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سلسلة املهارات والقيم الحياتية 

للمرحلة املتوسطة

أنشطة - املدرب

املرونة 



املرونة

2

     مقدمة

الحمــد للــه الــذي أرشــدنا ملنهــج الرتبيــة الســليمة يف قرآنــه الكريــم، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد الــذي بعثــه مؤدبــا ومربيــا للنــاس أجمعــن، وعــى 

آلــه وصحبــه الطيبــن.

ــز عــى  ــث الرتكي ــن حي ــشء م ــة خاصــة بالن ــم عناي ــن القي ــة تكوي ــذل رشك تب

الربامــج الرتبويــة الخاصــة بهــم بدايــة مــن املرحلــة االبتدائيــة األوليــة وصــوال 

إىل املرحلــة الجامعيــة، وقــد قدمــت الرشكــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن 

املنتجــات التــي كانــت رائــدة يف مجالهــا انطاقــا مــن رؤيــة الرشكــة ورســالتها. 

ــب  ــم الجوان ــد أه ــل أح ــدى الطف ــة ل ــارات الحياتي ــم وامله ــب القي ــد جان ويع

التــي تحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وحســن تربيــة ورعايــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن 

عمــر الطفــل؛ لــذا فقــد أخــذت رشكــة تكويــن القيــم عــى عاتقهــا ومــن ضمــن 

أهدافهــا العنايــة بهــذا الجانــب مــن جوانــب تنشــئة الطفــل، وتقديــم سلســلة من 

القيــم واملهــارات الحياتيــة التــي تراعــي خصائــص الطفــل يف البيئــة العربيــة 

بشــكل عــام، والبيئــة الســعودية بشــكل خــاص.

آملــن مــن اللــه تعــاىل أن نكــون قــد قدمنــا منتجــا متميــزا يســاهم يف تنشــئة 

صحيحــة لجيــل جديــد.

رشكة تكوين القيم 
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التعريف بالحقيبة

مقدمة:

ــة لــدى املشــاركن  يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز القيــم واملهــارات الحياتي

مــن خــال إمدادهــم بالعديــد مــن املعــارف املرتبطــة بهــا، والتدريــب العمــي 

ــاج  ــارات مــن خــال اســتقراء احتي ــم وامله ــك القي ــار تل ــم اختي ــا، وقــد ت عليه

النــشء يف البيئــة العربيــة بشــكل عــام، والســعودية بشــكل خــاص، وروعــي يف 

تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كــا صممــت األنشــطة 

بشــكل تفاعــي لتكــون أبلــغ يف التدريــب عــى القيمــة أو املهــارة املســتهدفة.

ــال  ــن خ ــدم م ــة، وتق ــة املرون ــى قيم ــم ع ــن أيديك ــي ب ــة الت ــدرب الحقيب ت

مدخــل يثــر انتبــاه املشــاركن ويهيئهــم الســتقبال املعرفــة والتفاعــل معهــا، يتــم 

بعدهــا تعريــف املشــارك بالقيمــة بصــورة مبســطة، ثــم ميارس املشــاركون أنشــطة 

عمليــة تحــت إرشاف املــدرب، مــع اســتخدام املدخــل القصــي لتعزيــز االتجــاه 

اإليجــايب نحــو القيمــة، كــا ميــارس املشــاركون ألعابـًـا حركيــة وفكريــة اختــرت 

ملزيــد مــن املارســة العمليــة.
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دليل الربنامج

املرونة. اسم الربنامج

أن يتحى املشارك باملرونة يف حياته الشخصية. الهدف العام

يتوقع بنهاية الربنامج – إن شاء الله تعاىل – أن يكون املشارك األهداف التفصيلية

قادرا عىل أن: 

   يبن املراد مبفهوم "املرونة".

   يفرق بن مفهومي املرونة واملداهنة.

   يستدل من القرآن الكريم والسرة النبوية عى مرشوعية 

"املرونة".

   يحيك بأسلوبه مواقف ظهرت فيها مهارة "املرونة".

   يستشعر أهمية التحي بقيمة "املرونة" يف حياته الشخصية.

   يرشح صفات الشخصية املرنة.

   يعدد مجاالت املرونة. 

   ميثِّل لكل مجال من مجاالت املرونة.

   يستنبط عوائق املرونة. 

   يقرتح بعض النصائح الكتساب املرونة.

5 ساعات تدريبيةالساعات التدريبية
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14 نشاطا تعليميا متنوعاعدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة

سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

   مفهوم املرونة.

   الفرق بن املرونة واملداهنة.

   شواهد املرونة يف الكتاب والسنة.

   أهمية املرونة.

   صفات الشخص املرن.

   مجاالت املرونة.

   عوائق املرونة.

   كيف أكتسب املرونة؟

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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 تنبيهات للمنفذين

أخي املدرب، أخي املرشف الرتبوي:

فيام ييل بعض التنبيهات؛ والتي يرجى منها أن تساعدك عىل القيام مبهمتك 

عىل وجه أفضل بعون الله تعاىل:

    املهمة التي أنت بصددها هي تعليم قيم أو مهارات حياتية؛ لذا فا بد 

أن يكون تركيزك مع الطاب ُمنصبًّا عى التطبيقات التي ستقدم لهم، 

وموضوع النشاط هو قالب لتدريب الطاب عليها، فا تنشغل مبوضوع 

النشاط عن الهدف منه.

سينتجونها  التي  األفكار  عى  ركز  الطاب  مع  التواصل  خال  من      

والتطبيقات التي سيارسونها، وال يكن همك إصدار أحكام عليها؛ فقط 

قوم مارستهم للقيمة أو املهارة.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتارين واألنشطة؛ فالهدف مارسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

أيًّا منهم دون مشاركة  شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك    

فعالة، ويساعدك يف ذلك تطبيق أساليب التعلم يف املجموعات الكبرة 

والصغرة، وقد يكون من املناسب الرتكيز عى بعض األساليب التي من 

شأنها إرشاك أكرب قدر من املشاركن، مثل:

فكر – زاوج – شارك   -

العصف الذهني  -

وغرها من األساليب التي سرد توضيحها يف الحقيبة.  -
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وتفرده يف  منهم خصوصيته  فلكل  للطاب،  الفردي  التنشيط  تنس  ال      

التعلم، وتخصيص جانب من األنشطة للطالب مبفرده يساعد يف تحقيق 

ذلك.

للتعلم، فا تركز عى شخص دون غره، وال تجعل  البيئة اآلمنة      أوجد 

شخًصا واحًدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

ا من املرح والبهجة لدى الطاب.     أوجد جوًّ
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 الجدول الزمني للربنامج

الزمنالبيانالوحدة التدريبية

الوحدة التدريبية األوىل:

ما املرونة؟ 

مفهوم املرونة  

الفرق بن املرونة واملداراة   

واملداهنة

شواهد املرونة يف الكتاب   

والسنة

أهمية املرونة  

140 دقيقة

الوحدة التدريبية الثانية:

اكتساب املرونة

صفات الشخص املرن  

مجاالت املرونة  

عوائق املرونة  

كيف أكتسب املرونة؟  

160 دقيقة





الوحدة التدريبية األوىل

ما املرونة؟ 

140 دقيقة
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موضوعات الوحدة:

مفهوم املرونة   

الفرق بن املرونة واملداراة واملداهنة   

شواهد املرونة يف الكتاب والسنة   

أهمية املرونة   

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا عىل أن:

  يبن املراد مبفهوم »املرونة«.

  يفرق بن مفهومي املرونة واملداهنة.

  يستدل من القرآن الكريم والسرة النبوية عى مرشوعية »املرونة«. 

  يحيك بأسلوبه مواقف ظهرت فيها مهارة »املرونة«.

  يستشعر أهمية التحي بقيمة »املرونة« يف حياته الشخصية.
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نشاط )1/1(

نوع النشاطماهي املرونة؟اسم النشاط
نشاط متهيدي / محاكاة / عرض محتوى 

/ فردي

األدوات30 دقيقةالزمن
أغصان  مجموعة   + أقام   +  4A أوراق 

وفق ما هو مذكور يف إجراءات النشاط

الهدف
- يبن املراد مبفهوم املرونة

- يفرق بن مفهومي املرونة واملداهنة

إجراءات التنفيذ

     تدور فكرة النشاط حول تعريف املشاركني مبفهوم املرونة من خالل خطوتني:

     الخطوة األوىل:

الطريقة املقرتحة للتنفيذ	 

م  فُتقدَّ مرونتها؛  يف  مختلفة  مبستويات  ولكنها  األخشاب  من  قطع  للمشاركن  م  -    ُتقدَّ

لهم أغصان طرية جدا من طرف غصن الشجرة، وأغصان أكرث ساكة ولكنها غضة 

وخرضاء، وأغصان جافة يابسة.

-   يوزع املدرب األغصان عى املتدربن ويطلب منهم البدء بثني كل عصا عى حدة؛ حتى 

الكرس.

املشاركن  من  املدرب  يطلب  الثني  أثناء     -

ماحظة مقدار املقاومة التي تبديها األغصان 

عى اختافها، واملقارنة بن تلك املقاومات.
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-   بعد إمتام املشاركن لثني األغصان ورمبا الوصول ملرحلة الكرس، يغلق املدرب النشاط 

بالتعليق عى معنى املرونة.

-   يقدم املدرب مفهوم املرونة وفق ما سرد يف النرشة املعرفية )1/1(.

-   يركز املدرب عى خاصة معنى املرونة يف الشعار أو الحكمة التالية: »ال تكن صلًبا 

ًنا فُتعَص« فُتكَس، وال ليِّ

طريقة أخرى مقرتحة لتنفيذ الخطوة األوىل:	 

-   يف حال تعذر الحصول عى أدوات ملموسة ميكن االستعاضة عنها بصور ملونة واضحة 

تعرب عن املقصود.

يقــرتح للمــدرب أن ينبــه عــىل بعــض الفــروق ونواحــي االختــالف التــي قــد تكــون 	 

أثَّــرت يف مرونــة أو صالبــة العنــص املعــروض، ومــن ذلــك:

-   البيئة التي نبتت فيها الشجرة.

-   عمر الشجرة. 

-   نوع الشجرة. 

-   خصوبة األرض أو عدمها.

مــع اإلســقاط عــى اإلنســان وأن هنــاك عوامــل متعــددة تؤثــر عــى شــخصية اإلنســان 	 

مــن حيــث املرونــة والصابــة.

     الخطوة الثانية:

يدير املدرب نقاشا حول مفهوم املداهنة والفرق بينه وبن املرونة.	 

يتــم النقــاش مــن خــال عــرض موقــف مــا عــى الطــاب يظهــر فيــه الفــرق بــن 	 

ــن. املفهوم
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من املواقف املقرتحة:	 

-   رأيت أصحابك يغمزون أحدهم ويسخرون منه، فتسايرهم يف فعلهم وتفعل مثلهم، أو 

تقف صامتا دون أن تعرتض عليهم أوتنصح لهم.

ا لشخص ما، فجاريته يف فعله، ومل تقدم له  -   رأيت أحد أصدقائك املقربن يضمر رشًّ

النصح الازم.

-   متارس التدخن مع أصدقائك مجاراة لهم، وخوفا من أن تصبح غريبا بينهم.

يغلــق املــدرب النشــاط ببيــان مفهــوم املداهنــة والتفريــق بينــه وبــن املرونــة، وفــق مــا 	 

ذكــر يف النــرشة املعرفيــة )1/1(.
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نرشة معرفية )1/1(

من تعريفات املرونة: 

 هي القدرة عى التفكر يف أفكار متنوعة ليست 

تحويل  أو  وتوجيه  عادة،  املتوقعة  األفكار  نوع  من 

مسار التفكر مع تغير املثر أو متطلبات املوقف.

 هي تلك املهارة التي يتم فيها فعل األشياء أو فهمها بطرق مختلفة.

تعريف مفهوم املداهنة:

 املداهنة هي أن ترى منكرا وتقدر عى دفعه ومل تدفعه؛ حفًظا لجانب مرتكبه أو جانب غره، أو 

لقلة مباالٍة يف الدين.

ويف الفرق بني املرونة )املداراة( واملداهنة، قال ابن بطال: )املداراة مندوب إليها، واملداهنة محرَّمة، 

ها العلاء بأنها  والفرق أنَّ املداهنة من الدهان وهو الذي يظهر عى اليشء ويسرت باطنه، وفرسَّ

معارشة الفاسق، وإظهار الرضا مبا هو فيه من غر إنكار عليه، واملداراة هي الرفق بالجاهل يف 

التعليم، وبالفاسق يف النهي عن فعله، وترك اإلغاظ عليه حيث ال يظهر ما هو فيه، واإلنكار عليه 

بلطف القول والفعل، وال سيا إذا احتيج إىل تألفه ونحو ذلك(.

وقال القرطبي يف الفرق بينهام: )أنَّ املداراة: بذل الدنيا لصاح الدنيا أو الدين، أو ها مًعا، وهي 

مباحة ورمبا استحبت. واملداهنة: ترك الدين لصاح الدنيا(.

وقال الغزايل: )الفرق بن املداراة واملداهنة بالغرض الباعث عى اإلغضاء؛ فإن أغضيت لسامة 

واجتاب  نفسك؛  لحظِّ  أغضيت  وإن  مداٍر،  فأنت  باإلغضاء؛  أخيك  إصاح  من  ترى  وملا  دينك؛ 

شهواتك؛ وسامة جاهك؛ فأنت مداهن(.
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نشاط )2/1(

نوع النشاطتأصيل املرونة اسم النشاط
نشاط تعليمي / عصف ذهني / عرض 

محتوى "قص قصة بدر والحديبية"

أوراق 4A + أقام األدوات30 دقيقةالزمن

الهدف
-  يستدل من القرآن الكريم والسرة النبوية عى مرشوعية "املرونة". 

-  يحيك بأسلوبه مواقف ظهرت فيها مهارة "املرونة".

إجراءات التنفيذ

مدخل النشاط: يربط املدرب بن النشاط السابق والحايل من خال التنبيه عى أن مثة    

ألوان من األفعال التي تتشابه مع املرونة حرمها الله تعاىل ومن ضمنها املداهنة، إال أن مثة 

ألوان من املرونة مدحها اإلسام وحث عليها. 

ثم يرشع املدرب يف سؤال املشاركني حول تلك األعال املرشوعة والتي تعرب عن املرونة.     

عليه  والتأكيد  ذكروه  ما  عى  التعليق  إىل  املدرب  ينتقل  املشاركن،  استجابات  انتهاء  بعد    

وعرض املحتوى العلمي املصاحب.

يعرض املدرب عدة شواهد من القرآن الكريم وسنة النبي  للداللة عى مرشوعية املرونة    

وأهميتها يف حياة اإلنسان.

الشورى،  مفهومي:  عىل  املحتوى  يركز    

رسم  خال  من  عرضها  وميكن  واليرس، 

دائرتن عى السبورة ويبدأ العصف الذهني 

القرآنية  الشواهد  خال  من  حولها، 

والحديثية والقصص.
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يستعن املدرب يف عرضه باملحتوى املعريف املصاحب هنا.   

يركز املدرب يف عرضه للشواهد عى ذكر مواقف عملية تدلل عليها يف صورة قصص،    

ويستنطق املشاركن كذلك.

يف الشواهد النبوية قصتان؛ قصة الخندق، وقصة كتابة اتفاقية صلح الحديبية، يقرتح قص    

القصتن واستخراج ما بها ما يؤكد جانب املرونة يف قبول الرأي اآلخر مع غرابته كا 

يف الخندق، واملرونة يف التكيف مع طلب سهيل بن عمرو وكان كافرا وقتها، وكيف تجاوز 

النبي  هذه النقطة معه عند كتابة االتفاق يف الصلح. 

وجدانيا: يلفت املدرب انتباه املشاركني:   

كيــف أن النبــي  بعــد كل مــا عانــاه يف ســبيل الدعــوة، تنــازل بــكل مرونــة لســهيل 	 

فيــا يطلبــه منــه، فأيــن نحــن مــن هــذه املرونــة؟!

ــان؛ 	  ــف واألحي ــض املواق ــة يف بع ــم باملرون ــه يتس ــع كل ترشيعات ــام م ــف أن اإلس كي

فقــد يبيــح مــا حــرم، ويخفــف مــا رشع، مــع الرتكيــز عــى معنــى القاعــدة األصوليــة: 

ــب التيســر«. »املشــقة تجل

ختاما: بعد عرض املدرب بعض الشواهد من القرآن والسنة؛ يعطي املتدربن فرصة لذكر    

عدد آخر من الشواهد من خال مطالعاتهم، ومعارفهم الشخصية.
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نرشة معرفية )1/ 2(

» أهمية املرونة ومرشوعيتها«

أوال: شواهد املرونة يف القرآن

التأكيد عىل مبدأ الشورى:  -1  

ِلنَي﴾ ]آل  ْل َعىَل الّلِه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ قال تعاىل: ﴿َوَشاِوْرُهْم يِف اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ   

عمران:159[.

وقال تعاىل: ﴿َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِمامَّ َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن﴾ ]الشورى:38[.   

فالشورى هي »استنباط املرء رأي غره فيام يعرض له من األمور واملشكالت«.    

د شكًا معيًنا للشورى،  وهي مبدأ إسامي ثابت، وتتمثل املرونة هنا يف أن اإلسام مل ُيحدِّ   

وال ما الصور واملسائل التي تجري فيها الشورى؛ فاملسلم املرن مطالب باألخذ مببدأ الشورى 

بحيث يتجسد ذلك يف فتح باب الحوار اإليجايب مع َمن حوله ومناقشتهم يف جميع القضايا.

التأكيد عىل مسألة اليس يف الرشيعة:  -2  

﴾ ]البقرة:185[.    قال تعاىل: ﴿ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَ َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَ

ْن     وقال تعاىل: ﴿َما ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ

َحَرج﴾ ]املائدة:6[.

تتمثل املرونة هنا يف اليرس وعدم الحرج، )وقد    

بلغ اليرس يف الرشيعة إىل درجة التخفيف من 

بتناول  والساح  الحرج،  وجود  عند  الواجبات 

القدر الرضوري من املحرمات عند الحاجة(.
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مثال ذلك أن الرشيعة حرَّمت أكل امليتة، والدم، ولحم الخنزير، ورشب الخمر، قال تعاىل:    

ِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة  ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْرِ اللَّ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ ﴿ُحرِّ

َتْسَتْقِسُموْا  َوأَن  ُصِب  النُّ َعىَل  ُذِبَح  َوَما  ْيُتْم  َذكَّ َما  ِإالَّ  ُبُع  السَّ َأَكَل  َوَما  ِطيَحُة  َوالنَّ َيُة  َواْلُمرَتَدِّ

اْلَيْوَم  َواْخَشْوِن  َتْخَشْوُهْم  َفاَل  ِديِنُكْم  ِمن  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َيِئَس  اْلَيْوَم  ِفْسٌق  َذِلُكْم  ْزاَلِم  ِباأْلَ

ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا﴾ ]املائدة:3[، ثم أباحت  َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَ

ذلك عند الرضورة بقدر الحاجة من باب اليرس ورفع الحرج وهذا من املرونة قال تعاىل: 

َه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ ]املائدة:3[. ِْثٍم َفِإنَّ اللَّ ﴿َفَمِن اْضُطرَّ يِف َمْخَمَصٍة َغْرَ ُمَتَجاِنٍف إلِّ

 ثانيا: شواهد املرونة يف السنة النبوية

هذه  فيها  تتمثل  التي  والدالئل  باألمثلة  حافلة  يجدها  النبوية  السنة  يف  املتأمل  إن    

الخصيصة الهامة من خصائص اإلسالم؛ فقد كان النبي  مرًنا يف الكيفيات والجزئيات، 

ويف مواقف السياسة ومواجهة األعداء، ونحو ذلك، ومن أمثلة ذلك:

ــذه رأي 	  ــدر وأخ ــة ب ــدث يف معرك ــا ح ــل م ــر، مث ــات النظ ــره لوجه ــه وتقدي احرتام

ــذر. ــن املن ــاب ب ــل الحب ــايب الجلي الصح

مرونتــه  عنــد كتابــة صلــح الحديبيــة ونزولــه عــى رغبــة ســهيل بــن عمــرو بعــدم 	 

. ــاء بذكــر اســمه مجــرًدا ــه« واالكتف ــة لفظــة »رســول الل كتاب

ثالثا: املرونة يف الرشيعة

إن رشيعة اإلسام صلبة يف ثوابتها وقواعدها، لكنها لينة يف تطبيقاتها، وهي بفضل هذه    

الخاصية قادرة عى البقاء يف كل زمان وكل مكان، وهذه الخاصية مازمة للدين اإلسامي 

الذي أراد الله تعاىل منه أن يكون دين الناس كافة.
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ومبا أن االحتياجات كثرة، وهي تتغر بتغر الزمان واملكان، فإن الحاجة إىل املرونة تزداد    

عاًما بعد عام، إذ ال يعقل أن يعيش الناس يف القرن الخامس عرش الهجري، مثل ما عاش 

عليه الناس يف القرن األول من الهجرة.

ا غر قابل للتأويل، بل يجب العمل  من أجل ذلك فإن نصوص الرشع منها ما جاء خاصًّ   

ا فاعُترِب قواعد كلية، أو بعبارة أخرى« ذو ألفاظ قابلة  مبضمونه مبارشة، ومنها ما جاء عامًّ

لتكييفها مع الحوادث والنوازل يف كل مكان وكل زمان«، وهذا من رحمة الله تعاىل بعباده.
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نشاط )3/1(

نشاط تعليمي / متثيل أدوار نوع النشاطأهمية املرونةاسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

يستشعر أهمية التحي بقيمة "املرونة" يف حياته الشخصية.الهدف

إجراءات التنفيذ

يطرح املدرب عىل املشاركني السؤال التايل: ما مدى إحساسك بأهمية املرونة يف حياتك    

الشخصية والعامة؟

يتوقع أن تكون إجابات املشاركني:   

متنوعة؛ ما بن )هامة، وغر هامة، هامة جدا، غر هامة إطالقا(	 

أن تكون لونا واحدا: هامة، أو غر هامة.	 

-   يف حال كانت االستجابات متنوعة يطلب املدرب من املشاركن التقسيم وفق االتجاهات، 

ويصبح لدينا مجموعة »املرونة هامة«، مجموعة »املرونة غر هامة« ..الخ، وهنا يطلب 

املدرب من املشاركن إجراء نقاش حولها بحيث 

يحاول كل فريق إقناع اآلخر برأيه.

-   يف حال كانت االستجابات من لون واحد فقط 

هنا يطلب املدرب من املشاركن تقسيم أنفسهم 

ملجموعات أربع حسب االتجاهات التي ذكرنها 

رأيه  الدفاع عن  كل فريق  ويطلب من  سابقا، 

الذي سيتبناه.
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نشاط )4/1(

اسم النشاط
ملاذا أكون مرًنا؟ 

ماذا لو مل أكن مرًنا؟
نشاط تعليمي / فكر – زاوج - شاركنوع النشاط

السبورة الورقية + أوراق 4A + أقام األدوات20 دقيقةالزمن

يستشعر أهمية التحي بقيمة "املرونة" يف حياته الشخصية.الهدف

إجراءات التنفيذ

يقدم املدرب للمشاركن سؤاال نصه: ما الذي أستفيده إذا أصبحت مرًنا؟   

يطلب املدرب من كل مشارك التفكر منفرًدا يف جواب السؤال خال دقيقتن.   

يطلب املدرب من املشاركن الحركة العشوائية يف املكان، ثم مع صوت الصافرة أو النداء    

يتوقفون عن الحركة ويقف كل واحد مع صديقه الذي يواجهه بوجهه.

املناقشة معا  اثنن متقابلن  املدرب من كل  يطلب    

يف نتيجة ما خرجوا به كجواب عى السؤال.

يرتك املدرب مدة 3 دقائق أخرى ليعرض كل اثنن    

نتيجة  عى  ويتفقا  نقاشها،  نتيجة  به  خرجا  ما 

واحدة سيعرضانها الحقا عى بقية املشاركن.

املجموعات  من  املدرب  يطلب  دقائق   10 خال    

اختيار  خال  من  إليه  توصا  ما  عرض  الثنائية 

أحدها، مع رضورة إعطاء الفرصة لجميع الثنائيات 

للحديث والتعبر.
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خال 5 دقائق يقيم املدرب النتائج ويوجهها نحو اإلجابة املفرتضة وفق املحتوى املعريف    

املوضح هنا. 

خال عرض املدرب لنقاط املحتوى املعريف املصاحب يطلب من املشاركن رضب األمثلة    

عى كل عنرص من تلك العنارص.

عى املدرب أال يقف موقف املتفرج أثناء انشغال املتدربن ونقاشهم فيا بينهم، بل ال بد    

أن يتحرك بن املتدربن لرد عن استفسار، أو ليجيب عن سؤال، أو يحفز تفكر املتدربن 

..الخ

لتنمية الجانب الوجداين: يف ختام النشاط يسأل املدرب سؤاال:   

ماذا لو مل أكن مرنًا؟ 	 

يســتعرض املــدرب يف هــذا الجــزء إجابــات املشــاركن، والقصــص التــي ســيرسدونها، 	 

والتوقعــات التــي ميكــن أن تحصــل إذا مل يتســم باملرونــة، والهــدف هنا إشــعار املشــارك 

بنــوع القلــق الحميــد بخطــورة التصلــب والجمــود وعــدم املرونــة.

نرشة معرفية )3/1(

ما أهمية أن يكون اإلنسان مرًنا؟

مواقف  مع  اإليجايب  التكيف  من  املرن  الشخص  يتمكن  حيث  والداخلية  النفسية  الراحة    

الحياة من حوله.

يف  املتغرات  مع  نفسه  يكيف  من  هو  املرن  فالشخص  التغير،  تقبُّل  يف  تساعد  املرونة    

طريقه، ويدرك أنه يف بعض األحيان إن مل يستطع تغير الظروف من حوله فعليه أن يغر 

من نفسه.
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النظرة اإليجابية للحياة؛ فالشخصية املرنة ليست حبيسة خيار واحد فقط، بل أمامها خيارات    

متعددة، وطرق مختلفة توصل للهدف، وبالتايل يصعب أن يقع فريسة لليأس أو اإلحباط أو 

السلبية.

والبذل  العطاء  عى  تساعده  عديدة  ووسائل  كثرة،  طرق  فثمة  العطاء،  يف  االستمرارية    

باستمرار.

بشكل  التفاعل  عى  قدرة  املرن  الشخص  فلدى  حوله؛  من  اآلخرين  مع  الفعال  التواصل    

إيجايب مع اآلخرين، فا يصطدم بهم، ويتقبل الخاف، ووجهات النظر حول ذات املسألة. 

املرونة تساعد يف بناء عاقات جيدة، وكسب املواقف.   
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نشاط )5/1(

نشاط تعليمي / فيديو تعليمينوع النشاطأهمية املرونةاسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

يستشعر أهمية التحي بقيمة "املرونة" يف حياته الشخصية.الهدف

إجراءات التنفيذ

يشاهد املدرب الفيديو منفردا، ليتعرف النقاط التي سيعلق ويركز عليها مع املشاركن.   

يهيئ املدرب املشاركن لعرض الفيديو بإعطاء مقدمة ومتهيد حول موضوع الفيديو.    

يطلب من املشاركن اإلنصات التام، وحبذا لو كان مكان العرض مغلقا وبإضاءة خافتة.   

استنطاق  خال  من  فيه،  جاء  ما  أهم  املشاركن  مع  املدرب  يراجع  الفيديو  عرض  بعد    

املشاركن.
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نشاط )6/1(

نشاط تعليمي / متثيل أدوار نوع النشاطمقارنة بن منوذجناسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

يقارن بن من يتحى باملرونة ومن يفقدها.الهدف

إجراءات التنفيذ

يرشح املدرب مجموعتن من مجموعات املتدربن. 	 	
كل مجموعة ترشح أحد أفرادها. 	 	

املجموعة األوىل متثل دور املرن، والثانية متثل دور املتصلب. 	 	
تنفذ كل مجموعة دوًرا متثيلًيا يجسد الشخصية املختارة: مرنة / غر مرنة. 	 	

يستنتج املتدربون من املشهدين أثر املرونة عى العاقات االجتاعية واألرسية. 	 	
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نشاط )7/1(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

يلخص ما تعلمه يف الوحدة التدريبية األوىلالهدف

إجراءات التنفيذ 

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة األوىل.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى الخط    

اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

جميع  شاما  يكون  أن  املهم  ولكن  مرتبا،  املشاركن  من  االستدعاء  يكون  أن  يشرتط  ال    

األنشطة التي مروا بها.
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الوحدة التدريبية الثانية

املرونة .. كيف؟ 

140 دقيقة
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موضوعات الوحدة:

صفات الشخص املرن   

مجاالت املرونة   

عوائق املرونة   

كيف أكتسب املرونة؟   

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا عىل أن:

   يرشح صفات الشخصية املرنة

   يعدد مجاالت املرونة 

   ميثِّل لكل مجال من مجاالت املرونة

   يستنبط عوائق املرونة 

   يقرتح بعض النصائح الكتساب املرونة 
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نشاط )1/2(

نوع النشاطعرب وارسم اسم النشاط
نشاط افتتاحي "ربط وتلخيص" / 

مجموعات صغرة

أوراق كبرة من السبورة الورقية + أقام األدوات20 دقيقةالزمن

يعرب عن املفاهيم التي قدمت يف الوحدة األوىل بطريقة الرسم اإلبداعيالهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط إىل ترسيخ املعارف التي تناولت يف اليوم التدريبي األول.   

والتي تركزت يف:   

مفهوم املرونة	 

تأصيل مفهوم املرونة يف اإلسام	 

أهمية املرونة	 

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات    

صغرة من 3 إىل 5. 

عى  مجموعة  كل  من  املدرب  يطلب    

حدة أن تعرب بأسلوبها عن تلك املفاهيم 

بطريقة الرسم اإلبداعي، بحيث يرسمون معا رسمة غر تقليدية للتعبر عن كل مفهوم من 

تلك املفاهيم.

بعد انتهاء الرسم يستعرض املدرب الرسومات التي رسمها املشاركون ويعلقون عليها جميعا.   
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نشاط )2/2(
 

نشاط تعليمي / عصف ذهني نوع النشاطالشخص املرناسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

يرشح صفات الشخصية املرنةالهدف

إجراءات التنفيذ

يقود املدرب جلسة عصف ذهني حول أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها األشخاص    

الذين ميتلكون مهارة املرونة يف حياتهم الخاصة والعامة.

يستمر العصف الذهني قرابة خمس دقائق.   

أهل  ذكرها  التي  الصفات  أهم  عى  املشاركن  املدرب  ُيطِلع  الذهني  العصف  انتهاء  بعد    

التخصص يف األشخاص املرنن، مع توضيح مبسط لها.

وهي كام ييل:   

نرشة معرفية )2 / 1(

أهم صفات الشخصية املرنة

قادر عى اتخاذ قرار بشكل صحيح.   

مثابر ال يتوقف أمام الهزائم والفشل.   

يجيد إعادة ترتيب األوراق، فلديه القدرة عى رسعة التكيف والتأقلم مع األحداث من    

حوله.
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ة. يعرف أهدافه ويسعى لتحقيقها بهدوء ورويَّ   

يحسن توظيف ما وهبه الله من قدرات ومواهب.   

يتقبل اآلخر ويتفهم وجهة نظره بشكل عاقل ومتزن.   
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نشاط )3/2(

نوع النشاطمجاالت املرونةاسم النشاط
نشاط تعليمي / عصف ذهني / عرض 

محتوى / ثنائيات

أوراق 4A + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

الهدف
- يعدد مجاالت املرونة

- ميثِّل لكل مجال من مجاالت املرونة

إجراءات التنفيذ

ينفذ النشاط بأسلوب ) فكر - زاوج - شارك (.   

يهدف النشاط إىل:   

كتابة قامئة مبجاالت املرونة )ثنائيات(.	 

ــة 	  ــاالت املرون ــع ملج ــن الواق ــة م رضب أمثل

ــات(. )ثنائي

 - فكر   ( املحدد  باألسلوب  النشاط  إنهاء  بعد    

بعرض  النشاط  املدرب  يغلق   ) - شارك  زاوج 

املحتوى املصاحب.

قد يفاجأ املدرب أن املشاركني ال يستوعبون لفظة »املجاالت« أو املقصود بها، وهنا يستحسن    

أن ينتقل السؤال حول املجاالت إىل:

عرض املجاالت عى السبورة دون إرصار عى تعرفهم إياها من ذواتهم.	 
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ومن ثم يتحول السؤال حول ما ينضوي تحت تلك املجاالت التي عرضت عليهم.	 

يتوقع أن يكون النشاط بهذا الشكل أكرث مرونة ويرًُسا ، إن شاء الله تعاىل.	 

نرشة معرفية )2/2(

مجاالت املرونة

املرونة يف تقبُّل اآلخرين:   

رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غري خطأ يحتمل الصواب.	 

املرونة يف تحديد األهداف والسعي نحوها:   

القدرة عى تعديل الهدف والطريق وفق ما يستجد يل. 	 

املرونة يف التعامل مع الظروف واألحداث املستجدة:   

القــدرة عــى التكيــف مــع الظــرف الذي ميــر بــه يف حياته الشــخصية والعامــة )صحيا، 	 

ماليــا، اجتاعيــا .. الخ(. 
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نشاط )4/2(

نشاط تعليمي / لعبة تعليمية نوع النشاطشاعر املليوناسم النشاط

أوراق 4A + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

يعرب عن قيمة "املرونة" بأبيات شعريةالهدف

إجراءات التنفيذ

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات صغرة من 4 إىل 5 أشخاص.    

يجري املدرب مسابقة بن املتسابقن بعنوان »شاعر املليون«، وتدور فكرتها حول تأليف    

وضع شعري يتكلم عن املرونة، مثا: مفهومها، أهميتها، صفات الشخص املرن ... الخ

هذا البيت إما أن يكون تعديا لبيت موجود بالفعل ويقومون بإجراء تعديل عليه، أو أن    

يكون بيتا جديدا من تأليفهم. 

يطلب املدرب من املشاركن تلحن البيت وإنشاده    

بأسلوبهم.

يساعد  والفكاهة،  املرح  من  جو  يسود  أن  يتوقع    

عى تغير حالة املتعلم، ويرسخ ما تعلمه املشاركون 

حول مفهوم املرونة مبكوناته. 

مثال من تطبيق سابق للحقيبة:   

أنا املرن الذي نظر األعمى إىل عميل          

وأسمـعـت أقـوالـي مـن بـه صـمـم
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نشاط )5/2(

عرض محتوى/ عصف ذهني / جاعينوع النشاطمل ال؟! اسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات30 دقيقةالزمن

يستنبط عوائق اكتساب املرونةالهدف

إجراءات التنفيذ

يعرض املدرب عى املشاركن املحتوى العلمي الخاص مبوضوع »عوائق اكتساب املرونة«.   

يعرض املدرب العوائق واحدا تلو اآلخر.   

يعمق النقاش الجامعي حول كل عائق من تلك العوائق.   

يطلب من املشاركني رضب أمثلة لكل عائق من تلك العوائق.   

بعد إنهاء العرض والنقاش حول العوائق يطلب املدرب من املشاركن تصميم ما توصلوا إليه    

خال النقاش يف منظم صوري مبتكر.

نرشة معرفية )2/ 3(

عوائق اكتساب املرونة

يتمثل أكرب عائق يف اكتساب املرونة   -1  

الرؤية«،  وأحادية  »التحجر  يف 

وميكن تقسيمه إىل قسمن رئيسن؛ 

األول: األحادية يف الرأي، والثاين: 

األحادية يف رؤية الطريق.
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أوال: أحادية الرأي:

مرونة النبي  يف األخذ برأي الحباب بن املنذر يف غزوة بدر. 		

الصحابة يف غزوة أحد والخروج إىل  الشباب من  النزول عى رأي   يف  النبي  مرونة  		

منطقة جبل أحد.

مرونة سيدنا عمر بن الخطاب يف التعامل مع العجوز التي ردته يف مسألة الصداق وهو  		

فوق املنرب.

ال يصلن أحدكم العرص إال يف بني قريظة.  		

ثانيا: أحادية الرؤية

ل النبي  بن القبائل لعرض نفسه عليهم لحايته ونرش اإلسام. تنقُّ 		

مرونة النبي  يف التعامل مع اقرتاح سيدنا سلان الفاريس يف غزوة األحزاب، وحفر  		

الخندق.

2- ملاذا ال أتقبل اآلخر؟

بعض من األسباب التي تؤدي بك إىل عدم تقبلك لآلخرين:

تقسيم الناس إىل قطاعات: 		

البعض منا يقسم الناس عى أنهم قطاعات، وهذا يحدث غالبا بشكل ال إرادي، فكثرا ما 

تنظر بنظرة تشوبها التقليل من شأن »عامل النظافة« الذي ينظف الشارع فا تتقبل مثا أن 

يتباسط أو تتباسط معه يف املعاملة. 

سامعك الكثر عن الشخص قبل أن تراه: 		

ميكن مثا أن تسمع حكايات وأقاويل عن شخص ما سواء كانت هذه الحكايات سلبية أم 

إيجابية قبل أن تراه، فإذا كانت الحكايات سلبية ستأخذ منه موقفا، وإذا كان ما سمعته عنه 
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إيجابيا رمبا كان هناك سبب آخر لتأخذ منه موقفا سلبيا؛ مثل الغرة والحسد، ومن ذلك 

مثال: قصة الطفيل بن عمرو الدويس عندما دخل مكة املكرمة ووضع الكرسف يف أذنيه لئا 

. يسمع كام النبي

تقييمك املسبق للناس عىل حسب معايرك الخاصة: 		

البعض يقيم الناس عى أساس معتقداته الخاصة، فيمكن أن تجد شخصا ال يتقبلك ويتعامل 

معك بصعوبة؛ ألنك تشبه شخصا يكرهه، أو ألن قسات وجهك تشبه فانا الذي ال يطيق 

الحديث معه، أو أنك ال تتقبل شخصا من أهل بلدة معينة لتصادف وجود ذكريات سيئة حدثت 

لك يف هذه البلدة، أو النتشار فكرة سيئة عن كامل أهل تلك البلدة، وهكذا.

ارتباط الشخص بتاريخ قديم هو أو أهله: 		

مشاكل عائلية، أبوه فعل، أمه فعلت، دون أن يكون للشخص ذاته أي عاقة باملوضوع.

عدم ثقتك فيام حباك الله تعاىل به من مواهب وقدرات: وهذا يجعلك تأخذ موقفا سلبيا  		

من اآلخر مبارشة دون متحيص أو تروي.
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نشاط )6/2(

عرض محتوى / عصف ذهني / جاعينوع النشاطكيف أكون مرًنا؟اسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات25 دقيقةالزمن

يقرتح بعض النصائح الكتساب املرونةالهدف

إجراءات التنفيذ

يعرض املدرب عى املشاركن املحتوى العلمي الخاص مبوضوع »كيف أكون مرنا؟«.   

يبدأ املدرب النقاش بسؤال حول: كيف أكتسب املرونة؟   

خطوات،  شكل  يف  املرونة  الكتساب  النصائح  بعض  املدرب  يعرض  النقاش  انتهاء  بعد    

ويعرضها واحدة تلو األخرى، وذلك وفق املحتوى املعريف املصاحب هنا.

يعمق النقاش الجامعي حول كل عنص من تلك العنارص.   

يطلب  العوائق  حول  والنقاش  العرض  إنهاء  بعد    

إليه  توصلوا  ما  تصميم  املشاركن  من  املدرب 

خال النقاش يف منظم صوري مبتكر.

نرشة معرفية )2/ 4(

الخطوات التالية يرجى أن تكون عونا يف    

 اكتساب املرونة بإذن الله:
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1- القدرة عىل التوقع املتوازن: 

نعم، َتَحلَّ بالقدرة عى توقع ما ميكن أن تستقبله من اآلخرين، ولكن اجعل توقعك متوازنا، مبعنى 

أال تتوقع كل الرش من اآلخرين، ويف املقابل ال تتوقع كل الخر من اآلخرين، أعط اآلخرين ما 

تستقبله منهم وزد قليا من الخر.

2- ال تقف أمام االنتقادات والنتائج السلبية:

هناك مبدأ يقول » ال تقف عند أول محاولة خطأ«  بل رمبا وال حتى عند ثاين أو ثالث محاولة، 

إليها  الناجحة بعد أن وصلت  كرثة املحاوالت تكسبك الخربة، غر الطبيعي هو أن تنىس املحاولة 

وتعيد املحاوالت غر الناجحة مرة أخرى عندما تقوم بعمل نفس اليشء مرة ثانية، يف هذه الحال 

ال بد وأن هناك خلا يحتاج إىل إصاحه.

إن من الطبيعي أن ُتنتَقد من الغر وال بد أن تهتم بانتقادهم حتى ولو مل تكن مقتنعا به، لذلك 

من املؤسف أن تقف يف طريقك ألنك سمعت كلمة من هنا وانتقادا من هناك فالكثر منا يترصفون 

ترصفا غريبا!! فعندما يقدمون عى فعل يشء يقفون يف مكانهم 

عند ساعهم أول كلمة نقد والغريب أنهم ال يتجاوزون تلك العقبة 

وال حتى يعودون إىل أماكنهم بل يقفون عند نفس النقطة.

اجعل ذهنك دامئا متفتحا ألفكار جديدة:  -3  

درب ذهنك عى إنتاج األفكار فهناك ماكينات عظيمة يف عقلك 

تصنع أفكارا رائعة، ولكن هذه املاكينات تحتاج إىل معلومات ليك 

تعمل وتصنع، تدريب عقلك عى تصنيع األفكار يكون من خال 

واالنتظار؛  والقراءة  حولك  ملا  الصحيح  وإدراكك  الذهني  التفتح 

الحلول  وتوافر  البدائل  وكرثة  وحلول،  بدائل  عن  عبارة  فاألفكار 

يساعدك عى املرونة.  
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ال تخف من التغير:  -4  

ال تقولب نفسك عى منط معييش واحد، اجعل دامئا التجديد والتعديل والتطوير أحد مشاغلك، 

ذاتيا، ويف كا  نفسك  آتيا من  يكون  أن  باألمر وميكن  يفرض عليك  أن  التغير ميكن  أن  واعلم 

الحالتن عليك أن تتأقلم مع كل ما هو جديد أو متجدد يطرأ عليك وال تتسمر يف مكانك، ال تعش 

يف املايض دامئا كن واقعيا وتعامل مع واقعك مبوضوعية، وتقبله وتعود عليه. 

ركز عىل الفعل وليس الكالم:  -5  

تعديل  يكون  أن  حاول  لذلك  مساره،  تعديل  عى  القدرة  صاحب  هو  املرن  الشخص 

قبل  بعمله  تهم  وال ترصح مبا  كاما،  وليس  ملموس  فعل عمي  شكل  هذا عى  مسارك 

إذا كنت تحققت من صحته، فترصيحك املسبق يفتح عليك جبهات كثرة  تحققه، افعله 

ستعطلك، وأيضا ترصيحك املسبق سيمنح أفكارك للغر فتقع يف مشكلة رسقة أفكارك أو 

اقتباسها، وأنت يف غنى عن ذلك بالتأكيد. 

كن شخصا إيجابيا طوال اليوم:  -6  

كن شخصا إيجابيا، وهو الشخص الواعي، الفاهم، الحكيم، املتقبل، واملحلل ثم املنفذ، 

مبدأ املرونة يقول: ال ترفض وال تتقبل؛ فإذا ُعرضت عليك أي فكرة جديدة أو أمر مستحدث 

فترصَّف فيه مبرونة.  
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نشاط )7/2(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

يلخص ما تعلمه يف الوحدة التدريبية الثانيةالهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة الثانية.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى الخط    

اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

جميع  شاما  يكون  أن  املهم  ولكن  مرتبا،  املشاركن  من  االستدعاء  يكون  أن  يشرتط  ال    

األنشطة التي مروا بها.
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نشاط )8/2(

ربط وتلخيص / فردينوع النشاطمسابقة .. ماذا استفدت؟اسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات15 دقيقةالزمن

يلخص ما تعلمه يف الدورة كاملةالهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن فرديا أن ينشئ كل منهم عبارة ارتجالية يلخص فيها بأسلوبه ما    

تعلمه يف الدورة كاملة.

ال يلزم أن يكون هناك دور يف استعراض مشاركات املشاركن.    

التي علقت يف  املهارات  أو  املعارف  أي  ما  بشكٍل  لنا  أنه سيوضح  التمرين مهم يف  هذا    

أذهان املشاركن.
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متت 

بحمد الله


