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 العنوان: المهمة الشخصية 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
صغيرة  و  فردية 60 دقيقة عربية  1 1 2 

 

غالبًا ما نعرف بالفعل في قلوبنا ما   .ملخص: بناًء على القيم التي تهمك ، يمكنك عمل بيان مهمة شخصية 

 .ومع ذلك ، قد يكون من الصعب التوفيق بين الرغبات واحتياجات بيئتك ومجتمعك  .هو مهم بالنسبة لنا

 .يساعدك بيان المهمة الشخصية على العيش بوعي ، بدالً من االرتقاء إلى مستوى توقعات اآلخرين

 .تساعدك على تحديد األولويات المهمة حقًا في حياتك واألقل أهمية

 ، األهداف الكلمات المفتاحية: القيم ، المهمة 

 :األهداف

 ابحث عن صياغة لمهمتك الشخصية  •

 توجيه مسار حياتك بالترابط مع قيمك الشخصية  •

 .المشاركون: الكبار ، واألفراد من مختلف الفئات االجتماعية والثقافية

 :الوصف

 دقائق ، كل ما يتبادر إلى ذهنك حول مهمتك 5اكتب في  •

 .مهم أن تشارك أفكارك ومشاعرك من ال .ظهور اإلصدار األول ليس مهما  •

 .حافظ على حركة يديك )قلم / قلم رصاص( ، حتى عندما ال يكون لديك ما تكتبه  •

ال يمكنك أن تجبر نفسك ، لذا   .(تم تطوير هذا اإلصدار األول وإعادة كتابته بشكل أكبر )في المنزل؟  •

 .حاها كتابة بيان المهمة هي عملية ال تقوم بها بين عشية وض .خذ وقتك 

 :نصائح لصياغة مهمة شخصية

 .(... اكتب بطريقة ملموسة وحاسمة ، دون شك أو غموض )ال أتمنى ... ، أحاول •

 (جمل كحد أقصى  10أن تكون قصيرة وحاسمة ) •

 .ابحث عن التوازن  .فكر في اآلخرين والعالم من حولك ونفسك •

 .الذاتية لألشخاص الذين تعجب بهم ادرس السير  .استلهم من كتاب أو فيلم جيد  •

ابدأ بورقة بيضاء   .من خالل إنشاء "خريطة ذهنية" ، يعمل الطالب بطريقة أكثر سهولة وترابًطا •

اربط بحرية األفكار واألفكار اإلضافية )ال توجد عبارات   .ورسم "مهمتي الشخصية" في المنتصف

 .(صحيحة أو خاطئة ، يمكنك أن تقرر الحقًا
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 .كن للمشاركين أيًضا إنشاء بطاقات بيان المهمة الشخصية الخاصة بهمنصيحة: يم

 ."تشجيع التميز في اآلخرين وفي نفسي" .على سبيل المثال 

 

 المواد: ورق ، أقالم رصاص ، لوح ورقي 

 

 األسلوب: التعلم الذاتي ، التعلم التجريبي 

 

 :نصائح للميسرين

في مهمته الشخصية )ليس بالضرورة على المحتوى   يجب أن يكون المدرب قادًرا أيًضا على التفكير 

 .(ولكن على عملية الكتابة 

 

 :(APA) المصدر

 ."مقتبس من كتاب ستيفن كوفي "السكان السبعة للناس األكثر فعالية

 

 / :الصدقات 

 

 المتعاون: معهد انتيغرا

 


