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ما برنامج التدريب ؟ 
برنامج االتدرريب هو برنامج جديد لجمعية االتعاوونن بتونس 

(ACT) اابتدااءء من عامم 2016. تهدفف ACT أأنن تقومم بشرااكة مع 

جمعياتت محلية وومرااكز لربط ااألشخاصص ذذوويي ااالحتياجاتت 

االخاّصة مع أأصحابب االعمل االمحلي االذين سيكونونن بمثابة 

مدرربين لألشخاصص ذذوويي ااالحتياجاتت االخاّصة كما يقومونن بالعمل 

في أأماكن عمل االمدرربين. توفر ACT ررااتًبا للمستفيد من االتدرريب 

ووكذلك االمدرربب عوًضا عن ووقته. عاددةة، يستمر االتـدرريب من 3 إإلى 

6 أأشهر حسب تقدير كل من االمستفيد من االتدرريب وواالمدرربب 

وواالجمعية االمحلية. 

يوجد هدفين لبرنامج االتدرريب. ااووال نأمل اانّن االتدرريب سيشجع 

ااالشخاصص ذذوويي ااالحتياجاتت االخاّصة على ااالندماجج في مجتمعهم 

بوااسطة خدمتهم بجانب االمدرربين في ااماكن االعمل االمحلي. ثانيا 

نأمل اانّن االمشارركة في االتدرريب ستساعد االشخص ذذيي ااالحتياجاتت 

االخاّصة في أأنن يجد عمال في مكانن آآخر ااوو إإعدااددهه للقيامم بالمشرووعع مردد االرززقق بنفسه. 

ما الغاية من بعث التدريب ؟ 
إإّننا نؤمن أأنّن إإتاحة فرصص للعمل هو حّق إإنسانّي هامّم  بالّنسبة لجميع االبشر بما في ذذلك ذذوويي ااالحتياجاتت 

االخصوصّية. فالعمل من شأنه أأنن يعّززز شعورر االفردد بالكراامة وواالثقة بالّنفس، فضال عن تحقيق 

غاياته االّشخصّية ووذذلك بأنن نوّفر له(لها) فرصا إلعالءء شأنه(ها) ووااإلسهامم كذلك في جلب ااالحتراامم 

لنفسه(ها) وولألسرةة وواالمجموعة وواالمجتمع االمدني. كما أأنّن االعمل يوّفر فرصا للّنشاطط االخالقّق االذيي 

يعتبر أأمراا أأساسّيا في االّتجربة ااإلنسانية بدوونه يشعر االفردد أأّنه إإنسانن ناقص. لذلك فإنّن االعمل هو 

مظهر أأساسّي من مظاهر إإنسانّيتنا االمشتركة، وواالذيي يبني كراامة االفردد إإلى جانب أأّنه حّق ضروورريّي من 

حقوقق ااإلنسانن. 

إإنّن االعمل يوّفر أأيضا فرصا لالنخرااطط ووااالندماجج ااإليجابّي للفردد في االمجتمع. ووحين ينخرطط 

االمستفيد(ةة) بالمشرووعع في االعمل صلب االمجتمع، فإّنه(ها) سيتفاعل مع ااآلخرين، مّما يتيح 

للّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية فرصا لتعّلّم كيفّية االّتفاعل مع االّناسس وواالذين بدووررهم 

ستتاحح لهم فرصص إلددررااكك كيفّية تكّيفهم بشكل أأفضل في االّتعامل مع هذهه االفئة من ااألشخاصص. إإنّن 

هذاا ااألمر سيكونن له ااألثر االطّيب على االمستفيد(ةة) بالتدرريب ووعلى ررفاهه االمجتمع على حّد سوااءء. 
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برنامة االتدرريب

االمقدمة

يتم االمشرووعع بالشرااكة مع االمرااكز االمحلية 

يبحث االمركز االمحلي وو االمستفيد(ةة) وو عائلته(ها) 
عن صاحب االعمل االمحلي االذيي سيكونن االمدرربب(ةة) 

تساهم ACT في تمويل االمشرووعع من ااجل ررااتب 
االمستفيد(ةة) وو مدرربه(ها) 

تطّورر ACT وو االمركز االمحلي برنامج تكويني 
للمدرربب 

يعمل االمستفيد(ةة) مدةة 3 - 6 ااشهر عند االمدرربب(ةة) 

تقومم ACT وو االمركز االمحلي بزياررااتت متابعة 
مشتركة

االكراامة

ااالندماجج



هذاا باإلضافة إإلى أأنّن تدرريب سيوّفر للمستفيد(ةة) مدااخيل إإضافّية تمّكنه(ها) من ااالنخرااطط أأكثر في االمجتمع، من 

ذذلك االتسّوقق في االمحالتّت بالجهة أأوو تسديد ثمن 

االقهوةة في االمقهى. 

من هي ACT؟ 
لقد بدأأتت مسيرةة ACT في بدااية االّسنوااتت 

االثمانين حين طلبت االحكومة االّتونسّية من 

االمنّظماتت غير االحكومّية موااصلة االعمل االذيي 

أأررسته االوكالة االّسويدّية للتنمية االدوولّية. ووهكذاا 

اانطلق عمل ACT ووبدأأتت تدّخالته االمتوااضعة ببعث 

ووررشة عمل ووتدرريب االفتياتت على االّنجاررةة. ووفي االّسنوااتت االمواالية ووّسعت ACT عملها في مختلف االجهاتت 

بتونس بإضافة مجاالتت مختلفة مثل االّتعليم وواالصّحة ووااإلعاقة. ووشهدتت هذهه االفترةة تواافداا متزاايداا لفرقق عمل 

من عددد كبير من االبلداانن وواالّثقافاتت. وولقد أأقامت ACT، ووبحكم عملها مع االفئاتت االتي تعيش أأووضاعا هّشة على 

اامتداادد 30 سنة، عالقاتت عديدةة مع أأشخاصص مؤّثرين ، ووعقدتت أأيضا شرااكاتت هاّمة مع ووززااررااتت ووشركاءء 

محّلّيين.إإنّن ACT عاقدةة االعزمم على موااصلة بناءء مسيرتها ااستنادداا إإلى تارريخها هذاا. ووبما أأّننا نبحث عن إإسدااءء 

خدماتنا لآلخرين، فإّننا نعتقد أأّننا سنثريي تجربتنا االخاّصة في االحياةة ووأأّننا سنتعّلم أأكثر من مضّيقينا. 

عمل ACT في مجال اإلعاقة 

مع من تعمل ACT ؟ 
إإنّن ACT ملتزمة بالعمل بالّشرااكة مع االجمعّياتت االّتونسّية االمحلّية باعتبارر أأّننا نؤمن أأنّن االجمعّياتت االتونسّية 

تستمّد قّوتها من ررفاهه تونس وومجتمعها. هذاا باإلضافة إإلى أأّننا كأجانب ندرركك جّيداا حدووددنا في فهم االّلغة 

االمحلّية ووثقافة االبلد ووتارريخه ووظرووفف االعمل في مجالل ااإلعاقة فيه. لقد بعثت ACT مشارريع توّفر مواارردد االرززقق 

بالّتعاوونن مع جمعّياتت تونسّية مختلفة مثل ااالّتحادد االوطنّي إلعانة ااألشخاصص االقاصرين ذذهنّيا بكّل من االكافف 

 ووجندووبة وومدنين ووجمعّية " ااألمل " بلعرووسة ووجمعّياتت أأخرىى.
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ACT جمعّية تنموّية مسيحّية تعمل من أأجل إإحدااثث 

تحّوالتت في حياةة االفئاتت االمهّمشة وواالتي تعيش ووضعّياتت 
هّشة  وواالمعوززةة وواالمحروومة من أأبناءء االّشعب االّتونسّي في 

صلب االمجموعاتت االتي يعملونن معها وواالمجتمع االذيي 
يعيشونن فيه ووبكلفة معقولة.

تتمّثل ررؤؤيتنا في مالحظة تحّولل االمجتمع االّتونسّي إإلى مجتمع ينبذ ااإلقصاءء، إإلى جانب 

ررؤؤيتناددعم ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة ووصونن كراامتهم حّتى يعيشواا حياةة متكاملة وونشيطة
تقديم االّدعم لألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة وولشبكاتهم بحكم أأّننا نعمل جنبا إإلى جنب مع 

االّشركاءء االمحّليين لمجابهة  ظاهرةة اانعداامم االمساووااةة ووللبحث كذلك عن فرصص للّنهوضض 

بحقوقق ااإلنسانن
ررسالتنا



 

إإنّن االغرضض من توفير ووثيقة مكتوبة يتّم توززيعها بعد ذذلك على كّل مشارركك في االتدرريب هو عرضض االخّطة االتي 

أأعّدتها ACT كي يفهمها شركاؤؤنا وواالمستفيدوونن بالتدرريباتت وويواافقواا عليها. هذاا باإلضافة إإلى أأنّن االمشارركين 

بإمكانهم االعوددةة إإلى هذهه االخّطة أأثناءء تقّدمم إإنجازز االتدرريب للتعّرفف إإلى االخطوااتت االمواالية. 

هدف الوثيقة 

 إإبالغغ مباددئئ ووأأهداافف برنامج االتدرريب 
إإنّن هدفنا هو ااّطالعنا ووشركاؤؤنا وواالمستفيدوونن على مباددئئ االتدرريب ووأأهداافه وواااللتزاامم بها. إإذذاا نجح االتدرريب مالّيا فإنّن 

مباددئنا ووأأهداافنا لم تتحّقق مثل ااالندماجج في االمجتمع وواالكراامة وواالخياررااتت االّشخصّية...إإذذ ال يكفي أأنن يتحّسن ددخل 
االّشخص ذذيي ااإلعاقة ووعائلته. فنجاحح االتدرريب ،بالّنسبة إإلينا، يعني أأنن يكونن االّشخص ذذوو ااالحتياجاتت االخصوصّية أأكثر 

ااندماجا في االمجتمع ووأأنن يبني كراامته وويثبتها. لذلك نريد أأنن يكونن شركاؤؤنا وواالمستفيدوونن بالتدرريب على بّينة من مباددئنا 
ووأأهداافنا. 

إإددماجج أأنشطة محّدددةة ووخطط في االتدرريب 
كما ذذكرنا سابقا، فإنّن نجاحح االتدرريب ال يحّددد فقط بالّنجاحح االمادديّي للمشرووعع، بل يحّددد بمدىى قبولل االمشارركك في االبرنامج 

من عدمه بمباددئنا ووأأهداافنا ووسعيه إإلى تنفيذها. لذلك تتضّمن هذهه االوثيقة خططا ووااستجوااباتت ووأأنشطة لتساعدنا على 
تحقيق أأهداافف مشرووعنا ووإإبالغغ االمباددئئ االتي يقومم عليها االبرنامج. 

توظيف أأددووااتت االمرااقبة وواالّتقييم 
إإلى جانب ااألنشطة وواالخطط االمضبوطة يتّم توظيف أأددووااتت االمرااقبة وواالّتقييم حّتى يتسّنى للACT ووشركاؤؤها تقييم 

االبرنامج وونجاحح االتدرريب االفرددّية. ووسُيستخدمم هذاا بعد ذذلك في مساعدةة أأصحابب االتدرريباتت االفرددّية ووتطوير االبرنامج ككّل. 

تقديم عّيناتت من االوثائق االّالززمة للتدرريب 
أأخيراا، يتّم تضمين عّيناتت من االوثائق كالعقودد وواالّشهاددااتت لمساعدةة مسؤوولل برنامج ACT ووشركائنا االمحلّيين على إإنجازز 

االمشرووعع. 

بناء هذه الوثيقة 

تقّدمم مرااحل االبرنامج أأوّوال وواالتي تسمح بهيكلة االتدرريب. أأّما بقّية االوثيقة فهي مرّتبة ترتيبا ززمنّيا متسلسال ووفق 

مرااحل االتدرريب. 
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ملّخص االوثيقة



 

 

 

 ACT يقّدمم االمركز االمحّلي ووااألسر خّطة االتدرريب إإلى 

 تقومم ACT بزياررةة االّطالب(ةة) ووعائلته(ها) 

 تتحّدثث ACT مع مرّبيي االّطالب(ةة) 

 يقّررر كّل من ACT وواالمركز االمحّلي ما إإنن كانن االتدرريب قابال لإلنجازز 

 توّقع ACT ااّتفاقّية مع االمركز االمحّلي 

 تقومم ACT بتقدير كلفة االتدرريب مع االّطالب ووأأسرته 

 يتّم ااالّتفاقق بين ACT وواالمركز االمحّلي وواالّطالب ووأأسرته على ما يلي: 

 برنامج االّتأهيل 

 ااألهداافف االفرددّية ووأأهداافف االبرنامج 

 برنامج االّنشاطط 

 خطة تكوين االمدرربب(ةة) 

 يقومم االمركز االمحّلي بتكوين االمدرربب(ةة) 

 يبدأأ االتدرريب 

 تؤدّديي ACT ررفقة االمركز االمحّلي ززياررااتت االمتابعة 

 االزياررةة ااألوولى 

 االزياررةة االثانية 

 االزياررةة االثالثة 

 ينتهي االتدرريب بعد مروورر 6 - 3 أأشهر 

 يقومم كّل من االمركز االمحّلي ووACT وواالّطالب ووأأسرته بالّتقييم االنهائّي 

  يحصل االمركز االمحّلي وواالطالب على شهاددةة في االغرضض
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مرااحل االتدرريب

 ااالنتهاءء االتارريخ

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  



 

توجد عديد االمفاهيم ااألساسّية االتي نتمّنى إإددماجها في كّل أأعمالنا ووخاّصة في تدرريباتنا االهاددفة. وونحن ننتظر 

وونشّجع شركاءءنا وواالمستفيدين بهذاا االتدرريب على االتشّبث بهذهه االمفاهيم وواالعمل على تحقيقها  أأيضا. 

 

 

إإّننا نرغب في توفير فرصص عمل 

لألشخاصص ذذوويي ااالحتياجاتت االخصوصّية 

تعّززز كراامتهم، كما أأّننا نرفض كّل عمل يقومم على ااستغاللل االبشر 

ووإإذذاللهم وويساهم في نشر االفقر. 

 

لألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة حاجياتت مختلفة 

ووررغباتت ووموااهب ووااهتماماتت كبقّية 

االّناسس، كما لهم االحّق في ااختيارر االعمل االذيي يقومونن به مثل أأيّي 

إإنسانن آآخر. لذلك فإنّن نّيتنا تّتجه نحو االّتحاوورر مع هؤالءء ااألشخاصص 

ووااالستماعع إإليهم. 

إإّننا نؤمن أأّنه يجب أأنن يكونن للرجل 

ووللمرأأةة نفس االحظوظظ في االحصولل على 

عمل. لذلك فإّننا ال نمّيز في مشرووعنا 

بينهما على أأساسس االجنس وونحّث االمشارركين في هذاا االمشرووعع غلى 

االعمل في ااّتجاهه االمساووااةة بين االجنسْين. 

 

 

ينبغي أأنن يسعى االمشرووعع إإلى ضمانن نفاذذ/

ووصولل ااألشخاصص ذذوويي ااالحتياجاتت 

االخصوصّية إإلى االعمل بما في ذذلك ضمانن 

االّنقل وواالّدخولل بمفرددهه إإلى موقع االعمل أأوو االّنفاذذ إإلى ووسائل 

ااالّتصالل. 
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االعمل االّالئق

االخياررااتت االّشخصّية

االمساووااةة بين 
االجنسْين

 االوصولل إإلى
االمشرووعع

االمفاهيم ااألساسّية

ااألسئلة االعينة: 
هل يعّززز االعمل كراامة االفردد؟ 

كيف يعّززز االعمل االكراامة؟ 

هل هو عمل يرغب ااآلخروونن االقيامم  به؟

ااألسئلة االعينة: 
هل يريد االشخص حّقا االقيامم بهذاا االتدرريب؟ 

 هل له(ها) ررأأيي في كيفّية صرفف ااألمواالل؟

ااألسئلة االعينة: 
هل ااحترمم هذاا االمشرووعع مبدأأ حضورر االّرجالل وواالّنساءء؟ 

هل لدْيه(ها) حّق ااختيارر االعمل االذيي يريد االقيامم به 
حّتى وولو كانن االعمل في ااألصل من ااختصاصص االجنس 

ااآلخر؟ 

هل يتمّتع االّرجالل وواالّنساءء بنفس االّتكوين؟

ااألسئلة االعينة: 
هل بإمكانن االّشخص االّدخولل بمفرددهه إإلى االتدرريب ؟ 

كيف يتوااصل االّشخص بشكل كامل مع ااآلخرين في 
االتدرريب؟ 

كيف يتنّقل االّشخص إإلى االتدرريب ؟



 

 

يتعّلق ااألمر هنا بتكييف االمشرووعع 

للّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية 

لتيسير قدررته على االعمل. كما يمكن أأنن 

يتضّمن هذاا االتوّجه، على سبيل االمثالل، تكييف ااآلالتت ووأأددووااتت 

االمشرووعع ووما يتطّلبه إإنجازز االعمل من ووقت أأوو تنظيم للمشرووعع. 

 

إإنّن إإقصاءء االّشخص ذذيي ااالحتياجاتت 

االخصوصّية من االحياةة ااالقتصاددّية سيثقل 

كاهل االعائلة وواالمجموعة وواالمجتمع ماددّيا. 

لذلك فإنّن إإددماجج هؤالءء ااألشخاصص في حياةة االمجموعة ووااقتصاددها 

سيكونن مفيداا بعد ذذلك لألسرةة وواالمجموعة وواالمجتمع ككّل. 

قد يسقط ااألشخاصص ذذوويي ااالحتياجاتت 

االخصوصّية في حلقة مفرغة من 

ااالنتظاررااتت االمتوااضعة، ووبالّتالي يتّم 

توجيههم نحو أأعمالل ددوونن مستوىى قدررااتهم االحقيقّية. وويهدفف 

مشرووعنا إإلى االّرفع من مستوىى اانتظاررااتت ااألشخاصص ذذوويي 

ااالحتياجاتت االخصوصّية ووقدررتهم على أأنن يعيشواا حياةة كاملة 

وومستقّلة. 
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توفير سبل االّرااحة

ضريبة ااإلقصاءء

االّطموحاتت

ااألسئلة االعينة: 
كيف تّم تكييف االتدرريب للّشخص ذذيي ااالحتياجاتت 

االخصوصّية وواالذيي يمّكنه من االعمل فيه بشكل كامل؟ 

هل توجد طرقق لتغيير االبدرريب حّتى يستجيب أأكثر 
إإلى حاجياتت االّشخص؟ 

كيف يتنّقل االّشخص ؟

ااألسئلة االعينة: 

ااألسئلة االعينة: 
كيف يتّم تشجيع االّشخص على ااإلبدااعع في 

االمشرووعع ؟ 

بأيّي شكل يتّم إإعداادد االّشخص ووتكوينه ليتمّكن من 
االّنجاحح ؟ 

هل للّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية نموذذجج 
لشخص آآخر مثله يقتديي به حّقق االنجاحح في تدرريب 

مماثل؟



 

خطة العمل 

1. ما هو ااسم صاحب االعمل؟           

2. ما هو االعمل؟             

3. ااين يقع مكانن االعمل؟            

              

4. كم يستمر االتدرريب؟            

              

5. ما هي نسبة االمستفيد(ةة) وو كيف تكونن؟         

              

6. ما هي نسبة االمدرربب(ةة) وو كيف تكونن؟          

              

7. ماذذاا سيتعلم االمستفيد(ةة) من االتدرريب؟         

              

8. ما هي االمهاررااتت االالززمة للمستفيد(ةة) للنجاحح في االتدرريب؟       

              

              

9. َمن سيكونن مسؤووال من االمركز االمحلي عن مرااقبة االمستفيد(ةة) خاللل االتدرريب؟     
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خطة االتدرريب 



10. ما هي أأنشطة االتي يعلمهم االمستفيد(ةة) في تدرريبه(ها)؟ 

ما هو االنشاطط كم مرةة أأنه يحتاجج 
إإلى االقيامم به؟

 هل ينطويي

 ااألمر على
االمالل؟

�  of �10 41



برنامج التدريب: 

كيف يمكن أأنن يتضّمن هذاا االتدرريب االمفاهيم ااألساسية للبرنامج ؟ 

 عد إإلى عّيناتت ااألسئلة االموجوددةة بالّصفحتْين 7 وو 8، إإذذاا ااقتضى ااألمر ذذلك. 
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االعمل االّالئق

االخياررااتت االّشخصّية

االمساووااةة بين 
االجنسْين

 االوصولل إإلى
االمشرووعع

توفير سبل االّرااحة

ضريبة ااإلقصاءء

االّطموحاتت



	  

هذاا هو ااالستبيانن ااألوّولل االذيي ينبغي أأنن ُيعطى قبل بدءء االتدرريب. هذاا ااالستبيانن ااألوولّي طويل، وولكّن االهدفف من 

ذذلك هو أأّنه سوفف يساعد كثيراا ACT وواالمركز االمحلّي على تكييف االتدرريب للّطالب. وولقد تمّ تقسيمه إإلى جزئين: 
نقاطط االقوةة ووتقييم االمهاررااتت / االتقييم االمرجعّي. 

1. إإسم االمستفيد(ةة):            

2. عمر االمستفيد(ةة):       

3. جنسه(ها):  ررااجل  /  مراا 

4. نوعع ااالعاقة:              

5. ررقم هاتف:              

6. عنواانن:              

              

7. قدااشش من ووااحد عايش في االداارر:      

8. ياخي اامستفيد(ةة) عندوو بيتو ووحدوو وو يرقد فيها وو إإال ثما شكونن يقسم معاهه االبيت:     

9. أأبيو موجودد:           نعم  /  ال 

10. أأمو موجوددةة:          نعم  /  ال 

11. قدااشش عندوو إإخوااتت بناتت وو أأووالدد:      

12. ااشنّوةة مستوىى تعليم أأفراادد االعايلة:          

              

13. ااشنّوةة نوعع ااإلعاناتت االلي االعايلة تتلقاها:          

              

14. ياخي االمستفيد(ةة) عندوو بطاقة إإعاقة:       نعم  /  ال 

15. شكونن االمسؤوولل على االمستفيد(ةة):           

16. قدااشش من ووااحد يخدمم في االعايلة:      

 17. ااشنّوةة يخدمواا:            

              

18. ياخي (شش مم) يمشي لمركز إإمتاعع االمعاقين:       نعم  /  ال 
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معلوماتت عامة

ااستبيانن أأوولّي



19. قدااشش من مرةة في االجمعة يمشي االمتسفيد(ةة) للمركز إإمتاعع االمعاقين:       

20. كيفاشش يمشي للمركز (على ررجليه  / في االكارر  / في االتاكسي):       

نبدأأ عمداا بنقاطط االقّوةة ووتقييم االمهاررااتت من أأجل أأنن نستهّل مشرووعنا باالعتراافف بالكراامة وواالقيمة االمتأصلة في 

االفردد. إإنّن لدينا ررغبة في تشكيل االمشرووعع حولل نقاطط االقوةة وواالمهاررااتت، ووررغباتت االمستفيد(ةة) بالتدرريب. 

ووباإلضافة إإلى ذذلك، فإنّن ااألمل يحدوونا ،من خاللل االعمل على نقاطط االقوةة ووتقييم االمهاررااتت، في تشجيع االّطالب 

ووأأسرته وواالمركز االمحلّي على االتفكير في نقاطط قّوةة االمستفيد(ةة) ووتأكيدها بدال من مجردد االتركيز على 

ااحتياجاته(ها). 

I. االهتمامات والميوالت 

1. ما هي نقاطط قوّتك؟            

              

              

2. ما هي ااالشياءء االتي تعجبك؟           

              

              

3. ما االموضوعع االذيي تريد أأنن تتعلّم مزيد من االمعلوماتت عنه؟       

              

              

4. ما هي أأهداافك االقريبة االمدىى وو االبعيدةة االمدىى؟         

              

              

5. ما هي ااألماكن االتي فكّرتت في االعمل بها؟         
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نقاطط االقّوةة ووتقييم االمهاررااتت



II. المهارات األساسّية 
1.—> غير قاددرر بالمّرةة على االقيامم بالعمل 

2.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة جسدّية 

3.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية شاملة 

4.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية محدووددةة 

5.—> قاددرر على االقيامم بالعمل ددوونن مساعدةة 

ُيظهر قدررةة على ااالختيارر ……………………………………..………………… 

ُيظهر قدررةة على حّل االمشاكل .…………………………………………………… 

ُيظهر قدررةة على طلب االمساعدةة ………………………………………………… 

ُيظهر قدررةة على االتحّكم في مشاعرهه وواانفعاالته …………………………………………… 

يّتبع ااالّتجاهاتت االتي شفوّيا ………………………………….………………… 

يّتبع ااالّتجاهاتت االتي تحّددد له كتابّيا ………………………..…………………… 

يعّد فطورراا بسيطا ……………………………….……………………………… 

قاددرر على االقرااءءةة ………………………………..……………………………… 

قاددرر على االكتابة ………………………………..……………………………… 

قاددرر على االعّد / االحسابب …………………………..…………………………… 

قاددرر على ااررتدااءء مالبسه ………………………..……………………………… 

قاددرر على تنظيف نفسه ……………..…………….…………………………… 

III. المهارات الفنّية و المهنّية 
1. سجّل االقدررااتت االمناسبة لتدرريبك؟          

              

              

قدررااتت االفنيّة االتي ال عالقة لها بتدرريبك؟         2. سجّل اال
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IV. مهارات العمل 
1.—> غير قاددرر بالمّرةة على االقيامم بالعمل 

2.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة جسدّية 

3.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية شاملة 

4.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية محدووددةة 

5.—> قاددرر على االقيامم بالعمل ددوونن مساعدةة 

يمكنه شرااءء حاجياته من محالتّت معرووفة ……………………………………..………………… 

يمكنه شرااءء حاجياته من أأماكن غير معتاددةة .…………………………………………………… 

يمكنه عّد مزيج متنّوعع من قطع نقدّية وو/ أأوو ددنانير ………………………………………………… 

يحمل االمالل بأمانن ………………………………………………………………… 

يستبدلل االّنقودد وويعّدها ………………………………….………………………… 

بإمكانه تحديد ااألهداافف وواالعمل تجاهها ………………………..…………………… 

قاددررعلى االمساوومة عند االبيع وواالّشرااءء ……………………………….……………………………… 

قاددرر على ضبط ميزاانية ………………………………..……………………………… 

قاددرر على تتبع االمخزوونن ………………………………..……………………………… 

يفهم فكرةة ررأأسس مالل االمشرووعع …………………………..…………………………… 

قاددرر على تقدير االربح ………………..………………………..…………………… 

بإمكانه ددفع االفوااتير / االخدماتت االعمومّية ……………..…………….…………………………… 

V. المهارات الحياتّية األساسّية 
1.—> غير قاددرر بالمّرةة على االقيامم بالعمل 

2.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة جسدّية 

3.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية شاملة 

4.—> قاددرر على االقيامم بالعمل عن طريق مساعدةة لفظّية محدووددةة 

5.—> قاددرر على االقيامم بالعمل ددوونن مساعدةة 

ييحافظ على مظهر أأنيق ……….……………………………………..…………… 

ُيظهر قدررةة على االتحّكم في االّسلوكك .…………………………………………………… 

يعرفف كيفية ااالّتصالل بشخص في االحاالتت االطاررئة ………………………………………………… 

ُيمكنه االتعّرفف على عالماتت االتحذير / الصقاتت ………………………………………………………………… 

ُيظهر مهاررااتت لغوّية مناسبة في االّتخاطب ………………………………….………………………… 

يمتلك طريقة توااصل ووظيفية ووعفوّية ………………………..…………………… 

ُيظهر قدررةة على كيفّية معاملة ااآلخرين بكراامة ووااحتراامم ……………………………….…………… 
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ُيظهر قدررةة على ااستخداامم طرقق فّعالة للّتعبير عن حدووددهه االشخصية ……………………………… 

ُيظهر قدررةة على ااحتراامم حدوودد ااآلخرين ………………………………..……………………………… 

ُيظهر قدررةة على ااستخداامم االتكنولوجيا للتوااصل …………………………..…………………………… 

ُيظهر قدررةة على تقّبل االّتغيير في االنسق االيومّي ………………………………………………… 

ُيظهر قدررةة على ااستخداامم أأنوااعع مختلفة من ووسائل االنقل …………………….……………… 

ُيظهر قدررةة على عبورر االشاررعع بمفرددهه ……..…………………………………………… 

ُيظهر االسلوكك االمناسب في ووسائل االنقل االعمومّي ……..……………………………… 

ُيظهر تعّوددهه على االعمل من خاللل االقيامم باألعمالل االمنزلّية …..………………………… 

ُيظهر تعّوددهه على االعمل في االقسم ……..……………………………………………… 

 

االغرضض من االّتقييم ااألساسّي هو متابعة ااألثر االمالّي للتدرريب ووما حّققه من ررااحة ّنفسّية لألسرةة ككّل. ُيقّدمم هذاا 

االتقييم في بدااية االتدرريب، ووكذلك في نهايته وو ذذلك لتسجيل االّتغييرااتت االحاصلة. 

تارريخ ااالستجواابب:    

ااسم االُمستجِوبب:    

هل يوجد أأشخاصص آآخروونن حاضروونن لالستجواابب:      نعم  /  ال 

كم كنت تثق في إإجاباتت االّشخص االمستجَوبب?     
1 = على ااالطالقق، 2 = شويي، 3 = كثيراا، 4 = كثيراا جداا 

I. أفراد األسرة 
1 . هل كانن أأيّي فردد من أأفراادد ااألسرةة يدررسس في االّسنوااتت ااألخيرةة / االمّدةة ااألخيرةة؟   نعم /  ال 

2. كم يوما تغّيب/ تغّيبت عن االمدررسة في االشهر االماضي?       

              

3. لماذذاا لم يذهب/تذهب إإلى االمدررسة في تلك ااأليامم?       
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1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

1     2     3     4     5 

االّتقييم ااألساسّي



4. ما هو أأهّم مصدرر ددخل لألسرةة?          

              

5. ما هو ثاني أأهّم مصدرر ددخل لألسرةة?          

              

II. األرض 
1. هل تملك ااألررضض االتي ُبني عليها منزلك؟       نعم  /  ال 

2. هل تملك أأيي قطعة أأررضض أأخرىى منفصلة عن االمنزلل؟      نعم /  ال 

3. هل مزررعة عائلتك تمّثل جزءءاا من ااألررضض?       نعم  /  ال 

 a. هل تستهلك بعض ما تزررعع?        نعم  /  ال 

 b. هل تبيع بعض ما تزررعع?        نعم  /  ال 

III .الحيوانات 
1. كم عددد ااألبقارر االتي تملكها?           

  a. هل تشربب حليب االبقرةة?        نعم  /  ال 

 b. هل تبيع حليب االبقرةة?        نعم  /  ال 

2. كم عددد االماعز االتي تملكها?           

3. كم عددد ااألغنامم االتي تمتلكها?           

4. كم عددد االّدجاجج / االديكة االروومّية / االبط االتي تمتلكها?       

              

. a هل تبيع بيضها?         نعم  /  ال 

	b. كم عددد االّطيورر االتي بعتها االشهر االماضي?        

 c. هل تأكل بيضها?         نعم  /  ال 

 d. كم عددد االطيورر االتي تناوولتها االشهر االماضي?        
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IV. المشروع 
1. هل تكسب االمالل من عمل تقومم به?        نعم  /  ال 

2. كم شهراا ااشتغل االمشرووعع في االعامم االماضي?         

3. كم عددد االعاملين االذين ليسواا من أأفراادد ااألسرةة?        

4. كم حققت ف األشهر الستة املاضية أرباحا, أم مداخيل محدودة, أم خسرت?     

V. القروض 
1. هل ااقترضض أأحد أأفراادد عائلتك ماال االّسنة االفاررطة؟      نعم  /  ال 

2. هل سّدددتت قرضا االّسنة االفاررطة؟        نعم /  ال 

3. هل ااشترْيت شيئا من محّل مع تأجيل االّدفع?       نعم  /  ال 

VI. المّدخرات 
1. هل ألحد أأفراادد االعائلة مّدخرااتت بالبنك أأوو بأيّي مؤّسسة أأخرىى؟     نعم  /  ال 

2. هل أأضفت إإليها أأموااال أأخرىى في االّشهر االفاررطط ؟      نعم /  ال 

3.هل سحبت منها مبلغا ما في االّشهر االفاررطط ؟       نعم  /  ال 

4. هل لك مّدخرااتت أأخرىى?           

VII. الّسكنى 
1. هل االمنزلل االذيي تسكنونه ملك لكم أأمم تكتروونه?        

2. كم به من غرفة?            

3. من أأين تأتونن بالماءء?            

4. هل تعالجونن االماءء قبل ااستعماله ؟        نعم  /  ال 

VIII. الصّحة 
1.هل كانن أأحد أأفراادد عائلتك مريضا أأوو مصابا في االّشهر االماضي ؟    نعم  /  ال 

 a. بأيّي مرضض?            

2. كم عددد ااألّيامم االتي تخّلفت فيها عن االعمل أأوو االمدررسة بسبب االمرضض أأوو ااإلصابة?    
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 a. هل ذذهبت إإلى االمستشفى/ االمصّحة/ االطبيب بسبب االمرضض أأوو ااإلصابة؟  نعم  /  ال 

 b. هل كانت االعائلة قاددررةة على ددفع مثارريف االعالجج؟     نعم /  ال 

3.هل ااألطفالل في االعائلة ملّقحونن ؟        نعم  /  ال 

4. هل ززاارر ااألطفالل االّطبيب في ااألشهر االسّتة االماضية حّتى ووإإنن لم يكونواا مرضى؟  نعم  /  ال 

IX. سالمة الغذاء 
1.هل حدثث أأنّن أأحداا من االكبارر في االعائلة لم يتناوولل طعاما أأوو أأكل أأقّل من االعاددةة في االّشهر االماضي ؟ نعم  /  ال 

2. هل قضى أأحد االكبارر يوما كامال ددوونن طعامم في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

3.هل حدثث أأنّن أأحداا من ااألطفالل في االعائلة لم يتناوولل طعاما أأوو أأكل أأقّل من االعاددةة في االّشهر االماضي؟ نعم  /  ال 

4. هل قضى ااألطفالل يوما كامال ددوونن طعامم في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

5. هل يتناوولل كل أأفراادد االعائلة االّطعامم بانتظامم حّتى االّشبع كّل يومم ؟     نعم  /  ال 

6. كم مّرةة تناوولتم االبيض أأوو االّلحم ااألسبوعع االماضي?         

X. االنشغال 
ما مدىى اانشغالك بالمجاالتت االّتالية في جهتك؟ 

1 = غير منشغل، 2 = غير منشغل بشكل كبير، 3 = منشغل نوعا ما، 4 = منشغل كثيراا 

1. االمشاكل االصحّية:    

2. مشاكل مع االعائلة ووااألقارربب:    

3. مشاكل مع أأشخاصص من عائالتت أأخرىى:    

4. عدمم توّفر االحّد ااألددنى من االمالل لتوفير االحاجياتت ااألساسّية كالّلباسس وواالّطعامم:    

5. عدمم االقدررةة على ددفع تعاليم االّدررااسة لكّل ااألطفالل:    

6. أأمواالل غير كافية لتحّمل مصارريف أأخرىى:    

7. أأمواالل غير كافية لشرااءء ااألددووية ووتحّمل مصارريف االعالجج ااألخرىى:    

8. صعوبة في االعثورر على عمل:    

9. بطالة ااألطفالل أأوو االّزووجة:    

10. ووفاةة أأحد أأفراادد االعائلة:    

11. دديونن متخّلدةة لديك :    

12. أأشياءء أأخرىى:    
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 PSS-14 .XI
1= أأبداا،  2 = أأبداا تقريبا،  3 = أأحيانا،  4 = كثيراا،  5 = كثيراا جداا 

1. كم مّرةة شعرتت باالنزعاجج لشيءء حدثث لك مؤّخراا ?    

2. كم مّرةة شعرتت أأّنك غير قاددرر على االتحّكم في أأشياءء هاّمة في حياتك?    

3. كم مّرةة شعرتت أأّنك متوّتر أأوو منزعج?   

4. كم مّرةة شعرتت أأّنك نجحت في االّتعامل مع االمشاكل وواالمتاعب االّيومّية ?    

5. كم مّرةة شعرتت أأّنك تتعامل بنجاعة مع تغّيرااتت هاّمة في حياتك ?    

6. كم مّرةة شعرتت أأّنك ووااثق في قدررتك على معالجة مشاكلك االّشخصّية ?    

7. كم مّرةة شعرتت أأنّن ااالمورر تسير كما كنت تريد ?    

8. كم مّرةة شعرتت أأّنك غير قاددرر على االّتعامل مع كّل ااألشياءء االتي عليك االقيامم بها?    

9. كم مّرةة شعرتت أأّنك قاددرر على االّتحّكم في حاالتت ااالنفعالل االتي تنتابك?    

10. كم مّرةة شعرتت أأّنك تتحّكم في ااألمورر ?    

11. كم مّرةة شعرتت بالغضب ألنّن أأمورراا حدثت لسبب خاررجج عن نطاقك ?    

12. كم مّرةة ووجدتت نفسك تفّكر في ااألشياءء االتي يجب عليك فعلها ?    

13. كم مّرةة شعرتت أأّنك كنت قاددرراا على االتحّكم في طريقة إإمضاءء ووقتك ?    

14. كم مّرةة شعرتت أأنّن االمشاكل ووصلت حّداا ال يمكنك االتغّلب عليها ?    

Rosenberg .XII 
1= ال أأّتفق بالمّرةة،  2 =  ال أأّتفق،  3 = ال موقف لي،  4 = أأّتفق تماما 

1. أأشعر أأّني شخص جدير باالحتراامم ، ووعلى ااألقّل في نفس مستوىى ااآلخرين، ووأأشعر أأنّن لي عددداا من االخصالل 

االحسنة:    

2. في االّنهاية، أأميل إإلى االّشعورر بأّني شخص فاشل:    

3. أأنا قاددرر على االقيامم بنفس ااألشياءء االتي يقومم بها غالبّية االّناسس:   

4. أأشعر أأّني ال أأمتلك شيئا يجعلني أأفتخر به:    

5. لي نظرةة إإيجابّية عن نفسي:    

6. في االعمومم، أأنا ررااضض غن نفسي:    
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7. أأتمّنى أأنن يكونن بإمكاني أأنن أأحترمم نفسي أأكثر:    

8. في بعض ااألحيانن أأشعر حّقا أأنّن ال فائدةة من ووجودديي:    

9. أأعتقد أأحيانا أأّني لست إإنسانا جّيداا بالمّرةة:    

 CES-D .XIII
1= أأبداا،  2 = أأبداا تقريبا،  3 = أأحيانا،  4 = كثيراا،  5 = كثيراا جداا 

 خاللل ااألسبوعع االفاررطط: 

1. اانزعجُت من أأشياءء لم تكن في االعاددةة تزعجني:    

2. لم أأشعر برغبة في ااألكل، فشهّيتي كانت ضعيفة:    

3. شعرتت أأّني غير قاددرر على االّتخّلص من همومي حّتى بمساعدةة عائلتي:   

4. شعرتت أأّني إإنسانن جّيد ال غير مثل ااآلخرين:    

5. كانن لي مشكل في االّتركيز على ما أأنا بصددد االقيامم به:    

6. شعرتت أأّني ُمكتئب:    

7. شعرتت أأنّن كّل ما قمت به يمّثل مجهودداا:    

8. شعرتت أأّني متفائل بالمستقبل:    

9. شعرتت أأنّن حياتي كانت فاشلة:    

10. شعرتت بالخوفف:    

11. لم يكن نومي مريحا ووعميقا:    

12. كنت سعيداا :    

13. تكّلمت أأقّل من االعاددةة:    

14. شعرتت بالوحدةة:    

15. لم يكن االّناسس طّيبين معي:    

16. شعرتت ببهجة االحياةة:    

17. بكيت لفترااتت:   

18. شعرتت بالحزنن:    

19. شعرتت أأنّن االّناسس يكرهونني:    

 20. لم أأكن قاددرراا على االخرووجج:   
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سيتّم ووضع خطة لتنمية االمهاررااتت بالّتعاوونن مع ACT، تشمل االمركز وواالمستفيد(ةة) ووأأسرته. ووستعتمد جميع 

ااألطراافف االمعنّية نقاطط االقّوةة ووتقييم االمهاررااتت االموجوددةة في االّصفحاتت 18-15 ووستحّقق خمسة أأهداافف على 

ااألقّل لتطوير ووززياددةة مهاررااتت االمستفيد(ةة). وومن أأجل جعل ااألهداافف مفيدةة قدرر ااإلمكانن للمستفيد(ةة)، 

ُيرجى ااستخداامم ملّخص برنامج SMART لتوجيه 

عملّية تحديد ااألهداافف. 

ووعلى سبيل االمثالل، إإذذاا كشف تقييم االمهاررااتت أأنّن 

االمستفيد(ةة) ليس باررعا في االتعامل مع االمالل، ال ترُسم 

هدفا غامضا مثل، " إإّنها سوفف تتعّلم كيفية االتعامل مع 

االمالل." ووبدال عن ذذلك،  ااررسم هدفا محّددداا، مثل، " إإّنها 

سوفف تتعّلم كيفّية تباددلل االمالل." ووحّددد أأيضا كيف 

ستتثّبت وواالمركز في ما إإذذاا كانن االمستفيد(ةة) قد أأنجز 

االهدفف أأوو لم ينجزهه. 

ثم ااسألل نفسك ما إإذذاا كانن االهدفف ممكن االّتحقيق أأمم ال  

(أأيي هل من االوااقعي أأنّن يكونن االشخص قاددرراا على تعلم 

هذاا االهدفف؟). ووااسألل نفسك أأيضا ما إإذذاا كانن االهدفف ذذاا 

صلة بنجاحح االمشرووعع أأمم ال. على سبيل االمثالل، إإذذاا كانن 

االمشرووعع هو تربية ااألغنامم، فرّبما اليكونن االهدفف عندها 

هو ااألهّم ألنّن االمستفيد(ةة) لن يقومم بالعملّياتت االمالّية 

كّل يومم.، في حين إإذذاا كانن االمشرووعع هو فتح متجر، فإنّن هدفف تعّلم كيفّية االّتعامل مع االمالل سيكونن عندها مهّما 

جداا. ثّم سّجل متى ترغب وواالمركز أأنن يتحّقق االهدفف. أأخيراا حّددد من سيكونن مسؤووال عن تعليم االمستفيد(ةة) 

االمهاررةة. 
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خطة تنمية االمهاررااتت

SPÉCIFIQUESS

M

A

R

T

MESURABLES

ATTEIGNABLE

RÉALISTES

TEMPORELS



خطة تنمية المهارات 

ااستنادداا إإلى ااستبيانن تقييم االمهاررااتت االموجودد في االصفحاتت 15-19، سّجل 5 أأهداافف على ااألقل، موزّزعة على 

أأرربعة أأصنافف، يلتزمم فيها االمركز وواالمستفيد(ةة) ووأأسرته(ها) بالعمل على تحقيقها. 

 

 

من االمسؤوولل عنه؟  متى

سينتهي؟
 كيف سيتّم االتثّبت

منه؟ ما هو االهدفف االممّيز؟

1

2

3

4
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االمهاررااتت ااألساسية

االمهاررااتت االمهنية

مهاررااتت االعمل

من االمسؤوولل عنه؟  متى

سينتهي؟
 كيف سيتّم االتثّبت

منه؟ ما هو االهدفف االممّيز؟

1

2

3

4

من االمسؤوولل عنه؟  متى

سينتهي؟
 كيف سيتّم االتثّبت

منه؟ ما هو االهدفف االممّيز؟

1

2

3

4



 

االتارريخ:       

  االجمعية        االمستفيد(ةة) / االولّي(ةة) 
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 االمهاررااتت االحياتّية
ااألساسّية

من االمسؤوولل عنه؟  متى

سينتهي؟
 كيف سيتّم االتثّبت

منه؟ ما هو االهدفف االممّيز؟

1

2

3

4



 

إإنّن لهذاا االبابب هدفا مزددووجا: ااألوّولل هو تشجيع االمستفيد(ةة) على االتفكير في ااألهداافف االطويلة االمدىى للتدرريب، 

ووكيف عليه(ها) االعمل لتحقيقها. أأّما االّثاني فيتمّثل في حّث االمستفيد(ةة) وواالمركز ووعائلة االمستفيد(ةة) على 

إإعطاءء أأهمّية للتدرريب وولفواائدهه باعتباررهه في خدمة االّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية في االمقامم ااألوّولل، ال 

باعتباررهه يمّثل مورردداا آآخر للمالل بالّنسبة للعائلة. ووااألمل هو أأنّن ذذلك سوفف يدعم أأكثر، من جهة،  كراامة 

االمستفيد(ةة) من االتدرريب وو يزيد فرصص ااندماجه(ها)  في االمجموعة من جهة أأخرىى. 

 كما سيمّثل ذذلك فرصة لمماررسة االمناصرةة االّذااتّية، أأيي أأنن ترّكز االمسائل على االمستفيد(ةة) بالتدرريب. وويتّم 

تشجيع ACT وواالمركز ووعائلة االمستفيد(ةة) على ااالستماعع إإلى االّشخص ذذيي ااالحتياجاتت االخصوصّية وواالحديث 

معه(ها) (ال تسيطر عليه(ها)!) حولل ما إإذذاا كانت أأهداافف االتدرريب قابلة للتحّقق، ووإإنن كانن ااألمر كذلك، فكيف يمكن 

تحقيقها. 

ماذذاا تأمل أأنن تتعلم من االتدرريب؟          

              

              

ماذذاا تأمل أأنن تعمل بعد االتدرريب?          

              

              

كيف ستعمل لتحقيق ذذلك:          

              

              

فّكر في شيءء ووااحد ترغب في ااستخداامم بعض االمالل من أأجله بعد ااالنتهاءء من االتدرريب:   

              

              

كيف ستّدخر االمالل?           
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ااألهداافف االفرددية 
ووأأهداافف االتدرريب

1

2

3

4

5



 

إإنّن االهدفف من ووضع برنامج االّنشاطط هو تعديد أأنشطة االتدرريب االتي سينخرطط فيها االمستفيد(ةة)، ووكذلك توفير 

ااإلطارر االذيي ستتّم من خالله ززياررااتت االمتابعة للّتثّبت من مدىى االتزاامم االمستفيد(ةة) باألنشطة االيومّية للتدرريب. 

ااستخدمم االّسؤاالل 7# لبرنامج عمل االتدرريب االموجودد في االصفحتْين 9 وو 10، قّسم ااألنشطة االمذكوررةة إإلى 

ااألصنافف االثالثة االّتالية: 

 كم مّرةة ينبغي االقيامم به

إلنجاززهه
ما هو االنشاطط

 كم مّرةة ينبغي االقيامم به

إلنجاززهه
ما هو االنشاطط
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برنامج االّنشاطط

أأنشطة االتدرريب االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمفرددهه(ها)

أأنشطة االتدرريب االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمساعدةة شخص آآخر



 

سيتم ووضع خطة تكوين االمدرربب(ةة) بالتعاوونن مع ACT وواالمركز االمحلي وواالمرّبي(ةة) االمسؤوولل(ةة) لتدرريب 

االمستفيد(ةة). ااكتب خطة تعليم االمدرربب(ةة) وو كيفية االقيامم بذلك؟ 

ما هي نقاطط االقوةة االمستفيد(ةة)  من االتدرريب؟ 

ما هي االصعوباتت عند االمستفيد(ةة) خاللل االتدرريب؟ 

ما هي بعض االطرقق االفعالة للتوااصل مع االمستفيد(ةة) وو لتعليمه(ها)؟ 

ما هي بعض االطرقق االفعالة للتعامل مع االسلوكك االصعب؟ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

من سيعمل تكوين االمدرربب(ةة)?           

كم مرةة سيقابل مع االمدرربب(ةة) من أأجل تكوينه(ةة)?        
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خطة تكوين االمدرربب(ةة)



 

ينبغي االقيامم بزياررااتت االمتابعة على ااألقّل ثالثث مرااتت. ووعليك أأنن تعّمر سجل االّنشاطط في كّل ززياررةة لتتّبِع مشارركة 

االمستفيد(ةة) في االتدرريب. ووباإلضافة إإلى ذذلك، ااستخدمم نماذذجج أأسئلة االمتابعة للوقوفف على مدىى نجاحح عمل 

للتدرريب. 

سّجل أأنشطة االتدرريب االالزّزمة في االجدااوولل االموجوددةة أأسفله، ووقّسمها إإلى ثالثث فئاتت على أأساسس قدررةة 

االمستفيد(ةة) من االتدرريب، كما هو مبّين في صفحة 30 وو 31. ووتحّدثث أأثناءء كّل ززياررةة إإلى االمركز االمحّلي، 

وواالمستفيد(ةة) ووأأسرته(ها)، ووقم بتقدير االنسبة االمئوية للوقت االذيي ااستغرقه االمستفيد(ةة) بالتدرريب في االقيامم 

باألنشطة أأوو االمساعدةة على إإنجاززها. 

3E 2E 1ER االنشاطط
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ززياررااتت االمتابعة

لّنشاطط اا سجّل 

أأنشطة االتدرريب االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمفرددهه(ها)



 

االمالحظاتت ووااألسئلة االتي يجب أأخذها بعين ااالعتبارر عند االقيامم بمتابعة االتدرريباتت. 

االمالحظاتت: 

.1 هل يبدوو االمستفيد(ةة) ررااضيا عن االعمل؟        نعم  /  ال 

.2 كيف تقّيم االتفاعل بين االمدرربب وو االمستفيد على مقياسس من 1 إإلى 5 (5 كونه أأفضل)؟    

              

.3 هل يقومم االمستفيد(ةة) بالمهامم في االعمل؟         

              

.4 هل االمهامم متعدددةة اامم يقومم االمستفيد(ةة) بمهمة ووااحدةة فقط؟       

.5 هل عمل االمستفيد(ةة) معرووفف لدىى االزبائن؟        نعم  /  ال 

.6 هل يتفاعل االمستفيد(ةة) مع االزبائن؟          

              

              

3E 2E 1ER االنشاطط
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أأنشطة االتدرريب االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمساعدةة شخص آآخر

االمتابعة أأسئلة 



أأسئلة للمستفيد(ةة) 

1. كم مرةة يأتي للعمل؟            

2. هل حصلت علي نسبتك؟          نعم  /  ال 

3. هل ااعجبك االعمل؟           نعم  /  ال 

4. أأرريني نموذذجا من عملك؟           

5. كيف تتعلم؟             

              

              

أأسئلة للمدرربب(ةة) 

1. كم من يومم في ااالسبوعع يعمل االمستفيد(ةة)؟         

2. كم من ساعة يعمل في االيومم؟           

3. هل يلتزمم االمستفيد(ةة) بأووقاتت عملة؟         نعم  /  ال 

4. هل يتركك االمستفيد(ةة) مكانن عمله باكراا؟        نعم  /  ال 

5. هل تعّلم االمستفيد(ةة) مهاررااتت جديدةة؟        نعم  /  ال 

6. ما هي االمهاررااتت االتي تعلمها للمستفيد(ةة)؟         

              

              

7. هل ووااجهت صعوباتت سلوكية من االمستفيد(ةة)؟       نعم  /  ال 

8. هل طلبت االمساعدةة من االمركز؟         نعم  /  ال 

9. هل يتفاعل االمستفيد(ةة) مع االزبائن؟         نعم  /  ال 

10. كيف يعامل االزبائن االمستفيد(ةة)؟          
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11. ما هي آآررااءء االزبائن بخصوصص عمل االمستفيد(ةة)؟        

              

              

أأسئلة ألعضاءء االمركز 

1. هل ال يزاالل االمستفيد(ةة) يزوورر االمركز؟         نعم  /  ال 

2. كم من مرةة ززررتت االمستفيد(ةة) مكانن عمله؟         

3. هل قابلَت االمدرربب(ةة) وو تحاووررتم إليجادد حلولل؟       نعم  /  ال 

 ااذذاا نعم، ما هي؟            
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العمل و خطة التدريب 
هل أأنجز االمستفيد(ةة) االتدرريب ووفق خّطة االعمل؟      نعم  /  ال 

كيف حقق االتدرريب خّطة عمل االتدرريب بالّنظر إإلى مفاهيمنا ااألساسّية؟ 
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االتقييم االنهائي

االعمل االّالئق

االخياررااتت االّشخصّية

االمساووااةة بين 
االجنسْين

 االوصولل إإلى
االمشرووعع

توفير سبل االّرااحة

ضريبة ااإلقصاءء

االّطموحاتت



خطة تنمية المهارات 
كم عددد ااألهداافف االتي تحّققت:  من   

خطة تكوين المدرب(ة) 
هل أأنجز االمركز وو االمرشد(ةة) االتكوين ووفق االخّطة (? .p)؟      نعم  /  ال 

شاط 
ّ
برنامج الن

ااستخدمم سجّل االّنشاطط ااعتمادداا على ززياررااتت االمتابعة الحتسابب االنسبة االمئوية لمشارركة االمستفيد(ةة) في 

االتدرريب. 

 %	 	 	

 %	 	 	

  

أسئلة للمدرب(ة) 

1. هل أأعجبك االتدرريب؟          نعم  /  ال 

لماذذاا؟              

              

              

2. ما هو االجزءء االمفضل لديك من االتدرريب؟         

              

              

3. ما هو االجزءء االذيي لم يعجبك من االتدرريب؟         

              

              

4. في رراايك كيف نحسّنواا االتدرريب؟          
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أأنشطة االتدرريب االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمفرددهه(ها)

أأنشطة االتدرريب االتي يستطيع االمستفيد(ةة) االقيامم بها بمساعدةة 
شخص آآخر



              

5. هل تريد أأنن تكونن مدرربا لمستفيد(ةة) آآخر؟         

              

              

أسئلة للمستفيد(ة) 

1. هل أأعجبك االتدرريب؟          نعم  /  ال 

لماذذاا؟              

              

              

2. ما هو االجزءء االمفضل لديك من االتدرريب؟         

              

              

3. ما هو االجزءء االذيي لم يعجبك من االتدرريب؟         

              

              

4. في رراايك كيف نحسّنواا االتدرريب؟          

              

              

5. ماذذاا ستفعل بربح االدرريب؟           

              

              

4. هل ستكمل االعمل؟            
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االغرضض من االّتقييم ااألساسّي هو متابعة ااألثر االمالّي للمشرووعع ووما حّققه من ررااحة ّنفسّية لألسرةة ككّل. ُيقّدمم هذاا 

االتقييم في بدااية االمشرووعع، ووكذلك في نهايته وو ذذلك لتسجيل االّتغييرااتت االحاصلة. 

تارريخ ااالستجواابب:    

ااسم االُمستجِوبب:    

هل يوجد أأشخاصص آآخروونن حاضروونن لالستجواابب:      نعم  /  ال 

كم كنت تثق في إإجاباتت االّشخص االمستجَوبب?     

1 = على ااالطالقق، 2 = شويي، 3 = كثيراا، 4 = كثيراا جداا 

I. أفراد األسرة 
1 . هل كانن أأيّي فردد من أأفراادد ااألسرةة يدررسس في االّسنوااتت ااألخيرةة / االمّدةة ااألخيرةة؟   نعم /  ال 

2. كم يوما تغّيب/ تغّيبت عن االمدررسة في االشهر االماضي?       

              

3. لماذذاا لم يذهب/تذهب إإلى االمدررسة في تلك ااأليامم?       

              

4. ما هو أأهّم مصدرر ددخل لألسرةة?          

              

5. ما هو ثاني أأهّم مصدرر ددخل لألسرةة?          

              

II. األرض 
1. هل تملك ااألررضض االتي ُبني عليها منزلك؟       نعم  /  ال 

2. هل تملك أأيي قطعة أأررضض أأخرىى منفصلة عن االمنزلل؟      نعم /  ال 

3. هل مزررعة عائلتك تمّثل جزءءاا من ااألررضض?       نعم  /  ال 

 a. هل تستهلك بعض ما تزررعع?        نعم  /  ال 
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االّتقييم ااألساسّي



 b. هل تبيع بعض ما تزررعع?        نعم  /  ال 

III .الحيوانات 
1. كم عددد ااألبقارر االتي تملكها?           

  a. هل تشربب حليب االبقرةة?        نعم  /  ال 

 b. هل تبيع حليب االبقرةة?        نعم  /  ال 

2. كم عددد االماعز االتي تملكها?           

3. كم عددد ااألغنامم االتي تمتلكها?           

4. كم عددد االّدجاجج / االديكة االروومّية / االبط االتي تمتلكها?       

              

. a هل تبيع بيضها?         نعم  /  ال 

	b. كم عددد االّطيورر االتي بعتها االشهر االماضي?        

 c. هل تأكل بيضها?         نعم  /  ال 

 d. كم عددد االطيورر االتي تناوولتها االشهر االماضي?        

IV. المشروع 
1. هل تكسب االمالل من عمل تقومم به?        نعم  /  ال 

2. كم شهراا ااشتغل االمشرووعع في االعامم االماضي?         

3. كم عددد االعاملين االذين ليسواا من أأفراادد ااألسرةة?        

4. كم حققت في ااألشهر االستة االماضية أأررباحا، أأمم مدااخيل محدووددةة، أأمم خسرتت؟     

V. القروض 
1. هل ااقترضض أأحد أأفراادد عائلتك ماال االّسنة االفاررطة؟      نعم  /  ال 

2. هل سّدددتت قرضا االّسنة االفاررطة؟        نعم /  ال 

3. هل ااشترْيت شيئا من محّل مع تأجيل االّدفع?       نعم  /  ال 
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VI. المّدخرات 
1. هل ألحد أأفراادد االعائلة مّدخرااتت بالبنك أأوو بأيّي مؤّسسة أأخرىى؟     نعم  /  ال 

2. هل أأضفت إإليها أأموااال أأخرىى في االّشهر االفاررطط ؟      نعم /  ال 

3.هل سحبت منها مبلغا ما في االّشهر االفاررطط ؟       نعم  /  ال 

4. هل لك مّدخرااتت أأخرىى?           

VII. الّسكنى 
1. هل االمنزلل االذيي تسكنونه ملك لكم أأمم تكتروونه?        

2. كم به من غرفة?            

3. من أأين تأتونن بالماءء?            

4. هل تعالجونن االماءء قبل ااستعماله ؟        نعم  /  ال 

VIII. الصّحة 
1.هل كانن أأحد أأفراادد عائلتك مريضا أأوو مصابا في االّشهر االماضي ؟    نعم  /  ال 

 a. بأيّي مرضض?            

2. كم عددد ااألّيامم االتي تخّلفت فيها عن االعمل أأوو االمدررسة بسبب االمرضض أأوو ااإلصابة?    

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 a. هل ذذهبت إإلى االمستشفى/ االمصّحة/ االطبيب بسبب االمرضض أأوو ااإلصابة؟  نعم  /  ال 

 b. هل كانت االعائلة قاددررةة على ددفع مثارريف االعالجج؟     نعم /  ال 

3.هل ااألطفالل في االعائلة ملّقحونن ؟        نعم  /  ال 

4. هل ززاارر ااألطفالل االّطبيب في ااألشهر االسّتة االماضية حّتى ووإإنن لم يكونواا مرضى؟  نعم  /  ال 

IX. سالمة الغذاء 
1.هل حدثث أأنّن أأحداا من االكبارر في االعائلة لم يتناوولل طعاما أأوو أأكل أأقّل من االعاددةة في االّشهر االماضي ؟ نعم  /  ال 

2. هل قضى أأحد االكبارر يوما كامال ددوونن طعامم في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

3.هل حدثث أأنّن أأحداا من ااألطفالل في االعائلة لم يتناوولل طعاما أأوو أأكل أأقّل من االعاددةة في االّشهر االماضي؟ نعم  /  ال 
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4. هل قضى ااألطفالل يوما كامال ددوونن طعامم في االّشهر االماضي ؟     نعم  /  ال 

5. هل يتناوولل كل أأفراادد االعائلة االّطعامم بانتظامم حّتى االّشبع كّل يومم ؟     نعم  /  ال 

6. كم مّرةة تناوولتم االبيض أأوو االّلحم ااألسبوعع االماضي?         

X. االنشغال 
ما مدىى اانشغالك بالمجاالتت االّتالية في جهتك؟ 

1 = غير منشغل، 2 = غير منشغل بشكل كبير، 3 = منشغل نوعا ما، 4 = منشغل كثيراا 

1. االمشاكل االصحّية:    

2. مشاكل مع االعائلة ووااألقارربب:    

3. مشاكل مع أأشخاصص من عائالتت أأخرىى:    

4. عدمم توّفر االحّد ااألددنى من االمالل لتوفير االحاجياتت ااألساسّية كالّلباسس وواالّطعامم:    

5. عدمم االقدررةة على ددفع تعاليم االّدررااسة لكّل ااألطفالل:    

6. أأمواالل غير كافية لتحّمل مصارريف أأخرىى:    

7. أأمواالل غير كافية لشرااءء ااألددووية ووتحّمل مصارريف االعالجج ااألخرىى:    

8. صعوبة في االعثورر على عمل:    

9. بطالة ااألطفالل أأوو االّزووجة:    

10. ووفاةة أأحد أأفراادد االعائلة:    

11. دديونن متخّلدةة لديك :    

12. أأشياءء أأخرىى:    

 PSS-14 .XI
1= أأبداا،  2 = أأبداا تقريبا،  3 = أأحيانا،  4 = كثيراا،  5 = كثيراا جداا 

1. كم مّرةة شعرتت باالنزعاجج لشيءء حدثث لك مؤّخراا ?    

2. كم مّرةة شعرتت أأّنك غير قاددرر على االتحّكم في أأشياءء هاّمة في حياتك?    

3. كم مّرةة شعرتت أأّنك متوّتر أأوو منزعج?   
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4. كم مّرةة شعرتت أأّنك نجحت في االّتعامل مع االمشاكل وواالمتاعب االّيومّية ?    

5. كم مّرةة شعرتت أأّنك تتعامل بنجاعة مع تغّيرااتت هاّمة في حياتك ?    

6. كم مّرةة شعرتت أأّنك ووااثق في قدررتك على معالجة مشاكلك االّشخصّية ?    

7. كم مّرةة شعرتت أأنّن ااالمورر تسير كما كنت تريد ?    

8. كم مّرةة شعرتت أأّنك غير قاددرر على االّتعامل مع كّل ااألشياءء االتي عليك االقيامم بها?    

9. كم مّرةة شعرتت أأّنك قاددرر على االّتحّكم في حاالتت ااالنفعالل االتي تنتابك?    

10. كم مّرةة شعرتت أأّنك تتحّكم في ااألمورر ?    

11. كم مّرةة شعرتت بالغضب ألنّن أأمورراا حدثت لسبب خاررجج عن نطاقك ?    

12. كم مّرةة ووجدتت نفسك تفّكر في ااألشياءء االتي يجب عليك فعلها ?    

13. كم مّرةة شعرتت أأّنك كنت قاددرراا على االتحّكم في طريقة إإمضاءء ووقتك ?    

14. كم مّرةة شعرتت أأنّن االمشاكل ووصلت حّداا ال يمكنك االتغّلب عليها ?    

Rosenberg .XII 
1= ال أأّتفق بالمّرةة،  2 =  ال أأّتفق،  3 = ال موقف لي،  4 = أأّتفق تماما 

1. أأشعر أأّني شخص جدير باالحتراامم ، ووعلى ااألقّل في نفس مستوىى ااآلخرين، ووأأشعر أأنّن لي عددداا من االخصالل 

االحسنة:    

2. في االّنهاية، أأميل إإلى االّشعورر بأّني شخص فاشل:    

3. أأنا قاددرر على االقيامم بنفس ااألشياءء االتي يقومم بها غالبّية االّناسس:   

4. أأشعر أأّني ال أأمتلك شيئا يجعلني أأفتخر به:    

5. لي نظرةة إإيجابّية عن نفسي:    

6. في االعمومم، أأنا ررااضض غن نفسي:    

7. أأتمّنى أأنن يكونن بإمكاني أأنن أأحترمم نفسي أأكثر:    

8. في بعض ااألحيانن أأشعر حّقا أأنّن ال فائدةة من ووجودديي:    

9. أأعتقد أأحيانا أأّني لست إإنسانا جّيداا بالمّرةة:    
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 CES-D .XIII
1= أأبداا،  2 = أأبداا تقريبا،  3 = أأحيانا،  4 = كثيراا،  5 = كثيراا جداا 

 خاللل ااألسبوعع االفاررطط: 

1. اانزعجُت من أأشياءء لم تكن في االعاددةة تزعجني:    

2. لم أأشعر برغبة في ااألكل، فشهّيتي كانت ضعيفة:    

3. شعرتت أأّني غير قاددرر على االّتخّلص من همومي حّتى بمساعدةة عائلتي:   

4. شعرتت أأّني إإنسانن جّيد ال غير مثل ااآلخرين:    

5. كانن لي مشكل في االّتركيز على ما أأنا بصددد االقيامم به:    

6. شعرتت أأّني ُمكتئب:    

7. شعرتت أأنّن كّل ما قمت به يمّثل مجهودداا:    

8. شعرتت أأّني متفائل بالمستقبل:    

9. شعرتت أأنّن حياتي كانت فاشلة:    

10. شعرتت بالخوفف:    

11. لم يكن نومي مريحا ووعميقا:    

12. كنت سعيداا :    

13. تكّلمت أأقّل من االعاددةة:    

14. شعرتت بالوحدةة:    

15. لم يكن االّناسس طّيبين معي:    

16. شعرتت ببهجة االحياةة:    

17. بكيت لفترااتت:   

18. شعرتت بالحزنن:    

19. شعرتت أأنّن االّناسس يكرهونني:    

20. لم أأكن قاددرراا على االخرووجج:   
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