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المقدمةالمقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�صاة وال�صــام على اأ�صــرف الأنبياء واملر�صــلني نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني 
وبعد:

يتناول كتاب الربية املهنية يف التعليم الثانوي - نظام امل�صــارات - ال�صــنة الأولى امل�صــركة ، جمموعة من   
املو�صوعات  ت�صــاعد يف اكت�صــاب العديد من املعارف، واملهارات التطبيقية ملرحلة ما قبل التوظيف، مبا ي�صــاعد يف 
اختيار جمالت العمل وفقًا للميول، وحتديد الروؤية  امل�صــتقبلية عرب تكوين اجتاهات �صــلوكية اإيجابية نحو العمل، 
واكت�صــاف القدرات وال�صــتعدادات وتنمية امليول ، وتر�صيد عملية اختيارك للم�صــار التعليمي، وتنمية اخل�صائ�ص 
ال�صخ�صية، اإ�صافة اإلى متكينك من توظيف التقنيات احلديثة يف البحث والت�صالت من خال التعامل مع ال�صبكة 

العنكبوتية ) الإنرنت( وتطبيقاتها املختلفة.
ويف �صــوء حتقيــق الهــدف يحتــوي الكتاب على ثاث وحدات، فالوحدة الأولى ت�صــتمل على درو�ــص مرتبطة   
بالربيــة املهنية، وقيم واأخاقيات املهنة، وروؤية 2030، وال�صــتثمار الب�صــري لل�صــباب، وجمــالت العمل، والوحدة 
الثانية ت�صتمل على امليول املهنية، وال�صلوك الوظيفي، واملهارات الوظيفية، وكتابة ال�صرية الذاتية، واجتياز املقابلة 
ال�صخ�صية، ومهارات البحث عن وظيفة، والوحدة الثالثة ت�صتمل على وظائف امل�صتقبل، والعمل احلر، وال�صهادات 

الحرافية.
ومــن خــال درا�صــتك لهــذا املقرر، وامتــاكك لبع�ص الكفايــات املهمة، بع�صهــا ممثلة يف كفايــات البُعد الوظيفي 
وتهــدف اإلــى الرتقاء بثقافتك نحو عامل العمل وجمالته وامتاكك املهارات الوظيفية املوؤهلة لالتحاق به، وذلك 
مــن خال اإك�صــاب ثقافة العمل، والتفاعــل مع جمموعات العمل بنجاح، والتحلي باللتــزام من خال تطبيق قيم، 

وقوانني العمل، واأخاقياته و�صلوكياته.
وهناك اأي�صًا الكفايات املتعلقة بالبُعد ال�صــخ�صي، التي تهتم بتنمية بع�ص اجلوانب ال�صــخ�صية والجتماعية للفرد 
املتمثلة يف �صــلوكه واجتاهاته التي ت�صــاعده يف منوه املهني والوظيفي للتعامل مع اأجواء العمل باإيجابية، من خال 
التعاون مع الآخرين لتحقيق اأهداف جمموعة العمل، واإتقان مهارات التفاعل والتوا�صل، وامتاك مهارات التفكري 

املختلفة، واكت�صاب ثقافة ومهارات التطوير الذاتي واملهارات اخلا�صة بالرتقاء بكفاءات العمل.
ناأمل اأن يكون الكتاب دافعًا لك لارتقاء يف درجات العلم واملعرفة، ومعينًا على حتقيقك الآمال املعقودة عليك.
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الرتبية املهنية

قيم واأخالقيات العمل

روؤية 2030 واال�ستثمار 
الب�سري   لل�سباب

قطاعات العمل

امليول املهنية

ال�سلوك الوظيفي

املهارات الوظيفية

ال�سرية الذاتية

اجتياز املقابلة
 ال�سخ�سية

مهارات البحث عن
 وظيفة

وظائف امل�ستقبل

العمل احلر

ال�سهادات املهنية 
االحرتافية

ثقافة العمل

املهارات الوظيفية
وال�سلوك الوظيفي الرتبية املهنية

امل�ستقبل املهني 



فهر�س المحتويـات

ال�صفحة الدر�س
٧  الوحدة الأوىل: ثقافة العمل

١٠  الدر�س الأول: الرتبية املهنية

١٣  الدر�س الثاين: قيم واأخالقيات العمل  

١٦  الدر�س الثالث: روؤية ٢٠٣٠ وال�شتثمار الب�شري لل�شباب

٢٢  الدر�س الرابع: قطاعات العمل

٢٦  م�شاريع الوحدة الأوىل

٢٩  الوحدة الثانية: املهارات الوظيفية وال�صلوك الوظيفي
٣٢  الدر�س الأول: امليول املهنية

٣٦  الدر�س الثاين: ال�شلوك الوظيفي

٤٤  الدر�س الثالث: املهارات الوظيفية

٥٠  الدر�س الرابع: ال�شرية الذاتية

٥٣  الدر�س اخلام�س: اجتياز املقابلة ال�شخ�شية

٥٦  الدر�س ال�شاد�س: مهارات البحث عن وظيفة

٦٠  م�شاريع الوحدة الثانية

٦١  الوحدة الثالثة: امل�صتقبل املهني
٦٤  الدر�س الأول: وظائف امل�شتقبل

٦٨  الدر�س الثاين: العمل احلر

٧٤  الدر�س الثالث: ال�شهادات املهنية الحرتافية

٧٧  م�شاريع الوحدة الثالثة



الوحدة االأوىل

ثق�فة العملثق�فة العمل
الدر�س الأول: الرتبية املهنية. 

الدر�س الثاين: قيم واأخالقيات العمل. 
الدر�س الثالث: روؤية ٢٠٣٠وال�ستثمار الب�سري لل�سباب.

الدر�س الرابع: قطاعات العمل. 

Work CultureWork Culture
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من اأقوال  خادم الحرمين ال�سريفين

امللك �سلمان بن عبد العزيز
“الواقع اأنا اأحيي طموح ال�صباب، اأحيي اندافعه للعمل، ول �صك يف اأن اأي عمل ي�صتفيد العامل منه ب�صفته اإن�صانًا 
يتوقع راتبًا ومميزات ودخًا من هذه الوظيفة، وهذا حق طبيعي له، لكن يف الوقت نف�صه  يجب اأن يعرف اأنه يقوم 

بواجب وطني اأي�صًا، ويف الوقت نف�صه ل ي�صتعجل النجاح، ي�صعى للنجاح ي�صع  اللبنات لبنة فوق لبنة.”
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ثقافة العمل

قيم واأخالقيات التربية المهنية
العمل

روؤية ٢٠٣٠
قطاعات العملوال�ستثمار الب�سري لل�سباب

مفهوم التربية المهنية

اأهداف التربية المهنية

مفهوم العمل

مفهوم العمل من
المنظور الإ�سالمي

مفهوم العمل من المنظور 
الوظيفي

اأهمية العمل من المنظور 
الإ�سالمي

اأهمية التربية المهنية

مفهوم قيم العمل

قيم العمل

اأخالقيات العمل

مفهوم اأخالقيات العمل

روؤية ٢٠٣٠

محاور روؤية ٢٠٣٠

مكامن القوة
لروؤية ٢٠٣٠

مجالت العمـل

اأنماط العمل

برامج روؤية ٢٠٣٠

م�ساريع روؤية ٢٠٣٠
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ف مفهوم الربية املهنية. 	 اأعرِّ
اأ�صتخل�ص اأهداف الربية املهنية. 	
ح اأهمية الربية املهنية. 	 اأو�صِّ

ف مفهوم العمل. 	 اأعرِّ
اأعلِّل اأهمية العمل من املنظور الإ�صامي. 	

التربية المهنيةالتربية المهنية
L-GE-CBE-TRHS-smng1-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-smng1-U1-L1.png

تعريف وأهمية اإلدارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-العلوم اإلدارية 1-أساسيات اإلدارة

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الدرس
األول

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس
	 )Vocational Education(  التربية المهنية
	 )Work ( العمل

مفهوم التربية المهنية
الربية التي تهتم بتوعية الطلبة مبتطلبات املهن مبا يتنا�صب مع قدراتهم وا�صتعداداتهم، واإعدادهم لتخاذ 

القرار نحو اختيار املهنة املنا�صبة، لتحقيق اأهدافهم وتلبية متطلبات �صوق العمل.

أهمية التربية المهنية:
1. اإفــادة الطلبــة بالثقافــة املهنيــة والتكنولوجية التي 

ت�صقل اأفكارهم وجتدد مهاراتهم.
2. اإتاحة الفر�صة للطلبة باملهارات الازمة ملمار�صة املهن.

3. تلبية ميول الطلبة نحو املهن املختلفة.
4. اإبراز مكانة العمل يف املجتمع.

تعد الربية املهنية من الهتمامات التي ي�صرك فيها الباحثون عن العمل ، وما يتطلبه �صاحب العمل الذي يعتمد 
على اكت�صابهم العديد من املعارف واخلربات التي يحتاجها �صوق العمل ، مما ينعك�ص على رفاهية الفرد واملجتمع.

أهداف التربية المهنية
1. حتقيق الذات وخدمة الوطن.

2. التزود بقيم العمل ال�صامية يف الإ�صام.
3.  امل�صــاهمة يف معرفــة الفــرد قدراتــه وميولــه معرفــة 

واقعية.
4. التعريف باخليارات املهنية املتاحة.

5. اكت�صاب املهارات الازمة للمهنة املنا�صبة.

6. التمكن من العمل وال�صتمتاع فيه.
7. امل�صاركة يف رفع القت�صاد الوطني.

8. اكت�صاف عامل العمل.
9. امتاك مهارات مهنية عالية يف عامل املهن.

10. اختيار مهنة امل�صتقبل.
11. مواكبة التغيريات يف �صوق العمل.
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ب�لتع���ون م��ع اأف��راد جمموعتك مثِّل ل�ص��خ�صي�ت ن�جحة يف املجتمع  ، وا�ص��تعر�س م�حققوه  	
من اأهداف مهنية.

١-١نشــاط

مفهوم العمل
اجلهد الذي يقوم به فرد اأو جمموعة، �صــواء كان هذا اجلهد داخل املنظمة اأو خارجها باإرادته واختياره 

�صواء باأجر اأو بدون اأجر، من اأجل حت�صيل اأو اإنتاج ما يوؤدي اإلى اإ�صباع حاجة معينة من حاجاته الطبيعية.

مفهوم العمل من المنظور اإلسالمي:
اجلهد الذي ل يتنافى مع ال�صرع احلكيم ويكون من اأجل احل�صول على منفعة مادية اأو معنوية م�صروعة.

مفهوم العمل من المنظور الوظيفي: 
اجلهد الذي يقوم به الإن�صان �صواء كان ج�صدًيا اأو معنوًيا من اأجل حتقيق هدف معني يعود عليه بالنفع . 

أهمية العمل من المنظور اإلسالمي:
اإن العمل مازم لاإن�صان منذ وجوده، وقد اأخذت احلياة اأ�صكاًل متعددة من التطور، فلو نظرنا حولنا لوجدنا خري 
والكفاح،  العمل واجلد  الإن�صان على  فيها قدرة  التي جتلت  القدمية،  الب�صرية  تلك احل�صارات  �صاهد على ذلك 
والإبداع، واأنتجت احل�صارة الإ�صامية لنا وللعامل فنون العمارة والهند�صة والطب والريا�صيات، وتعي�ص احل�صارة 
الأر�ص  الكثري على وجه  واكت�صافات غريت  متقدمة، وخمرعات  اأي�صًا من �صناعات  العمل  نتاج  احلديثة حاليًا 
مثل: ال�صيارات، والطائرات، الأقمار ال�صطناعية، احلا�صبات الآلية، وكل ذلك من نتاج العمل والإبداع الب�صري، 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    تعالى:   امل�صروع. قال  والك�صب  العمل  اإر�صادات حتث على  الإ�صامية  ال�صريعة  وت�صمنت 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ      -امللك.

بعد اطالعك على مفهوم العمل ميِّز بني مفهوم العمل من املنظور االإ�صالمي واملنظور الوظيفي :
العمل يف االإ�صالم  	
العمل كوظيفة    	

١-2نشــاط

يف �ص��وء درا�ص��تك ملو�ص��وع اأهمي��ة العم��ل م��ن املنظ��ور االإ�ص��المي، اذك��ر بع���س االآي���ت 
واالأح�ديث التي ورد فيه�  العمل.

١-3نشــاط



التقويمالتقويم
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2. أكمل الفراغ اآلتي: 

3. ما أهمية التربية المهنية؟

1 .

2 .

3 .

4 .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

من أهداف التربية المهنية:

الرتبي��ة الت��ي ت�هت���م ب�ت�وعي���ة الطلب��ة 
م��ع  يتن��ص��ب  مب���  امله��ن  مبتطلب���ت 
واإعداده��م  وا�ص��تعداداتهم،  قدراته��م 
املهن��ة  اختي���ر  نح��و  الق��رار  التخ���ذ 
وتلبي��ة  اأهدافه��م  لتحقي��ق  املن��ص��بة، 

متطلب�ت �صوق العمل.

 اجله��د ال��ذي يق��وم ب��ه ف��رد اأو جم�ع��ة 
�ص��واء ك�ن ه��ذا اجلهد داخ��ل املنظمة اأو 
خ�رجه��� ب�إرادت��ه واختي���ره �ص��واء ب�أجر 

اأو بغري اأجر.

١. اكتب المفهوم المناسب. 
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اأُعّرف مفهوم قيم العمل. 	
ح مفهوم اأخاقيات العمل. 	 اأُو�صِّ
د اأخاقيات العمل. 	 اأُعدِّ

قيم واأخالقيات العملقيم واأخالقيات العمل الدرس
الثاني 

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس
	 )Work Values (  قيم العمل
	 )Work Ethics ( أخالقيات العمل

مفهوم قيم العمل

جمموعــة مــن ال�صوابــط املهنية والأخاقية واملبادئ التي ت�صــاهم يف حتديد �صــلوك املوظفني، وت�صــاعد على 
تاأ�صي�ص الطريق ال�صحيح الذي ي�صجع كل موظف على اأدائه الوظيفي ودوره يف بيئة العمل التي ينتمي لها.

هناك قيم متعلقة بالعمل ح�صَّ عليها ديننا الإ�صامي احلنيف واأّكد عليها، وهي على النحو الآتي:
الإتقان: اإجناز العمل مبعايري اأداء عالية حتى يكتب له النجاح وال�صتمرارية. 	
 ح�صــن اخللق: ح�صــن التعامل مع الآخريــن وطاقة الوجه وبذل املعروف لتكون بيئــة العمل مريحة ومهيئة  	

لاإنتاج والإجناز.
ال�صدق: القول مبا يطابق احلقيقة والواقع بدون زيادة اأو نق�صان. 	
الأمانة: خلٌق ثابت يف النف�ص، َيِعفُّ به الإن�صان عما لي�ص له به حق، وُيوؤدي به ما عليه. 	
امل�صوؤولية: قيام الفرد بواجباته وحتمل نتائج قراراته الإيجابية وال�صلبية. 	
ال�صرب واملثابرة: حتمل ال�صعاب وامل�صكات يف العمل التي توؤثر على اإنتاجية الفرد اأو املوؤ�ص�صة. 	
 البتكار: تقدمي مقرحات جديدة واإبداعية، واإيجاد بدائل حلل امل�صكات اأو الدخول يف جمالت عمل جديدة. 	

     اإنَّ مبادئ الأخاق واللتزام التي تتبناها بيئة العمل متجذرة بثقافتها ونابعة من الأخاق الإ�صامية، وت�صكل 
الأ�صا�ص القوي الذي تقوم عليه جمموعة ال�صيا�صات وال�صوابط واملبادئ التوجيهية جلهة العمل.

يف �صوء درا�صتك لقيم العمل اذكر بع�س هذه القيم ثم حدد م�صوؤولي�تك جت�ه اأ�صرتك ووطنك.

١-٤نشــاط
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ح��دد  الب�رك��ود  عل��ى  ب�الط��الع 
م�صلح��ة  عل��ى  املرتتب��ة  النت�ئ��ج 
الف��رد واملجتم��ع يف وطن��ك عن��د 

االلتزام ب�أخالقي�ت املهنة ؟

١-٥نشــاط

مفهوم اأخالقيات العمل 
اإنَّها املبادئ واملعايري التي تعّد اأ�صا�صًا ل�صلوك اأفراد العمل امل�صتحب، والتي يتعهد اأفراد العمل باللتزام بها.

الدليل ال�سرت�سادي 
لقواعد اأخالقيات العمل

القضــاء علــى الفســاد واجتثــاث جــذوره مهمــة وطنيــة 
للحفــاظ علــى املال العام وحماية املكتســبات الوطنية، 
بــه  الــذي ينــايف ماجــاء  ومنهــا التكســب غيــر املشــروع 
الــرزق، والدولــة ماضيــة يف  الشــرع احلنيــف يف طلــب 

نهجها الواضح مبكافحة الفساد والقضاء عليه.

خادم احلرمني ال�سريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

اإ�ساءة



التقويمالتقويم
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١. اكتب المفهوم  المناسب :

2. رّتب قيم العمل التالية حسب أهميتها من وجهة نظرك مع التبرير.

الصبر المسؤوليةاألمانةالصدق  حسن الخلق اإلتقان
االبتكاروالمثابرة

التبرير

3. تمثل أخالقيات العمل قواعد ونظام للسلوك المهني القويم، ما أبرز تلك األخالقيات؟

اأ�ص��ص����ً  تع���د  الت���ي  واملع�ي���ري  املب����دئ 
ل�ص���لوك اأف���راد العمل امل�ص���تحب، والتي 

يتعه���د اأف���راد العم���ل ب�اللت���زام به�.

ال�م�ه����نية  ال�����صوابط  م���ن  جمم����وعة 
واالأخالقي���ة واملب����دئ الت���ي ت�ص����هم يف 

حتدي���د �ص���لوك املوظف���ني.
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ح ر�ؤية  2030م. 	 �أ��ضِّ
�أربط ر�ؤية 2030م ب�ضوق �لعمل. 	
�أ�ضتنتج �أهمية د�ر �لطلبة يف تلبية �حتياجات �ضوق �لعمل. 	

 روؤية  روؤية ٢٠٣٠٢٠٣٠واال�شتثمار الب�شري لل�شبابواال�شتثمار الب�شري لل�شباب
الدرس
الثالث

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس
	 )Vision 2030(  2030 رؤية
	 )Human Investment for Youth( االستثمار البشري للشباب

مفهوم روؤية 2030م واال�شتثمار الب�شري لل�شباب

ه��ي ر�ؤي��ة �أعده��ا جمل���س �ل�ض��وؤ�ن �القت�ضادي��ة 
�تت�ضم��ن  �ل��وزر�ء،  عليه��ا جمل���س  ���ف��ق  ��لتنمي��ة 
بر�م��ج �قت�ضادية ��جتماعية �تنموية، هدفها حتقيق 
م�ض��تقبل م�ض��رق للمملكة يف كافة �ملجاالت ���ض��تثمار 
طاق��ات �ل�ض��باب يف تنمي��ة �لوط��ن �ذل��ك م��ن خالل 

ثالثة حما�ر رئي�ضة هي :
جمتمع حيوي. 	
�قت�ضاد مزدهر. 	
�طن طموح . 	

متثل ر�ؤية  2030م  �لطموحات �مل�ض��تقبلية �لتي ت�ض��عى �ململكة �لعربية �ل�ض��عودية لتحقيقها من خالل �ال�ضتثمار 
�لب�ضري لل�ضباب �لقادر على �لقيام بد�ره �لوطني من �أجل �لتنمية �القت�ضادية ��الجتماعية.

 �ملوقع �لر�ضمي لربنامج 
ر�ؤية  2030م 

 هنيياك فر�ييص كثييرة 
عليهييا.  نعمييل  جييدًا 
نعمييل  ال  اأن  ونحيياول 
فقييط اإال مييع احلاملني. 
اأولئييك الذين يريدون 
خلييق �شيييء جديييد يف 

هذا العامل.
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر حممد بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود 

ويل العهد، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء
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مكامن القوة المحورية لرؤية 2030م :
اململكة العربية ال�صــعودية هي اأر�ص احلرمني ال�صــريفني، اأطهر بقاع الأر�ص وقبلة اأكرث من مليار م�صــلم، مما . 1

يجعلها قلب العاملني العربي والإ�صامي.

تطوع اململكة قوتها ال�صتثمارية خللق اقت�صاد اأكرث تنوعًا وا�صتدامة.. 2

ت�صــخر اململكة موقعها ال�صــراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئي�ــص للتجارة الدولية ولربط القارات الثاث: . 3

اأفريقيا واآ�صيا واأوروبا.

وت�صمنت روؤية 2030 خططًا وا�صــعة لا�صــتثمار الب�صــري وتلبية احتياجات �صــوق العمل والتو�صــع يف الربية املهنية 

والتدريــب املهني لتح�صــني جاهزية ال�صــباب لدخول جمالت العمــل املختلفة ، وتعزيز ودعم ثقافــة البتكار وريادة 

الأعمال التي طبقت يف الواقع من خال برامج حتقيق الروؤية  الآتية:

برنامج �صندوق 
ال�صتثمارات العامة

برنامج تطوير 
ال�صناعة الوطنية 

واخلدمات 
اللوج�صتية

برنامج 
التخ�صي�ص

برنامج 
التحول املايل

برنامج تنمية
القدرات الب�صرية

برنامج 
التحول الوطني

برنامج
ال�صتدامة املالية

برنامج حتويل
القطاع ال�صحي

برنامج 
الإ�صكان

برنامج تطوير
القطاع املايل

برنامج
 جودة احلياة

برنامج خدمة
�صيوف الرحمن

إثراءات 

السعودية  الهيئة  تهدف  الـفـكـريـة:  الـمـلـكية 
للملكية الفكرية إلى تنظيم مجاالت الملكية 
وتنميتها  ودعمها  المملكة  في  الفكرية 
بها  واالرتقاء  وإنفاذها  وحمايتها  ورعايتها 
وترتبط  العالمية،  الممارسات  ألفضل  وفقًا 

تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
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مشاريع تحقيق رؤية2030م:

التنويــع نحــو  اململكــة  جهــود  علــى  ال�صــوء  الكــربى  امل�صــاريع  ت�صــلط 
القت�صــادي والجتماعــي والثقايف، وتعد اجلوهر املحــوري لروؤية  2030.
�صتوؤدي كل من هذه امل�صاريع اإلى فتح جمالت جديدة للن�صاط القت�صادي، 
وخلق فر�ص عمل، ودفع التنمية القت�صادية مبا يتما�صى مع روؤية  2030.

ومن أبرز هذه المشاريع:

وواعد  مب�سر  المملكة  م�ستقبل  اإن 
لدينا  تحقق  مما  أكثر  الغالية  بالدنا  وتستحق 
إسهامها  وزيادة  دورها  بمضاعفة  سنقوم  قدرات 

في صناعة هذا المستقبل

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد، 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

م�صروع نيوم.. 1

ية.. 2 م�صروع القدِّ

م�صروع البحر الأحمر.. 3

م�صروع بوابة الدرعية.. 4

م�صروع اأمال.. 5

م�صروع تطوير العا.. 6

م�صروع ال�صودة للتطوير.. 7

حديقة امللك �صلمان.. 8

م�صروع م�صار الريا�ص الريا�صي.. 9

مبادرة ال�صعودية خ�صراء.. 10

مبادرة ال�صرق الأو�صط الأخ�صر. 11

م�صروع حممد بن �صلمان لتطوير امل�صاجد التاريخية.. 12
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م�صروع مفاعل الأبحاث منخف�ص الطاقة.. 13

برنامج اجلينوم ال�صعودي.. 14

م�صروع حتلية املياه املاحلة با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية.. 15

م�صنع اإنتاج الألواح واخلايا ال�صم�صية وخمترب املوثوقية.. 16

حمطة حتلية بتقنية المت�صا�ص.. 17
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ة عن برامج حتقي��ق روؤية  2030 ، اكتب ا�ص��م الربن�مج  حتت  لدي��ك جمموع��ة م��ن ال�ص��ور املع��ربٍّ
ال�صورة املن��صبة له من الق�ئمة املدرجة.

1. برنامج �صندوق ال�صتثمارات العامة.
2. برنامج الإ�صكان.

3. برنامج خدمة �صيوف الرحمن.
4. برنامج ال�صتدامة املالية.

5. برنامج تنمية القدرات الب�صرية.
6. برنامج جودة احلياة.

7. برنامج التحول الوطني.
8. برنامج التخ�صي�ص.

9. برنامج حتول القطاع ال�صحي.
10. برنامج تطوير القطاع املايل.

 11.  برنامج تطوير ال�صناعة الوطنية 
واخلدمات اللوج�صتية.

١-6نشــاط

تعرف��ت يف ال�ص��طور ال�ص���بقة عل��ى روؤي��ة  2030 وم��� يتعل��ق ب�ال�ص��تثم�ر الب�ص��ري، 
اّطلع على الب�ركود واأعّد تقريراً  الأبرز الفر�س املهنية امل�ص��تقبلية املمكنة لك يف 

الروؤية.

١-7نشــاط

..................

..................

..................

..................

..................

..................



التقويمالتقويم
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١( باســتخدام هيكلة األهداف االســتراتيجية لرؤية 2030 للمملكة العربية الســعودية، كيف 
تربط الرؤية بسوق العمل؟

2( من وجهة نظرك ما أهمية دور الشباب في تلبية احتياجات سوق العمل؟ 
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د قطاعات العمل. 	 اأعدِّ
د اأنواع املهن لكل جمال. 	 اأحدِّ
ف اأمناط العمل. 	 اأ�صنِّ

الدرس
الرابع 

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Government Sector( )Public( ) القطاع الحكومي ) العام
	 )Non-Profit Sector( القطاع غير الربحي
	 )Private Sector( القطاع الخاص

    �صهد �صوق العمل  يف اململكة العربية ال�صعودية تطورات كبرية ملواكبة التغري ال�صريع يف قطاعات العمل ، كما 
تنوعت اأمناط العمل مبا يدعم اقت�صادًا مزدهرًا وتنمية م�صتدامة. 

قطاعات العملقطاعات العمل

مفهوم القطاع الخا�س
اجلــزء من القت�صاد غــري اخلا�صع مللكية الدولة، ويديره الأفراد وال�صــركات 
جلني الأرباح التي تنح�صر م�صاركتها بني اأ�صحاب امل�صلحة فقط مثل ال�صركات 

واملوؤ�ص�صات واملراكز التي ميلكها فرد اأو جمموعة اأفراد.

مفهوم القطاع الحكومي )العام(
املجموعــة الإجماليــة ملوؤ�ص�صــات الدولــة املخ�ص�صة لتنفيــذ واإدارة ال�صيا�صــات 
والقوانني والربامج من اأجل �صمان تنميته ب�صكل �صحيح، مثال: الوزارات والهيئات 

والوكالت واملكاتب التنفيذية اململوكة للدولة.

مفهوم القطاع غير الربحي
التطوعيــة  الأهليــة واخلدمــات  الأن�صــطة  منظومــة 
واملنظمــات غــري احلكوميــة، ل تق�صــد الربــح اأ�صا�صــًا، 
وتهــدف اإلى حتقيق غر�ص مــن اأغرا�ص الرب اأو التكافل 
اأو التعــاون اأو التنمية الجتماعية اأو غريها من اأغرا�ص 

النفع العام اأو املخ�ص�ص.
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 

ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س الوزراء

اإىل  للو�ســول  نهــدف 
قطــاع غر ربحــي مهم 
مبــادر وداعــم وموؤثــر 
وال�سحــة  التعليــم  يف 
واملجــالت  والثقافــة 

البحثية

 قطاعات العمل :
تنق�صم قطاعات العمل يف اململكة العربية ال�صعودية اإلى ثاثة قطاعات كالآتي :
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حقق��ت اململك��ة جه��وداً كب��رة يف ت�صني��ف امله��ن، فم��ن خ��الل اّطالع��ك عل��ى دلي��ل 
د جمال العمل الذي تنتمي له. الت�صنيف املهني ال�صعودي، اخرت )10( مهن، وحدِّ

١-8نشــاط

مجاالت العمل  :
ت�شمل قطاعات العمل على عدة جماالت ومنها:

جمال العلوم االجتماعية
وال�صحافة واالإعالم 

مهن االقت�شاد 	
مهن ال�شيا�شة 	
مهن علم النف�س 	
مهن الدرا�شات االجتماعية 	
مهن ال�شحافة واالإعالم 	
مهن املكتبات واملعلومات 	

جمال االأعمال 
واالإدارة والقانون 

مهن املحا�شبة 	
مهن املالية وامل�شارف والتاأمني 	
مهن علم النف�س 	
مهن االإدارة 	
مهن الت�شويق واالإعالن واملبيعات 	
مهن ال�شكرتارية واالأعمال املكتبية 	
مهن اللوج�شتيات 	

جمال العلوم الطبيعية 
والريا�صيات واالإح�صاء

مهن علم االأحياء)البيولوجيا( 	
مهن البيئة 	
مهن الكيمياء 	
مهن الفيزياء والفلك 	
مهن الريا�شيات 	
مهن االإح�شاء 	

جمال اخلدمات

مهن اخلدمات ال�شخ�شية واملنزلية 	
مهن الفنادق واملطاعم والطعام اجلاهز 	
مهن الريا�شة والتدريب الريا�شي 	
مهن ال�شفر وال�شياحة والرتفيه والنقل 	
مهن النظافة العامة وال�شحة املهنية 	
مهن خدمات االأمن والدفاع 	

جمال الهند�صة
 والت�صنيع والبناء

الهند�ش��ية  	 واحل��رف  الهند�ش��ة  مه��ن 
واملعمارية وتخطيط املدن والبناء

مهن حماية البيئة والت�شنيع واملعاجلة 	
مهن الكهرباء والطاقة واملناجم والتنقيب 	
مهن االإلكرتونيات واالأمتتة 	
مهن امليكانيك واحلرف املعدنية والت�شنيع  	

واملعاجلة
مهن ال�شيارات وال�شفن والطائرات 	

جمال الزراعة واحلراجة
 وم�صائد االأ�صماك والبيطرة

مهن الزراعة والب�شتنة 	
مهن احلراجة والغابات 	
مهن البيطرة 	
مهن اإنتاج املحا�شيل واملوا�شي 	
مهن علوم الرثوة ال�شمكية 	
مهن هند�شة الري وال�شرف 	

مهن ال�شحة والطب 	
مهن االأمن ال�شحي 	
مهن التمري�س والقبالة 	
مهن الت�شخي�س الطبي وتقنية العالج 	
مهن اإعادة التاأهيل ورعاية كبار ال�ش��ن  	

وذوي االحتياجات
مهن ال�شيدلة 	

جمال ال�صحة والرفاه
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أنماط العمل:
العمل الك�مل  Full-Time Job: العمل الذي يرتبط فيه املوظف طيلة اأوقات العمل الر�صمية، وتخ�صع �صاعات  	

اأو القطاع غري الربحي. وعلى �صبيل  اأو اخلا�ص  اإلى لوائح وقوانني منظمة �صواء يف القطاع احلكومي  العمل 
املثال: التوظيف يف وظائف القطاع احلكومي كالقطاع املدين اأو القطاع الع�صكري، ويف وظائف القطاع اخلا�ص 
كال�صركات والبنوك، والقطاع غري الربحي كالعمل يف املوؤ�ص�صات اخلريية اأو الأهلية التابعة للتنمية الجتماعية.

العمل الجزئي Part-Time Job: العمل الذي يوؤديه الفرد يف اأوقات حمددة ويكون بال�صاعات يف اليوم اأو  	
الأ�صبوع ، وعادة تكون اأقل من �صاعات العمل املعتادة ، وين�ص على اجلزء من اليوم اأو اأيام من الأ�صبوع وفق 
الفرة  اأو جزء من  الأ�صبوعية  الإجازة  الفندقة خال  العمل يف  املثال:  املتفق عليها، ومنها على �صبيل  املدة 

ال�صباحية اأو امل�صائية.
العمل المو�صمي Seasonal Job: العمل الذي يتم يف موا�صم دورية متعارف عليها وهذا النوع من العمل يرتبط  	

بتوقيت حمدد خال مو�صم معني وتنق�صي بانق�صاء املو�صم الذي اأن�صئت من اأجله، اأي يكون العمل يف املوا�صم 
الدورية املعروفة، ومنها على �صبيل املثال: العمل يف مو�صم الإجازات ال�صيفية والعمل يف موا�صم احلج والعمرة.

العمل عن بعد Remote Job: العمل الذي ميكن الفرد من احل�صول على  	
ك�صب اإ�صايف يف مهن مرخ�ص بها للعمل احلّر، وهو الطريق نحو احلرية 

املالية والعمل حل�صابك اخلا�ص وفق الأنظمة املعمول بها يف اململكة.
التقيد  	 دون  ما  وظيفة  يف  العمل    :Freelance Work الحر  العمل 

م�صمم  مثل  الأمد.  طويلة  بالتزامات  والتقيد  الرئي�صية  العمل  ب�صروط 
ق لغوي، ومعّد طعام. مواقع اإنرنت، ومدقِّ

العمل المرن Flexible Work: العمل الذي يوؤديه فرد غري متفرغ لدى  	
�صاحب عمل اأو اأكرث ويكون احت�صاب الأجر على اأ�صا�ص ال�صاعة، ب�صرط اأن 
تقل �صاعات العمل للعامل لدى �صاحب العمل الواحد عن ن�صف �صاعات 

العمل لدى املن�صاأة، مثل منظم معار�ص ومنا�صبات ترفيهية، ومدقق حما�صبي. 

املوقع الر�صمي 

لتنظيم العمل عن بعد 

املوقع الر�صمي 

لتنظيم العمل احلر  

املوقع الر�صمي 

لتنظيم العمل املرن 

ا�صت�ص���رك اأحد من �صفك حول منط العمل املن��ص��ب لي�ص��تثمر فيه وقت الفراغ ، قدم ن�صيحتك   
مع التربير.

١-9نشــاط
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١. أكمل الفراغات اآلتية:
من أمثلة القطاع الحكومي:

من أمثلة مهن مجال الخدمات:

ق بين العمل الجزئي والعمل الموسمي. 2. فرِّ

العمل الموسميأوجه االختالفالعمل الجزئي

من أمثلة القطاع الغير ربحي:

من أمثلة مهن مجال الزراعة والحراجة ومصائد األسماك: 
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م�شاريع الوحدة االأولى م�شاريع الوحدة االأولى 

   يهدف امل�صــروعان الآتيان اإلى اكت�صــاب الطلبة ملهارات العمل اجلماعي من خال العمل  	
يف جمموعات.

األهداف

المشروع األول: 

عنوان المشروع:
»أخصائي أمن المعلومات« »مرشد سياحي« »مضيف جوي« »سائق قطار«

فكرة المشروع: اختيار اإحدى املهن املذكورة التي توجد يف بع�ص املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة. 	
المطلوب تنفيذه:  	

بيان خ�صائ�ص ال�صخ�ص الذي يعمل بهذه املهنة.اأ. 

ت�صنيف جمال املهنة.ب. 

ا�صتنتاج اأمناط العمل املنا�صبة لهذه املهنة.ج. 

حتديد القيم الواجب توافرها يف ال�صخ�ص الذي يعمل بهذه املهنة.د. 

الرقم في دليل تصنيف المهن السعوديالمهنـة

2١3330١أخصائي أمن المعلومات

2٥١306١مرشد سياحي

6١2٥02٤مضيف جوي

9١٤20١3سائق قطار
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المشروع الثاني: 

عنوان المشروع:

نموذج بطاقة زيارة إلى موقع عمل

فكرة المشروع: اإعداد تقرير عن زيارة ملوقع عمل لإحدى املوؤ�ص�صات احلكومية اأو غري الربحية  	

اأو اخلا�صة بالقرب من مدر�صتك.

المطلوب تنفيذه:  	

قراءة النموذج بعناية.اأ. 

اختيار جمموعة من �صفك  وحتديد اأقرب موؤ�ص�صة ملدر�صتك.ب. 

مقابلة امل�صوؤولني بهذه املوؤ�ص�صة.ج. 

تعبئة بيانات النموذج مب�صاركة جمموعتك .د. 

عر�ص تقرير الزيارة اأمام الطلبة يف  ال�صف.  هـ. 

أواًل : معلومات عامة 	
ت�ريخ الزي�رة:

ا�صم موقع العمل:
موقع العمل :

املدير امل�صوؤول:

نوع القط�ع: حكومي   غري ربحي  خ��س

اأمن�ط العمل املعتمدة :   العمل الك�مل  العمل اجلزئي  العمل املو�صمي

 العمل عن بعد  العمل احلر  العمل املرن   

نموذج بطاقة زيارة إلى موقع عمل
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ثانًيا : إجراء حوار مع المدير المسؤول  بموقع العمل مع طرح  األسئلة اآلتية : 	
1- م� جم�الت العمل املتوفرة؟

2- م� مه�م الع�ملني يف املهنة املخت�رة؟ 
3- م� املزاي� الوظيفية لهذه املهن؟

4- م� املواد الدرا�صية االأكرث �صلة بوظ�ئف ومهن موقع العمل؟
5- كيف يعّد الطلبة اأنف�صهم لاللتح�ق بهذه الوظ�ئف م�صتقباًل ؟

6- اأ�صئلة اأخرى مقرتحة .

ثالثا: توجيه شكر للمسؤولين في موقع العمل. 	
رابعا: أسماء المجموعة: 	



الوحدة الثانية

املهارات الوظيفية املهارات الوظيفية 
وال�سلوك الوظيفيوال�سلوك الوظيفي

الدر�س الأول: امليول املهنية. 
الدر�س الثاين: ال�سلوك الوظيفي. 
الدر�س الثالث: املهارات الوظيفية.

الدر�س الرابع: ال�سرية الذاتية. 
الدر�س اخلام�س: اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.

الدر�س ال�ساد�س: مهارات البحث عن وظيفة.  

  Functional Skills andFunctional Skills and
Job BehaviorJob Behavior



ن�س��تهدف تعزيز تناف�سية القدرات الب�س��رية الوطنية حملًيا وعاملًيا، 
ليك��ون املواط��ن م�س��تعدًا ل�س��وق العم��ل احل��ايل وامل�س��تقبلي بق��درات 
وطموح يناف�س العامل، وذلك من خالل تعزيز القيم، وتطوير املهارات 

الأ�سا�سية ومهارات امل�ستقبل، وتنمية املعرفة.
�ساحب ال�سمو امللكي

 الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 
ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س الوزراء
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مهارات اإدارة الذات

مهارات الت�سال

مهارات التفاو�س

جهة التوظيف

ال�سخ�س المتقدم للوظيفة

مهارات التعامل مع �سغوط العمل

المهارات الوظيفية
وال�سلوك الوظيفي

ال�سلوك الوظيفيال�سلوك الوظيفي

مهارات ال�سلوك
الوظيفي

الميول والتجاهاتالميول المهنية

الميول المهنية

كيف تعد نف�سك
لالختبارات ال�سخ�سية

الرخ�س المهنية

مفهومالمهارات الوظيفية
المهارات الوظيفية

اأنواع
المهارات الوظيفية

مفهومال�سيرة الذاتية
ال�سيرة الذاتية

اأنواع
ال�سيرة الذاتية

مكونات
ال�سيرة الذاتية

اجتياز
المقابلة ال�سخ�سية

مفهوم
المقابلة ال�سخ�سية

اأهمية
المقابلة ال�سخ�سية

اأنواع
المقابالت ال�سخ�سية

خطوات ال�ستعداد
لإجراء المقابلة

ال�سخ�سية اللكترونية

مهارات البحث
عن وظيفة

مهارات البحث
عن وظيفة

المتطلبات الوظيفية
ل�سوق العمل

م�سادر البحث
عن وظيفة

مهارات العمل في فريق

مهارات حل الم�سكالت في بيئة 
العمل

مهارات التطوير الذاتي
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اأقارن بني امليول املهنية واالجتاهات.     	
اأكتب اأهم ن�صائح اال�صتعداد لالختبارات ال�صخ�صية. 	
اأعرف االختبارات ال�صخ�صية امل�صتخدمة عند التقدم للوظيفة. 	
اأ�صتنتج فائدة الرخ�ص املهنية على �صوق العمل ال�صعودي 	

الميول المهنيةالميول المهنية
الدرس
األول

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Inclinations(   الميول
	 )Directions ( االتجاهات
	 )Professional Inclinations ( الميول المهنية
	 )Personality Tests ( االختبارات الشخصية
	 )Professional Licenses ( الرخص المهنية

اإن بناء م�ص��تقبل م�ص��رق للمملكة العربية ال�ص��عودية يعتمد على ا�صتثمار القدرات الب�صرية ب�صكل فّعال، من هنا يعد 
اكت�ص��اف املي��ول واالجتاهات نح��و املهن نقطة قوة لتوجيه وا�ص��تثمار الطاقات مبا يحقق الر�صا واال�ص��تقرار املهني 

لدى اأفراد العمل.

مفهوم الميول
تعلق الفرد باأمر معني واالهتمام االإيجابي به. 

مفهوم التجاهات
درجة حب الفرد اأو كرهه ملو�صوع معني. 

مفهوم الميول المهنية

ح��ب الف��رد لعم��ل اأو ن�ص��اط مع��ني، ور�ص��اوؤه عن��ه وتركي��ز ذهنه في��ه، واال�ص��تعداد لب��ذل اأق�صى جه��د فيه، 
واال�صتمرار فيه اأطول وقت ممكن، وقد يت�صل هذا امليل مبا يحب ال�صخ�ص اأو يعجب به، اأو يتقنه.

مثل: ميل الفرد للربامج احلا�ص��وبية، اأو لت�صليح االأجهزة واالأ�ص��ياء، اأو للكتابة االأدبية اأو ال�ص��عرية، اأو للفنون 
والت�صاميم، اأو للريا�صة. 
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يتيح صندوق الموارد البشرية خدمة 
لالطالع  بعد،  عن  المهني  اإلرشاد 
الجامعات  في  التخصصات  على 

السعودية عبر منصة ُسبل.

مفهوم الختبارات ال�سخ�سية
ا من قبل املوؤ�ص�ص��ات وال�ص��ركات عند اختيار  متث��ل يف الغال��ب ج��زًءا م��ن اختب��ارات التعيني املرغوبة ج��دًّ

املر�صحني ل�صغل الوظائف املتاحة.
وهن��اك اأمناًط��ا عدي��دة من االختب��ارات تقع حت��ت نطاق االختب��ارات ال�ص��خ�صية، مثل:اختبار ال�ص��مات 

ال�صخ�صية، الدافعية، االإجهاد يف العمل، ال�صخ�صية.

مقياس الميول في نظام المسارات
حرصت وزارة التعليم على إيجاد مقياس 
الميول المهنية من أجل اكتشاف ميول 

الطلبة المهنية، وتعريفهم على نقاط قوتهم وتوجيه رحلتهم التعليمية، 
ومساعدتهم في اختيار مسارهم التخصصي، ومناقشة خطط المستقبل 

مع أولياء األمور.

اإ�ساءة

كيف تعد نفسك لالختبارات الشخصية؟
اإلرشادات التي تساعدك لالستعداد الجيد إلجراء اختبار الشخصية، اآلتي:

ح��اول اأن تتح��دث باملو�صوع مع مر�ص��حني �ص��ابقني تقدموا بطلبات يف املوؤ�ص�ص��ة نف�ص��ها التي تري��د التقدم اإليها،  	
دونك مبلحوظات حول طول االختبار ونوعيته، ورمبا ا�صتطعت احل�صول على اأ�صئلة اختبارات �صابقة. فهوؤالء يزوِّ

ق��م بجم��ع معلومات عن ال�ص��ركة والف��رع االقت�صادي وعن �صورة املهن��ة، واقراأ هذه املعلوم��ات جّيًدا؛ الأن هذه  	
املن�صورات حتتوي على حقائق مهمة ميكن اأن تظهر يف االختبار مرة اأخرى.

ا�صاأل قبل االختبار فيما اإذا كان ا�صتخدام اأدوات م�صاعدة م�صموًحا بها، مثل: احلا�صبات اأو املعاجم والقوامي�ص. 	
اح�صر اإلى مكان االختبار يف الوقت املنا�صب، اأو قبل املوعد املحدد بن�صف �صاعة. 	
اتبع تعليمات مدير االختبار بدقة. وال ترتّدد يف اال�صتف�صار عن اأي �صيء عندما ت�صعر بعدم فهمه. قم اأواًل بحل  	

االأ�صئلة التي ال تتطلب جمهوًدا �صخًما. واإذا ما �صادفك �صوؤال ال ت�صتطيع االإجابة عنه، فانتقل فوًرا اإلى ال�صوؤال 
الذي يليه؛ فغالًبا لي�ص لديك مت�صع من الوقت يكفي للتفكري طوياًل.

من اختبارات ال�صخ�صية اأو اأجزاء منها ميكن اأن تدرك اأنها تتعلق باأ�صئلة تتمحور حول حاالت وجماالت حياة  	
معينة، ويف اختبار ال�صخ�صية ال يطلب منك ح�صاب اأو ر�صم اأي �صيء.

اإذا كانت االأ�صئلة من منط اختيار من متعدد فعليك يف حالة ال�صك اأن ت�صع اإ�صارة حول اأي خيار، فذلك اأف�صل  	
م��ن ع��دم و�صع االإ�ص��ارة، ميكنك - يف حالة ع��دم معرفة اجلواب - اأن تبداأ بالعك���ص، اأي اأن تفكر: ماذا ميكن 
اأن يك��ون اجل��واب ال�صحيح، ثم تقوم بو�صع اإ�ص��ارة على البديل الذي ميك��ن اأن يت�صمن بع�ص احلقيقة، فرمبا 

كانت اإ�صارات �صحيحة.
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مفهوم الرخ�س المهنية
ه��ي وثائ��ق ت�صدره��ا الهيئات املهنية وف��ق معايري حمددة، يك��ون احلا�صل 

عليها موؤهاًل ملزاولة مهنة ما بح�صب م�صتويات ومدة زمنية حمددة. 
مث��ال: الرخ�صة املهنية للمعلمني، ورخ�صة املمار�ص��ة املهنية للتخ�ص�صات 
ال�صحي��ة، ورخ�ص��ة االعتم��اد املهن��ي للمهند�ص��ني، رخ�صة الط��ريان، رخ�صة 

مر�صد �صياحي.

بالتعاون مع جمموعتك، ما اأهمية الرخ�ص املهنية مل�ستقبلك الوظيفي.

2-1نشــاط

موقع الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية:

رخصة المرشد السياحي:

يعد اختبار )MBTI( من االختبارات الشهيرة املقننة التي 

حتلل شخصية الفرد وتساعده يف حتديد ميوله املهنية.

إثراءات 
إنَّ اتقان اللغة اإلجنليزية كتابًة وحتدثًا متطلب 

أساسي من متطلبات العديد من املهن.

اإ�ساءة
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ق بين الميول المهنية واالتجاهات. 1( فرِّ

االتجاهاتأوجه االختالفالميول المهنية

2( اكتب بعض اإلرشادات التي تساعدك لالستعداد الجيد إلجراء اختبار الشخصية.

	 .

 .

3 .

 .

翪 .

3( ما فائدة الرخص المهنية في سوق العمل السعودي؟
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 اأ�صتخل�ص اأهمية ال�صلوك الوظيفي يف احل�صول على وظيفة.      	
ح العالقة بني اإدارة الذات و�صماته.     	 اأو�صِّ
ز بني مهارة االت�صال ومهارة التفاو�ص.     	 اأميِّ

ال�سلوك الوظيفيال�سلوك الوظيفي
L-GE-CBE-TRHS-smng1-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-smng1-U1-L1.png

تعريف وأهمية اإلدارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-العلوم اإلدارية 1-أساسيات اإلدارة

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الدرس
الثاني 

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Functional Behavioral( السلوك الوظيفي
	 )Self-Management Skills( مهارات إدارة الذات
	 )Communication Skills( مهارات االتصال
	 )Negotiation Skills( مهارات التفاوض

يع��د ال�ص��لوك الوظيف��ي جزءًا ال يتجزاأ م��ن ثقافة العمل التي يجب على كل فرد مقبل عل��ى االلتحاق بعمل ما اأن 
يكت�صبها، ويعد اأحد االأبعاد املهمة لقبول الفرد للعمل. 

مفهوم ال�سلوك الوظيفي
جمموع��ة م��ن االأفع��ال والت�صرف��ات والتغريات ال�ص��لوكية وغريها من االأن�ص��طة التي ميار�ص��ها االإن�ص��ان داخل 

املنظمة بق�صد حتقيق حاجات املهنة. 

مفهوم مهارات اإدارة الذات
حُب النظام ينبع من الفرد نف�ص��ه ومن اإميانه باأن كل �ص��ي له نظام، وله قوانني ولوائح واأعراف وتقاليد يجب 

اتباعها واحرتامها، ليتحقق النجاح. 

مهارات السلوك الوظيفي

مهارات إدارة
 الذات

مهارات 
االتصال

مهارات
 التفاوض
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إدارة الذات: املهارات واالإ�صرتاتيجيات التي ي�صتخدمها الفرد من اأجل العمل بفعالية لتحقيق اأهدافه. 
يتميز الفرد القادر على »إدارة الذات« بمجموعة من السمات كاآلتي:

االن�صباط الذاتي: حب النظام والقدرة على التحكم يف امل�صاعر واالنفعاالت، وبالتايل القدرة على حتمل امل�صوؤولية. 	
الثقة بالنف�ص: احرتام الذات وتقديرها واإدراك كفاءتها والثقة بالقدرة على اتخاذ القرارات ال�صحيحة. 	
الوعي: معرفة نقاط القوة ونقاط ال�صعف لدى الفرد. 	
القدرة على التكيف: امتالك القدرة على التاأقلم مع االأو�صاع املتغرية. 	
املبادرة: اجلاهزية القتنا�ص الفر�ص. 	

لك��ي يتمك��ن الف��رد  من اإدارة ذاته عليه اأن يفهم نقاط القوة يف �س��خ�سيته ليت�س��تثمرها 
ونقاط ال�سعف ليح�سنها. اكتب ثالثاً من كل منها.

نقاط القوة 
................
................
................

نقاط ال�سعف 
................
................
................

2-2نشــاط

العجز لي�ص يف الأع�ساء واإمنا يف الإرادة.
اأ.تركي بن عبد اهلل الدخيل

اإ�ساءة

اقراأ هذه املواقف و�سع عالمة ) ✓( يف املكان املنا�سب من وجهة نظرك:

مستوى الثقة بالنفسموقف من بيئة العمل
منخفض عاٍل 

مسؤول يكلف أحد العاملين بمهمة معينة ويقول 
له: »إنني أعتمد عليك في كل األمور الصعبة«

صاحب عمل يلقي باللوم على الموظفين 
بالمؤسسة لعدم تحقيق األرباح المستهدفة.

مديرة تنفيذية تقول للسكرتيرة: إنني فخورة بك،  
لحصولك على التميز الوظيفي.

مهندس يحاسب العاملين لديه ويشعرهم أنهم 
سبب تدني مستوى العمل.

2-3نشــاط
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ها لينا�سب ؟ مع ذكرال�سبب. اأّي امل�سارات الآتية تنا�سب ميولك؟ واأيُّ

السببغير مناسبة مناسبة المسارات الدراسية
علوم الحاسب والهندسة

علوم الصحة والحياة
إدارة األعمال

العلوم الشرعية

المسار العام

2-4نشــاط

ثانيًا: 

االتصال هو:
عملية تبادلية ذات اجتاهني )معلومات متبادلة بني �ص��خ�صني بحيث ميكن الأي منهما التاأثري يف االآخر(، ولي���ص يف 

اجتاه واحد )اأوامر �صادرة من �صخ�ص الآخر(.

عناصر االتصال:
االت�صال له خم�صة  عنا�صر هي:

)( امل�صتقبل.   )	( املر�صل. 

مفهوم مهارات الت�سال

ملاذا نتعلم مهارات االت�صال؟ 	
اء يف االإ�صالم؟ 	 هل هناك اأخالقيات واآداب وا�صحة للحوار البنَّ

من �ُص��ن اهلل يف الكون اأن كل اإن�ص��ان موجود يف و�ص��ط جمموعة من النا�ص الذين يتوا�صل معهم، على االأقل يف 
نطاق حاجاته االأ�صا�صية.

قال تعاىل:

اإل���ى  ي  ت���وؤدِّ والت���ي  اهلل،  ير�ص���ي  فيم���ا  االت�ص���ال  وفن���ون  مه���ارات  ن�ص���تخدم  اأن  االإ�ص���الم  ويعلمن���ا 
اإيجابي���ة. نتيج���ة 

- احلجرات 
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)( و�صيلة االت�صال. )3( الر�صالة. 

)翪( التغذية الراجعة.

تهدف عملية االتصال إلى:

التاأثري يف االآخرين. 	

عر�ص وجهات النظر. 	

نقل معلومة حمددة. 	

اأنواع الت�سال:
1. اتصال رسمي/ غير رسمي:

االت�صال الر�ص��مي: هو االت�صال الذي يتم بني امل�ص��تويات املختلفة يف املوؤ�ص�ص��ة بالطرق الر�ص��مية املتفق عليها،  	
مثل اجتماعات العمل يف املوؤ�ص�صات وال�صركات، اأو تداول التقارير حول املهام يف العمل.

االت�صال غري الر�صمي: هو االت�صال الذي يتم بطريقة غري ر�صمية بني املوظفني مثل التكرمي ال�صنوي للموظفني. 	

2. اتصال تصاعدي/ تنازلي/ أفقي:

االت�صال الت�صاعدي: تدفق حمتوى االت�صال من املروؤو�ص اإلى الرئي�ص مثل من املعلم اإلى املدير.  	

االت�صال التنازيل: تدفق حمتوى االت�صال من الرئي�ص اإلى املروؤو�صني ، مثل : االت�صال من املدير اإلى املعلم. 	

االت�صال االأفقي: تدفق حمتوى االت�صال من م�صتوى اإلى م�صتوى مناظر له، مثل :االت�صال بني حم�صر املخترب  	
و اأمني م�صادر التعلم.

3. اتصال مكتوب/ شفهي:

االت�صال املكتوب: تبادل الر�صائل واالآراء واملعلومات ب�صكل مكتوب اأو مطبوع مثل : تقرير - بريد اإلكرتوين.  	

االت�صال ال�صفهي: تبادل االأفكار واملعلومات بكلمات منطوقة، مثل : اال�صتف�صار - املقابلة ال�صخ�صية. 	

من خالل دورك كطالب يف املرحلة الثانوية تقوم بالعديد من الت�س��الت، اذكر اأمثلة لتلك الت�سالت. 
ات�سال ر�سمي: .................................................................................

ات�سال ت�ساعدي:   .............................................................................
ات�سال �سفهي:   ................................................................................

2-5نشــاط
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رسم توضيحي اتصال تصاعدي/ تنازلي/ أفقي: 

اتجاه االتصال في بيئة العمل

اتصال صاعد من أسفل إلى أعلى 
آراء - اقتراحات - شكاوى

اتصال هابط من أعلى إلى أسفل 
قرارات - أوامر - تعليمات

اإلدارة 
العليا

اإلدارة الوسطى 

اإلدارة الدنيا 

اتصال أفقي 
تنسيق عمل

اأكمل الأجزاء املفقودة يف النموذج الآتي:

2-6نشــاط

قناة اإلتصال

التغذية الراجعة

الرسالة

عناصر االتصال
االستجابةالهدف
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مفهوم مهارات التفاو�س

هل ميثل التفاو�ص و�صيلة مهمة يف حياتنا الدرا�صية والعملية؟ 	
هل التفاو�ص له دور موؤثر يف احلياة االجتماعية؟ 	

ُيعد التفاو�ص اأداة من اأدوات احلوار الفعال، وله دور موؤثر وفعال يف حل امل�صكالت.
فنحن نعي�ص ع�صر املفاو�صات، �صواء بني االأفراد اأو الدول اأو املجتمعات، فكافة جوانب حياتنا هي �صل�صلة من 

املواقف التفاو�صية.

التفاوض:
هو عملية تهدف اإلى التوفيق بني م�صالح طرفني اأو اأكرث، ب��ه��دف ال��و�ص��ول اإل��ى ح��ل مقب��ول مل�صكلة م�صرتكة.

مبادئ التفاوض
يقوم التفاو�ص على: 	

قاعدة الك�صب املتبادل. 	
االتفاق املر�صي لكل االأطراف. 	
ت�صجيع العالقات البناءة. 	
احلوار وتبادل الراأي. 	

توفر املعلومات الأطراف التفاو�ص. 	
مراعاة امل�صالح. 	
املو�صوعية. 	

اختارت املدر�سة طالبني من ف�سلك، اأنت اأحدهما، وذلك حل�سور ندوة علمية يف مدينة الريا�ص ، 
وقد خططتما لل�سفر اإليها نظًرا لأهميتها البالغة ، واتخذمتا كافة الإجراءات الالزمة لها.

 ولك��ن الهيئ��ة املنظم��ة للندوة اأر�س��لت للمدر�س��ة اأن��ه متَّ تخفي�ص عدد املر�س��حني اإىل طالب واحد. 
وكالكما يرغب احل�سور.

ويف حماول��ة للم�س��وؤول ع��ن الرت�س��يح جتنب��اً لتخاذ ق��رار �سعب ، طلب تر�س��يح طالب واحد فقط 
بالتفاق بني الطالبني وت�سوية امل�ساألة بينهما.

قدم م�سهدا متثيليًا تطبق فيه مبادئ التفاو�س.
..................................................................................................  
..................................................................................................  

2-7نشــاط

صفات الُمَفاِوض الناجح:
الذكاء والقدرة على فهم االآخرين. 	
االإملام الكامل باالحتياجات واالأهداف املراد حتقيقها من عملية التفاو�ص. 	
االعتماد على االأفراد ولي�ص فقط على الق�صايا. 	
املرونة والقدرة على حتقيق اأكرث من هدف يف اآن واحد. 	
التعاون لتذليل العقبات اأثناء املفاو�صة. 	
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مستويات التفاوض:
التفاو�ص على م�صتوى االأفراد.   	
التفاو�ص على م�صتوى املنظمات.  	
التفاو�ص على م�صتوى الدول. 	

وال�سكل الآتي يو�سح لك مراحل التفاو�ص التي يجب اأن يتبعها املُفوِّ�ص:

موا�سلة المفاو�سات

اإلغاء المفاو�سات

التو�سل لتفاق

ممار�سة الت�سال

ا�ستخدام الأ�ساليب 
المختلفة

اإعادة تقييم الموقف 
با�ستمرار

حتديد الأهداف بدقة

جمع املعلومات املطلوبة

مراحل التفاو�ص

الإعداد والتح�سري 
للتفاو�س

العمليات التفاعلية 
نتيجة التفاو�سبني الأطراف

يف اإط��ار حماول��ة اإح��دى اجلمعي��ات االأهلي��ة العاملة يف حماية البيئ��ة مت اتخاذ اإج��راءات وقائية 
للح��د من التل��وث يف املدينة، وقد التقى ممثليها مع ممثلي اإحدى املدن ال�صناعية. لطلب التزام 
املن�ص��اآت ال�صناعية باملوا�صفات البيئية للمدينة، والتي تتعار�ص مع امل�صالح الت�صويقية للمن�صاآت 

ال�صناعية وذلك لزيادة التكلفة عليهم.
م�ص��تعيًنا باأع�ص��اء الفري��ق حّدد م�ص��توى التفاو�ص ، وق��ّدم ت�صوًرا لنتائج التفاو���ص مع الطرفني 

حلل امل�صكلة. 

2-8نشــاط
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1- من وجهة نظرك ما أهمية السلوك الوظيفي في الحصول على وظيفة؟

ــح العالقــة بيــن االنضبــاط الذاتــي علــى مســتوى الفــرد ومســتوى المجتمــع والمســتوى  2- وضِّ

الوظيفي. 

ق بين مهارة االتصال ومهارة التفاوض.     3- فرِّ

مهارة التفاوضأوجه االختالف مهارة االتصال
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ف املهارات الوظيفية. 	 اأعرِّ
اأ�صتخل�ص اأنواع املهارات الوظيفية.      	
اأ�صنِّف �صغوط العمل وفق اأنواعها. 	
اأقرتح حلواًل لبع�ص امل�صكالت يف بيئة العمل. 	
اأربط بني اآليات التطوير الذاتي وموؤ�صرات حتققها. 	

المهارات الوظيفيةالمهارات الوظيفية
L-GE-CBE-TRHS-smng1-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-smng1-U1-L1.png

تعريف وأهمية اإلدارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-العلوم اإلدارية 1-أساسيات اإلدارة

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الدرس
الثالث

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Functional Skills( المهارات الوظيفية
	 )Self-Development Skills( مهارات التطوير الذاتي

املهارات الوظيفية جزء ال يتجزاأ من ال�ص��لوك الوظيفي املن�ص��ود يف عامل املهن اليوم ، ودورها الرئي���ص يف جناح 
الفرد يف حياته ال�صخ�صية واالأ�صرية والوظيفية، كما تعد مفتاحًا للتفوق والتميز واكت�صاب ثقة االآخرين وتقديرهم. 

مفهوم المهارات الوظيفية
جمموعة اخلربات احلياتية والعملية التي ميتلكها الفرد املتقدم للح�صول على الوظيفة.

أواًل: مهارات التعامل مع ضغوط العمل 
اإدارة جمموعة املوؤثرات التي جتعل الفرد غري قادر على التكيف يف عمله وحتول دون اأدائه بفعالية. 

أنواع ضغوط العمل:
داخلية: نابعة من اأنف�صنا مثل: التفكري يف املا�صي واخلوف من امل�صتقبل. 	
خارجية:  	

اأ - �صادرة من بيئة العمل مثل: عدم و�صوح االخت�صا�صات، و�صعف املهارات الوظيفية، وطول �صاعات العمل...
ب- �صادرة من خارج بيئة العمل مثل: الظروف االأ�صرية، واملر�ص...

امله����ارات الوظيف������يةأنواع المهارات الوظيفية:

مهارات التعامل 
مع �سغوط 

العمل
مهارات العمل يف 

الفريق
مهارات حل 

امل�سكالت يف بيئة 
العمل

مهارات التطوير 
الذاتي
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اأمامك قائمة من العديد من اأنواع �سغوط العمل، اقرتح اأمامها كيفية التعامل املنا�سب معها:
كيفية التعامل معهامظاهر ضغوط العمل

تراكم العمل
تأخر تسليم المعامالت

شكوى العاملين
تداخل  المواعيد

زيادة التوتر والقلق
عدم الرضا عن الذات

2-9نشــاط

ثانيًا: مهارات العمل في الفريق
ق��درة الف��رد عل��ى العمل مع االآخري��ن والتوا�صل معهم لتحقيق هدف م�ص��رتك. وتعتمد قدرة الفري��ق وفعاليته على 

العمل التعاوين الذي ي�صود الفريق، والذي ي�صعر كل فرد فيه باأنه م�صوؤول عن تلك العمليات.
خطوات بناء وعمل الفريق:

من مهام قائد الفريق اجليد عند اختيار فريقه اتباع اخلطوات االآتية: 
اخلطوة الأوىل: حتديد هدف الفريق.

اخلطوة الثانية: اختيار اأع�صاء الفريق وتوزيع االأدوار.
اخلطوة الثالثة: تبادل االآراء واخلربات حول املو�صوعات املطروحة.

اخلطوة الرابعة: االإجناز والتعاون بني اأع�صاء الفريق.
اخلطوة اخلام�سة: التقييم واملتابعة.

مت اختيارك قائداً للفريق لتمثيل فريق ال�سياحة باملدر�سة، و�سوف يقوم بزيارتكم وفد 
ا مرئًيا لعر�سه  من خارج املنطقة، وطلبت منك اإدارة املدر�سة اأن تنظم مع فريقك عر�سً

على الوفد، يت�سمن املعامل الأثرية امل�سجلة يف اليون�سكو باململكة العربية ال�سعودية.
 طبق خطوات بناء فريق العمل التي �سبق وتعلمتها.

2-10نشــاط
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معالم أثرية سعودية مسجلة في قائمة اليونسكو 

   

إثراءات 
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ثالثًا: مهارات حل المشكالت في بيئة العمل 
عملية تفكريية ي�ص��تخدم فيها الفرد ما لديه من معارف ومهارات �ص��ابقة الإيجاد حل ملوقف ما مثل: اإزالة عائق، اأو 

تناق�ص، اأو غمو�ص...  
اأنواع امل�سكالت يف بيئة العمل:

امل�صكالت الب�صيطة: وا�صحة ال�صبب والنتيجة، و�صهلة احلل. 	
امل�صكالت املعقدة: غام�صة وحتتاج اإلى جهد يف التحليل والبحث عن احلل. 	
امل�صكالت املركبة: اأكرث من م�صكلة متداخلة مع بع�صها البع�ص. 	

ا�ستناداً اإىل خرباتك ال�سابقة يف حل امل�سكالت، اخرت م�سكلة ثم اتبع اخلطوات الآتية يف حلها:
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 ةلكشملا دیدحت

 ةلكشملا لیلحت

 لولحلا حارتقا

 لحلا رایتخا
 بسانملا

 لحلا ذیفنت

التغذية الراجعة ةعجارلا ةیذغتلا

تنفيذ احلل

حتليل امل�سكلة

حتديد امل�سكلة اقرتاح احللول

 اختيار احلل
املنا�سب

ُكلفت كرئي�ص لأحد الأق�سام يف موؤ�س�سة ما، وُطلب منك حتليل بيئة العمل، واقرتاح حلول للم�سكالت، 
اأكمل اجلدول الآتي :

الحلول المقترحةمشكالت بيئة العمل

تعطل شبكة اإلنترنت أثناء خدمة العمالء.  

تأخر وصول طلبات العمالء من المطعم.

عدم توافر مواقف كافية للعمالء أمام السوق.

اختالط حقائب المسافرين في رحلتين 
أحدهما دولية واألخرى داخلية.

2-12نشــاط

مفهوم مهارات التطوير الذاتي 
كل اجلهود التي يبذلها الفرد الكت�ص��اب معرفة اأو تطوير مهارة اأو خربة لرفع م�ص��تواه املهني ب�صورة �ص��املة 

وم�صتمرة.
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امله����ارات الوظيف������ية

تطوير 

الذات المهنية

تطوير 

الذات المهارية

تطوير 

الذات االجتماعية

تطوير 

الذات المعرفية

موؤ�سرات تطوير الذات

حت�سني الأداء املهني والر�سا الوظيفي.. 	

 

والظ��روف . 	 املتغ��رات  م��ع  التكي��ف 

املحيطة.

ال�ستعداد للتغير ال�سامل.. 	

التزان النفعايل وقبول الآخر.. 	

خلو���ص . 	 وال�س��تعداد  بالنف���ص  الثق��ة 

التجارب والتحديات اجلديدة.

اآليات تطوير الذات

حتليل اأعمال واأفكار واآراء الآخرين. 	

نقد م�ستوى الأداء ال�سخ�سي. 	

مقارنة الذات بالآخر داخل بيئة العمل. 	

البحث عن امل�ستلزمات احلياتية. 	

البحث عن حلول للم�سكالت. 	

تاأييد اآراء وبناء توقعات م�ستقبلية. 	

حتديد الأهداف ور�سم خطط تنفيذها. 	

حت�سني العالقات الجتماعية. 	

�سبط النفعالت ال�سخ�سية. 	

تويل قيادة الأعمال الجتماعية. 	

التفاعل الجتماعي مع الآخرين. 	

البحث عن املعلومات. 	

م�ساركة املعرفة مع الآخرين. 	

توظيف املعرفة يف احلياة اليومية. 	

2-13نشــاط
تق��ّدم حمم��د وه��و طال��ب يحم��ل �س��هادة الثانوي��ة العام��ة لاللتح��اق بعم��ل يف وظيف��ة »�س��كرتر« 
باإح��دى املوؤ�س�س��ات اخلا�س��ة مبدين��ة الريا���ص، وبع��د اإج��راء املقابل��ة ال�س��خ�سية مع��ه، ُطل��ب من��ه 

�سرورة اللتحاق بدورات مكثفة لتطوير الذات.
م��ن وجه��ة نظ��رك، وبال�س��تعانة بنم��وذج تطوي��ر ال��ذات كيف ميكن ملحم��د تطوير ذات��ه لاللتحاق 

بالعمل واحل�سول على الوظيفة؟ 
بني احلني واحلني، يجيء من يسألني عن سر جناحي، 
إذا كان ثمــة ســرٌّ فهــو أننــي كنــت دومــًا أعــرف مواطــن 

ضعفي بقدر ما أعرف مواطن قوتي.

د.غازي بن عبدالرحمن الق�سيبي

اإ�ساءة
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1( ما أهمية المهارات الوظيفية في سوق العمل السعودي؟
1 .
2 .

2( صنف ضغوط العمل وفق أنواعها مع ذكر مثال.

مثالأنواع ضغوط العمل

3( ما سبب كل نوع من المشكالت اآلتية في بيئة العمل؟

السببأنواع المشكالت

المشكالت البسيطة
المشكالت المعقدة
المشكالت المركبة

4( اكتب الخطوات التي يتطلبها بناء وعمل الفريق.
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ف مفهوم ال�صرية الذاتية. 	 اأعرِّ
د اأنواع ال�صرية الذاتية. 	  اأعدِّ
اأ�صتخل�ص مكونات ال�صرية الذاتية. 	

L-GE-CBE-TRHS-smng1-U1-L1
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تعريف وأهمية اإلدارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-العلوم اإلدارية 1-أساسيات اإلدارة

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الدرس
الرابع 

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Curriculum Vitae ( السيرة الذاتية

ال�سيرة الذاتيةال�سيرة الذاتية

أنواع السيرة الذاتية:
ال�صرية الذاتية الورقية. 	
ال�صرية الذاتية االإلكرتونية. 	
ال�صبكات املهنية االفرتا�صية. 	

تع��د ال�ص��رية الذاتي��ة بواب��ة العبور للم�ص��تقبل املهني وذلك من خ��الل تقدمي الفرد 
نف�صه بال�صكل املالئم ل�صوق العمل.

مفهوم ال�سيرة الذاتية

بطاق��ة تعري��ف، ُيظهر فيه��ا املتقدم قدرات��ه وخربات��ه وبياناته ويقوم باإر�ص��الها 
جلهات التوظيف التي من خاللها يتم الت�صفية املبدئية للمتقدمني.

مكونات السيرة الذاتية:
املعلومات ال�صخ�صية. 	
الهدف. 	
التعليم واملوؤهالت. 	
اخلربات املهنية. 	
الدورات. 	

املهارات. 	
الهوايات. 	
اجلوائز واملكافاآت. 	
العمل التطوعي. 	
االأ�صخا�ص املعّرفون. 	
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2-14نشــاط

كتابة ال�سرية الذاتية باللغة العربية:
يف �س��وء املعلوم��ات ال�س��ابقة ع��ن مكون��ات ال�س��رة الذاتي��ة، حاول اأن تق��وم بكتابة �س��رتك الذاتية ثم 

اعر�سها على معلم املادة وناق�سها معه.

الشبكات املهنية االفتراضية:
تــزداد أهميــة التقنيــة يف حياتنا املهنيــة، مما أدى إلى ظهور 
مجتمع توظيفي يتكون من أشــخاص متباعدين جغرافيًا، 
ويتواصلــون بينهــم عبر الشــبكات املهنيــة االفتراضية، التي 
تهتــم بنــوع محــدد مــن املهــن، ويتاح لكل عضو وضع ســيرته 
الذاتيــة، ومشــاهدة الســير الذاتيــة لآلخريــن يف عــدة مهــن 
وأيضــًا تتبــع التطــور الذاتــي للمهــن املختلفة، مثــل )لينكد 

إن، بيت.كوم (.

إثراءات 



التقويمالتقويم
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ر أهمية كتابة السيرة الذاتية عند البحث عن وظيفة. 1( فسِّ

2( ما أنواع السير الذاتية؟

ق بين السيرة الذاتية اإللكترونية والشبكات المهنية االفتراضية. 3( فرِّ

الشبكات المهنية االفتراضيةأوجه االختالفالسيرة الذاتية اإللكترونية 

اأنواع 
ال�سر الذاتية
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ف مفهوم املقابلة ال�صخ�صية. 	 اأعرِّ
اأبنيِّ اأهمية املقابلة ال�صخ�صية. 	
ف  اأنواع املقابالت ال�صخ�صية. 	 اأ�صنِّ
د خطوات اال�صتعداد الإجراء املقابلة ال�صخ�صية االإلكرتونية. 	 اأحدِّ

الدرس 
الخامس

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Personal Interview( المقابلة الشخصية

اجتياز المقابلة ال�سخ�سيةاجتياز المقابلة ال�سخ�سية

أهمية المقابلة الشخصية لجهة التوظيف:
احل�صول على معلومات حا�صمة التخاذ قرار التعيني. 	
التعرف على مقّومات ال�صخ�ص املتقدم للوظيفة املتاحة قبل اإ�صدار حكم نهائي بخ�صو�ص تعيينه. 	
ا تلك التي يحتاجها العمل. 	 التعرف على بع�ص ال�صمات ال�صخ�صية للمتقدم اإلى الوظيفة وخ�صو�صً
التحقق من �صحة املعلومات الواردة يف ال�صرية الذاتية. 	

أهمية المقابلة الشخصية للشخص المتقدم للوظيفة:
اإظهار قدراته الفنية واملعرفية التي تتالءم مع متطلبات الوظيفة املتاحة. 	
عر�ص املوؤهالت واخلربات مبرونة وطالقة، مدعمًة مبا هو مكتوب يف االأوراق املقدمة )ال�صرية الذاتية(. 	
االإجابة عن بع�ص االأ�صئلة التي تدور يف ذهنه حول الوظيفة ومهامها وكذلك بع�ص املزايا املالية. 	

أنواع المقابالت الشخصية:
هناك اأنواع متعددة للمقابالت ال�صخ�صية التي قد ت�صارك فيها خالل عملية االختيار بني املتقدمني لوظيفة ما، وفيما ياأتي 

اأهم هذه االأنواع:

ًجا بالنجاح، يكون اأمامك تفكري عميق يف اتخاذ اخلطوة القادمة واملتعلقة مب�صتقبلك  عند تخرجك من املرحلة الثانوية متوَّ
املهني وحياتك العملية، هناك م�صاران البد لك من اأن تختار اأحدهما:

اأ( ا�صتكمال تعليمك العايل من خالل االلتحاق باجلامعة.
ب( االلتحاق بعامل العمل من خالل العمل احلر، اأو �صغل اإحدى الوظائف التي تتالءم مع موؤهلك وقدراتك ال�صخ�صية.

مفهوم المقابلة ال�سخ�سية
املقابلة ال�صخ�صية عبارة عن مناق�صة وحوار بني املتقدم للوظيفة وامل�صوؤولني عن التوظيف.
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المقابلة الشخصية الفردية:. 1
ميتاز هذا النوع من املقابالت باالإقرار باأنك متتلك من املهارات واملعرفة 
ما هو �صروري للفوز بالوظيفة املر�صح لها، ولكن القائم على املقابلة يريد 
وهنا  التوظيف،  جهة  مع  توافقك  مبدى  اخلا�صة  االأمور  بع�ص  يرى  اأن 

ي�َّة مع القائم على املقابلة معك. ميكنك اإقامة عالقة ودِّ
المقابلة الشخصية الجماعية:. 2

ت�صمم هذه املقابلة الكت�صاف القدرات القيادية ملديري وموظفي امل�صتقبل الذين �صيتعاملون مع اجلمهور، وهنا يتم 
جمع اأف�صل املتقدمني مًعا يف مقابلة �صخ�صية لها طابع جمموعة نقا�ص. 

يتم فيها طرح مو�صوع ما ويبداأ القائم على املقابلة يف املناق�صة.

3. المقابلة الشخصية اإللكترونية:
جترى هذه املقابلة عن بعد وال يتطلب هذا النوع ح�صور املتقدم اإلى 

مقر املقابلة، مع مراعاة االآتي: 
- امتالك �صبكة اإنرتنت جيدة.

-  القيام بتجربة الربنامج االإلكرتوين امل�صتخدم للمقابلة للتاأكد من التعامل معه ب�صكل �صل�ص.
-  ارتداء املالب�ص املنا�صبة لطبيعة الوظيفة.

-  اجللو�ص يف مكان جيد حتى ت�صتطيع الرتكيز دون اإزعاج.
-  اإخبار من باملنزل اأنك يف مقابلة عمل حتى ال ُتفاجاأ ب�صوت مذياع اأو هاتف اأو اأحاديث جانبية.

ُعينت م�سوؤول توظيف يف املوارد الب�سرية باإحدى ال�سركات الكربى.
بالتعاون مع جمموعتك طبِّق ما تعلمته من اأنواع املقابالت ال�سخ�سية مع املتقدمني للوظيفة املتاحة. 

2-15نشــاط

حتر�ص بع�ص املوؤ�س�سات على تنفيذ املقابالت ال�سخ�سية للمتقدمني ل�سغل وظيفة ما يف اأحد الفنادق 
الكربى. من وجهة نظرك ما الأ�سباب التي تدعو لذلك؟

2-16نشــاط



التقويمالتقويم

55

1( ما أهمية المقابلة لجهة التوظيف؟

2( ما الفرق بين المقابلة الشخصية الفردية والجماعية؟

المقابلة الشخصية الجماعيةأوجه االختالفالمقابلة الشخصية الفردية

3( ما خطوات االستعداد للمقابلة الشخصية اإللكترونية؟

1 .
2 .
3 .
4 .

 خطوات ال�ستعداد
 للمقابلة ال�سخ�سية

الإلكرتونية
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اأبنيِّ اأهمية مهارات البحث عن وظيفة. 	
اأ�صتنتج املتطلبات الوظيفية ل�صوق العمل. 	
اأ�صرح م�صادر البحث عن وظيفة.  	

L-GE-CBE-TRHS-smng1-U1-L1
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تعريف وأهمية اإلدارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-العلوم اإلدارية 1-أساسيات اإلدارة

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الدرس 
السادس

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Job Search Skills ( مهارات البحث عن وظيفة

مهارات البحث عن وظيفةمهارات البحث عن وظيفة

المتطلبات الوظيفية لسوق العمل:
التاأهيل العلمي.. 	
اخلربة العلمية.. 
املهارات االأ�صا�صية.. 3
ال�صخ�صية املنا�صبة.. 

مصادر البحث عن وظيفة:
وزارة املوارد الب�صرية والتنمية االجتماعية: . 	

يف بع�ص الدول تلتزم احلكومة بتوفري العمل املنا�صب لكل خريج 
ح�صب تخ�ص�صه وم�صتواه التعليمي، وهنا يتقدم اخلريج بطلبه 
مبا�صرة اإلى مكاتب وزارة املوارد الب�صرية  التي تقوم بدورها 

بتوزيعه على الوظائف املتاحة طبًقا الأولويات التقدمي ورغبات املر�صح ومكان اإقامته.

تربز مكانة الفرد يف جمتمعه مبا يرقى مب�ص��تواه االجتماعي واأدائه لدوره الوطني وحتقيقه االكتفاء الذاتي من 
خ��الل كونه موظفًا م�ص��وؤواًل عن نف�ص��ه واأ�ص��رته. وعندم��ا ميتلك الفرد مه��ارات عالية فاإنه ي�ص��هل عليه البحث عن 
وظيف��ة م��ن خ��الل م�صادرها املتنوعة، ويكون ذلك حافزًا قويًا على تقدمي نف�ص��ه جله��ات التوظيف، واتخاذ قراره 

بقبول الوظيفة، وحتقيق هدفه.

مفهوم مهارات البحث عن وظيفة
ق��درة الف��رد عل��ى اإيج��اد وظيف��ة تتنا�ص��ب مع مهارات��ه وطموحاته وحتق��ق هدفه مث��ل: مهارات حتدي��د الهدف، 

والتخطيط، وا�صتخدام احلا�صب االآيل، واإتقان لغة اأخرى...



57

التدريب املنتهي بالتوظيف:. 
تاأهيلهم  بهدف  ال�صعوديني  من  عمل  عن  الباحثني  تدريب  على  تقوم  برامج 
ل�صوق العمل املحلي، مبا يتنا�صب مع قدراتهم وكفاءاتهم املهنية واالأكادميية، 

وبالتن�صيق مع �صندوق تنمية املوارد الب�صرية.

االإعالن ال�صخ�صي:. 3
فيلجاأ بع�ص االأفراد اإلى ن�صر اإعالن بنف�صه، طالًبا الوظيفة التي يريدها،

 حيث يقوم بتحديد موؤهالته وخرباته والعنوان ورقم الهاتف املحمول.

. املعلومات التي حت�صل عليها من االأ�صدقاء:
يعملون  التي  اجلهات  بحاجة  علم  على  االأ�صدقاء  يكون  اأحياًنا 
اال�صتف�صار منهم عن هذه  الوظائف، ميكنك  اإلى عدد من  بها 
اجلهات، ومن ثم التوجه مبا�صرة اإليها والتقدم بطلب احل�صول 

على اإحدى هذه الوظائف.

مواقع التوظيف:   .翪
تعمل هذه املواقع كحلقة الو�صل بني الباحثني عن عمل واأ�صحاب العمل الذين ينوون التوظيف، حيث يدرج اأ�صحاب 
العمل اآالف الوظائف ال�صاغرة، وتقوم جهة العمل بو�صع اإعالنها ل�صد ال�صواغر الوظيفية لديها من حيث العدد 

والتخ�ص�صات واملوؤهالت املطلوبة.

العمل التطوعي:  .6
فيمكن اأن يكون التطوع يف املوؤ�ص�صات املدنية املختلفة و�صيلة للح�صول على وظيفة يف نف�ص املوؤ�ص�صة اأو يف غريها بعد 
اكت�صاب خربة عملية، وميكن احل�صول على فر�ص تطوعية اآمنة من خالل احلا�صنة ال�صعودية يف املن�صة الوطنية 

للعمل التطوعي. 

اإع��الن �س�خ��س�ي
 �ساب خربة بالإدارة

 م�سرف معار�س مبيعات
 حا�سل على �سهادة الثاوية العامة

 تخ�س�س علوم اإدارية
 خربة تامة ب�سوق العمل باململكة

 رخ�سة قيادة
 اإملام باحلا�سب الآيل

   جوال  

التدريب  تجربة  على  أكثر  للتعرف 
دخول  يمكنك  بالتوظيف  المنتهي 
الموارد  تنمية  صندوق  هدف  منصة 

البشرية.

إثراءات 
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مواقع للبحث عن الوظيفة 

هدف

البوابة الوطنية للعمل )طاقات(

املن�سة الرقمية لإدارة وتطوير املوارد 
الب�سرية )م�سار(

لينكد اإن للمجتمعات الوظيفية واملهنية

بيت كوم)اأكرب موقع للوظائف يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط(

إثراءات 

التح��ق مل��دة ي��وم واح��د يف اأح��د الفر���ص التطوعي��ة املعرو�س��ة باملن�س��ة الوطني��ة للعم��ل التطوع��ي، 
و�سجل �ساعات التطوع واطبعها واأل�سقها بجوار التقرير يف ال�سفحة، واكتب تقريراً عن ذلك.

جهة التطوع:................................................تاريخ التطوع:    /    /      
نوع التطوع:.........................................................................................
هدف التطوع:.......................................................................................
.......................................................................................................
راأيي حول التجربة:................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

2-17نشــاط
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1( ما المتطلبات الوظيفية لسوق العمل؟

2( أكمل الخريطة الذهنية بعدد من مصادر البحث عن وظيفة.

3( من وجهة نظرك ما أهمية تحديد الهدف الوظيفي؟

مصادر 
البحث عن 

وظيفة
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م�ساريع الوحدة الثانيةم�ساريع الوحدة الثانية

  يهدف امل�ص��روعان االآتيان اإلى اكت�ص��اب الطلبة ملهارات العمل اجلماعي، من خالل العمل  	
يف جمموعات.

األهداف

المشروع األول: 

عنوان المشروع:
» التفاوض من أجل مشروع السالمة المرورية«

فكرة المشروع: توظيف مهارات التفاو�ص كاأداة فعالة للحوار.  	
المطلوب تنفيذه: 	

ل فريق عمل معهم لتمثيل  اأنت رجل اأمن يف اأ�صبوع املرور اخلليجي تهدف اإلى توعية الطلبة  يف الف�صل، �صكِّ
رجال االأمن، ثم اطرح نقا�صًا حول اإمكانية االإ�صهام يف خف�ص احلوادث املرورية بدول اخلليج، وابداأ بالتفاو�ص 

مع الفريق االآخر؛ لاللتزام بقيم ال�صالمة املرورية.
د قيم ال�صالمة املرورية التي �صتعر�صها على الطلبة. اأ( حدِّ

د نوع االت�صال الذي ترغب يف ا�صتخدامه اأثناء التفاو�ص. ب( حدِّ
ج( �صع خطًة للتفاو�ص.

د( ابداأ التفاو�ص مع الفريق االآخر يف الف�صل.
ه�( اعر�ص نتائج التفاو�ص على معلم املادة.

المشروع الثاني: 

عنوان المشروع:
»المهارات الوظيفية لوظيفة شاغرة«

املوؤ�ص�صات  	 بع�ص  التي تطرحها  باململكة  ال�صاغرة  والوظائف  املهن  العديد من  هناك  المشروع:  فكرة 
وال�صركات من خالل امل�صادر املختلفة، �صارك فريقك باختيار اإعالن لوظيفة تتالءم مع امل�صار التعليمي 

الذي قررت درا�صته يف الثانوية.
المطلوب تنفيذه:  	

حتديد املهارات الوظيفية املطلوبة للعمل بهذه املهنة.اأ. 
حتديد االختبارات املنا�صبة لهذه املهنة.ب. 
كتابة �صريتك الذاتية )بطريقة جتريبية( لتتالءم مع املهارات الوظيفية املطلوبة. ج. 



الوحدة الثالثة

امل�ستقبل املهني امل�ستقبل املهني 
الدر�س الأول: وظائف امل�ستقبل. 

الدر�س الثاين: العمل احلر. 
الدر�س الثالث: ال�سهادات املهنية الحرتافية.

Career FutureCareer Future



ثروتنا الأوىل التي ل تعادلها ثروة مهما بلغت: �سعب طموح، معظمه 
من ال�سباب، هو فخر بالدنا و�سمان م�ستقبلها بعون اهلل.

�ساحب ال�سمو امللكي
 الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 

ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س الوزراء
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الم�ستقبل المهني

ال�سهاداتالعمل الحروظائف الم�ستقبل
المهنية الحترافية

مفهوم وظائف الم�ستقبل

اأهم وظائف الم�ستقبل

المهارات المطلوبة
لوظائف الم�ستقبل

تق�سيم العمل الحر

العمل المرن

الم�ساريع ال�سغيرة

العمل عن بعد

مفهوم ال�سهادات
المهنية الحترافية

اأهمية ال�سهادات
المهنية الحترافية

مزايا ال�سهادة
المهنية الحترافية

مقارنة بين
ال�سهادات لأكاديمية

والمهنية الحترافية
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ֺ ُتعّرف مفهوم وظائف امل�ستقبل.    
ֺ ُتعدد اأهم وظائف امل�ستقبل التي يحتاجها �سوق العمل وفقًا لروؤية 2030.

ֺ ُتعرف مفهوم املهارات.
ֺ ُتدد بع�ض املهارات املطلوبة ل�سغل وظائف امل�ستقبل.

وظائف الم�ستقبلوظائف الم�ستقبل
الدرس
األول

األهداف

مفاهيم الدرس
	 .)Future Jobs( وظائف المستقبل
	 .)The Skills( المهارات

مفهوم وظائف الم�ستقبل

هي الوظائف التي ت�س��تجيب للمتغريات االقت�سادية، واالجتماعية، والثقافية، والتقنية ؛بهدف تقيق تنمية 
اقت�سادية م�ستدامة، وقدرة اإنتاجية، وتناف�سية عاملية، وتوليد فر�ض عمل جديدة.

أهم وظائف المستقبل
يف �س��وء التغريات املت�س��ارعة يف االقت�ساد العاملي ودخول ع�س��ر االقت�ساد الرقمي، وحاجات اململكة وفق روؤية 

2030م، تولدت فر�ض وظيفية ومهن جديدة تعترب من اأهم وظائف امل�ستقبل، ومنها االآتي:

 مه��ن اأنظمة ال��ذكاء اال�سطناعي املعزز للب�س��ر ووظائفها، مثل  	
مهند�سي الذكاء اال�سطناعي ومدربي الروبوتات.

 مه��ن ووظائ��ف النق��ل ذاتي القي��ادة، مثل حمللو حرك��ة املرور ،   	
وموظف حمطات النقل الذكية ومهند�ض الطرق الذكية.

 مه��ن ووظائ��ف اخلدمات اللوج�س��تية و�سال�س��ل االإم��داد، مثل:  	
اإدارة املخازن واإدارة عمليات ال�سحن والنقل.

ي�س��هد �س��وق العم��ل باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية تغريات ملحوظ��ة ا�س��تجابة ملتطلبات التقني��ة، والث��ورة ال�سناعية 
الرابع��ة، ومه��ارات القرن احلادي والع�س��رين، مما ي�س��تدعي اكت�س��اب الفرد مله��ارات متنوعة حت��ى توفر له فر�ض 

وظيفية جديدة يف امل�ستقبل.
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 مهن ووظائف ال�سحة والطب، مثل: اأخ�سائي خمتربات ومهند�ض تقنيات طبية. 	
اإلكرتوني��ة 	 معلوم��ات  حمل��ل  مث��ل:  ال�س��يرباين،  االأم��ن  ووظائ��ف   مه��ن 

   وفاح�ض بوابات ومن�سات رقمية.
 مه��ن ووظائ��ف فني��ي وعلم��اء الف�س��اء، مث��ل: مهند���ض ط��ريان وف�س��اء 	

   وعامل ف�ساء وحملل �سيا�سات الف�ساء.
 مه��ن ووظائ��ف العم��الت الرقمية امل�س��ّفرة، مث��ل: حملل ائتم��اين للعمالت  	

الرقمية واأخ�سائي عمليات تبادل العمالت الرقمية.
 مهن ووظائف التعدين واال�ستك�ساف االأر�سي، مثل: مهند�ض اأر�سي لعمليات التعدين وم�سغل روبوت لعمليات التنقيب. 	
 مهن ووظائف علوم البحار والبيئة، مثل: مهند�ض حمميات بحرية ومطور تقنيات ا�ستزراع االأ�سماك. 	
 مهن ووظائف ال�سياحة والفندقة والرتفيه، مثل: منظم فعاليات ومدير فندق ومعد طعام ومهند�ض تقنيات ترفيهية. 	

هدف الن�ساط: ا�ستنتاج الطالب ملفهوم وظائف امل�ستقبل 
املهارات املكت�سبة من الن�ساط: املالحظة، اال�ستنتاج، التفكري االإبداعي، االبتكار

باطالعك على املوقع االإلكرتوين ملدينة نيوم )مدينة امل�ستقبل(، وحتليله ا�ستنتج منه االآتي:
مفهوم القطاعات واملجاالت املبتكرة. 	
الوظائف واملهن امل�ستحدثة يف هذه املدينة. 	

٣-١نشــاط

املوقع االإلكرتوين
ملدينة امل�ستقبل “نيوم”

مفهوم المهارات
ه��ي الق��درة على اأداء املهام باإتقان يف غ�سون فرتة زمنية معينة وبتكلفة وجهد منا�س��بان. متنح املهارات 
ميزة التفوق على املناف�سني، وتقدم دوًرا رئي�سًيا يف جناح العامل ومتنحه الكفاءات التي يحتاجها الأداء مهام 

وظيفته بتفوق.

..................................................................................................

..................................................................................................

املهندســـة مشـــاعل الشـــميمري أول ســـعودية 
الصواريـــخ  صناعـــة  مجـــال  يف  تتخصـــص 
النوويـــة، وحصلت على املرتبـــة األولى عربيا 
والعاشـــرة عامليـــا ضمـــن أكثر النســـاء تعليما 
يف العالم، حســـب موقع “سبكتيتور إندكس” 

لإلحصـــاءات الدوليـــة.

اإ�ساءة
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هدف الن�ساط: التدريب على البحث من م�سادر املعلومات املختلفة.
 امله��ارات املكت�س��بة م��ن الن�س��اط: جم��ع املعلوم��ات وت�سنيفه��ا، واال�س��تنتاج، وعر�ض وجه��ات النظر، 

والتفكري التاأملي.
تعرفنا يف ال�سطور ال�سابقة على املهن ووظائف امل�ستقبل التي يتطلبها �سوق العمل وفقاً لروؤية  	

اململكة العربية ال�سعودية 2030، اخرت واحدة من هذه الوظائف واأعد تقريراً بطريقة اإبداعية 
ي�ستمل على: 

املهارات املطلوبة ل�سغل هذه الوظيفة. 	
اختم التقرير براأيك حول الوظيفة التي اخرتتها. 	

٣-٢نشــاط

المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل

ميتلك الطلبة العديد من املهارات الدرا�س��ية؛ لتحقيق اال�س��تمرارية واال�س��تمتاع وال�س��غف بالتعلم، ويحتاج اإلى 
املهارات االأ�سا�سية وال�سرورية للعمل يف وظائف امل�ستقبل، ومنها ما ياأتي:

املهارة اللغوية. 	
املهارات الرقمية. 	
مهارة التفكري النقدي والتحليلي. 	
 مهارة حل امل�سكالت بطرق اإبداعية. 	
مهارة تليل االأنظمة والتقييم. 	
مهارة القيادة والتاأثري االجتماعي. 	
مهارة الذكاء العاطفي. 	
مهارة قبول التغيري. 	
مهارة القدرة على التكيف وتمل ال�سغوطات. 	



التقويمالتقويم
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١. باأ�سلوبك االإن�سائي دون مفهومك عن وظائف امل�ستقبل.

 2. العناية بوظائف امل�ستقبل من اأهم الركائز لتحقيق روؤية 2030، اكتب خم�ًسا من وظائف امل�ستقبل:

3. الركي��زة االأ�سا�س��ية لنج��اح املوظ��ف يف عمل��ه تنب��ع م��ن امتالكه للعديد م��ن املهارات االأ�سا�س��ية عدد 
ثالًثا منها، واذكر ما هو دور كل منها يف جناح املوظف.
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من خالل درا�ستك ملفهوم العمل احلر يف در�ض اأمناط العمل بالوحدة االأوىل.
اكتب باأ�سلوبك مفهوم العمل احلر:

اأبنيَّ اأهمية العمل احلر. ֺ
اأقارن بني العمل احلر ومفهوم العمل املرن. ֺ
اأميز العمل عن بعد عن غريه من اأنواع العمل. ֺ
ا�ستنتج مفهوم امل�ساريع ال�سغرية. ֺ

العمل الحرالعمل الحر
L-GE-CBE-TRHS-smng1-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-smng1-U1-L1.png

تعريف وأهمية اإلدارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-العلوم اإلدارية 1-أساسيات اإلدارة

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الدرس
الثاني 

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Small Projects (  المشاريع الصغيرة

يعت��رب العمل احلر قدمي بقدم الب�س��رية واإن اختلفت ُم�س��مياته 
وتط��ورت اأدواته وقنواته )قد يكون العامل احلر ُمزارًعا - حُمامًيا 
- راع��ي اأغن��ام - روائيًّا ...(. وقد يكون العم��ل احلر ُمعتمًدا على 
)راأ�ض املال( كاأن يقوم طبيب ُمتخ�س�ض بافتتاح عيادة خا�سة به، 
وق��د يك��ون ُمعتمًدا على امله��ارات )كمه��ارات الت�سميم والربجمة 
والكتاب��ة ...(. واالعتم��اد عل��ى امله��ارة ُمرتبط��ة ب�س��كل اأك��رب يف 

»العمل احلر«.

٣-٣نشــاط
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وميكن تق�سيم العمل احلّر اإلى:
عمل حر كامل: اعتماد الفرد على العمل احلّر كعمل اأ�سا�سي ُمطلق،

عمل حر بشكل جزئي: اعتماد الفرد على العمل احلّر كعمل اإ�سايف اإلى جانب وظيفته الر�سمية.

قصص نجاح في 
العمل الحر

ظهر اإعالن يف من�سة بحر عن طلب تنفيذ م�سروع يف جمال الت�سميم االأنفوجرافيك، وكانت 
�س��روط امل�س��روع اأن يك��ون املنف��ذ لدي��ه خربة �س��ابقة يف جم��ال الت�سميم الرقم��ي والقدرة على 

االبتكار واالإبداع و�سرعة االإجناز، وكان املبلغ املحدد للم�سروع )١000 - 2000( ريال .
يف �سوء ما جاء يف الفقرة ال�سابقة ا�ستنتج ما ياأتي: 

املهارات املطلوبة للقيام بهذا العمل. 	
موا�سفات ال�سخ�ض الذي يجب اأن يقوم بهذا العمل. 	

٣-4نشــاط

..................................................................................................

..................................................................................................

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج 
العمل الحر تماشيًا مع رؤية المملكة ٢0٣0 للوصول إلى 
الطاقات البشرية، والباحثين عن فرص دخل ، والعاملين 
لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات 
في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم 

وخبراتهم في أعمال مالئمة ومستقرة ومنتجة.

العمل المرن: 
مت تطبيق العمل املرن عامليًا يف عدة قطاعات لتحقيق اأهداف 
ا�س��تقاللية املوظ��ف م��ن ال�س��ركة ومن��ح املوظف��ني املرونة يف 
التعاق��د ح�س��ب تف��رغ جدوله��م. وكان للعم��ل امل��رن دور كبري 
جدًا يف خف�ض تكاليف التوظيف على ال�سركات، واإيجاد طرق 
تعاق��د جدي��دة به��دف التوظي��ف املو�س��مي واملوؤق��ت. وخ��الل 
ال�سنوات املا�سية �ساهمت ال�سركات التقنية يف انت�سار تطبيق 
العم��ل امل��رن، وت�س��هيل التعام��ل بني �ساح��ب العم��ل اأو طالب 

اخلدمة والعاملني بالعقود املوؤقتة.

منصة العمل المرن هي إحدى المبادرات 
الوطنية التي تهدف إلى دعم التوطين 
للوظائف  التعاقد  تنظيم  طريق  عن 
المرنة التي يكون العمل بها على أساس 
كوادر  توفير  في  يساهم  مما  الساعة. 
وطنية للقطاع الخاص، وذلك من خالل 

توثيق عقود العمل المرن عبر المنصة إلكترونيًا.

إثراءات 

إثراءات 
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اأُعلن يف اإحدى من�سات العمل املرن الر�س��مية عن طلب موظف بنظام العمل املرن للعمل على 
تنظيم فعالية ترفيهية وملدة ١0 اأيام وبواقع 4 �ساعات يف اليوم، براتب 5000 ريال.

يف �سوء ما جاء يف الفقرة ال�سابقة ا�ستنتج ما ياأتي: 
املهارات املطلوبة للقيام بهذا العمل. 	
موا�سفات ال�سخ�ض الذي يجب اأن يقوم بهذا العمل. 	
قيمة ال�ساعة الواحدة. 	
اخلربة املكت�سبة من هذا العمل. 	

٣-6نشــاط

 م��ن خ��الل درا�س��تك ملفه��وم العم��ل امل��رن يف 
در�ض اأمناط العمل بالوحدة االأوىل.
اكتب باأ�سلوبك مفهوم العمل املرن:

5-٣ نشــاط
المبـــادرات  إحـــدى  هـــي  بحـــر  منصـــة 
الوطنيـــة وهـــي بوابـــة افتراضيـــة تجمع 
بين المحترفين المســـتقلين وأصحاب 

عـــدد كبيـــر  البوابـــة بوجـــود  العمـــل والمشـــاريع، تتميـــز 
مـــن المهـــارات التـــي تتيـــح ألكبـــر عـــدد مـــن المحترفيـــن 
االستفادة والعمل، كما تشمل مجاالت اختصاص عديدة 
علـــى ســـبيل المثـــال )الترجمـــة، التســـويق والمبيعـــات، 
التصميم واالبتكار، الفيديو والتصوير، القانون، الكتابة 
والتحريـــر، المحاســـبة واالستشـــارات، الهندســـة والبناء، 
تحليـــل البيانـــات، تســـويق رقمي، تطويـــر البرامج، تقنية 
المعلومـــات والشـــبكات، خدمـــة العمـــالء، عمليات الدعم 

اإلداري(.
بيئـــة عمـــل  العمـــل  البوابـــة للمحتـــرف وصاحـــب  توفـــر 
عـــروض  تقديـــم  المشـــروع،  إضافـــة  أبرزهـــا:  متكاملـــة 
عـــن  التبليـــغ  المقدمـــة،  العـــروض  مراجعـــة  للمشـــروع، 

والتقييـــم. المشـــروع  مـــن  االنتهـــاء  المشـــروع، 

إثراءات 
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 العمل عن بعد:

ق��د اأ�س��همت التط��ورات التقنية املتالحق��ة يف اإيجاد ثقاف��ة جديدة داخل �س��وق العمل، توفر فر���ض وظيفية تتجاوز 
حواج��ز الزم��ان وامل��كان، وجتمع �ساحب املن�س��اأة باملوظ��ف من خالل بيئة عم��ل اإلكرتونية يجري م��ن خاللها اأداء 
الوظائ��ف وامله��ام دون احل�سور اإلى مكان ال�س��ركة اأو املوؤ�س�س��ة. وياأتي هذا النمط تلبي��ة لرغبات من القوى العاملة 

الوطنية يف االلتحاق ب�سوق العمل.

مت توظيف��ك يف اإح��دى �س��ركات االت�ساالت يف اململكة وذلك م��ن خالل العمل عن بعد، وحددت 
امله��ام املوكل��ة ل��ك ب��اأن تقوم بخدمة الدعم الفني لعمالء ال�س��ركة ملدة 8 �س��اعات يومياً وبراتب 

قدره 8000 ريال.
يف �سوء ما جاء يف الفقرة ال�سابقة ا�ستنتج ما ياأتي: 

املهارات املطلوبة للقيام بهذا العمل. 	
موا�سفات ال�سخ�ض الذي يجب اأن يقوم بهذا العمل. 	
التطوير املهني والتعليمي الالزم لهذه الوظيفة. 	

٣-7نشــاط
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إحـدى  هـي  الوطنـي  األعمـال  ريـادة  معهـد 
المبادرات الوطنية وهو مركز وطني غير ربحي 
متخصـص فـي مسـاعدة الراغبيـن فـي ممارسـة 
الصغيـرة  المشـاريع  وأصحـاب  الحـر،  العمـل 
التدريـب  خـالل  مـن  الجنسـين،  مـن  والناشـئة 
واإلرشـاد  االستشـارات  وتقديـم  والتأهيـل 
للحصـول  والمســاعدة  المشـاريع  واحتضـان 
الحكوميـة  اإلجـراءات  وتسـهيل  التمويـل  علـى 
الوطنييـن  المختصيـن  مـن  نخبـة  بواسـطة 
أحـدث  وباعتمـاد  األعمـال،  ريـــادة  مجـال  فـي 
األسـاليب والتقنيات. ويقدم دعم مالي بسـقف 

ريـال.  ألـف   500 يتعـدى  ال  تمويلـي 

قصص نجاح ريادية

مفهوم الم�ساريع ال�سغيرة

كل م�س��روع يك��ون عدد العاملني فيه حمدود، وال يحتاج اأ�سول راأ�س��مالية �سخم��ة وكثرية لتنفيذه، وتكون ملكيته 
حم�سورة ب�ساحب امل�سروع اأو �سريك اآخر، وميار�ض ن�ساطه �سمن منطقة جغرافية حمدودة.

وم��ن اأمثل��ة امل�س��اريع ال�سغ��رية الت��ي ال ح�سر لها )االأ�س��ر املنتجة / عرب��ات الطعام/ عرب��ات �سيانة االأجهزة 
الذكية/ املواقع االإلكرتونية...(.

بهدف تجسير  تساهم  التي  الوطنية  المبادرات  إحدى  بعد هي  العمل عن  منصة 
الفجوة بين أصحاب األعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين 

حصولهم على فرص العمل المناسبة، مثل: )المواصالت والبعد الجغرافي(.

إثراءات 

إثراءات 
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١. قارن بني العمل احلر والعمل املرن.

العمل المرنأوجه االختالف العمل الحر

2. مَب يتميز العمل عن بعد عن غريه من اأنواع العمل؟

3. من وجهة نظرك ما اأهمية امل�ساريع ال�سغرية يف �سوق العمل ال�سعودي؟
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اإن الفرد الذي ي�سعي للتميز يف جماله اأ�سبح باإمكانه احل�سول على �سهادة مهنية )احرتافية( ت�ساعده على متييز 
نف�سه. وذلك للح�سول على فر�سة عمل يف هذه املناف�سة الكبرية بني الباحثني عن عمل.

 ومن وجهة نظر �ساحب العمل، فهو دائم احلر�ض على اخلربة العملية.
وتع��ود اأهمية ال�س��هادات املهنية اإل��ى اأنها اإحدى املميزات التي يبحث عنها �ساحب العم��ل؛ للتاأكد من جمع الباحث 

عن عمل بني املعرفة االأكادميية واخلربة العملية والتطبيقية.

اأعّرف مفهوم ال�سهادات املهنية االحرتافية.     ֺ
اأبني اأهمية ال�سهادات املهنية االحرتافية. ֺ
اأقارن بني ال�سهادات االأكادميية وال�سهادات املهنية االحرتافية. ֺ

ال�سهادات المهنية االحترافيةال�سهادات المهنية االحترافية
L-GE-CBE-TRHS-smng1-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-smng1-U1-L1.png

تعريف وأهمية اإلدارة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-العلوم اإلدارية 1-أساسيات اإلدارة

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

الدرس
الثالث

األهداف

المفاهيم المتضمنة في الدرس

	 )Academic Certificates( الشهادات األكاديمية
	 )Professional Certificates( الشهادات المهنية االحترافية

إن الــــشـــهـــادات األكـــاديـــميـة والشهادات 
املهنيـــة االحترافيـــة ذات قيمة بالغة يف 

بناء املســـار املهني.

مفهوم ال�سهادات الأكاديمية
 وثيقة يتم احل�سول عليها من معهد اأو جهة تعليمية معتمدة من جهات ر�سمية نتيجة اجتياز مراحل تعليمية 

تراكمية يف تخ�س�ض ما.

اإ�ساءة
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مزايا الشهادة المهنية )االحترافية( للموظف أو الباحث عن عمل، ما يأتي:
ت�ساعده لتمييز نف�سه بني املناف�سني يف جمال العمل، مما يعني احل�سول على فر�ض اأكرب. 	
تزوده بالثقة عند اأ�سحاب االأعمال؛ الأنه مبجرد ح�سوله على �سهادة متخ�س�سة اأو اعتماد يوؤكد اأنه مر 	

مبراحل تقييم واختبار ملعرفة كفاءته.
متنحه فر�سة اأكرب لتغيري وظيفته. 	
ت�ساعده على االطالع امل�ستمر ملا هو جديد يف جمال عمله وجلب هذه املعارف لتطوير اأدائه. 	
ت�ساعده للح�سول على دخل مادي اأف�سل، فعادًة يرتفع راتب ال�سخ�ض بن�سبة جيدة م�ستقباًل يف حالة 	

ح�سوله على �سهادة مهنية معتمدة ومطلوبة يف �سوق العمل.

مفهوم ال�سهادات المهنية الحترافية
وثيقة اعتماد من جهة خمت�سة يف جمال ما بحيث ت�س��مل اجلانب النظري مع الرتكيز على املمار�س��ة واخلربة 

العملية مثل رخ�سة املحاماة، ورخ�سة املعلم....
مثال: للح�سول على اعتماد حمرتف اأدوبي يف الت�سميم املرئي، حيث يعد هذا اعتماًدا معرتًفا به دولًيا وتعمل 
على التحقق ب�سكل فّعال من خربة الفرد يف جمموعة Adobe Creative Cloud. ميكن الأولئك الذين ميتلكون 
�س��هادة Adobe Certified Professional in Visual Design اأن يثبت��وا بثق��ة اأن لديه��م امله��ارات واملعرف��ة 
لتلبية متطلبات �سناعة الت�سميم املرئي اليوم، وتوؤهل هذه ال�سهادة الهاوي للت�سميم اإلى احل�سول على فر�ض 

ا يف ح�سولهم على رواتب ودخل مادي اأعلى ير�سي طموحهم املهني. عمل اأرقى واأعلى، وت�ساهم اأي�سً

الشهادات  دعم  برنامج  
هي  االحترافية  المهنية 
إحدى المبادرات الوطنية 

القوى  وتحفيز  لتشجيع  تهدف  التي 
األعمال،  الوطنية، ومنظمات  العاملة 
على  للحصول  عمل  عن  والباحثين 
معتمدة  احترافية  مهنية  شهادات 
في  تهم  ا وخبر تهم  ا ر مها ير  لتطو
المجاالت المتخصصة والمطلوبة في 

سوق العمل.

م��ن خ��الل اطالع��ك عل��ى املوق��ع االإلك��رتوين لربنام��ج دعم 
ال�سهادات املهنية االحرتافية ا�ستنتج ما ياأتي:

اأهمية ال�سهادات املهنية االحرتافية. 	
ثالثة اأمثلة للوظائف واملهن املرتبطة بهذه ال�سهادات. 	

إثراءات ٣-8نشــاط
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١. اأكمل الفراغ لل�سكل االآتي:

ر اأهمية ال�سهادات املهنية االحرتافية يف بناء امل�سار املهني. ف�سِّ  .2

ق بني مفهوم ال�سهادات االأكادميية وال�سهادات املهنية االحرتافية. 3. فرِّ

الشهادات المهنية االحترافيةأوجه االختالفالشهادات األكاديمية

اأمثلة على ال�سهادات املهنية 
االحرتافية
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المشروع الثاني: 

عنوان المشروع:
» متجر إلكتروني «

فكرة المشروع: هناك العديد من املتاجر االإلكرتونية يف اململكة التي نفذها العديد من فئة  	
ال�سباب.

المطلوب تنفيذه:  	
اختيار م�سمى متجر اإلكرتوين يتالءم مع قدرات ومهارات فريقك.اأ. 
تديد االحتياجات للعمل بهذا امل�سروع.ب. 
توقع املنتجات لهذا امل�سروع.ج. 
كتابة اإعالن )بطريقة جتريبية( ليتالءم مع امل�سروع املقرتح.د. 

م�ساريع الوحدة الثالثةم�ساريع الوحدة الثالثة

  يهدف امل�س��روعان االآتيان اإلى اكت�س��اب الطلبة ملهارات العمل اجلماعي من خالل العمل  ֺ
يف جمموعات.

األهداف

المشروع األول: 

عنوان المشروع:
» مشروع تصميم مطبوعات ورسومات رقمية  «

فكرة المشروع: عندما تتقن العمل على برامج ت�سميم وتنفيذ االأنفوجرافيك والقدرة على العمل  	
احلر والبدء يف م�سروع م�ستقل لك، ابحث عن املهتمني بنف�ض املجال لالن�سمام مل�سروعك.

المطلوب تنفيذه:  	
حّدد املق�سود بالت�سميم الرقمي » االأنفوجرافيك « .اأ. 
حّدد منط العمل ونوع ال�سهادة املهنية التي �سوف ت�سل عليها.ب. 
�سع خطة للعمل يف م�سروعك.ج. 
ابداأ النقا�ض مع جمموعتك.د. 

اعر�ض نتائج النقا�ض على معلم املادة. ه�. 


