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٩ ساعات



نظرة عامة

تــم تصميــم هــذا البرنامــج بنــاء علــى كتــاب )الكهــف( حيــث نــروي 
قصــة هــال، مديــر تكنولوجيــا معلومــات الــذي ارتبــط كعميــل مــع 
منظمــة الســعادة »الكهــف«، مــن خــال رحلتــه مــع استشــاريين 
ــتراتيجيات  ــن االس ــعة م ــة واس ــي مجموع ــترك ف ــث اش ــف حي الكه
ــح  ــا أصب ــي وبعده ــكان إيجاب ــى م ــه إل ــي نقلت ــاة الت ــات الحي وتطبيق
لــه موقفــا قويــا تجــاه اإليجابيــة والســعادة فــي حياتــه وتداخــل 
هــال فــي سلســلة مــن المشــاورات بــدءا مــن »تــوازن الحيــاة« وانتهــاء 
ب«تحقيــق الــذات«، حيــث ركــز مستشــارو الكهــف فــى تدريــب هــال 
علــى تطبيــق اســتراتيجياتهم بطريقــة عمليــة، وفــي النهايــة وصلــوا 
ــى  ــة عل ــت مبني ــي وليس ــرار ذات ــي ق ــعادة ه ــى أن الس ــال إل ــع ه م

ــي.. ــم الخارج ــي العال ــة ف ــروف المحيط الظ

٩ ساعات



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة األولى 

فرق عمل 
منفصلة

دراسة 
حالة

نشاط 
رقمي

كروت 
نشاط

نشاط 
ورقي

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

دردشة

الهدفاألدواتالموضوع

 مقطع فيديو »السعي وراء السعادة«     15 دقيقة
مقدمة للسعادة من خال كريس جاردنر »أيقونة السعادة«كريس جاردنر 

التعرف على معنى السعادة للمشاركينوصف ومشاركة أسعد اللحظات15 دقيقة

٣٠ دقيقة
مقدمة علم النفس اإليجابي 

الفرق بين علم النفس وعلم النفس 
اإليجابي

ربط السعادة بعلم النفس اإليجابي

مقدمة للمحتوى التدريبي ونقاش 15 دقيقة
تقديم المحتوى التدريبي وفهم عام لكل محتويات صندوق المتدربعام حول مكونات الصندوق التدريبي

15 دقيقة
تقديم كتاب الكهف وقراءة المشهد 

األول عن السيد سعيد ومستشاري 
الكهف للسعادة

التعرف على قصة الكهف من خال السيد سعيد

تعلم نظريات السعادة التقليدية والحديثةتقديم نظريات السعادة الثاثة٣٠ دقيقة

قدم مشهد السيد »عمل الخير«15 دقيقة
نشاط »خطاب اإلمتنان«

فهم مفهوم عمل الخير وتأثيره النفسي
توضيح العاقة بين اإلمتنان والسعاة

إدراك القيم ونقاط القوة تصاعديًا لكل مشاركتكملة تقييم ٣٠VIA دقيقة
https://www.viacharacter.org

القيم األساسية الستة مع نقاط القوة 15 دقيقة
فهم تعريف وتأثير القيم ونقاط القوة األربع وعشروناألربع وعشرين



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول

إدراك أهمية المسؤولية الذاتية تجاه التغيير.  •
فهم نظريات السعادة المختلفة )التقليدية والحديثة(.  •

تعلم منهجيات مختلفة لتحقيق السعادة واإليجابية.  •
فهم تعريف وتأثير القيم ونقاط القوة األربع وعشرون.  •

فهم مفهوم عمل الخير وتأثيره النفسي.  •



فرق عمل 
منفصلة

دراسة 
حالة

نشاط 
رقمي

كروت 
نشاط

نشاط 
ورقي

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

دردشة

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثانية  

الهدفاألدواتالموضوع

فهم مفهوم توازن الحياة من خال مشهد السيد توازنمشهد السيد »توازن«15 دقيقة

فهم مفهوم توازن الحياة الحالي مقابل المطلوب تحقيقه من خال تقييم عجلة الحياة15 دقيقة
نشاط عجلة الحياة

إدراك أهمية الوعي العاطفي من خال تقنية تسجيل العواطفمشهد السيد »تسجيل«15 دقيقة

نشاط المساحة الخضراء والمساحة 15 دقيقة
الحمرة

زيادة الوعي العاطفي باألنشطة اليومية الحماسية واألنشطة 
المهلكة

تحديد مربعات السعادة األربع على مصفوفة الساندويتشفيديو نموذج بن شاهار15 دقيقة

إنعكاس على التجارب الشخصية باستخدام مصفوفة الساندويتشنشاط مصفوفة الساندويتش15 دقيقة

تعليم القدرة على التعبير عن المشاعر بطريقة صحيةمشهد السيد »تعبير«15 دقيقة

نشاط مصفوفة العاقات النشطة / 15 دقيقة
البناءة

تطبيق سيناريوهات مختلفة من تعبيرات العواطف وتأثيرها على 
العاقات

توضيح نموذج PERMA والشرح الشامل لكل خطوة نموذج ٣٠PERMA دقيقة

٣٠ دقيقة
PERMA  تطبيقات نموذج

زيارة اإلمتنان
خطاب المعنى

تطبيق أنشطة نموذج PERMA وربط األنشطة اليومية بالمستقبلية



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني

تطبيق نموذج PERMA لتحقيق السعادة األصيلة .  •
تطبيق توازن مناسب في الحياة العملية.  •

ممارسة عجلة الحياة.  •
زيادة الوعي العاطفي باألنشطة اليومية الحماسية   •

واألنشطة المهلكة.
تعليم القدرة على التعبير عن المشاعر بطريقة صحية.  •



فرق عمل 
منفصلة

دراسة 
حالة

نشاط 
رقمي

كروت 
نشاط

نشاط 
ورقي

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

دردشة

الهدفاألدواتالموضوع

فهم تأثير تقنيات التركيز على اإليجابيةمشهد السيد »تركيز«15 دقيقة

تطبيق تقنية التركيز وربطها بحالة التدفقاستكشاف نشاط التدفق15 دقيقة

اإلدراك والقدرة على تبرير السلوك البشريمشهد السيد »زناد«15 دقيقة

15 دقيقة
انعكاسات للتجارب الحياتية حول 

السلوكيات المختلفة في مكان 
العمل

اإلدراك والقدرة على تبرير السلوك البشري

تعلم الثمان نصائح لتطوير تقدير الذاتمشهد السيد »تقدير الذات«15 دقيقة

تطبيق نصائح تطوير تقدير الذات نقاش مفتوح 15 دقيقة

لعبة الكهف اللوحية )النسخة ٩٠ دقيقة
التطبيق العام لجميع تقنيات السعادة المكتسبة في ورشة العملاإلفتراضية(

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثالثة 



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثالث

فهم وتبرير أعماق السلوكيات البشرية.  •
فهم تأثير تقنيات التركيز على اإليجابية.  •

زيادة الوعي الذاتي والعاطفي.  •
تطبيق نصائح تطوير تقدير الذات.  •

تطبيق تقنيات التنظيم الذاتي المتطورة.  •



ستقوم Bbusinesss بتزويد الحاضرين بمجموعة أدوات برنامج 
الكهف التي تشمل:

الكتاب المصور.  •
•  بطاقات القيم والقوة.

PERMA بطاقات نموذج  •
•  مستند تقييم نقاط القوة.

•  المراجع المختلفة التي ستزود الحاضرين بنظريات وممارسات 
علم النفس اإليجابي.

ــعادة  ــات الس ــة تقني ــاهدها المتحرك ــة ومش ــة المرئي ــي المنص تحاك
المتمثلــة فــي 7 مستشــارين للســعادة )مستشــاري الكهــف(. مــن 
خــال اســتيعاب محادثــات المستشــارين فــي كل مشــهد ، ســيحصل 
الحاضــرون علــى فكــرة كاملــة حــول تطبيــق تلــك التقنيــات فــي 

ــل. ــكان العم ــي م ــة ف ــعادة واإليجابي ــر الس ــة لتطوي ــاة الواقعي الحي

أدوات المتدرب

المشاهد المصورة
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