼ  ػ المت دـ ملافعة ال ائدنت  ن و   طوة تكسبؾ ال ياة الم تمف 

 العالية األداء القيادة 

 العمميػػ  ممارسػاتالتعميمػات و ال (262رقػـ  لتػالوج) ي ػدـ ىػذا البرنػامج الملػوف مػف  مسػػ  مشػارةن
 دتػػػد األىػػػداؼ الميمػػػ  والرؤيػػػ  وت تطػػػوةرم يػػػادة عمػػػ  غػػػرار واألنشػػػط  ال تويػػػ  لميػػػارات ال لػػػبض

 اإلرشادلجن  بواسط  الجيود التي تبذليا  ستتـ ت تيـالفرؽ.  وبنااوت دتد ال يـ لت  ي يا والت طيط 
منظمػػػ  التوستماسػػػترز العالميػػػ  عمػػػ  الرسػػػم  لموقػػػن يملنػػػؾ ت ػػػديـ طمبػػػؾ عمػػػ  الال اصػػػ  بػػػؾ. 

   www.toastmasters.org.: اإلنترنت

 القيادة خارج النادي

ادة عمػ  مسػتويات أ ػرػ مػف ترز العالمي  فرص أ رػ لتنميػ  ميػارات ال يػستماتوسالتوفر منظم  
عمػ   األنديػ  ممػا يسػاعد؛ م اطعتػؾقسػـ فػي أو م ػافع  منط ػ فيملنؾ العم  لم افع   المؤسس 

عامػ   أو نائػب الم ػافع لشػئوف عبلقػات بػ  ويملػف أف تصػبح موظػ   فعاؿ. بشل أداا مياميا 
إف ت مػد مناصػب  .م اطعػ شػئوف التعميميػ  والتػدرةب أو  تػ  م ػافع التسوةو أو نائػب الم ػافع لم

ميتمػػتف مػػف األفػػراد  مجموعػػ تتػػيح لػػؾ الفرصػػ  لػػتعمـ ميػػارات جدتػػدة والعمػػ  مػػن  الم اطعػػ دا ػػ  
 .الفضػ  المسػتوؼ  ػػ المت ػدـ ملافػعة ال ائػدنتػ  ن ػو   طػوةبت  تػو أىػداؼ مشػترل   لمػا ستكتسػب 

جمػػػػس إدارة منظمػػػػ  التوستماسػػػػترز العالميػػػػ  بػػػػ  ولربمػػػػا لرئاسػػػػ  وأ تػػػػًرا يملػػػػف أف تػػػػتـ انت ابػػػػؾ لم
  فاإلملانيات ال تعد وال ت ص . المؤسس  لل .

 ة المتميزة سمسة القياد

 لتنمي  ميارات ال يادة. أسالتب وأفلار مفتدة( نصائح 311رقـ  لتالوج) ة المتمتزةسمس  ال يادت دـ 

"ال ائػد المثػالي" و"تطػوةر الميمػ "  :البػرامج ىػذه  تشػم لناديػؾ.دقػائو  11يملنؾ ت ديـ برنامج ل  
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" و"االنتػداب مػف أجػ  التفػويض" و"تكػوةف الفرةػو" ليا و"ال يـ وال يادة" و"ت دتد األىداؼ والت طيط
" و"ت فتػػػػز األشػػػػ اص" و"تسػػػػوي  النػػػػزاع" و"ال دمػػػػ  لمػػػػدربو"ت ػػػػديـ التع تبػػػػات الفعالػػػػ " و"ال ائػػػػد 

  ترز العالميػػػػػػ سػػػػػػلموقػػػػػػن اإللكترونػػػػػػي لمنظمػػػػػػ  التوستماا زوروا  لطمػػػػػػب السمسػػػػػػم  وال يػػػػػػادة".
www.toastmasters.org.  

 سمسمة المتحدث األيضل

عػف دقػائو  11( ىي مجموع  مف البرامج التي مدتيا 269رقـ  لتالوجسمسم  المت دث األفض  )
ل ػػاا الإعػداد  ليفيػ   م دمػػ " مػا تمػػي:تشػػم  البػػرامج المتا ػ   .التػػي يملنػؾ ت ػديميا لمنػػادؼبػ   طواا

ال طبػػػ " و"إنيػػػاا ال طبػػػ " و"الػػػت مص مػػػف الرىبػػػ  فػػػي ال ػػػدتث" و"الت ػػػدث االرتجػػػالي" و"ا تيػػػار 
الموضػػػوع" و"التعػػػرؼ عمػػػ  الجميػػػور" و"تنظػػػيـ ال طبػػػ " و"إعػػػداد م دمػػػ " و"اإلعػػػداد والممارسػػػ " 

ترز سػػػالموقػػػن اإللكترونػػػي لمنظمػػػ  التوستما زوروا  لطمػػػب السمسػػػم  ". و"اسػػػت داـ لتػػػ  الجسػػػد".
 .www.toastmasters.org لعالمي  ا

 

 سمسة النادي الناجح

 النػػادؼ ف سػػب. مػػوظف مسػػئولي  لػػ  عضػػو  ولػػيس مسػػؤولي   ىػػ نػػادؼ التوستماسػػترز نجػػاح 

( ىػي مجموعػ  مػف البػرامج التػي يملنػؾ ت ػديميا لمنػادؼ 289رقػـ  لتػالوجوسمسم  النػادؼ النػاجح )
 الملمػ  بػػو  والتعكتػػد عمػ  الػػدور النػادؼ اجتماعػاتالجػودة فػػ  جوانػػب  تعػالج مجموعػػ  مػفوالتػي 
 إتجػػاد"ل ظػػات صػػدؽ" و" البػػرامج المتا ػػ  تشػػم : .ضػػو لمسػػاعدة النػػادؼ وبػػاقي األعضػػاالػػ  ع

" و" مو أفض  منػاخ لمنػادؼ" األولازةوف أعضاا جدد لمنادؼ" و"الت تيـ مف أج  الت فتز" و"إغبلؽ 
 إلػػػػ  مػػػػا وراا النػػػػادؼ" الػػػػذىاببالتعيػػػػد" و"و"إنجػػػػاز األدوار والمسػػػػؤوليات" و"اإلرشػػػػاد" و"االلتػػػػزاـ 

الموقػػن  زوروا  لطمػػب السمسػػم  . و"برنػػامج التوستماسػػترز التعميمػػي" نػػادؼ متمتػػز"تصػػبح  و"ليفػػي
  .www.toastmasters.org ترز العالمي  ساإللكتروني لمنظم  التوستما

 

  دةايوالتواصل والقبرامج النجاح والقيادة 

بػػرامج شػػارل  فػػ  ىػػذه المال أولتواصػػ  وال يػػادة عػػف طرةػػو تنفتػػذ اقيمػػ  عػػف يملنػػؾ تعمػػـ ميػػارات 
تعميـ األعضػاا أو  ارجػو فػي الشػرل   بيدؼدا   النادؼ  تفبرنامجال ويملف تنفتذ لبليمي . التعم



 

 انًتًكن انقائد
 

033 

ترجػػ  زةػػارة الموقػػن اإللكترونػػي لمنظمػػ   لمزةػػد مػػف المعمومػػات  .سػػمع  جتػػدةأو المجتمػػن لبنػػاا 
  ( مف المرلز الرئيسي.211رقـ  لتالوجب لتتب "توسين األفو" )طمأو التوستماسترز العالمي  

 

  برنامج التواصل 

تعطيػؾ المشػرعات العشػر  التواصػ . ال يػادة: مياراتجزا  توػ مف  لتعمـناديؾ فرص  جتدة  توفر
الميارات ال يم  مث  المادة المنظم  ولتػ  الجسػد بعض تعمـ الفرص  ل المتملفلتاب التواص   في

تتم   تع تبػػػات مفتػػػدة مػػػف أ ػػػد سػػػ لمػػػا انػػػؾ المرئيػػػ . وسػػػائ  المسػػػاعدةوتنػػػوع الصػػػوت واسػػػت داـ 
تيػػذتب مػػف ىػػذا الكتػػاب تسػػتطين  االنتيػػاابعػػد  .وجػػدتر بػػاال تراـقػػوػ الم يمػػتف بمػػا تجعمػػؾ قائػػًدا 

لتػػاب  تتػػعل  لػػ   15 مػػفىػػذا البرنػامج تتػػعل    مياراتػػؾ فػػي برنػػامج التواصػ  المت ػػدـ. وت سػتف
ترلػػػز بعػػػض الكتػػػب عمػػػ  الميػػػف التػػػي تتعمػػػو  منيػػػا مػػػف  مسػػػ  مشػػػارةن مػػػف مشػػػارةن ال طػػػب.

الػبعض اآل ػر موضػوعات معتنػ   ت اطػببالعرض  مث  العبلقػات العامػ  وال طػب الفنيػ   بتنمػا 
ي ا تيػار الكتػب التػي تدرسػيا والميػارات ولؾ مطمو ال رة  ف مث  التواص  من اآل رةف والفلاى .

 .86ولممزةد مف المعمومات فيما تتعمو بالكتب عميؾ الرجوع إل  صف    التي تتعمميا.

  الشبابقيادة 

  من الشباب لمساعدتيـ ( فرص  رائع  لؤلعضاا لمعم811رقـ  لتالوج) ة الشبابقياديعد برنامج 
لمزةػد مػف المعمومػات  فػي تعمػـ ميػارات ال طابػ  وال يػادة البلزمػ  ليػـ لت  تػو النجػاح فػي  يػاتيـ.

( مػػف 811الشػػباب " )دلتػػ  رقػػـ قيػػادة  ػػوؿ بػػدا البرنػػامج  ترجػػ  طمػػب "لتتػػب معمومػػات برنػػامج 
الميػػػػػ  عمػػػػػ  العنػػػػػواف المرلػػػػػز الرئيسػػػػػي أو زةػػػػػارة الموقػػػػػن اإللكترونػػػػػي لمنظمػػػػػ  التوستماسػػػػػترز الع

www.toastmasters.org . 

 

 

 مسابقات الخطابة

ت ػػدـ منظمػػ  التوستماسػػترز العالميػػ  العدتػػد مػػف مسػػاب ات ال طابػػ   ال طابػػ  التنافسػػي ؟ب تيػػتـىػػ  
ف لػـ تكػف .مسئوؿ بيالالتي يملنؾ المشارل  فتيا لمتسابو أو  المشػارل   فيملنػؾ ب تـميػو تػ  واا
ىػػي مسػػاب   ال طابػػ  العالميػػ  السػػنوي    المسػػاب   األكبػػر الػػتعمـ مػػف مشػػاىدة المتسػػاب تف ف سػػب 

http://www.toastmasters.org/
http://www.toastmasters.org/
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منظمػػػػ  ل المػػػػؤتمر السػػػػنوػ التػػػػي تبمػػػػ  أوجيػػػػا فػػػػي المرا ػػػػ  النيائيػػػػ  لممسػػػػاب   التػػػػي ُتع ػػػػد  ػػػػبلؿ 
لمشػئوف التعميميػ   من نائب رئػيس النػادؼ ت دث التوستماسترز العالمي  في أغسطس مف ل  عاـ.

  وؿ المساب ات التي ي يميا النادؼ.

 المفوض الخطيببرنامج 

ىػػذا البرنػػامج ُمعػػد  صيًصػػا لؤلفػػراد الػػذتف أبػػدوا ميػػارات  طابػػ  بػػارزة فػػي العػػروض الكبػػرػ  ػػارج 
  ترجػػػ  زةػػػارة الموقػػػن واسػػػتمارة الت ػػػديـلمتعػػػرؼ عمػػػ  متطمبػػػات البرنػػػامج  منظمػػػ  التوستماسػػػترز.

 لتػػالوجالمفػػوض" ) ال طتػػببرنػػامج  واسػػتمارة نظمػػ  التوستماسػػترز أو طمػػب "لتتػػب اإللكترونػػي لم
  ( مف المرلز الرئيسي.1218رقـ 

 الخطباء  دائرة/نقابة

مػػف شػػعنيا ت ػػديـ بعػػض ال بػػرات المتعم ػػ  بال طابػػ  أمػػاـ جميػػور  دائػػرة ال طبػػااإف المشػػارل  فػػي 
فػػي  ػػتف تػػتعمـ المجتمػػن المزةػػد عػػف  فعنػػت تشػػارؾ فػػي مشػػارةن المجتمػػن اليامػػ   م تمػػ  وجدتػػد 
وليػذا  ترز العالميػ  ال ت ػر أيػ  منظمػ  أو قضػي  أ ػرػ سػمنظمػ  التوستما ا ػذر: التوستماسػترز.

  وةنبتػػي لممت ػػدثتف توضػػيح تطػػوعيال بمثمبػػ  العمػػ  دائػػرة ال طبػػااالسػػبب  تكػػوف مشػػارلتكـ فػػي 
 األندي  غتر ممزم  .ترز العالمي أو منظم  التوستماس النادؼ عفوليس  عف أنفسيـأنيـ تت دثوف 
ف لػػاف معظميػػا يفعػػ  ذلػػؾ. لم طبػػاابإنشػػاا ملتػػب  ملاتػػب لممت ػػدثتف فػػي بعػػض توجػػد  لمػػا  واا

  .الم اطعاتبعض 

إنشاا أ د الملاتب  ت دث  وترةد ليس بيما ملتب لم طباا م اطعتؾأو  ؾناديإذا لاف           
( مػف المرلػػز 127رقػـ  لتػالوج" )دائػرة ال طبػػاا لراسػ أو طمػب " الم اطعػػ مػن مسػئولي النػادؼ أو 

  الرئيسي لم صوؿ عم  معمومات بشعف تكوةف أ د الملاتب.

 

 

 المؤتمرات والمحايل

وت ػػدـ  .واألعضػػاا عمػػ   ضػػور المػػؤتمر األنديػػ سػػنوًيا وةػػتـ تشػػجين ةف مػػؤتمرً  م اطعػػ لػػ   تع ػػد
دة  لمػا ت ػدـ التػدرةب لمسػئولي موضػوعات ال طابػ  وال يػا عفمعظـ المؤتمرات الندوات التعميمي  
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 عػفإليػو  م اطعتػؾعمػ  معمومػات مػف  ا صػ  النػادؼ  إلػ  جانػب العدتػد مػف األنشػط  األ ػرػ.
  المؤتمرات ال ادم .

في تونتو مف ل  عاـ  يع د ل  إقميـ مف أقاليـ التوستماسترز الثماني  في أمرةلا الشمالي  مؤتمًرا  
ىػػذه المػػؤتمرات ىػػي األ ػػرػ النػػدوات التعميميػػ  والبػػرامج ت ػػدـ  .الػػدعوة لؤلعضػػاا ل ضػػوره وةوجػػو

لمزةػد مػف المعمومػات  ػوؿ المػؤتمرات اإلقميميػ   ترجػ  زةػارة الموقػن  األنشػط  األ ػرػ.و التدرةبيػ  
  .www.toastmasters.orgاإللكتروني لمنظم  التوستماسترز العالمي   

طس مف ل  عاـ  تستضت  منظمػ  التوستماسػترز العالميػ  الم فػ  الػدولي  الػذؼ يفػتح وفي أغس
أربع  أيػاـ النػدوات  يستمروي دـ ىذا ال دث الذؼ  أبواب  لجمين األعضاا مف م تم  ب اع العالـ.

واالنت ابػػػػات لممسػػػػئولتف والمػػػػدترةف   التعميميػػػػ   ػػػػوؿ ال طابػػػػ  وال يػػػػادة  و فػػػػبلت ت ػػػػديـ الجػػػػوائز
النيائي  مف مساب   ال طاب  العالمي    تث تتـ ا تيار البط  العالمي لم طاب     موالمر   فالدولتت
ترجػ  زةػارة الموقػن اإللكترونػي لمنظمػ   لمزةد مف المعمومات  ػوؿ الم فػ  الػدولي ال ػادـ  العام .

 .rs.orgwww.toastmasteالتوستماسترز العالمي   

 

 

 

 

 

 

 

 حوؿ النادي الذي تنتمي إليث

وطرة ػ  عممػو  ف ػد عػف ناديػؾ  لمعرف  المزةد .منظم  التوستماسترز برات تعميـ ىو مرلز  ناديؾ
تساعدؾ المعمومات التالي  بشعف اجتماع النادؼ نفسو وأدوار ومسؤوليات المشارلتف في االجتماع 

  ولذلؾ قيادة النادؼ.

http://www.toastmasters.org/
http://www.toastmasters.org/
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 اجتماع النادي

  ف اجتماع نادؼ التوستماسترز مف ثبلث  أجزاا رئيسي :تتكو 

مػػف االجتمػػاع  تم ػػي عػػدد مػػف األعضػػاا ال طابػػات   ػػبلؿ ىػػذه الف ػػرة :الخطػػب المعػػدة مسػػبًقا
ثبلثػػػ   عػػػادة مػػػا تػػػتـ إدراج التواصػػػ  المت ػػػدـ.و  المػػػتملفالتواصػػػ   لتػػػاب  مشػػػارةنعمػػػ   المعتمػػػدة

 مدتو.و تبًعا لبرنامج االجتماع  لعددىذا اومن ذلؾ ف د ت تم   األق  مت دثتف عم  

مفتػد  بعسػموبمعػدة أو دور قيػادؼ شػفوًيا عػف طرةػو عضػو زمتػ    طب تتـ ت تيـ ل   :التقييمات
عػػبلوة عمػػ  ذلػػؾ  يعػػد الم ػػيـ ت تيًمػػا لتابًيػػا  لمػػا توجػػو . اسػػت داـ معػػاتتر الت تػػيـ المػػذلورةب وبنػػاا

  .ال طتب أيضا إل  الدعوة لجمين األعضاا لت ديـ التعمي ات الكتابي 

مشػػارلتف فػػي البرنػػامج  األعضػػاا التتػػر أمػػاـتتػػاح الفرصػػ    ىػػذه الف ػػرةفػػي   السػػاحةموضػػوعات 
  وا دة أو دقي تتف.دقي   لت ديـ م ادثات ارتجالي  لمدة 

تتػيح  .شػئوف النػادؼ لمعالجػ مػرة عمػ  األقػ  لػ  شػير  تجػارػ أيًضػا اجتمػاع  األنديػ تع ػد بعػض 
 ربمػػا ت تمػػ   .جػػرااات األساسػػي  وميػػارات ال يػػادةممارسػػ  اإلل  لؤلعضػػاا ىػػذا االجتمػػاع الفرصػػ

 تػػث تجتمػػن بعػػض  االجتمػػاع  لمػػدة  تبًعػػا ت تمػػ  أيضػػا مػػدة لػػ  ف ػػرةقػػد و  ىػػذه الف ػػرات.ترتتػػب 
فيمػا تمػي  دقي ػ  أو أكثػر. 91لمػدة سػاع  وا ػدة أو أقػ   فيمػا تجتمػن بعػض النػوادؼ لمػدة  األنديػ 

  لمدة ساع  وا دة. تجتمنادؼ التي نموذج ألجندة أ د النو 

 نموذج ألجندة أحد االجتماعات

  الوقت

 الرئيس 00 00

 الدعوة لع د االجتماع لت ديـ الطمبات 

 (ػ )ا تيار  )تضرع(دعوة األعضاا 

 ت ديـ الضتوؼ 

 مدتر االجتماعت ديـ  
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 مدير االجتماع 05 00

  مراقب الوقتلعاـ  ت ديـ عداد أصوات م ا الفراغ  المدقو المتوؼ  الم يـ ا 
 الخ

 مدير االجتماع 10 00

 1ت ديـ ال طتب رقـ  

 لتاب ال طب  

 2ت ديـ ال طتب رقـ  

 ت ديـ ال طب  

  السا  موضوعات  م دـت ديـ  

 الساحةموضوعات  مقدـ 26 00

 السا  موضوعات شرح  

 السا  موضوعات ع د جمسات لمناقش   

 لمدتر االجتماعالت لـ  عودة 

 االجتماع مدير 43 00

 ت ديـ الم يـ العاـ 

 المقيـ العاـ 45 00

 الدعوة لت ديـ الت ارةر: 

 م يمو ال طب  

 مراقب الوقت 
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 المدقو المتوؼ  

 عداد أصوات م ا الفراغ 

 ت ديـ تعمي ات عام  عم  االجتماع 

 م يمو ال ادة 

 مدتر االجتماعإرجاع الت لـ  

  

 مدير االجتماع 55 00

 الجوائز ال الي  

 الت لـ لمرئيس دةعو  

 الرئيس 57 00

التوجو بالشلر لمضتوؼ عم   ضورىـ والسماح ليـ بت ديـ تعمي ات إف 
 رغبوا في ذلؾ

 مبل ظات الجمس  ال تامي  

 االجتماع انهاء  00 01

 ؾ ناديقيادة 

 لكػػف .وقػػدرة عمػػ  التعمػػيـ أكثػػر متعػػ  النػػادػ جعػػ تمعػػب المشػػارلوف فػػي االجتمػػاع دوًرا ميًمػػا فػػي 
. لمنػػادؼ طوةػػ  األمػػد جػػودة االجتمػػاع وت  تػػو النجػػاح مسػػئولوف عػػفمجموعػػ  مػػف األفػػراد ىنػػاؾ 

فيما تمػي المسػميات الوظيفيػ  والمعػاتتر ال اصػ  بلػ   المجن  التنفتذي .تعرؼ ىذه المجموع  باسـ 
 :المجن  التنفتذي عضو مف أعضاا 

ئولي  اإلشػػراؼ العػػاـ عمػػ  . تمعػػب الػػرئيس دور لبتػػر المسػػئولتف التنفتػػذتتف  وةت مػػ  مسػػالػػرئيس
  النادؼ وتشتتمو.
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  أما المعاتتر الواجب توافرىا  ارج اجتماع النادؼ فيي:

اإلشػػػراؼ عمػػػ    ال اصػػػ  باجتمػػػاع النػػػادؼ ومسػػػئوليو ضػػػماف اسػػػتيفاا مسػػػئولي النػػػادؼ لممعػػػاتتر
  تنميػ  عمػتشػجين ال ة المتمتػز والتعكتػد عمػ  انػو أ ػد األنديػ  نجاز أىداؼ برنامج النادؼ إل ط  ال

والمتواصػػ  المت ػػدـ وال ائػػد  المػػتملفال يػػادة عػػف طرةػػو دعػػـ جػػوائز المتواصػػ  و  التواصػػ  ميػػارات
 ضور مندوب النػادؼ  العضوي  بالنادػ لبناا  وجود برنامج دائـضماف   وال ائد المت دـ المتملف

؛  ضػػور وتصػػوةتيـ فتيػػاالنػػادؼ  أعضػػااأو  ضػػور  الم اطعػػ وتصػػوةتو فػػي اجتماعػػات مجمػػس 
عمػ  ا تيػار منػدوب النػادؼ أو إرسػاؿ المنػدوب إلػ   تصوةالمؤتمر اإلقميمي والم ف  الدولي والت

دسػػتور النػػادؼ وقوانتنػػو  اإلشػػراؼ عمػػ  العمميػػ  اإلدارةػػ  لمنػػادؼ بمػػا تتوافػػو مػػن  الم اطعػػ م ػػافع 
الجػدوؿ إعػداد   توستماسػترز العالميػ الومنظم   الم اطع من النادػ ال فاظ عم  عبلق    الدا مي 
عم   ضػور اجتمػاع النػادؼ أو  التتر قادراستبداؿ العضو  التنفتذي  المجن   اتجتماعال الشيرػ 

الب ث عف ال ادة؛ ضماف م ا جمين ملاتب النادؼ لممدة التالي   وضماف إجراا  المجن  التنفتذي  
لمسئولي النادؼ التدرةبي  ة   و ضور الدور لمنصبواالنت ابات في موعدىا المناسب  وااعداد  ميف  

  التي ترعاىا ال طاع.

  أما المعاتتر الواجب توافرىا في اجتماع النادؼ فيي:

نيائيا في الوقت الم ددضماف بدا االج   ت ديـ الضتوؼ ب فػاوة و ماسػ  التعكتد عم   تماعات واا
  النػػادؼ و/أو إتا ػػ  بعػػض الوقػػت قبػػ  االجتمػػاع وبعػػده لمت ػػدث مػػن الضػػتوؼ؛ قػػرااة بيػػاف ميمػػ

الوقػػوؼ عمػػ    فيػػومناقشػػ  برنػػامج النػػادؼ المتمتػػز والت ػػدـ الػػذؼ أ ػػرزه   ضػػو فػػي لػػ  اجتمػػاععر 
إعداد ت ػارةر بشػعف "ل ظػات   التوستماسترز وفي  ياتيـ الش صي برنامج إنجازات األعضاا في 

  الصدؽ" التي ي   يا النادؼ.

لمسػئولي  لمصػدرد ويعمػ  ي ػدـ الػرئيس السػابو لمنػادؼ التوجيػو واإلرشػا الػرئيس السػابق لمنػادي.
لمػا تػػرأس لجنػ  الترشػيح  ويسػػاعد فػي إعػداد  طػ  نجػػاح النػادؼ وةػدعـ جيػػود  النػادؼ وأعضػائو.

  النادؼ لي يصبح نادًيا متمتًزا.

تت مػػ  نائػػب رئػػيس النػػادؼ لمشػػئوف التعميميػػ  مسػػئولي   نائػػب رئػػيس النػػادي لمشػػئوف التعميميػػة.
يعػد  تجػد لػ  عضػو الفرصػ  لت  تػو أىدافػو التعميميػ . لكػ الت طيط الجتماعات النػادؼ الناج ػ  

  في ظ  غياب الرئيس. والمجن  التنفتذي اجتماعات النادؼ   تث ترأس ثاني أعم  مسئوؿ بالنادؼ

  المعاتتر الواجب توافرىا  ارج اجتماع النادؼ فيي:
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ع بثبلثػ  أسػابين الميػاـ قبػ  ع ػد االجتمػاو الت طيط الجتماعات النادؼ  استكماؿ الجداوؿ الزمنيػ  
تشػػػجين   سػػػبع  أيػػػاـ قبػػػ  االجتمػػػاع أو مسػػػ   قبػػػ لػػػ  جػػػدوؿ زمنػػػي عمػػػ  تعكتػػػد العمػػػ  األقػػػ  و 

ال صوؿ عم  تعيد مف األعضاا الجدد بت  تو جائزة المتواص   المشارل  في البرنامج التعميمي.
يػػد مػػف ا صػػ  عمػػ  تع فػػي غضػػوف عػػاـ وا ػػد أو أقػ  وت دتػػد ذلػػؾ إلل ػػاا الكممػػ  تباًعػا. المػتملف

فػي غضػوف عػاـ  "المسػتوػ البرونػزػ" لم صوؿ عم  جائزة المتواصػ  المت ػدـ األكفااالمتواصمتف 
 و "المسػػتوػ البرونػػػزػ" المتواصػػ  المت ػػدـوا ػػد  وا صػػ  أيًضػػا عمػػ  تعيػػد مػػف مسػػتممي جػػوائز 

 عمػ  ال صػوؿ عمػ  الجػائزة التاليػ  فػي غضػوف عػاـ وا ػد. "المستوػ الفضػ " المتواص  المت دـ

ال ائػػػد المت ػػػدـ فػػػي أو    المػػػتملف  عمػػػ  تعيػػػد مػػػف األعضػػػاا لم صػػػوؿ عمػػػ  جػػػائزة ال ائػػػد ا صػػػ
  عضػػاا ن ػػو ال صػػوؿ عمػػ  ىػػذه الجػػوائزتتبػػن الت ػػدـ الػػذؼ أ ػػرزه جميػػن األ غضػػوف عػػاـ وا ػػد.

 عػتف  ادؼفػي غضػوف اجتمػاعتف بعػد الت ػاقيـ بالنػ زالتوستماسػتر و األعضاا الجدد لبرنامج يوجت
ترأسػػيا عنػػدما لمنػػادؼ ل المجنػػ  التنفتذيػػ ا ػػرص عمػػ   ضػػور اجتماعػػات   لػػ  عضػػو جدتػػد مرشػػد

ت عمػ  ا تيػار منػدوب النػادؼ ةصػو التو الم اطعػ  مجمػس  ضور اجتماعػات   يلوف الرئيس غائًبا
الػػدورات التدرةبيػػ  لمسػػئولي   ضػػور  عمػػ  المسػػتوةتف اإلقميمػػي والػػدولي ات التجارةػػ جتماعػػاالفػػي 
 إعػػداد ضػػور اجتمػػاع النػػادؼ.   عمػػ اسػػتبداؿ العضػػو التتػػر قػػادر؛  الم اطعػػرعاىػػا تادؼ التػػي النػػ

  .لمنصبو ميف  

  المعاتتر الواجب توافرىا في اجتماع النادؼ فيي:

 فػػي االجتمػػاع األوؿ بعػػد الت اقػػو السػػا  موضػػوعات لػػ  عضػػو جدتػػد ليلػػوف مشػػارًلا فػػي  تعتػػتف
ف ع لتػاب الػت مص مػف ع ػدة المسػامن ت ػديـ مشػرو  الثالث أو ما قبمودور في االجتماع يلوف لو و 

 وىػ : أعضػاا النػادؼ لبػرامج سمسػم  النػادؼ المتمتػز ضػماف تنفتػذ  في االجتماع الرابن أو ما تميو
"الت تيـ مف أج  الت فتز"  و"ل ظات صدؽ"  و"اإلرشاد"  و"الب ث عػف أعضػاا جػدد لمنػادؼ" مػرة 

بن سنوي  بالتعاوف مػن رئػيس النػادؼ؛ عم  أداا النادؼ بصف  ر  ؼشرااإلوا دة عم  األق  سنوًيا؛ 
  اسػتمارة الجػائزة إلكمػاؿاألعضػاا  شػرعيسج  اسػتكماؿ مشػروع األعضػاا وتعكػد مػف  مف التعكد
  رئيس النادؼ. عند غياباالجتماع  ترأس

نائب رئيس النادؼ لشئوف العضوي  ىو مسئوؿ مف الدرج   نائب رئيس النادي لشئوف العضوية.
  الثالث  بالنادؼ.

  عاتتر الواجب توافرىا  ارج اجتماع النادؼ فيي:الم
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ذا لدعـ أىداؼ العضوي   تكوةف العضوي .المستمرة لجيود البرامج و الإدارة  عضو جدتد ل  شير واا
عضػػػًوا  21عضػػػًوا  ا ػػػرص عمػػػ  أف يصػػػ  العػػػدد إلػػػ   21لػػػاف عػػػدد أعضػػػاا النػػػادؼ ي ػػػ  عػػػف 

ضػػوي  النػػادؼ ومنظمػػ  التوستماسػػترز دعػػـ بػػرامج بنػػاا ع بنيايػػ  العػػاـ أو فػػي أقػػرب وقػػت مملػػف.
جػػراا برنػػامجتف مػػف بػػرامج عضػػوي  النػػادؼ الرسػػمتف عمػػ  األقػػ  سػػنوًيا؛ متابعػػ  وتتبػػن  العالميػػ  واا

إرسػػاؿ مػػذلرة   ضػػور الضػػتوؼ والت ػػاؽ األعضػػاا الجػػدد وعػػدـ  ضػػور األعضػػاا لبلجتمػػاع.
مػػػ  تعيػػػد مػػػنيـ متابعػػػ  إلػػػ  الضػػػتوؼ؛ شػػػرح البرنػػػامج التعميمػػػي لجميػػػن األعضػػػاا؛ ال صػػػوؿ ع

إ ضػار التطبي ػات إلػ  النػادؼ لمتصػوةت وفػي  ػاؿ  بااللت اؽ بالنادؼ وجمن تطبي ات العضػوي .
قبػػػوؿ األعضػػػاا  جمػػػن المسػػػت  ات والرسػػػوـ وااعطائيػػػا ألمػػػتف  زةنػػػ  النػػػادؼ مػػػن طمبػػػات الت ػػػديـ؛ 
  ضور اجتماعات اليتئػ  اإلدارةػ  لمنػادؼ؛  ضػور والتصػوةت عمػ  اجتماعػات مجمػس المنظمػ ؛
 ضػػور الػػدورات التدرةبيػػ  لمسػػئولي النػػادؼ التػػي ترعاىػػا ال طػػاع؛ ترتتػػب عمميػػ  إرسػػاؿ بػػدت  لػػؾ 

  ل ضور اجتماعات النادؼ إذا لـ تكف قادًرا عم  ال ضور؛ إعداد  ميف  لمملتب.

إل ػاا الت يػ  عمػ  الضػتوؼ وال ػرص عمػ   أما المعاتتر الواجب توافرىا فػي اجتمػاع النػادؼ فيػي:
يـ بطاقػػ  الضػػت ؛ إعػػداد ت رةػػر بشػػعف العضػػوي  ال اليػػ ؛ دعػػـ  مػػبلت العضػػوي  أف يمػػؤل لػػ  مػػن

  والتر تب باألعضاا الجدد  العم  من رئيس النادؼ ونائب رئيس النادؼ لمشئوف التعميمي  لضماف

أف لػػػ  عضػػػو جػػػدد تػػػد   بصػػػف  رسػػػمي  فػػػي االجتمػػػاع األوؿ بعػػػد التصػػػوةت عميػػػو عػػػف طرةػػػو 
 ػػػػدوىـ الرغبػػػػ  فػػػػي اسػػػػتكماؿ طمػػػػب الت ػػػػديـ لم صػػػػوؿ عمػػػػ  النػػػػادؼ؛ مسػػػػاعدة الضػػػػتوؼ ممػػػػف ت

  العضوي ؛ الت دث بصف  منتظم  من األعضاا مف الزمبلا لت دتد اال تياجات الواجب تمبتتيا.

نائب رئػيس النػادؼ لمعبلقػات العامػ  ىػو مسػئوؿ مػف الدرجػ   .نائب رئيس النادي لمعالقات العامة
  الرابع  بالنادؼ.

  توافرىا  ارج اجتماع النادؼ فيي:أما المعاتتر الواجب 

دعـ النادؼ لوسائ  اإلعبلـ الم مي ؛ إصػدار وتوزةػن نشػرة إ بارةػ  عمػ  األقػ  مػرة شػيرةا؛ تعزةػز 
بػػػرامج العضػػػوي ؛  ضػػػور اجتماعػػػات اليتئػػػ  اإلدارةػػػ ؛  ضػػػور أ ػػػداث التوستماسػػػترز األ ػػػرػ؛ 

ترتتػػب عمميػػ  إرسػػاؿ بػػدت  لػػؾ   ضػػور الػػدورات التدرةبيػػ  لمسػػئولي النػػادؼ التػػي ترعاىػػا ال طػػاع؛
  ل ضور االجتماع إذا ما تعذر عميؾ ذلؾ؛ إعداد  ميف  لمملتب.
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اإلعبلف عف األ داث والبرامج التالي   طمب  أما المعاتتر الواجب توافرىا في اجتماع النادؼ فيي:
ال صػػػػوؿ عمػػػػ  مسػػػػاىمات مػػػػف أجػػػػ  إصػػػػدار النشػػػػرة اإل بارةػػػػ ؛ إل ػػػػاا الت يػػػػ  عمػػػػ  األعضػػػػاا 

 وؼ.والضت

  . أمتف سر النادؼ ىو مسئوؿ مف الدرج  ال امس .أميف سر النادي

  أما المعاتتر الواجب توافرىا  ارج اجتماع النادؼ فيي:

إعداد قائم  عضوي  دقي   وت ديميا إل  أمتف  زةن  النادؼ لت ديميا من الرسـو المسػت   ؛ إرسػاؿ 
أيػػػاـ بعػػػد االنت ابػػػات؛ النظػػػر فػػػي  11قائمػػػ  بمسػػػئولي النػػػادؼ إلػػػ  المرلػػػز الرئيسػػػي فػػػي غضػػػوف 

مراسبلت النادؼ العام ؛ ال فاظ عم  ممفات النادؼ؛ بما في ذلؾ متثاؽ النادؼ  ودسػتوره وقوانتنػو 
الدا ميػػػػ  وم اضػػػػر االجتماعػػػػات والتسػػػػويات والمراسػػػػبلت؛  ضػػػػور اجتماعػػػػات اليتئػػػػ  اإلدارةػػػػ  

ىػػا ال طػػاع؛ الترتتػػب إلرسػػاؿ عضػػو لمنػػادؼ؛  ضػػور الػػدورات التدرةبيػػ  لمسػػئولي النػػادؼ التػػي ترعا
  ملانؾ إذا لـ تكف قادًرا عم   ضور االجتماعات؛ إعداد  ميف  لمملتب.

تسجت  م اضر االجتماعات وقرااتيا؛ إل اا  أما المعاتتر الواجب توافرىا في اجتماع النادؼ فيي:
 الت ي  عم  األعضاا والضتوؼ.

  وؿ مف الدرج  السادس  بالنادؼ.. أمتف  زةن  النادؼ ىو مسئأميف خزينة النادي

  أما المعاتتر الواجب توافرىا  ارج اجتماع النادؼ فيي:

إعػػداد متزانيػػػ  العتمادىػػػا مػػف قبػػػ  اليتئػػػ  اإلدارةػػػ  والعضػػوي  فػػػي غضػػػوف شػػير وا ػػػد مػػػف شػػػت  
رسػػاؿ بيانػػات  1تولتػػو/ 1المنصػػب؛ تزوةػػد المصػػرؼ ببطاقػػ  توقيػػن جدتػػدة ب مػػوؿ  تنػػاتر؛ إعػػداد واا

رسػػاليا إلػػ  المرلػػز الرئيسػػي  15أغسػػطس /  15ب مػػوؿ  المسػػت  ات فبراتػػر؛ جمػػن المسػػت  ات واا
أبرة   والعم  من نائب رئيس النػادؼ لشػئوف العضػوي  لبلتصػاؿ باألعضػاا  1أكتوبر و 1ب موؿ 

الػػػذتف لػػػـ تػػػدفعوا المسػػػت  ات؛ ت ػػػديـ طمبػػػات الت ػػػاؽ األعضػػػاا الجػػػدد ومسػػػت  اتيـ إلػػػ  المرلػػػز 
اع  مػػف االسػػتبلـ؛ دفػػن الفػػواتتر لرسػػـ مسػػت و؛ اال تفػػاظ بسػػجبلت سػػ 48الرئيسػػي فػػي غضػػوف 

تنػاتر   15أكتػوبر   15لممعامبلت المالي ؛ ت ديـ ت ارةر ماليػ  لتابيػ  وشػفيي  بصػف  ربػن سػنوي  )
تولتػػو(؛ ت ػػديـ  سػػابات النػػادؼ لمتػػدقتو فتيػػا؛  ضػػور اجتماعػػات اليتئػػ  اإلدارةػػ ؛  15أبرةػػ    15

  نؾ ما لـ تكف قادًرا عم   ضور االجتماع؛ إعداد  ميف  لمملتب.الترتتب إلرساؿ بدت  ملا
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اسػػتبلـ طمبػػات الت ػػاؽ األعضػػاا الجػػدد  أمػػا المعػػاتتر الواجػػب توافرىػػا فػػي اجتمػػاع النػػادؼ فيػػي:
المستوفاة ومست  اتيـ؛ اإلعبلف عف وقت اسػت  اؽ دفػن الرسػـو وشػرح بنيػ  الرسػوـ؛ إل ػاا الت يػ  

  عم  األعضاا والضتوؼ.

أمػا المعػاتتر  أمػتف مراسػـ النػادؼ ىػو مسػئوؿ مػف الدرجػ  السػابع  بالنػادؼ. ف مراسػـ النػادي.أمػي
ت دتػػد ملػػاف انع ػػاد االجتمػػاع؛ ال فػػاظ عمػػ  معػػدات  الواجػػب توافرىػػا  ػػارج اجتمػػاع النػػادؼ فيػػي:

النػػادؼ فػػػي ترتتػػب عمػػػ  والت  ػػو بعػػػد لػػ  اجتمػػػاع لضػػماف إتا ػػػ  اإلمػػدادات المناسػػػب ؛  ضػػػور 
ليتئػػػػ  اإلدارةػػػ ؛  ضػػػػور الػػػػدورات التدرةبيػػػ  لمسػػػػئولي النػػػػادؼ التػػػي ترعاىػػػػا ال طػػػػاع؛ اجتماعػػػات ا

  الترتتب إلرساؿ بدت  ملاف لت ديـ المساعدة مت  لـز األمر؛ إعداد  ميف  لمملتب.

 11ترتتػب ال اعػ  قبػ  بػدا االجتمػاع بن ػو  أما المعاتتر الواجب توافرىا في اجتمػاع النػادؼ فيػي:
التعكد مف وجود المنصػ  فػي الملػاف المناسػب وعػرض الشػعار  وتوزةػن نمػاذج دقائو عم  األق ؛ 

الت تيـ واالقتراع  والجوائز ودلت  اإلمداد وم طط الت دـ الم رز  وعرض المواد التعميميػ ؛ ووضػن 
تا ػػ  شػػارات األسػػماا؛ إل ػػاا الت يػػ  عمػػ  األعضػػاا والضػػتوؼ  البطاقػػات فػػي الترتتػػب المناسػػب واا

لضػػػتوؼ جنًبػػػا إلػػػ  جنػػػب مػػػن األعضػػػاا؛ إل ػػػاا الت يػػػ  عمػػػ  م ػػػافع المنظمػػػ  والترتتػػػب لجمػػػوس ا
والمسػػئولتف اآل ػػرةف الزائػػرةف لبلجتمػػاع واصػػط ابيـ إلػػ  رئػػيس النػػادؼ؛ الترتتػػب لت ػػديـ  ػػدمات 
الطعػػػاـ فػػػي اجتماعػػػات الوجبػػػات؛ ضػػػماف بػػػدا االجتمػػػاع فػػػي الموعػػػد الم ػػػدد؛ جمػػػن االقتراعػػػات 

  واألصوات ال اص  بالجوائز.

 

 

 

 

 كتب التواصل المتقدـ

 أ(226رقـ  كتالوجالخطيب المسمي ك

عػػف  سػػعتدة لمت ػػوؿ  وي ػػدـ ال طتػػب المسػػمي لمسػػتمعيو فرصػػ  التسػػمي  غالبػػا عػػف األفػػراد تب ػػث
 - ال طبػػ  المسػػػمي  :ي ػػدـ ىػػذا الكتػػاب  مسػػ  مشػػارةن والمتطمبػػات. بالمسػػئولياتال يػػاة الممتئػػ  
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في تنميػ   جميعيا ؾساعدت – بعد العشااث و طاب  دت - يض لوف  اجعميـ - التسمي  مصادر
  مياراتؾ ال اص .

 ب(226رقـ  كتالوجك لإلبالغالتحدث 

بعػػػد  منػػػتج جدتػػػد أو اكتشػػػاؼ جدتػػػد أو طػػػرؽ ت سػػػتف نوعيػػػ  ال يػػػاة؟ب إ بػػػار األ ػػػرةفىػػػ  ترةػػػد 
 مصػػادر -لئلبػػبلغ ال طبػػ   :سػػتتعمـ ليفيػػ  توصػػت  أفلػػارؾ بفعاليػػ   اسػػتكماؿ المشػػارةن التاليػػ 

  المفيـو المجرد. -ت رةر ت صي ال  ائو -  دتث العرض -اإلببلغ 

 ج(226رقـ  كتالوجالعالقات العامة ك

إف  ؿ العبلقػات العامػ .اعمػأ فػي  يشػارؾ جميعنػافلنػا نمثػ  مؤسسػ  لبتػرة أـ أنفسػنا ف سػب  سػواًا 
 -  نػنب الماألسػمو  - عرض ال دتث اإلذاعي -السمع  ال طب   سن   :العم  عم  مشارةن مث 
فػػػي العبلقػػػات  ؾ براتػػػ وتعزةػػػز مػػػف شػػػعنيا تطػػػوةر  إدارة األزمػػػات طبػػػ   –  طبػػػ  تبدتػػػد العػػػداوة

  العام .

 د(226رقـ  كتالوجقائد المناقشة ك

ستت سف قدرات ال طاب  وميارات الت دث لديؾ بمجػرد عػرض  ػ  النػدوة  والراونػد روبػف  وقيػادة 
  العم .المجن   واجعميا تعبر عف الواقن  وقائد ورش  

 هػ( 226رقـ  كتالوجخطب الخصوصية ك

بالنسب  ليذه األوقات  تثما تطالب بإل اا لمم  والتصفتو  أو رفػن الػروح المعنويػ   أو بيػن منػتج  
  أو ال رااة بصوت عاؿ  أو ت ديـ ال طتب  ستجد التدرةب مف ىذا الكتاب عديـ ال يم !

 

 و(226خطب اإلدارة كدليل 

اصػػػػ  الفعػػػػاؿ عمػػػػ  مسػػػػتوػ اإلدارة يعػػػػد مصػػػػدًرا رئيسػػػػًيا مػػػػف مصػػػػادر وقػػػػوع إف االفت ػػػػار إلػػػػ  التو 
 - وال طبػ  الفنيػ  - ىذا. بعػد اسػتكماؿ النبػذة المػوجزةالمشلبلت في العم  والمنظمات في تومنا 

العبلقػ  العدوانيػ   سػتكوف قػد ت متػت ب ػدرات أفضػ   - وت رةر ال الػ  المواجي  -واإلدارة والت فتز
  ف والتعثتر فتيـ.عم  تشجين اآل رة
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 (G 226رقـ  كتالوجالخطيب المحترؼ ك

الموىبػػػ  والعمػػػ  الجػػػاد والممارسػػػ  ىػػػي السػػػمات الرئيسػػػي  لم طتػػػب الم تػػػرؼ والمشػػػارةن ال مسػػػ  
  طبػ  التػدرةب عمػ  المبيعػات -التسمي  الت دث بترض  -  اردة في الدلت  ػ وال طاب الرئيسالو 
ػ ت ػػػدـ جميعيػػػا الممارسػػػات والبصػػػترة البلزمػػػ  فػػػي العػػػالـ والنػػػدوة المينيػػػ  وال طبػػػ  الت فتزةػػػ   -

  التنافسي لم طاب  الم ترف .

 (H 226رقـ  كتالوجالعروض الفنية ك

الكتػػػػاب ىػػػػي الت رةػػػػر الفنػػػػي  إف أكثػػػػر  مسػػػػ  ميػػػػاـ م فوفػػػػ  بالت ػػػػديات لم طبػػػػ  وردت فػػػػي ىػػػػذا
 تػػث  نػػي لمفرةػػو.العػػرض الف - ت ػػديـ ب ػػث فنػػي -ر غتػػر الفنتػػتفتىاالجمػػ -االقتػػراح  -المػػوجز

  تتكوف تمؾ المياـ مف مياـ مف شعنيا ت ديـ  برات عممي  لم طاب  لمف تنشدوف الوظائ  الفني .

 (2261الخطابة المقنعة كدليل رقـ 

قناعيـ ب بوؿ أفلػارؾ أو منتجاتػؾ أو  ػدماتؾ أمػًرا ىامػا.  تعتبر ال درة عم  التعثتر في اآل رةف واا

الفعػػػاؿ  التتمػػػب عمػػػػ  الملالمػػػ  البػػػػاردة  والعػػػرض الػػػػرابح  وقػػػد أعػػػدت مشػػػػارةن منػػػدوب المبيعػػػػات
ومعالج  االعتراض وال ائػد الم نػن جميعيػا لمسػاعدتؾ فػي تطػوةر أسػالتب إقناعيػ  متمتػزة وتوسػين 

 معرض.ل ؾنطاؽ ميارات

 (2261التواصل عبر التمفزيوف كدليل رقـ 

ص التواصػػ  عبػػر التمفزةػػوف مػػن الزةػػادة المسػػتمرة فػػي عػػدد شػػبلات التمفزةػػوف وتنوعيػػا  تػػزداد فػػر 
ال ػدتث المباشػر  لػف مسػتعًدا النتيػاز ىػذه الفػرص عػف طرةػو اسػتيعاب المشػارةن التاليػ : تباًعػا.

الصػػػرةح  وعػػػرض ال ػػػدتث  وعنػػػدما تكػػػوف أنػػػت المضػػػت   والمػػػؤتمر الصػػػ في  والتػػػدرةب عبػػػر 
  التمفزةوف.

 (K 226القصص كدليل رقـ  رواية

جتػػدة! وتشػػم  المشػػارةن فػػي ىػػذا الكتػػاب ال صػػ  الشػػعبي   ال شػػؾ أف الجميػػن ي بػػوف ال صػػص ال
ودعنػػا نتمتػػن بالش صػػي   والعبػػرة مػػف ال صػػ   وال صػػ  المػػؤثرة وتطبتػػو التػػارةخ عمػػ  الواقػػن وقػػد 

 صممت جميعيا لمساعدتؾ في تطوةر ميارات سرد ال صص وال لايات.

  (L 226القراءة التفسيرية كدليل رقـ 
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المسػتمعتف عمػ  إعػادة إنشػاا  فػي أذىػانيـ ال اصػ    الػ  عمػ  تشػجينتعمػ  ال ػرااة التفسػترة  الفع
وىنػػاؾ  مسػػ  مشػػارةن ػ قػػرااة قصػػ   وتفسػػتر  ال صػػائص والموقػػ  التػػي ت ػػدميا أثنػػاا ال ػػرااة.

الشػػعر  والػػدراما األ اديػػ   والمسػػر ي  والكممػػ  ال طابيػػ  ػ مػػف شػػعنيا مسػػاعدتؾ فػػي وضػػن  طػػ  
  بلت ال اص  بععضاا الجميور.العرض الت دمي الذؼ قد يشم  الت ي

 (M 226 التواصل مع اآلخريف كدليل رقـ 

وفيمػا تمػي  مسػ  مشػارةن  نتفاع  ل  توـ من العدتػد مػف األشػ اص عبػر مجموعػ  مػف المواقػ .
معني  بذلؾ: الت دث بسيول   والمفاوض النػاجح  وتشػتتت الن ػد الشػفيي  والمػدرب  والتعبتػر عػف 

اعدتؾ فػػي الجمػػن بػػتف ميػػارات جدتػػدة لبلسػػتماع والتفلتػػر وميػػارات نفسػػؾ بفعاليػػ   مػػف شػػعنيا مسػػ
  ال طاب  الموجودة بالفع .

 (N 226خطب المناسبات الخاصة كدليل رقـ 

في تـو ما  أو في وقت ما ػ أثناا  ضورؾ في النادؼ أو  دث عائمي أو اجتماع عمػ  ػ سػتتوقن 
عداد ليػػذه األوقػػات عنػػد اسػػتيعاب وسيسػػاعدؾ ىػػذا الكتػػاب عمػػ  االسػػت منػػؾ إل ػػاا  طبػػ   اصػػ .

  الن ب والت دث باإلطراا وااللت اؽ بالمجموع  وت ديـ جائزة أو قبوؿ جائزة.

 (2260رقـ  كتالوجك الفكاهيةالخطابة 

يستمتن معظـ األفراد باالستماع إل   طباا العام  وقادة الندوة الذتف يست دموف لروح الدعاب  في 
الػػواردة فػػي الكتػػاب ػ زةػػادة ال ميمػػ  مػػن الجميػػور  واتػػرليـ  ت ػػدـ المشػػارةن ال مسػػ  عروضػػيـ.

تبتسػػموف  واجعميػػـ يضػػ لوف  واتػػرليـ يضػػ لوف  وال طبػػ  الدعابيػػ  ػ التمػػرةف عمػػ  اسػػت داـ 
  الدعاب  في ال طب لجذب اىتماـ الجميور وال فاظ عميو وجع  األمور أكثر فعالي .
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 المتمكفة القائد استمارة منح

 لتقديـ الطمبات 

  المتملف ال يادةأكم  المشارةن العشرة الواردة في لتاب.  

  اسػتمارتؾ الػ  تسػميـتنبتػي أف تكػوف عضػًوا  الًيػا فػي وقػت  .ىذه االسػتمارةأكم  جانبي 
 المرلز الرئيسي  ت  تكوف مؤىبًل لم صوؿ عم  الجائزة.

  ةخ عم  الطمب.التار وجود تعكد مف توقين مسئوؿ النادؼ و 

 عبػر اإلنترنػت عمػ  الموقػن  بتسػجت  من تػؾلمشؤوف التعميمي  النادؼ  نائب رئيس ى  قاـ
 أو  .www.toastmasters.orgاإللكتروني لمنظم  التوستماسترز العالمي   

  )عم  العنواف التالي:عبر البرةد أو الفاكس )ترج  است داـ وستم  وا دة ف ط  

 949.858.1207 فاكس:  الجوائز – دمات األعضاا 

 منظم  التوستماسترز العالمي 

  Mission Viejo, CA 92690 USA  9152صندوؽ برةد رقـ 

  ، يستحصل عمى المتمكفمنحة القائد يي حاؿ استيفائؾ لمتطمبات 

  مناسب  ال توائيا. المتملف ال ائدشيادة    

  عممؾ تيارؼ  ترس  مباشرة إل  صا ب ا ت دتر طاب.  

 

 

 منظمة التوستماسترز العالمية

http://www.toastmasters.org/
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   عميث طباعةالكتابة أو اليرجى 

 رقـ العضو 

 ___________________ال طاع ___ رقـ النادؼ/االسـ ___________________ 

 ___________________االسـ ___________________________________

 )لما ت ب أف يظير في الشيادة(                                                 

 ____________________________________________طابو رقـ/مبن  رقـ:

 ________________________________________________رقـ  قسـ/جناح

 منزؿ أو مبن  رقـ/اسـ الشارع______________________________________

 ___________الي /الم اطع  __________الو  المدتن  _____________________

 الرقـ البرةدؼ/الرمز البرةدؼ __________________الدول  ________________ 

 ____________________البرةد اإللكتروني ____________________ىات  __

 ي. دد ىذا المربن إذا ما لاف ىذا يمث  تتتتًرا في عنوانؾ عم  المم  بالمرلز الرئيس     

……………………………………………………………………………  

المػذلور اسػمو أعػبله جميػن المشػارةن الػواردة  زالتوستماسػتر  عضػو اسػتكم  :إقرار مسئوؿ النػادي
 .المػػػػتملفوقػػػػد  صػػػػ  عمػػػػ  جػػػػائزة المتواصػػػػ   .التوستماسػػػػترز ال ائػػػػد المػػػػتملففػػػػي لتػػػػاب 

 التػػػػػػارةخ:__________________________________________________

                        ________________________________اكتب االسـ ____ين___________التوق

 ____________________ التارةخ:_____________________ ملتب النادؼ ال ائـ

  (.ال تجوز لممت دمتف التوقين عم  الطمبات ال اص  بيـ)  
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 سجم استكمال انمشروع

نائب الرئيس توقيع  التاريخ عنواف الخطبة رقـ المشروع
 مشئوف التعميميةل

   االستماع وال يادة 1 المشروع

   التفلتر الن دػ 2 المشروع

   إعطاا التع تبات 3 المشروع

   إدارة الوقت 4 المشروع

   الت طيط والتنفتذ 5 المشروع

   التنظيـ واالنتداب 6 وعالمشر 

   تنمي  ميارات التيستر  7 المشروع

   ت فتز الناس 8 المشروع

   اإلرشاد 9 المشروع

   بناا الفرةو 11 المشروع

أو  عًهكتناًء عهي طهثك، تسسم ينطقة انتوستًاستسش انعانًَة خطاب يناسة إني صاحة  :اختَازً

 .إقساًزا تإنجاشاتك يشسفك

 نعمهنا إذا كنت تسغة فٌ إزسال هرا انخطاب    قى تانتأشَس 
 ال    

 

  يرجى انكتابة أو انطباعة عهيه:

 __________________________ انقطاع ___ اسى صاحة انعًم/انًشسف:

 ________:______________________/ يكتة انثسٍدطاتق زقى/يثني زقى

 _________________________________________ :/جناح زقىشقة

 __________________________:______ينصل أو يثني زقى/اسى انشازع

 __________________الوالي /الم اطع  __ المدتن  _______________

 _____________الدول  ___الرقـ البرةدؼ/الرمز البرةدؼ ____________ 

 ___________________________البرةد اإللكتروني _______________
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 قيـ ناديؾ

 مػا إذااالستبياف التالي ىو فرصػتؾ لتػدع النػادؼ يعػرؼ ؾ؟ عدؾ النادؼ في ت  تو أىدافلت  يسا
االسػتبياف الملتمػ   ت ػديـترج  اإلجابػ  عمػ  األسػئم  التاليػ   ثػـ  .ألعضائولاف ي دـ  دم  جتدة 

 إل  رئيس النادؼ.
 
عنػػػدما  ضػػػرت أوؿ اجتمػػػاع لػػػؾ بالنػػػادؼ  ىػػػ  ل تػػػت . 1

 ئولي النادؼ؟تر تًبا  اًرا مف أعضاا ومس

   ال نعـ

عندما الت  ت بالنادؼ  ى  قمدؾ النػادؼ العضػوي  فػي . 2
  ف   اص؟

   ال نعـ

األوؿ  روعؾى  عتف النادؼ مرشػًدا لمسػاعدؾ فػي مشػ. 3
 واإلجاب  عف أي  أسئم  بشعف البرنامج التعميمي؟

   ال نعـ

ىػػ  سػػعلؾ نائػػب رئػػيس النػػادؼ   عنػػد الت اقػػؾ بالنػػادؼ. 4
 عميمي  عما ترةد تعممو ؟لمشئوف الت

   ال نعـ

فػي  قيػادػفور الت اقؾ بالنػادؼ  ىػ  أسػدؼ إليػؾ دور . 5
 أ د اجتماعات النادؼ؟

   ال نعـ

   ال نعـ ى   صمت عم  ت تيمات إتجابي  وبنااة؟. 6

 إطبلًقا أ ياًنا عادةً  دائًما ت طيط ؟الجتدة  ناديؾاجتماعات  لانتى  . 7

 إطبلًقا أ ياًنا عادة دائما ؟ممتعو اديؾناجتماعات  لانتى  . 8

   ال نعـ ى  أتي ت لؾ الفرص  لمعم  ل ائد لمنادؼ؟. 9

--------------------------------؟ناديؾما الذؼ ترغب في تتتتره في . 11
--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 
-------------------------------------؟ناديػؾما الذؼ أعجبؾ في . 11

--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

 ال نعـ ؟ناديؾى  تعتـز االستمرار في . 12

-------------------------------------------------. لمػػػاذا؟13
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
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