
أدوار وصفات املزافم إلاًجابي 

أدوار وصفات املنّسم املتصلة باملزافلة

خالل أنشطة السياحة الشبابية 

ثأطير أنشطة السياحة الشبابية

صالح عباس ي  :ثلدًم
(امليستير–متفقد شباب وظفىلت )



مزافلة املجموعات الشبابية



التعزيف الاصطالحي للمزافلة

ت الكامىت لدي • جفعيل املىارد الذهىيت العاظفيت واملهاٍر

كمال . )الفاعلين وجيشيعها بما ٌععي معنى للفعل

(مجلت الفاعل التربىي –الحجام 

 ِق استقالليت وقدرة على املستجد مً املشكالث املستقبليت
َ
َزاف

ُ
إكساب امل

(Dictionnaire de la formation et du développement, 1996)



مزافلة املجموعات الشبابية خالل أنشطة السياحة 
الشبابية

جملت املىاقف وألافعال وألاوشعت التي ًقىم بها امليشغ •

:املزاِفق مع املجمىعت بما ًتيح لهم

 د التعزف على قدراتهم ومىاهبهم مٍز

 التعامل إلاًجابي مع الصعىباث

 اليشاط الجماعي/ الاهدماج في العمل

 مً البرهامج واهتظاراتهمجحقيق أهدافهم



أدوار املزافم

:خالل أوشعت السياحت الشبابيت ًقىم املزافق بأدوار متكاملت مً أهمها•

 التىظيم

 التىاصل

 التيسير

 التىجيه

 التحفيز

الىساظت وفض النزاعاث

 لتعدًلا..



صفات املزافم إلاًجابي

ًُ الاستعداد• َحَس

مبادر•

متعاون •

مىصت جيد•

زن •
ّ
(ججىب الاهفعال)هادئ ومت

متسامح•

دًمقزاظي•

إوساوي•

دًىاميكي –وشغ •

مزن •

ًقظ •

..متقبل لآلخز•



أدوار  املنّسم املتصلة باملزافلة

التنظيم

إلاداري  •

اللوجستي •

البيداػوجي •

التىجيه التيسير التىاصل

فزيم العمل •

املجموعة •

إدارة املزكز •

الهيكل املشزف•

البرنامج ثنفيذ •

 ألاداء ثلدًم•

ألامثل

 اثجاه في •

ألاهداف ثحليم



أدوار  املنّسم املتصلة باملزافلة

التحفيز

أعضاء الفزيم •

اليلظة  •

الدائمة

التعديل
المتابعة 

والتقييم

الىساطة وفض 

النزاعات

فزيم داخل  •

العمل

داخل  •

املجموعة

دوري بشكل•

 مع التعامل•

الصعوبات

الصدى رجع•

 على التعزف•

 بلوغ مستوي 

ألاهداف

 استثمار  •

 التؼذًة

الزاجعة



صفات املنّسم

ًُ الاستعداد• َحَس

قيادي•

مبادر•

متعاون •

مىصت جيد•

زن •
ّ
(ججىب الاهفعال)هادئ ومت

متسامح•

صاحب رؤٍت شاملت•

دًمقزاظي•

إوساوي•

دًىاميكي –وشغ •

مزن •

ًقظ •

صبىر •

..متقبل لآلخز•



مهام املنّسم

كبل انطالق 
النشاط

أثناء النشاط

إثز انتهاء 
النشاط

1

2

3



مهام املنّسم

الىسائل الطريقة المتدخلة األطراف /   الزماني اإلطار

المكاني

المهمة


